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Přehled zkratek
BaP

benzo(a)pyren

BPEJ
ČGS
ČOV
DN
EIA
EO
EVL
CHOPAV
k .ú.
MŽP
n.m.
NEL
N
NRBK
NV

bonitov aná půdně-ek ologick á jednotk a
Česk á geologick á služba
čistírna odpadních vod
jmenov itý průměr (Diameter Nominal)
posouzení v livů na životní prostředí (Env ironmental Impact Assessment)
ekv iv alentní obyv atel
ev ropsky vý znamná lok alita
chráněná oblast přirozené akumulace vod
k atastrální území
Ministerstv o živ otního prostřdí
nad mořem
nepolární extrahov atelné látk y
k ategorie odpadu nebezpečný
nadregionální biokoridor
Nařízení v lády

LBC
LBK
O
OZKO
PE
PEHD
PO
PP
PP
PR
PUPFL
PVC
ŘSD ČR
s.r.o.

lok ální biocentrum
lok ální biok oridor
k ategorie odpadu ostatní
oblast se zhoršenou kv alitou ov zduší
poly ety lén
vy sokohustotní poly ety lén
ptačí oblast
poly propy lén
přírodní památk a
přírodní rezerv ace
pozemky určené k plnění funk cí lesa
polyv iny lchlorid
Ředitelstv í silnic a dálnic Česk é republiky
společnost s ručením omezený m

STL
TKO
ÚSES
VTL
ZPF

středotlaký
tuhý komunální odpad
územní sy stém ek ologick é stability
vy sokotlaký
zemědělsk ý půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
THERMAL PASOHLÁVKY - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT A INFRASTRUKTURA NA POLOOSTROVĚ
je vy pracov áno v e smy slu § 6 zák ona č. 100/2001 Sb., o posuzov ání v livů na životní prostředí, v úplném
znění vy hlášeném pod č. 49/2010 Sb. (dále jen zák on). Slouží jak o zák ladní podk lad pro prov edení
zjišťov acího řízení podle § 7 zák ona.
Oznámení je zpracov áno v rozsahu přílohy č. 3 zák ona.
Dne 6. 8. 2010 by lo oznámení předloženo Krajsk ému úřadu Jihomorav sk ého k raje, jako v ěcně a místně
příslušnému správ nímu úřadu v e smy slu ustanov ení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zák ona č. 100/ 2001 Sb.,
o posuzov ání v liv ů na živ otní prostředí. Krajský úřad Jihomorav sk ého kraje dopisem ze dne 19. 8. 2010
v rátil oznamov ateli oznámení k přepracov ání s tímto zdův odněním:

Odbor živ otníh o prostředí Krajsk ého úřadu Jihomorav sk ého kraje vy dal v roce 2005 v y jádření k projek tu
"Pasohlávky - rozvoj lázeňsk é a rek reační zóny - technick á infrastruk tura" (č.j. JMK 21848/ 2005 OŽP/Ri ze
dne 7.6.2005). Projek t řešil páteřní k omunik aci propojující silnici I/52 se silnicí III/39614 v Pasohlávk ách a
zák ladní infrastruk turu (vodov od, plynovod, k analizace). Odbor živ otního prostředí se v y jádřil v tom
smy slu, že tento projek t nevy žaduje posuzov ání v livů na ŽP (dále též EIA) podle zák ona č. 100/2001 Sb.
Toto vy jádření by lo ak tuálně potvrzeno nový m vy jádřením odboru č.j. JMK 83786/2010 ze dne 9.6.2010.
Při v šech dalších jednáních by la společnost Thermal Pasohláv ky a.s. zdejším odborem upozorňov ána, že
v lastní lázeňsk ý a rek reační areál svý m rozsahem jednoznačně spadá pod působnost uv edeného zák ona a
je nutné předložit komplexně zpracov ané oznámení záměru řešící areál jak o celek se v šemi v azbami v
území a se v šemi dopady na životní prostředí a v eřejné zdrav í.
Předložené oznámení záměru "Thermal Pasohláv ky - multifunkční objek t a infrastruk tura na poloostrov ě"
v šak opět řeší pouze dílčí část budoucího areálu, což je podle názoru odboru životního prostředí postup
zcela nev hodný a znehodnocujíc í celý princip posuzov ání EIA. Oproti projek tov é dok umentaci, k terá by la
zdejšímu odboru předložena v červnu 2010 v rámci předběžných konzultací (zpracov atel K4 a.s., 12/2009),
je záměr ještě podstatně zredukov án.
Odk azov ání se na to, že další jednotliv é záměry , k teré budou do území umisťov ány , samostatně
předmětem EIA, nelze ak ceptov at. Jednak hrozí riziko, že záměry budou účelov ě předk ládány jak o tzv .
podlimitní, jednak v e v elk ém počtu dílčích zjišťov acích řízení bude obtížné koordinov at podmínky a
požadavky pro jednotliv é oznamov atele.
Oznámení tak , jak je nyní předk ládáno, napřík lad postrádá zák ladní údaje o objek tech infrastruk tury . Jsou
sice uv edeny délky jednotlivých sítí, nik oli v šak dimenze a materiál potrubí, vůbec není zřejmé, na jak ou
k apacitu a na zák ladě jakých v stupníc h údajů jsou ty to sítě dimenzov ány . Potřeba vody , objem dešťových i
splašk ový ch v od je hodnocen pouze pro multifunk ční objek t. Není doloženo, že navržená infrastruk tura
bude dostatečná pro potřeby celého areálu.
Dosud není dořešena otázk a zásobov ání v odou. V důsledk u toho není možné vy dat vodopráv ní povolení
pro páteřní vodovodní řad (v iz vý sledek správního řízení v odopráv níh o úřadu MěÚ Pohořelice a odvolacího
řízení v edeného v téže v ěci zdejším odborem). Tím méně je pak možné kv alifik ov aně hodnotit
vodohospodářskou infrastruk turu na tzv . polo ostrov ě.
Hlukov á studie sice počítá s odhadem celk ov é intenzity dopravy na tzv . poloostrov ě (1000 v ozidel/den),
hodnotí v šak přírůstek hlukov é zátěže k výpočtový m bodům na okraji zastav ěného území obce Pasohlávky
resp. u autok empu Merk ur. Konečný m záměrem je v šak vybudov ání lázeňsk é a rek reační zóny , mělo by
tedy bý t prok ázáno, že hlukov é limity budou plněny práv ě v tomto území. Obdobně rozpty lov á studie
hodnotí pouze imisní příspěv ky vyv olané multifunkčním objek tem, v e svý ch záv ěrech pak rovněž opomíjí
budoucí existenci celého areálu příp adně náv rhov é plochy by dlení vy mezov ané ak tuálně zpracov áv aný m
územním plánem obce.
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Předk ládané oznámení přináší údaje, požadov ané Krajský m úřadem Jihomorav sk ého k raje. Vy chází přitom
ze znění § 5 odst. (2) zák ona č. 100/2001 Sb., o posuzov ání v livů na živ otní prostředí, k terý stanov í:

(...) V dlo uhodobém záměru se jeho jednotliv é etapy posuzují samostatně a v kontextu v liv ů záměru jako
celk u.
Předmětem oznámení je tedy první etapa záměru, nacházející se na pozemcích inv estora. Zahrnuje
multifunk ční objek t a infrastruk turu na poloostrov ě a dále funk ční plochy první etapy záměru. V oznámení
je v šak zohledněn i celk ový kontext záměru jako celk u (v jeho výhledov é etapě), tj. celk ov é řešení
poloostrov a.
Dův odem pro řešení samostatné první etapy je složitost majetk opráv ních v ztahů na poloostrov ě. Tato
etapa je realizov ána pouze na pozemcích v e v lastnictv í oznamov atele záměru (Thermal Pasohláv ky a.s.).
Tato sk utečnost by la konzultov ána a shledána jak o objek tiv ní důvod Úřadem regionální rady regionu
soudržnosti Jihovýchod, jako řídicího orgánu pro posky tnutí dotace.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
Thermal Pasohlávky a.s.

A.2. IČ
27714608

A.3. Sídlo
Pasohlávky 1
691 22 Pasohlávky

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. arch. Ly die Filipov á
členk a představ enstv a
Thermal Pasohlávky a.s.
IBC, Přík op 4
602 00 Brno
tel.: 545 175 859
fax.: 545 175 859
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Thermal Pasohlávky - multifunk ční objek t a infrastruk tura na poloostrov ě
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzov ání v liv ů na životní prostředí, v platném znění,
je následující:
k ategorie:
bod:
název :

II
10.11
Rek reační areály , hotelov é komplexy a souv isející zařízení na ploše nad 1 ha.

sloupec:

B

Dle §4 uv edeného zákona patří pod odstav ec (1) písmeno b) a podléhá posuzov ání podle zákona, pok ud se
tak stanov í v e zjišťov acím řízení.
Příslušný m úřadem je Krajský úřad Jihomorav sk ého k raje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Celkov á plocha prv ní etapy záměru je cca 19,6 ha (vý měra dotčených pozemk ů)1.

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následov ně:
k raj:
ok res:
obec:
k atastrální území:

Jihomorav ský
Brno - v enk ov
Pasohlávky
Mušov

Prostor a ok olí záměru v e správním území obce Pasohlávky jsou pro účely zpracov ání tohoto oznámení
nazýv ány tzv . dotčený m územím.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázk u:

1

Celková plocha výhledov é etapy záměru je cca 35,5 ha (výměra dotčených pozemků).
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Obr.: Umístění záměru (M 1:100 000)

Situační a dispoziční řešení záměru je doloženo v příloze 1 tohoto oznámení.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charak terem záměru je novostav ba multifunk čního objek tu a infrastruk tury na poloostrov ě nad sev erním
ok rajem nádrže Nov é Mlý ny u obce Pasohlávky , v četně funkčních ploch prv ní etapy záměru.
Záměr je součástí rozv ojov ého území lázeňsk é a rekreační zóny Pasohlávky (poloostrov ), jehož tv oří první
etapu. V rámci tohoto oznámení je uv ažov án v liv záměru v celk ov ém kontextu rozvojov ého území
poloostrov a v jeho výhledov é etapě.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr je součástí lázeňsk é a rek reační zóny Pasohlávky . Předmětem záměru je v y budov ání multifunkčního
objek tu, infrastruk tury a funkčních ploch pro rozv oj prv ní etapy lázeňsk é a rekreační zóny na poloostrov ě
nad sev erním okrajem horní nádrže Nov é Mlý ny u obce Pasohlávky .
Projek t je součástí strategick ého záměru Jihomorav sk ého kraje na vy budov ání lázeňsk é a rek reační zóny v
lok alitě Pasohlávky , k terá bude mít vý razně nadregionální vý znam a bude v budoucnu jedním z pilířů
cestov ního ruchu v Jihomorav sk ém kraji.
Umístění je v ázáno na záměr inv estora a dostupné pozemky a není nav rženo v e v íce v ariantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Zák ladní výk resov á dok umentace, ze k teré jsou zřejmé uv áděné popisné údaje, je doložena v příloze 1
tohoto oznámení.
Předmětem záměru je v ybudov ání multifunk čního objek tu, infrastruk tury a funk čních ploch pro rozvoj první
etapy lázeňsk é a rek reační zóny na poloostrov ě nad sev erním okrajem horní nádrže Nov é Mlýny u obce
Pasohlávky .
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B.I.6.1. Multifunkční objekt

Všeobecné údaje
Multifunkční v stupní objek t se nachází v sev erový chodní části poloostrov a, umístění vy plýv á z přirozeného
v jezdu na území. Objek t je dvoupodlažní a vy užív á přirozeného sk lonu terénu, do k terého se zanořuje. V
přízemí objek tu budou umístěny vý stavní prostory a občerstv ení, v prv ním patře potom místnosti pro
náv štěvnick é ak tiv ity (work shopy) a administrativ ní zázemí.
Příjezdov á komunik ace je orientov ána na osu, procházející objek tem, k terá náv štěv ník a nav ede do přilehlé
zahrady . Park ov iště čítá cca 25 park ov acích míst pro osobní vozidla a 1 park ov ací místo pro autobus na
přilehlé k omunik aci.
V objek tu se počítá s 10 zaměstnanci, k apacita občerstv ení je 26 míst (v letních měsících až 50 míst na
terase), k apacita v ý stavních prostor 50 osob (v případě v ernisáže až 100 osob).

Výstavní prostory a občerstvení - přízemí
V přízemí budou (za spolupráce s Regionálním muzeem v Mik ulov ě a Mendelovou zemědělsk ou a lesnick ou
univ erzitou v Brně - Zahradnick ou fakultou v Lednici) realizov ány expozice historick ého a ekologick ého
charak teru, přičemž bude dán v elký důraz na tematick ou rozdílnost zmíněný ch expozic s expozicemi
realizov aný mi v areálu Archeoparku (samostatný záměr). Z průchodu objek tem se přes zádv eří v stupuje do
v stupní haly , k de je umístěn pult informačního centra se zázemím. Z haly vychází schodiště do druhého
patra. Vstupní hala je propojena s prostorem stálé expozice. V sev erním křídle je navržen prostor pro
dočasné vý stavy a zázemí expozic. Celý prostor je možno propojit do jednoho díky posuv ný m příčk ám,
k teré oddělují stálou expozici od sálu pro dočasné vý stavy . Celá vý chodní fasáda je sk ry ta náspem. Hlav ní
vý stav ní prostor je ukončen průhledem na exteriérov ou vý stav ní terasu. V jižní části v ý chodního k řídla je
umístěno zázemí pro v eřejnost (WC) přístupné z haly a technick é zázemí objek tu (sk lad techniky , technick á
místnost, údržba, dílna a šatna) přístupné i z ex teriéru. Tak é tato část objek tu je schov aná pod násypem.
Multifunkční objek t se bude nacházet přímo na mezinárodní cyk lotrase Brno - Vídeň, a proto zde bude
zřízeno zázemí pro cyk listy , sk ládající se z k ry tého stání pro kola, samostatného WC, bufetu a dalších
ak tiv it tak , aby by la naplněna národní certifik ace služeb pro cyk listy "Cyk listé v ítáni". Občerstv ení se
zázemím (k uchy ně, sk lad odpadu, sk lad zboží, šatna pro personál, úk lid, WC pro zaměstnance a
náv štěvníky ) je řešeno v západní části objek tu. Prostor je určen pro širokou v eřejnost a zárov eň může bý t
vy užív án jak o stravov ací zařízení pro zaměstnance objek tu. V letním období se počítá s otev řením prostoru
do exteriéru s posezením na terase, doplněné o sedací mobiliář, zeleň a v ý tv arné prvky .
Vý stav ní prostory a občerstv ení jsou od sebe odděleny průchodem, k terý slouží zárov eň jak o přístřešek pro
odstav ení k ol.

A dministrativní zázemí - patro
V prvním patře objek tu bude vybudov áno něk olik místností, sloužících pro organizov ané sk upiny
náv štěvníků. Počítá se zejména se záj ezdy šk ol, pro k teré budou pořádány prak tick é work shopy s
odborný m dohledem expertů z daného odv ětv í. V prv ním patře bude tak é zřízena přednášk ov á místnost
pro pořádání přednášek a kurzů. Další místnosti budou sloužit jako nezby tné administrativ ní zázemí pro
realizaci současných a nav azujících ak tiv it předk ládaného projek tu.
Druhé patro bude přístupné nejen po schodišti, ale i v ý tahem. Patro je opticky propojeno s přízemím
galerií v edle schodiště. Na západní straně je přístup na terasu.

Sadové úpravy
Nav ržené sadov é úpravy tlumočí ekologicky-v zděláv ací my šlenku projek tu. Vý chodisk em je použití
ty pických původních taxonů - stromů, k eřů a by lin - s charak teristický m zastoupením teplomilný ch druhů
ponticko-panonsk ého a submediteranního geoelementu. Část zastav ěné plochy bude pok ry ta zelenou
střechou. Křídla administrativ ní budovy na vý chodní straně budou přek ry ta modelov aný mi terénními
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násy py a ozeleněna trav inoby linnou směsí a sk upink ami k eřů. Střechu budovy občerstv ení bude pok rýv at
extenziv ní rozchodníkový koberec.
K západní a sev erní straně občerstv ení bude přiléhat rozlehlá dřev ěná terasa s posezením pro náv štěv níky .
Trávník bude přístupný pro v olný pohyb náv štěvníků a hru dětí, mohou bý t doplněny i herní prvky . Po
obvodu řešené plochy budou soustředěny volnější vý sadby stromů a k eřů, k teré částečně odcloní prov oz
na přilehlých komunik acích, nebudou ale zcela bránit v nějším pohledům.
Dominantním a oživ ujícím prvk em prostoru bude v odní plocha - mělk é jezírko tv arem odk azující na
nedalek é Novomlýnsk é nádrže. Cílem je vy tvoření funk čního biotopu, k de budou moci náv štěvníci
pozorov at různé formy života rostlin a živ očichů. Vodní prv ek zárov eň přispěje k e zpříjemnění mik rok limatu
zahrady . Vodní plochu přek lenou dv a dřev ěné můstky , umožňující pěším a cyk listům přístup ze sev erní
komunik ace.
Sev erový chodním směrem od jezírk a se bude odv íjet hlavní část regenerační zóny , osázená vy ššími
rostlinami a k eři, jež bude pozvolna přecházet v zapojený porost stromů a k eřů. Na tuto plochu přírodě
blízk ého společenstv a může bý t nav ázáno v další v ý stavbě vý sadbou dalších porostů jižním a v ý chodním
směrem. V znik ne tak souv islý paprsek zeleně, zasahující až do samotného středu nov ě zastav ov aného
území.
B.I.6.2. Infrastruktura
V rámci projek tu bude na poloostrov ě vy budov ána tak é infrastruk tura, k terá bude sloužit jak o nezby tný
zák lad pro další rozvoj lázeňsk é a rek reační zóny v Pasohlávk ách v souladu s územním plánem.
Technick á infrastruk tura řeší v ybudov ání:
· STL ply nov odu,
· v eřejného osv ětlení,
· komunik ací,
· dešťov é k analizace,
· splašk ov é k analizace,
· vodov odu,
· slaboproudých rozv odů.

STL plynovod
Celkov á délk a objek tů je cca 763 m. V ešk eré nav rhov ané objek ty jsou podzemního charak teru bez
požadavk ů na architek tonick é řešení. Trasa odpov ídá požadavk ům zpracov ané architek tonick é studie.
STL ply nov od (řad P1.1 a P1.1.1) je nejdřív e budov án jako suchov od. Tento nyní nav rhov aný STL
plynovodní řad pro rek reační zónu na poloostrov ě bude propojen s STL ply nov odem z plastový ch trub PE
d160 mm, k terý je v eden podél komunik ace (není součástí záměru - je součástí inv estice "Thermal
Pasohlávky - Technick á a doprav ní infrastruk tura"). STL plynovod PE d160mm, na k terý bude řad napojen,
není prozatím propojen s funkčním ply nov odem. V současné době se připravuje prodloužení STL plynovodu
u obce Nov á Ves u Pohořelic, k de je stáv ající regulační stanice zemního ply nu VTL/STL v areálu ZD
(sušičk a). Tato stáv ající regulační stanice bude vy místěna z areálu ZD a osazena na nov ém pozemku.
Vývod z této připravov ané regulační stanice (o k apacitě cca 2000 m3/h) je nyní nav ržen z plastov ého
potrubí PE d225 mm (100 k Pa) a prochází obcí Nov á Ves. Ukončen bude tak , aby by lo možné přímé
napojení STL ply novodu PE d160mm na tento plynovod, tím bude zajištěna dodávk a ply nu do nav rženého
plynovodního řadu. Dodávk a ply nu do ply nov odního potrubí, k teré je součástí záměru (řad P1.1 a P1.1.1),
je tedy podmíněna vy budov áním regulační stanice VTL/STL u Nov é Vsi, dále vy budov áním páteřního
plynovodu přes Novou Ves, a vybudov áním STL ply novodu PE d225 mm Nov á Ves - Pasohlávky , k terý se
projekčně připrav uje a tak é vy budov áním STL plynovodu PE d160mm podél k omunik ace, na k terý bude
napojen řad P1.1.
Záměr počítá s plnou záv islostí rek reační zóny na vy tápění zemním ply nem. STL ply nov ody v této lok alitě
budou prov ozov ány s přetlak em 100 k Pa.
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Nyní navrhov aný STL plynovodní řad P1.1 a P1.1.1 v rekreační zóně na poloostrov ě bude v celé lok alitě
v eden v chodník ov ém tělese, a to v souběhu s nav rhov aný m v edením v eřejného osv ětlení a s trasami
k abelových chrániček pro sdělov ací k abely , a to při dodržení ČSN 73 6005.
Nav rhov aný distribuční STL ply nov odní řad P1.1 (ny ní suchov od) je nav ržen v celkov é délce 619,0 m z
plastový ch trub PE100+ SDR17,6 d160/9,1 mm. STL ply nov odní řad P1.1.1 (nyní suchovod) je navržen v
celk ov é délce 144,0 m z plastový ch trub PE100+ SDR17,6 d90/ 5,2 mm.
Celkov á k apacita plynofik ační soustavy pokrýv á spotřebu zemního plynu v připojeném území v četně
lázeňsk é a rek reační zóny na poloostrov ě (cca 1680 m3/h) a připojených obcí Pasohlávky , Nov á Ves a Iv aň
(cca 300 m3/h), celk em tedy cca 1980 m3/h (38 670 MWh/rok ).

Veřejné osvětlení
Celkov á délk a trasy je cca 1060 m, umístěno bude 38 sv ítidel.
Kabelov á trasa v edení je podzemního charak teru bez požadavků na architek tonick é řešení. Trasa odpov ídá
požadavk ům zpracov ané architek tonick é studie. Rozmístění sv ítidel se stožáry je řešeno s náv azností na
hlav ní páteřní komunik aci, čímž bude zaručen jednotný v zhled osv ětlení v dané lok alitě.
Komunik ace, k terá začíná na páteřní k omunik aci, bude osv ětlena vý bojkový mi sv ítidly se sodíkov ou
výbojkou HST 100 W, k terá budou umístěná na stožárech 8 m nad komunik ací s vý ložníky 1 m. Sv ítidla
budou umístěna po jedné straně k omunik ace 0,5 m od obrubník u k omunik ace a budou osv ětlov at
komunik aci, parkov ací stání podél k omunik ace a chodníky na obou stranách. Rozteč sv ítidel bude cca
35 m. Kruhový objezd bude osv ětlen čty řmi vý bojkový mi sv ítidly se sodík ovou vý bojkou HST 100 W na
stožárech 8 m nad k omunik ací a na přechodu pro chodce budou umístěna dv ě vý bojkov á halogenov á
sv ítidla CDMTT 150 W na stožárech 6 m nad přechodem.
Obvody v eřejného osv ětlení budou napojeny prov izorně na stáv ající v ětev v eřejného osv ětlení páteřní
komunik ace, k teré jsou napojeny z rozv aděče RVO2. Do budoucna se ov šem uv ažuje s napojením ze
samostatného rozv aděče RVO3, k terý bude napojen z místních rozvodů NN, k teré budou vybudov ány v
této lok alitě. Rozv aděč RVO3 bude obsahov at hlavní třífázov é měření el. energie s jističem 25A a silov ou
vý zbroj v č. ov ládacích prvk ů. Pro v enkov ní osv ětlení budou v rozv aděči připrav eny dv a vývody s 3 fáz.
sty k ači a jističi. Realizace rozv odů v eřejného osv ětlení bude k abelem AYKY-J 4x35mm2, k terý bude uložen
v e výk opu v chodník u, pod k omunik acemi bude k abel tažen v PVC chráničce DN=110 mm. V e v ýkopu bude
uložen tak é uzemňov ací pásek FeZn 30/4mm. Ov ládání v eřejného osv ětlení bude pomocí stmív ače s
fotočlánk em v součinnosti se spínacími hodinami - alternativ ně možnost ručního ov ládání.
Vliv em úpravy sjezdu z páteřní k omunik ace - odbočov ací pruh na nav rhov anou místní k omunik aci, bude
nutné v tomto úsek u změnit k abelov ou trasu v eřejného osv ětlení a přemístit dv a stožáry se sv ítidly v rámci
již zpracov aného projek tu "Thermal Pasohlávky - technick á a dopravní infrastruk tura".

Komunikace
Celkov á délk a k omunik ací cca 958 m. Komunik ace je k ategorie MO 7,0/30 s oboustranně v edený mi
chodníky , v četně oboustranně vy sázeného stromořadí.
Trasa obslužné k omunik ace je navržena dle zpracov ané "Územní studii poloostrov a" s úprav ami, k teré by ly
dohodnuty s pořizov atelem studie a tv oří zák ladní kostru zástav by území. V náv aznosti na v lastní vozovku
jsou připravov ány i odstav né pruhy a chodníky . Součástí je i oboustranné stromořadí, vy tv ářející v iditelné
v edení v terénu a odcloňující budoucí areály . Materiálov é prov edení bude dotv ářet funk ci jednotlivý ch
prvk ů - vozovk a bude mít k ry t z asfaltov ého betonu, odstav né plochy a chodníky budou dlážděné, barevné
prov edení bude řešeno v dalších stupních dokumentace. Jak o jeden z dominantních prvků je okružní
k řižov atk a uv nitř území. Jinak nejsou na objek t z hledisk a architek tonick ého a vý tv arného řešení zv láštní
požadavky .
Budov ané silnice jsou z hledisk a koncepčního řešení dopravy funk ční třídy C - obslužná komunik ace
zpřístupňující území nov é zástav by , budou na ni napojeny jednotliv é areály , požadav ek rychlosti je zde
omezen. Je nav ržena k ategorie MO 7,0/30 (6,00 m mezi oboustranný mi silničními obrubníky). Na v lastní
silnici nav azují jednostranně odstavné pruhy (podélné o šířce 2,2 m) a pro pěší jsou nav rženy oboustranně
chodníky (šířk a 2,00 m a 1,50 m). V přidruženém prostoru bude oboustranně vy sázeno stromořadí.
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Nav ržené silnice jsou z hledisk a sv é k apacity i technický ch parametrů pro obsluhu území dostačující (u
komunik ace funk ční třídy C se v ýkonnost neposuzuje, zde se jedná o k omunik aci s k rátký mi
mezik řižov atkový mi úseky , k teré mají k apacitu řádov ě 1000 v ozidel/hod, doprav a bude ov liv ňov ána
vý měnou rek reantů.
Nav ržené obslužné komunik ace mají čty ři úseky . Větev 1 napojuje území na páteřní komunik aci - délk a je
294,91 m. V ětev 2 tv oří páteř uvnitř poloostrov a, její délk a je 380,00 m, začíná ok ružní křižov atk ou s v ětv í
1 a k ončí v řešeném území. Větev 3 je příjezd k parkov išti a k multifunk čnímu objek tu areálu a má délku
79,79 m. V ětev 4 je obslužnou pro vý stavbu lázeňský ch a rek reačních objek tů, má délku 164,10 m. V
navržené ok ružní k řižov atce na v ětv i 1 a 2 je uv ažov áno s připojením budoucího podzemního parkov acího
domu délky 37,10 m.
Zák ladní příčný sk lon silnice je navržen jednostranný 2,5%. Parametry ok ružní k řižov atky vy cházejí z
prostorových možností, zák ladní parametry řešení jsou následující: Ok ružní k řižov atk a je čtyřramenná,
k ruhov á. Osy připojujících se v ětv í prochází středem k ruhu. Vnější poloměr k řižov atky je 18,00 m. Poloměr
středov ého ostrůvk u je 11,00 m. Šířk a vozovky na okruhu je 7,00 m, 4,0 m je s k ry tem živ ičný m a 3,0 m je
dlážděný prstenec. Vjezdový poloměr je 12,0 m, vý jezdový poloměr je 12,0 m. Na v ětv ích do podzemních
garáží jsou poloměry R=8 m. Šířk a jízdního pruhu na vjezdov é v ětv i je 4,0 m. Šířk a jízdního pruhu na
vý jezdov é v ětv i je 5,0 m. Dělicí ostrůvky na připojujících se v ětv ích s přechody pro chodce jsou šířky
minimálně 2,0 m. Nav ržené k omunik ace budou odpov ídat požadavk ům vy hlášky č. 398/2009Sb, budou
zabezpečov at bezbariérov é užív ání - budou zřízeny bezbariérov é úpravy v trasách pěších (nadvý šení
obrubníku na k řížení 2 cm, v arovný 40-ti cm pás a ev ent. signální pás šířk y 80 cm na bezbariérový ch
přechodech vydlážděný dlažbou s povrchem v nímatelný m slepeckou holí nebo nášlapem) a budou
vybudov ány umělé vodicí linie (nadvý šený chodník ový obrubník ).
Doprav a v k lidu bude v území řešena v ždy v jednotlivých areálech. Pro posílení možností parkov ání je
podél v ětv e 2 jednostranně navržený pruh pro podélné odstav ov ání vozidel zák ladní rozměr stání je
2,20x 6,5 m a podél v ětv e 4 jsou stejná stání oboustranně. Je zde celk em 80 stání. V prostoru u
multifunk čního objek tu je parkov iště pro 25 v ozidel (z toho jsou dv ě vy hrazené) a u v ětv e 1 je nav rženo
jedno podélné stání pro autobus. Kry t na parkov išti bude dlážděný , příjezd je z v ětv e 3.
Vzhledem k nízk ý m hodnotám modulu pružnosti podloží i nev hodné kv alitě zeminy a nepřízniv ému
vodnímu režimu se nav rhuje vý měna konstrukce podložní zeminy v tloušťce cca 45 cm, podloží musí
vyk azov at modul deformace minimálně E def,2 = 45 MPa. Niv eleta v ozov ek je navržena s ohledem na
stáv ající terén a i s ohledem na minimalizaci zemních prací, t.j. je v edena přibližně v úrovni stáv ajícího
terénu. Konstruk ce v ozovky bude s k ry tem živ ičný m, tloušťk a cca 50 cm, odstav né pruhy s kry tem
dlážděný m zámk ovou dlažbou budou mít konstrukci cca 50 cm a chodníky s k ry tem ze zámk ov é dlažby o
tl. k onstrukce 25 cm.
Odv edení srážk ových v od bude zajišťov at podélný a příčný sk lon silnice k silniční obrubě a odtud uličními
v pustěmi do k analizace ( součást záměru). Bude osazeno příslušné dopravní značení. Nav azující prostory
budou dosy pány , budou ohumusov ány a zatrav něny . Oboustranně bude vy sázeno stromořadí, v zdálenost
linie stromů od chodník u 1,5 m, v zájemná v zdálenost stromů cca 6,5 m. Vý běr rostlinného materiálu bude
prov eden z domácích druhů dřev in.

Dešťová kanalizace
Celkov á délk a objek tů je cca 1391 m.
Vešk eré nav rhov ané objek ty jsou podzemního charak teru bez požadavk ů na architek tonick é řešení. Trasa
odpov ídá požadavk ům zpracov ané architek tonick é studie.
Odv edení dešťových vod je řešeno v celém rozsahu jak o grav itační. Dešťov á k analizace je navržena jako
sy stém stok dešťov é k analizace, odv odňujících místní obslužné k omunik ace. Sy stém je nav ržen tak , aby
umožňov al napojení odv odnění dalších ploch zástav by v tomto území.
Vzhledem k e k onfiguraci stáv ajícího terénu je odvodnění území rozděleno do dv ou povodí (stoky M, N). V
rámci vý stav by budou realizov ány stoky M, M-2, N, N-5,N-7 a N-7-1. Stoky M, N jsou vyústěny do horní
nádrže VD Nov é Mlý ny .
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Součástí náv rhu dešťov é k analizace jsou uliční v pusti odvodňující komunik aci v č. přípojek napojený ch do
dešťový ch stok . Dále jsou součástí odbočky pro dešťov é přípojky pro jednotliv é výhledov é nemov itosti v
rozsahu od napojení na dešťovou stok u do úrov ně nav rženého stromořadí. Ty to odbočky budou zaslepeny .
Náv rh sy stému dešťov é k analizace počítá s přímý m napojením dešťových v od pouze z obslužný ch
komunik ací a s odtok em max. 10% z dešťový ch vod z ostatních ploch. Dešťov é vody budou na pozemcích
jednotlivých inv estorů retenov ány a se zpožděním v ůči dešťov é události vy pouštěny do dešťov é k analizace
či vy užív ány přímo na pozemk u. Geologick á sk ladba území nemá v hodné podmínky pro zasak ov ání
dešťový ch vod (v ápnité jíly ). Vlastní technick é řešení hospodaření s dešťový mi v odami na pozemcích bude
v k ompetenci příslušný ch inv estorů. Thermal Pasohlávky , a. s., jako v lastník infrastruk tury , bude
stanovov at podmínky pro napojení inv estorů na nav rženou infrastruk turu (zejména max imální odtok
dešťový ch vod z pozemk ů v č. dodržení kv ality vypouštěný ch dešťových vod).
Kanalizační sy stém je nav ržen na dv ouletou náv rhovou srážku trv ání 15 min.
Na páteřní stok ový sy stém stok M a N budou výhledov ě napojeny podružné stoky odvodňující parkov acích
stání zásadně přes odlučov ače lehkých k apalin (odlučov ače budou v ždy součástí inv estice na dané
vý hledov é ploše). Na nav ržený ch páteřních stok ách "centrální" osazení odlučov ačů ropný ch látek není
technicky možné prov ést v zhledem k jejich dimenzi i náv rhov ému průtok u jimi proték ajícím.
Dešťov é v ody jsou sv edeny do horní nádrže VD Nov é Mlýny . Vzhledem k e k onfiguraci terénu, úrovni
hladiny v nádrži a stáv ajícím konstruk cím (niv eleta obslužné komunik ace v ATC Merk ur) je stok a M i N
vy ústěna částečně pod hladinu horní nádrže VD Nov é Mlý ny (není možné jiné technick é řešení). Na
vy ústních objek tech jsou nav rženy zpětné k lapky . Vliv em zaústění pod hladinu nádrže bude v e stok ách
stále nadržená hladina v ody odpov ídající cca vý šce hladiny v nádrži.
Nov é stoky dešťov é k analizace jsou nav rženy:
· DN 300 až DN 500 z PP,
· DN 600 až DN 800 z masiv ního potrubí PEHD/PP.
Kanalizační šachty a objek ty budou prov edeny v místech spojení stok , vý šk ových a směrových lomech, na
rov né trase maximálně po 50 m a v dalších případech požadov aný ch ČSN 75 6101. Šachty a objek ty budou
prov edeny jako prefabrikov ané nebo k ombinov ané. Konstruk ce šachet a objek tů musí zajistit vodotěsnost.
Umístění objek tů a šachet, jejich konstrukce, vy strojení a další se řídí ČSN 75 6101.
Vy ústní objek ty jsou navrženy jako jednobřežní. Vy ústní objek t tvoří železobetonov á k onstruk ce
obdélníkov ého půdory sného tv aru. Čelo objek tu je šířky 400 mm a délky 2500 mm. Boční křídla jsou šířky
rov něž 400 mm a délk y 3400 mm. Na čele objek tu je instalov ána zpětná k lapk a z PEHD se sv islý m talířem.
Okolí objek tu bude zpev něno k amennou dlažbou tl. 30 cm do betonov ého lože, u dlažby bude prov edeno
vy spárov ání. Dlažba bude opřená o záhozovou patk u z k amenné rov naniny s vyk línov áním. Rozsah
opev nění je min. 2 m od ok rajů vy ústního potrubí. Opev nění je stabilizov áno dv ěma příčný mi betonový mi
prahy šířky 400 mm a hloubky 600 mm. Čelní stranu objek tu tv oří monolitick á norná stěna tl. 400 mm.
Součástí je vy budov ání odvodnění obslužné komunik ace vybudov ané v rámci této stav by . Celk em bude
prov edeno 34 k s vpustí v č. přípojek napojených do navržené dešťov é k analizace. Přípojky budou
prov edeny z potrubí PP DN 150. Celkov á délk a přípojek pro uliční v pusti je 177,50 m. Uliční vpusti budou
prov edeny jak o prefabrik ov ané s k alištěm a zápachov ou uzáv ěrk ou prov edenou na potrubí přípojky .
Součástí je vy budov ání odboček pro přípojky dešťov é k analizace pro výhledov é nemov itosti ležící podél
komunik ace. Ty to odbočky se nachází v nezpev něném terénu a budou v odotěsně zaslepeny . Odbočky
budou v edené kolmo k e stoce. Odbočky budov ané v otev řeném výk opu budou na stok u napojené k olenem
45° DN 150, 200 na odbočk u vy sazenou při vý stav bě k analizace. Součástí je potřebné množstv í kolen 30°
a 45° DN 150, zaslepující zátk a. Počet kolen se upřesní až po vy hotov ení výkopů dle potřeby . Odbočky
budou zaslepeny . Přípojky budou prov edeny z potrubí PP DN 150 a 200.

Splašková kanalizace
Celkov á délk a objek tů je cca 1170 m.
Vešk eré nav rhov ané objek ty jsou podzemního charak teru bez požadavk ů na architek tonick é řešení. Trasa
odpov ídá požadavk ům zpracov ané architek tonick é studie.
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Splašk ov á k analizace je nav ržena jako sy stém stok , umožňující odv edení splašk ový ch vod z lok ality
poloostrov a. Vzhledem k e konfiguraci stáv ajícího terénu je odvodnění území rozděleno do dv ou pov odí
(stoky A, B). V rámci vý stavby budou realizov ány stoky A, A-2, B, B-5. Navržené splašk ov é stoky jsou
napojeny na stáv ající k analizační sběrač DN 300 a DN 400 v edoucí z obce Pasohlávky přes ATC Merk ur
směrem na stáv ající ČOV Pasohlávky , kde jsou odpadní v ody čištěny . Vešk eré stoky jsou navrženy jako
stoky grav itační.
Sy stém je nav ržen tak , aby umožňov al napojení odvodnění dalších ploch zástav by v tomto území. Součástí
návrhu splašk ov é k analizace jsou odbočky pro splaškov é přípojky pro jednotliv é nemov itosti v rozsahu od
napojení na splašk ovou stok u do úrov ně nav rženého stromořadí. Ty to odbočky budou zaslepeny , kromě
přípojky pro multifunk ční objek t.
Stáv ající čistírna odpadních v od Pasohlávky je mechanicko-biologick á pro zneškodnění splašk ový ch
odpadních vod z obce Pasohlávky a autok empu MERKUR. Odpadní v ody jsou sv edeny splaškový m
k analizačním sběračem oddílnou k analizační soustav y DN 400 do čerpací jímky , odtud jsou přečerpáv ány
na biologický stupeň ČOV. Vy čištěná voda odték á grav itačním potrubím do melioračního k análu a dále do
Nov omlý nský ch nádrží.
Stáv ající mechanick o-biologick á ČOV je nav ržena na níže uv edené parametry:
Tab.: Parametry stávající ČO V Pasoh lávky
Parametr

Jednotka

Q 24p
Průměrný denní průtok

l/s
m 3 /h
m 3 /d
m 3 /r
l/s
m 3 /h
m 3 /d
l/s
m 3 /h
l/s
m 3 /h
l/s
m 3 /h
kg/d
mg/l
kg/d
mg/l
kg/d
mg/l
kg/d
mg/l
kg/d
mg/l

Q 24m
Maximální denní průtok
Q min
Minimální průtok
Q v (=Q hm=Q šp)
Maximální průtok suchých splašků
Q max
Maximální průtok přes ČOV za deště
BSK 5
CHSK
NL
N-Kj
P

Projektový předpokla d
mimosezónní (1000 EO)
1,9
6,8
164,2
2,7
9,6
231,2
1,2
4,4
5,4
19,3
7,5
27,0
60
370
120
740
55
339
11
67,8
2,5
15,4

Projektový předpokla d
sezónní (4000 EO)
6,7
24,0
576,2
112 384
9,3
33,5
803,6
4,3
15,5
18,6
66,9
26,7
96,1
240
412
480
824
220
378
44
75,5
10,0
17,2

Provoz ČOV Pasohlávky by l povolen na zák ladě vy dání pov olení Městsk ého úřadu Pohořelice, odboru
živ otního prostředí, č.j. D2261/2008, ze dne 24.ledna 2008, spis. Zn. S2261/2008ŽP/SLI . Platnost povolení
je do 28.2.2013.
Vy čištěné odpadní vody jsou z ČOV vy pouštěny do melioračního k análu střední nádrže vodního díla Nov é
Mlý ny (hy drologick é číslo pov odí 4-14-03-074). Množstv í je shrnuto v následující tabulce.
Tab.: Množství vypouštěných vyčištěných odpadních vod ze stávající ČOV Pasohlávky
Q prům (bez deštný)
Q dmax
Q max (dešťový)

6,7 l/s
9,5 l/s
26,7 l/s

3

96,12 m /h

579,0 m 3 /d
820,0 m 3 /d

120 000 m 3 /r

Povolené hodnoty uk azatelů znečištění v y pouštěný ch odpadních vod jsou shrnuty v následující tabulce.
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Tab.: Povolené hodnoty ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod ze stávající ČO V Pasoh lávky
Ukazatel

Značka

Biologická spotřeba kyslíku
Chemická spotřeba kyslíku
Nerozpuštěné látky

BSK 5
20
CHSK-Cr
90
NL
20
Aritmetický průměr
N-NH4
15
Pc
3

Dusík amoniakální
Celkový fosfor

Hodnota "p"
[mg/l]

Hodnota "m"
[mg/l]

40
135
40

Množství
vypouštěného
znečištění
[t/r]
2,4
10,8
2,4

30
8

1,8
0,36

Typ vzorku "A" - 2hodinový směsný vzorek získaný sléváním dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
Platí pro období 1.10. - 31.5.
Typ vzorku "B" - 24hodi nový směsný vzorek získaný sléváním dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 120 minut.
Platí pro období 1.6. - 30.5.
p ... přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod. Typ vzorku "B".
m ... maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných odpadních vod. Typ vzorku "A"

Stáv ající zatížení a v olná hy draulick á k apacita ČOV Pasohlávky je zřejmá z následujícího obrázk u.
Obr.: Využití kapacity stávající ČOV Pasohlávky

Přítok odpadních v od vý razně k olísá v záv islosti obsazenosti autok empu. Denní přítoky se v roce 2008
pohybov aly v měsíčních průměrech 110 - 330 m3/d. V absolutních hodnotách by lo hydraulick é zatížení na
úrovni 60-70% hy draulick ého zatížení v ztaženého k sezónnímu prov ozu ČOV. Z vý še uv edený ch údajů
vyplýv á v olná hy draulick á k apacita ČOV Pasohlávky v jednotlivý ch měsících.
V současné době je v obci Pasohlávky vybudov ána oddílná k analizace. Splašk ov á k analizace v obci v č. ČOV
by la vybudov ána a zk olaudov ána v r. 2003. Odpadní v ody z Pasohláv ek jsou odv áděny k analizačním
sběračem do cca 3 k m v zdálené mechanicko-biologick é ČOV Pasohlávky , kde jsou čištěny . Konfigurace
terénu neumožňuje pouze grav itační odv edení odpadních v od na ČOV. Na trase sběrače jsou dv ě čerpací
stanice ČS 4 a ČS 5. Splašk ov é v ody jsou z obce odv áděny stok ou "4 (2 část)" PVC DN 300 na čerpací
stanici odpadních v od ČS 4. Z čerpací stanice jsou odpadní vody doprav ov ány vý tlačný m řadem V4 PVC DN
80 dl. 69,5 m do koncov é šachty stoky "4 (1. část)" PVC DN 300. Tato stok a odv ádí odpadní vody k ČS 5.
Čerpací stanice ČS 5 přek onáv á vý škový terénní rozdíl pomocí vý tlaku V5 PVC DN 80 v dl. 103,5 m. Dále
odpadní vody odték ají už grav itačním sběračem A beton DN 400 přes areál ATC Merkur až na ČOV
Pasohlávky .
Sběrač A v ATC Merk ur by l realizov án v roce 1983. V zhledem k rov inatému terénu je sběrač položen v
minimálních spádech. Vliv em způsobu realizace jsou něk teré úseky i v e spádu < 1‰. Minimální spádov é
poměry způsobují zanášení stáv ajícího sběrače. Čerpací stanice ČS 4 a ČS 5 jsou prov edeny jak o podzemní
objek ty sv . průměru 2,5 m z monolitick ého železobetonu. Jsou vy strojené ponorný mi k alový mi čerpadly v
sestav ě 2+1. D ále jsou zde umístěny ov ládací armatury a obslužná plošina.
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Uspořádání k analizačního sy stému je zřejmé z následujícího obrázk u.
Obr.: Kanalizační systém Pasohlávky

Stáv ající ČOV bez problémů zv ládne napojení odpadních v od z multifunkčního objek tu (781 m3/rok ).
Rovněž stáv ající splašk ový k analizační sy stém je dostatečně k apacitní pro přev edení tohoto množstv í
odpadních vod. Napojení multifunk čního objek tu bude mít v liv pouze na čerpací stanici ČS5. Po dokončení
objek tu v zroste průměrný denní nátok odpadních v od na tuto ČS z 1,9 l/s na 1,97 l/s. Stáv ající
technologick é vy strojení ČS je schopné toto navý šení zv ládnout (Q č = 3,4 l/s). Dojde v šak k e snížení doby
plnění hav arijní akumulace pří vý padku proudu z 2,6 hod na 2,5 hod.
Další rozv oj inv estic na poloostrov ě a celém záj mov ém území podél páteřní komunik ace spojující
Pasohlávky a silnici I/52 v yvolá potřebu intenzifik ov at ČOV Pasohlávky a prov ést nav ržená opatření a
doporučení na stáv ajícím k analizačním sběrači v č. čerpacích stanicích ČS 4 a ČS 5 uv edená v e studii
"Thermal Pasohlávky - Posouzení ČOV Pasohlávky a k analizačního sběrače" - zpracov atel AQUA PROCON
s.r.o., 5/2009.

Vodovod
Celkov á délk a objek tů je cca 784 m.
Vešk eré nav rhov ané objek ty jsou podzemního charak teru bez požadavk ů na architek tonick é řešení. Trasa
odpov ídá požadavk ům zpracov ané architek tonick é studie.
Nav rhov aný řad C pro rek reační zónu na poloostrov ě bude napojen na v odovodní řad A, nav ržený v rámci
ak ce ,,THERMAL PASOHLÁVKY - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA". Z řadu C bude odbočov at
řad C1 stejného profilu. Oba řady budou k ončit cca 1,5 m za novou komunik ací z důvodu snadnějšího
případného budoucího napojení, a zakončeny podzemním hydrantem DN 80. Řídicím vodojemem pro
vodov odní sy stém bude v odojem Pasohlávky 2 x 900 m2, max. hl. 219,6 m n.m. Je nav rženo tlak ov é
dvouvrstv é poly ethy lenov é potrubí PE100 RC (Resistence to Crack ) 160 x 9,5 mm v celkov é délce řad C 620 m, řad C1 v délce 164 m s v nější ochrannou v rstvou, odoláv ající mechanick ému pošk ození.
Obec Pasohlávky , objek ty rek reace na břehu nádrže i celé záj mov é území je v současnosti zásobeno pitnou
vodou ze sy stému sk upinov ého vodov odu Hustopeče, patřícího do v lastnictv í společnosti VaK Břeclav a.s.,
k terá jej též provozuje. Zdrojem vody je prameniště Nov á Ves se třemi jímacími v rty o celkov é vy datnosti
cca 20 l/s. Ze zdroje je voda dopravov ána čerpáním vý tlačný m řadem DN200 do vodojemu Pasohlávky
2 x 900 m3. Na odbočk ách z tohoto řadu jsou postupně zásobeny spotřebiště Velk ý Dv ůr, Nov á Ves,
Vlasatice a Iv aň. V době k lidu čerpadel v e zdroji, což je v zhledem k intenzitě v yužív ání zdroje krátk á doba,
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jsou odbočky zásobeny grav itačně zpětný m průtok em z v odojemu Pasohlávky . Přímo z vodojemu jsou
potom zásobeny Pasohlávky (potrubí DN200) a samostatně objek ty rek reace (potrubí DN150) u horní
nádrže.
V těsné blízk osti Iv aně je prov ozov aná čerpací stanice odebírající vodu ze zásobního řadu do obce (vý še
zmíněná odbočk a z vý tlaku ze zdroje Nov á Ves), dopravující ji přes v odojem Pouzdřany do sy stému
sk upinov ého v odovodu Hustopeče a odbočk ou do Vranov ic. Nejdůležitější je sk utečnost, že zdroj Nov á Ves
je zv láště v letních měsících plně v yužit a nemá tedy (bez dalších opatření) k apacitu pro další rozv oj
zásobov ané oblasti.
Obr.: Schéma stávajícího sys tému zásobení vodou

Kapacita zdroje Nov á Ves v současném technick ém rozsahu neumožňuje připojení dalšího spotřebiště.
Protože vý stav ba na sev erním břehu horní nádrže bude postupná, jsou i k roky v zásobení pitnou v odou
uv ažov ány v postupný ch etapách.
V prvním období je uv ažov áno s vy užitím existujícího, ale dosud nenapojeného vrtu HV501 v e zdroji Nov á
Ves. Tímto opatřením, doplněný m dalšími potřebný mi zásahy na vodov odním sy stému, se zv ý ší k apacita
zdroje o cca 4,3 l/s (doloženo hydrodynamickou zkoušk ou a smlouv ou o dodáv ce vody z tohoto zdroje, v iz
příloha 5 tohoto oznámení). Z tohoto objemu lze pok rý t odběry rekreačního území (v četně záměru a
dalších záměrů) v době zahájení jeho prov ozu a těsně po něm. Celkov á k apacita tohoto zdroje
(konzerv ativ ně uv ažov áno 4,0 l/s) je rozdělena následov ně:
Tab.: Bilance využití zd roje HV50 1 Nová Ves
Předpokláda né
datum
Hotel Termal Mušov
Komplex Moravia THERMAL
Archeologický park Římský vrch
Multifunkční objekt (první objekt první etapy záměru)
Lázeňská a rekreační zóna na poloostrově - pozemky
v majetku Thermal Pasohlávky a.s., 1. fáze

2010 - 2015

Plánova ná
spotřeba
0,62
2,10
0,03
0,02

l/s
l/s
l/s
l/s

Zásobov ání vodou
kumulovaně

zdroj

4,0 l/s

Nová Ves

1,23 l/s

Z tabulky je zřejmé, že pro prv ní etapu záměru je z k apacity zdroje HV501 k dispozici cca 1,25 l/s. To
umožní pokrý t nároky multifunk čního objek tu (prv ní objek t prv ní etapy záměru, spotřeba cca 0,02 l/s).
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Zbýv ajících cca 1,23 l/s může pok rý t nároky něk terého z dalších objek tů první etapy záměru (lázeňsk ý ch
apod.). Pro následující objek ty prv ní etapy záměru bude nutno zajistit, stejně tak jak o pro v šechny objek ty
vý hledov é etapy záměru, další v odní zdroj.
Tab.: Bilance využití dalš ího vodního zd roje

Lázeňská a rekreační zóna na poloostrově - pozemky
v majetku Thermal Pasohlávky a.s., 2. fáze
Lázeňská a rekreační zóna na poloostrově - ostatní
pozemky (výhledová etapa)

Předpokláda né
datum

Plánova ná
spotřeba

2014 - 2018
2018 -

Zásobov ání vodou
kumulovaně

zdroj

2,4 l/s

6,4 l/s

Ivaň/VOV

3,2 l/s

9,6 l/s

Ivaň/VOV

V relativ ně blízk ém ok olí areálu je možno uv ažov at pouze s v yužitím zdroje Iv aň. Začátky průzkumný ch
prací v této lok alitě proběhly v polov ině sedmdesátý ch let a následně v několik a dalších etapách a na
několik a místech. Všechny průzkumy i následné rešerše hov oří o možnosti získ at z oblasti j ižně od obce
Iv aň podél lev ého břehu řeky Jihlavy potřebné množstv í vody . Vy užitelné množstv í podzemní v ody celé
oblasti by lo hy drogeologický mi průzk umy stanov eno na cca 30 l/s. Oznamov atel záměru (Thermal
Pasohlávky a.s.) v oblasti Iv aň realizov al dv a průzk umné vrty HV1008A a HV1009A s cílem ov ěřit možnost
zásobov ání lázeňsk é a rek reační zóny . Na průzk umných v rtech proběhly hydrodynamick é zkoušky pro
ov ěření vydatnosti objek tů a prov eden odběr v zorků pro stanov ení kv ality podzemní v ody . Čerpací
zk ouškou by la prok ázána možnost jímání podzemní vody z obou vrtů, a to v maximální množstv í 7,84 l/s,
což reprezentuje cca 676 m3/den, tj. 247 tis. m3/rok . V současné době je na vrtech připrav ov ána další
čerpací zkoušk a. Možnost realizace a postupné zprov oznění dalších v rtů není vy loučeno. Analy tick é práce
prok ázaly vý sky t podzemní vody vy sok é kv ality . Ve v zorcích se opakov aně projev ují zvý šené koncentrace
železa a manganu, k teré se v šak dají z v ody odstranit standardními metodami úpravy . Antropogenní,
mik robiologick é a biologick é znečištění je minimální, nav íc probíhá v pov odí řeky rozsáhlá vý stavba
k analizačních sy stémů, k teré přinášejí a dále přinesou vý znamné snížení znečistění vody v řece Jihlav ě.
Zdroj Iv aň je tedy perspek tiv ním zdrojem vody pro zásobení lázeňsk o-rek reačního areálu Pasohlávky
(včetně posuzov aného záměru). Využití je možné nejen v etapách časových, ale i v ariantách technický ch,
přičemž je uv ažov áno buď s posílením stáv ající soustav y , nebo vy budov áním samostatné soustav y
vý hradně pro potřeby rek reační zóny .
V úv ahu tak é přichází napojení území na Vírský oblastní v odovod (VOV), a to v souladu s Plánem rozvoje
vodov odů a k analizací Jihomorav sk ého kraje.

Slaboproudé rozvody
Celkov á délk a objek tů je cca 1860 m.
Trasy k abelových chrániček jsou v edení podzemního charak teru bez požadavků na architek tonick é řešení.
Trasa odpov ídá požadavk ům zpracov ané architek tonick é studie.
Trasy slouží pro zajištění možnosti instalace sdělov acích metalický ch či optický ch k abelů (pro telefonní,
datov é služby a pro k abelovou telev izi). Jsou nav rženy čty ři optotrubky a jedna trubk a DN 110 mm.
Nav ržená trasa je v edena podél řešené k omunik ace, a to po obou jejích stranách. Navržená trasa bude
v edena přev ážně v chodníku, v hloubce 600 mm. Při přechodu pod řešenou silnicí (i pod budoucími
odbočk ami z této silnice) budou založeny obetonov ané chráničky pod k onstruk cí této komunik ace.
B.I.6.3. Lázeňská a rekreační zóna na poloostrově

B.I.6.3.1. Všeobecné údaje
Území lázeňsk é a rekreační zóny na poloostrov ě v jeho výhledov é etapě je vy mezeno dle následujícího
obrázk u.
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Obr.: Vymezení lázeňské a rekreační zó ny na poloostrově (bez měřítka)

Z obrázk u je zřejmá složitost majetk opráv ních v ztahů (v lastnictv í pozemků). Pozemky v e v lastnictv í
oznamov atele záměru (Thermal Pasohlávky a.s.) se nacházejí v západní části poloostrov a, vy značené
hnědou barv ou. To je dův odem pro rozsah samostatné prv ní etapy záměru, k terá je vy mezena rozsahem
pozemk ů v e v lastnictv í oznamov atele záměru a k terá je předmětem tohoto oznámení. Úplný rozsah
lázeňsk é a rek reační zóny na poloostrov ě potom tv oří výhledovou etapu záměru, k terý je v tomto
oznámení zohledněn a posouzen v celkov ém kontextu.
Urbanistick é řešení území k oncepčně vy chází z "Urbanisticky-k rajinářsk é studie Lázeňsk é a rekreační zóny
Pasohlávky " (Kv ět, Sendler, 2005), ak tualizov ané v e studii "Thermal Pasohlávky - projek t na poloostrov ě územní studie" (Kv ět, 2009). Nav azuje na celk ov ou k ompozici území, zpracov anou na zák ladě v izuálního
vy hodnocení, historický ch fak tů, terénního reliéfu, infrastruk tury apod. Na zák ladě těchto aspek tů by lo
vy tv ořeno schéma, k teré k lade ty to aspek ty do souv islostí funk čních, estetický ch a k rajinářských. Zák ladní
kompoziční urbanistick é prvky - trasov ání k omunik ací, průhledy , ulice, náměstí, k oncov é body , zeleň - jsou
navrženy s ohledem na možnost stav ět jednotliv é funk ční celky buď etapov itě, nebo současně. Zvolené
řešení má umožnit jednoduchou obslužnost v šech pozemk ů a zárov eň celkovou prostupnost územím. Za
důležitou je pov ažov ána historick á paměť místa, centrální zástav ba je navržena jako reminiscence
římsk ých lázní.
Funk ční členění území zahrnuje:
· smíšené plochy (lázeňstv í, wellness, služby , sport, uby tov ání, by dlení),
· plochy by dlení (rodinné domy , rezidenční bydlení),
· plochy pro rek reaci (přírodní koupaliště),
· plochy pro dopravu v k lidu (podzemní záchy tné parkov iště, park ov ání v rámci území),
· plochy v eřejné zeleně (páteřní zeleň, pobřežní zeleň).
V době zpracov ání tohoto oznámení není v y jasněn zájem inv estorů o vý stavbu (jediný m projek čně
připrav ený m objek tem je multifunk ční objek t, k terý je tak é předmětem tohoto oznámení). Vešk eré
následně umisťov ané objek ty budou odpov ídat vý še uv edenému funkčnímu členění.
Funk ční členění území lázeňsk é a rek reační zóny na poloostrov ě je zřejmé z následujícího obrázk u:
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Obr.: Funkční členění ú zemí lázeňské a rekreační zóny na poloos trově (výhledová etapa)

V rámci funkčního členění budou v území umisťov ány jednotliv é projek ty v tomto rozsahu:
· technick á infrastruk tura,
· v stupní objek t,
· lázeňsk é domy ,
· hotely a penziony ,
· sportovní a v olnočasov á zařízení na poloostrov ě,
· rekreační by dlení,
· občansk á vy bav enost - obchod a služby ,
· v eřejná zeleň.

B.I.6.3.2. Technická infrastruktura
Lok alizace:
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Podpáteřní komunik ace a v eřejné komunik ace na poloostrov ě. Lok alizace projek tu
komunik ací je zřejmá z následujícího obrázk u (pozn.: Páteřní komunik ace sev erně
poloostrov a, propojující silnici I/52 a obec Pasohlávky , není předmětem záměru, v
době zpracov ání tohoto oznámení je již v dalších stupních přípravy . Část projek tu
infrastuk tury na pozemcích oznamov atele záměru (první etapa záměru) je
předmětem samostatné části tohoto oznámení - podrobnější údaje v iz k apitola
B.I.6.2. Infrastruk tura, strana 12 tohoto oznámení):
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Obr.: Lokalizace techn ické inf rastruktury - páte řní komunikace

Obsah:

Vedení komunik ací a inžený rský ch sítí v rozsahu: silnice, chodníky , elek tro, ply n,
vodov od, k analizace dešťov á/splaškov á, v eřejné osv ětlení, sdělov ací k abely .
Zajišťuje dopravní napojení a zák ladní obsluhu rozv ojových ploch inžený rský mi
sítěmi.

Zdůvodnění:

Vybudov ání páteřních komunik ací a koridoru inženýrský ch sítí je zák ladní podmínk ou
úspěšného rozvoje lázeňsk é a rek reační zóny .

Souhrnné požadavky na k apacitu technick é infrastruk tury:
Tab.: Požadavky na kapacitu technické infrastruktu ry - výhledová etapa
Spotřeba elektrické energie
Spotřeba vody
Spotřeba plynu

cca 12 000 MWh/rok
cca 300 000 m 3 /rok
cca 9,6 l/s
cca 4 500 000 m 3 /rok
cca 1000 m 3 /h

Pozn.: Uvedené hodnoty představují součet nároků, uvedených pro jednotlivé projekty (viz níže). Veškeré
uváděné hodnoty vycházejí z urbanistické koncepce, přičemž v některých místech se jednotlivé přípustné
aktivity překrývají. Jde proto o konzervativní hodnoty, tj. horní odhad skutečných nárok ů.

Pro prv ní etapu záměru je uv ažov áno s nároky na technickou infrastruk turu v úrov ni
cca 66% vý hledov é etapy , v iz následující tabulk a:
Tab.: Požadavky na kapacitu technické infrastruktu ry - p rvní e tapa
Spotřeba elektrické energie
Spotřeba vody
Spotřeba plynu

cca 8 000 MWh/rok
cca 200 000 m 3 /rok
cca 6,4 l/s
cca 3 000 000 m 3 /rok
cca 700 m 3 /h

B.I.6.3.3. Vstupní objekt
Lok alizace:
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Poloostrov , sev erový chodní část, zóna "B". Lok alizace projek tu je zřejmá z
následujícího obrázk u (pozn.: Jde o multifunk ční objek t, k terý je předmětem
samostatné části tohoto oznámení - podrobnější údaje v iz k apitola
B.I.6.1. Multifunk ční objek t, strana 11 tohoto oznámení):
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Obr.: Lokalizace vstupního objektu

Obsah:

Multifunkční objek t s v ešk erý m urbanistický m příslušenstv ím - doprav a, inženýrsk é
sítě, zahradní úpravy a vodní plochy .

Zdůvodnění:

Vý stav ba zák ladního řídícího a správního centra lázeňsk ého areálu. Vstupní objek t
areálu. Zajištění administrativ ních, správ ních, informačních, strav ov acích a sociálních
služeb pro náv štěv níky , v četně obsluhy uživ atelů cyk lostezky v rámci certifik ace
služeb "Cyk listé v ítáni". Další funk cí je seznámení náv štěv ník ů s územím posky tnutí
informací o historii, rekreačním, lázeňsk ém, k ulturním a sportovním vy žití.

Požadavky na k apacitu technick é infrastruk tury :
Tab.: Vstupní objekt - požadavky na kapacitu techn ické inf rastruktury
Roční spotřeba elektrické energie
Roční spotřeba vody
Maximální spotřeba plynu
Roční spotřeba plynu

137 MWh
781 m 3
0 m 3 /h
0 m 3 /rok

B.I.6.3.4. Lázeňské domy
Lok alizace:

Poloostrov , zóny "A", "B", "C". Lok alizace projek tu je zřejmá z následujícího obrázku:
Obr.: Lokalizace lázeňských domů

Obsah:
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Multifunkční lázeňsk é domy se zabezpečením uby tov ání, stravov ání, léčebný ch
ak tiv it a wellness provozů.
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Zdůvodnění:

Vý stav ba zák ladních prvků lázeňsk ého k omplexu na poloostrově. Zajištění léčebný ch
procedur spjatých s vy užitím minerální v ody a současně rozličný ch typů wellness
ak tiv it.

Požadavky na k apacitu technick é infrastruk tury :
Tab.: Lázeňské domy - požadavky na kapacitu techn ické inf rastruktury
Roční spotřeba elektrické energie
Roční spotřeba vody
Maximální spotřeba plynu
Roční spotřeba plynu

3328 MWh
80 000 m 3
252 m 3 /h
1 580 450 m 3 /rok

B.I.6.3.5. Hotely a penziony
Lok alizace:

Poloostrov , zóny "A", "E", "K"", "J", "L", "M", "N". Lok alizace projek tu je zřejmá z
následujícího obrázk u:
Obr.: Lokalizace hotelů a penzion ů

Obsah:

Cca 20 objek tů, celk em cca 1550 lůžek . Hotely jsou plně vy bav eny restauračním
provozem. Součástí hotelů jsou drobné obchodní služby , sportovní vy žití, půjčovny
sportovního vybav ení apod.

Zdůvodnění:

Vý stav ba různorodý ch ty pů uby tov acích zařízení v širok é šk ále k ategorií, umístěný ch
v těsné blízk osti lázeňsk ý ch domů podporuje funk ci lázní a zlepšuje v yužití jejich
k apacity . Indiv iduální nabídk a uby tov acích a doprov odný ch služeb zv y šuje atrak tiv itu
lázní jak o celk u a vy tv áří nabídk u i pro nelázeňsk é hosty . Vý stav ba hotelových domů
přispív á k urbanizaci poloostrov a a vy tv áření lázeňsk ého prostředí.

Požadavky na k apacitu technick é infrastruk tury :
Tab.: Hotely a penziony - po žadavky na kapacitu techn ické inf rastruktury
Roční spotřeba elektrické energie
Roční spotřeba vody
Maximální spotřeba plynu
Roční spotřeba plynu

6517 MWh
190 000 m 3
497 m 3 /h
2 282 142 m 3 /rok

B.I.6.3.6. Sportovní a volnočasová zařízení na poloostrově
Lok alizace:

FileName:
SaveDate:

Poloostrov , zóna "H", části zón "A", "B", "C" a "G", podmíněně části zón "E", "F", "I",
"J", "K", "L", "M","N". Lok alizace projek tu je zřejmá z následujícího obrázku:
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Obr.: Lokalizace sportovních a volnočasových zařízení

Obsah:

Sportovní a v olnočasov á zařízení, odpov ídající standardu vybav ení lázní a
rekreačních uby tov acích zařízení. Veřejná hřiště v zóně H: multifunk ční hřiště s
umělý m povrchem; tenisov é k urty; hřiště pro v olejbal a beach v olejbal; minigolf;
dětsk é hřiště. Soukromá zařízení v lázeňský ch domech - zóny A,B,C: kry tý plav ecký
bazén 25 m, sauny , wellness ak tiv ity , squash, fitness centra, tělocv ičny , služby pro
cyk loturistik u a pěší turistik u (v rámci v stupního objek tu). Souk romá zařízení v rámci
uby tov acích zařízení - zóny E, F, I, J, K, L, M, N: sauny , wellness ak tiv ity , fitness
centra, tenisov é kurty , univ erzální otev řená hřiště, k oupaliště. Zóna G: vodní sporty .

Zdůvodnění:

Sportovní a volnočasov á zařízení jsou integrální součástí záměru. Jejich umístění je
vý znamné jak z k omerčních důvodů, tak v rámci propagace zdrav ého živ otního
sty lu. Pestrá, celoročně vy užitelná nabídk a sportov ních a volnočasový ch ak tiv it pro
v šechny cílov é sk upiny náv štěv níků s v hodně stanov ený m mixem v olně přístupný ch
a placený ch služeb zvý ší atrak tiv itu lázní jak pro lázeňsk é hosty , tak pro jednodenní
náv štěvníky .

Požadavky na k apacitu technick é infrastruk tury :
Tab.: Sportovní a volnočasová zařízení - požadavky na kapacitu techn ické inf rastruktury
Roční spotřeba elektrické energie
Roční spotřeba vody
Maximální spotřeba plynu
Roční spotřeba plynu

0,958 MWh
2000 m 3
5 m 3 /h
11 000 m 3 /rok

B.I.6.3.7. Rekreační bydlení
Lok alizace:

FileName:
SaveDate:

Poloostrov , zóny "A", "I", "K", "L", "M","N". Lok alizace projek tu je zřejmá z
následujícího obrázk u:
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Obr.: Lokalizace rekreačního bydlení

Obsah:

Jedno- až dvouby tov é domy pro rekreační uby tov ání, cca 80 objek tů.

Zdůvodnění:

Umožnění indiv iduálního
společností.

uby tov ání, rodin

s

dětmi,

uby tov ání

uzav řený ch

Požadavky na k apacitu technick é infrastruk tury :
Tab.: Rekreační bydlení - požadavky na kapacitu techn ické inf rastruktu ry
Roční spotřeba elektrické energie
Roční spotřeba vody
Maximální spotřeba plynu
Roční spotřeba plynu

677,2 MWh
4000 m 3
150 m 3 /h
330 000 m 3 /rok

B.I.6.3.8. Občanská vybavenost - obchod a služby
Lok alizace:

Poloostrov , zóny "A", "C", "D", "F", "K", "H", "I", "L", "M", "N". Lok alizace projek tu je
zřejmá z následujícího obrázku:
Obr.: Lokalizace občanské vybavenosti

Obsah:

Občansk á vy bav enost zajišťující zák ladní požadavky provozu území - obchody ,
restaurace, zdravotní služby , pošta, informační středisko, sály pro provozov ání
k ulturních akcí, vý stavní prostory atd., cca 21 objek tů, něk teré sdružené.

Zdůvodnění:

Širok á šk ála zařízení občansk é vy bav enosti je integrální součástí projek tu. Jejím
cílem je zajistit plně funkční provoz území poloostrov a jak o samostatně fungující
zóny s vy tvořením nabídky služeb předev ším pro lázeňsk é hosty , denní náv štěv níky
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a náv štěvníky v objek tech rek reačního uby tov ání. Pestrá nabídk a obchodů, služeb a
k ulturních zařízení pro v šechny cílov é sk upiny náv štěvníků zvý ší atrak tiv itu lázní jak
pro lázeňsk é hosty , tak pro jednodenní náv štěv níky .
Požadavky na k apacitu technick é infrastruk tury :
Tab.: Občanská vybavenost - požadavky na kapacitu technické infras truktury
Roční spotřeba elektrické energie
Roční spotřeba vody
Maximální spotřeba plynu
Roční spotřeba plynu

1078 MWh
2000 m 3
87 m 3 /h
231 342 m 3 /rok

B.I.6.3.9. Veřejná zeleň
Lok alizace:

Poloostrov . Lok alizace projek tu je zřejmá z následujícího obrázku:
Obr.: Lokalizace veřejné zeleně

Obsah:

Vy tv oření centrální lesopark ov é zóny mezi zák ladním lázeňsk ý m územím a
obslužnou komunik ací, vy tv ářející izolační zónu od v nějšího okolí a současně
umožňující vy tv oření prostoru pro k lidov é ak tiv ity lázeňský ch hostí; umístění zeleně
v rámci v eřejných k omunik ací.

Zdůvodnění:

Potřeba vy tvoření ucelené k lidov é zóny zeleně, sloužící primárně pro odpočinek a
relaxaci lázeňsk ých hostů, splňující předpisy pro lázeňsk é zóny . Odstínění páteřní
komunik ace od lázeňsk é zóny na poloostrově. Zlepšení mik rok limatu a odtokový ch
poměrů na poloostrov ě. Zajištění kv alitního estetick ého v zhledu v eřejný ch
komunik ací a prostranstv í.

Požadavky na k apacitu technick é infrastruk tury :
Tab.: Veřejná zeleň - po žadavky na kapacitu techn ické inf rastruktury
Roční spotřeba elektrické energie
Roční spotřeba vody
Maximální spotřeba plynu
Roční spotřeba plynu

0 MWh
10 000 m 3
0 m 3 /h
0 m 3 /rok

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

2011

Předpok ládaný termín dok ončení:

2018

Uv edené údaje jsou v ztaženy k první etapě záměru. Termíny vý hledov é etapy záměru nejsou specifik ov ány
(předpok lad po roce 2018).
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samospráv né celky:
k raj:

Jihomorav ský

Jihomorav ský kraj
Žerotínovo náměstí 3/ 5
601 94 Brno
tel.: 541 651 111

obec:

Pasohlávky

Obec Pasohlávky
Pasohlávky č.p. 1
691 22 Pasohlávky
tel.: 519 427 710

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
Záměr podléhá zák onu č. 183/2006 Sb., o územním plánov ání a stav ebním řádu (stav ební zák on). V rámci
tohoto zák ona budou v průběhu přípravy záměru probíhat řízení o vydání těchto správ ních rozhodnutí:
· územní rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stav by ),
· stav ební povolení.
Záměr se nachází v e správ ním obvodu tohoto stav ebního úřadu:
Městsk ý úřad Pohořelice
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Plocha pozemků:

cca 196 293 m2

prv ní etapa záměru:

První etapa záměru reprezentuje cca 55,3% z plochy poloostrova, tj. plochy spojené s činností a
provozem lázeňské a rekreační zóny. Celkový rozsah dotřených pozemků je územními studiemi kalkulován
na cca 35,5 ha ( 355 098 m 2 ). Pozemky pro první eta pu záměru jsou vlastněny společ ností Thermal
Pasohlávky, a.s. (oznamovatel záměru), pr o navazující území poloostrova není dosud doř ešeno
majetkoprávní vypořádání. Výhledová eta pa předpokládá zábor cca 58 pozemků v současné době
vlastněných různými právními subjekty popř. soukromými vlastníky. Dle katastru nemovitostí
(www.cuzk.cz) jsou tyto pozemky klasifikovány jako ostatní plochy, ovocný sad, zahrada, or ná půda nebo
vinice.

ZPF:

cca 175 778 m2

trv alé odnětí:

Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu. Jde o plochy ovoc ných sadů a orné půdy.
Seznam dotčených pozemků ZPF včetně jejich BPEJ a zatřídění do tříd ochrany je provedeno níže.

0 m2

dočasné odnětí:

Záměr nevyžaduje dočasné odnětí ploch zemědělského půdního fondu. Dočasné odnětí není vyžadováno,
protože období pr ovádění stavebních prací pro infrastrukturu (vyjma komunikací) budou provedeny
v období kratším než 1 rok. Zařízení staveniště bude umístěno na plochách trvalého záboru.

PUPFL:

0 m2
0 m2

trv alé odnětí:
omezení:

Záměr se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Dotčené pozemky :

Přehled dotčený ch pozemk ů určených pro vý stav bu prv ní etapy záměru je prov eden
v následující tabulce.
Výčet neobsahuje pozemky dotčené výstavbou kanalizace (dešťová i splaškov á) na sousedících
pozemcích. Dešťová kanalizace bude přev edena přes sousedící pozemky (součást poloostrova) a
zaústěna do horní ná drže VD Nové Mlýny . Splašková k analizace bude napojena na stávající kanalizační
sběrač vedoucí z obce Pasohlávky přes ATC Merkur do ČOV Pasohlávky.
Tab.: Přehled pozemků dotčených záměrem
výměra [m 2 ]

k. ú.

parcela

způsob
využití
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
-

ochrana

BPEJ

ZPF
-

00501
-

třída
ochrany
III.
-

-

-

-

1 272

druh
pozemku
orná půda
ostatní
plocha
ostatní
plocha
zahrada

Mušov

3163/669
3163/589

1 077
1 832

3163/588

1 210

3163/670

ZPF

3163/590

32 065

orná půda

-

ZPF

3163/591

135 822

ovocný sad

-

ZPF

3163/593

402

-

158

-

-

-

3163/595

16 913

neplodná
půda
neplodná
půda
zeleň

III.
IV.
III.
IV.
III.
IV.
-

3163/594

-

-

-

3163/596

5 542

ostatní
plocha
ostatní
plocha
ostatní
plocha
orná půda

00501
02110
00501
02110
00501
02110
-

-

ZPF

00501

III.

Vlastníkem všech dotčených pozemků je Thermal Pasohlávky a.s. (oznamovatel záměru).
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B.II.2. Voda
Pitná v oda:

spotřeba pro prv ní etapu záměru:

cca 200 000 m3/rok
cca 6,4 l/s

Spotřeba vody ve výhledové etapě činí cca 300 000 m 3 /rok (cca 9,6 l/s). Spotřeba multifunkčního objektu
(první objekt první etapy záměru) činí cca 781 m 3 /rok (cca 0,02 l/s).

zdroj:

vodov odní přípojk a

Záměr bude napojen na vodovod, který je veden podél páteřní k omunikace (součást investice "Thermal
Pasohlávky - Technická a doprav ní infrastruktura", v příprav ě). V prvním období je uvažováno s využitím
existujícího, ale dosud nena pojeného vrtu HV501 ve zdroji Nová Ves. Tímto opatřením, dopl něným
dalšími potřebnými zásahy na v odovodním systému, se zvýší kapacita zdroje o cca 4,3 l/s. Z tohoto
objemu lze pokrýt odběry rekreač ního území (včetně záměru a dalších záměrů) v době zahájení jeho
provozu a těsně po něm. Celková k apacita tohoto zdroje (k onzervativně uvažováno 4,0 l/s) je rozdělena
následovně: Hotel Termal Mušov 0,62 l/s, Komplex Moravia T HERMAL 2,10 l/s, Archeologický park
Římský vrch 0,03 l/s. Pro láze ňskou a rekr eační zónu na pol oostrově (prv ní etapa záměru) je z kapacity
zdroje HV501 k dispozici cca 1,25 l/s. To umožní pokrýt nároky multifunkčního objektu (prv ní objekt první
etapy záměru, spotřeba cca 0,02 l/s), zbývajících cca 1,23 l/s může pokrýt nároky některého z dalších
objektů první etapy záměru. Pro ostatní objekty první eta py záměru bude nutno zajistit, stejně tak jako
pro všechny objekty výhledové etapy záměru, další vodní zdroj.
V relativně blízkém okolí areál u je m ožno uvažovat pouze s využitím zdroje Ivaň. Jeho využití je možné
nejen v eta pách časových, ale i varia ntách technických, přičemž je uvažováno buď s posílením stávající
soustavy, nebo vybudov áním samostatné soustavy výhradně pro potřeby rekreační zóny. Alternativně je
možno uvažovat s napojením skupinov ého vodovodu Hustopeče na vírský oblastní vodovod.
Podrobnější údaje viz kapitola B.I.6.2. Infrastruktura, strana 12 tohoto oznámení.

v průběhu vý stavby :
Technologick á voda:
Požární v oda:

nespecifik ov áno (běžná spotřeba)
bez nárok ů

spotřeba:
zdroj:

nespecifik ov áno
vodov odní přípojk a

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elek trick á energie:

spotřeba pro prv ní etapu záměru:

cca 8000 MWh/rok

Spotřeba elektrické ener gie ve výhl edové etapě činí cca 12 000 MWh/rok. Spotřeba m ultifunkčního
objektu (prv ní objekt první etapy záměru) činí cca 137 MWh/rok .

Zemní ply n:

zdroj:
v průběhu vý stavby :

rozv odná síť
nespecifik ov áno (běžná spotřeba)

spotřeba pro prv ní etapu záměru:

cca 3 000 000 m3/rok
cca 700 m3/h

Spotřeba plynu ve výhledov é etapě činí cca 4 500 000 m 3 /rok (cca 1000 m 3 /h). Multifunkční objekt (první
objekt první etapy záměru) nemá nároky na odběr plynu.
Záměr počítá s plnou závislostí rekreační zóny na vytápění zemním plynem.

zdroj:

rozv odná síť

Záměr bude napojen na plynovod, který je veden podél páteřní komunikace (součást investice "Thermal
Pasohlávky - Technická a dopravní i nfrastruktura", v přípravě) . Podmiňující jsou následující investice na
plynofikační soustavě: vybudová ní regulační stanice VTL/STL u Nové Vsi, vybudová ní páteřního ply novodu
přes Novou Ves, vybudová ní STL plynovodu Nová Ves - Pasohl ávky a vy budová ní STL plynov odu podél
páteřní komunikace (podrobnější úda je viz kapitola B.I.6.2. Infrastruktura, strana 12 tohoto oznámení).

v průběhu vý stavby :
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Park ov ací místa:

celk ový počet park ov acích míst:

cca 2066

Celkový počet parkovacích míst ve výhledové etapě činí cca 2066 (zahr nuje i podzemní garáže), z toho
966 na povrchu a 1100 v podzemních garážích. Podzemní garáže se nachází se na území první etapy
záměru, slouží však pro celou zónu ve výhledové etapě. Počet parkov acích míst u multifunkčního objektu
(první objekt první etapy záměru) je cca 25 a 1 parkovací místo pro autobus na přilehlé komunikaci.

Intenzita dopravy :

prv ní etapa záměru:

do cca 2500 v ozidel/den, (1% nák ladních)

Intenzita dopravy ve vý hledové eta pě činí cca 4000 vozidel za den ( 1% nákladních) . Dopr ava bude mít
převážně char akter osobní dopravy, nákla dní doprav a je uvažová na pro obsluhu prov ozoven. Významný
podíl je uvažován u cyklistické a pěší dopravy.

doprav ní trasy:

100% páteřní k omunik ace lázeňsk é zóny
80% silnice I/52 sev er (směr Brno)
20% silnice I/52 jih (směr Mik ulov )

Doprav ní provoz bude nepřetržitý, v noční době omezený (podíl den/noc cca 95%:5%).

vý stav ba:

intenzita v ariabilní
(až desítky vozidel za den)
přev ážně nák ladní

druh v ozidel:

Stavební doprava v období výstavby bude variabilní v závislosti na prováděných pracích a bude se
pohy bovat v řádu nejvýše desítek nákla dních v ozidel za den. Stav ební doprava bude směrována na
páteřní komunikaci lázeňské a rekreační zóny (v přípravě) a dále silnici I/52.

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodov é zdroje:

V rámci prov ozu předmětného záměru nev zniknou žádné technologick é zdroje
znečišťov ání ov zduší. Vy tápění jednotlivých objek tů bude zajištěno v lastními zdroji
spalujícími zemní ply n. Celk ový výkon tepelných zdrojů v areálu lázeňsk é a rek reační
zóny na poloostrov ě (v e vý hledov é etapě) bude do 10,5 MW 1. Předpok ládaná
maximální emise šk odliv in je následující:
NO x:
1,292 k g/h
CO:
0,318 k g/h
C xHy:
0,064 k g/h
prach:
0,020 k g/h
SO2:
0,010 k g/h
Vytápění bude v provozu dle potřeby, přev ážně v zimním období , mimo zimní období pouze příprava teplé
užitkové vody. Údaje jsou vztaženy k výhledové etapě záměru.

1

Kategorizace zdrojů bude upřesněna na základě k onkrétní ho technického řešení jednotlivých pr ojektů. Převážně se však bude
jednat o malé, v jednotlivých případech o střední, zdroje znečišťování ovzduší. O kategorizaci zdroje rozhoduje v souladu se zákonem
86/2002 Sb. ČIŽP.
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Liniov é zdroje:

automobilov á doprav a bude celk em zdrojem následujícího objemu emisí:
NO x:
1,988 k g/k m.den
CO:
1,574 k g/k m.den
C xHy:
0,736 k g/k m.den
prach:
0,014 k g/k m.den
SO2:
0,007 k g/k m.den
Údaje jsou vztaženy k výhledové etapě záměru.

Plošné zdroje:

park ov iště osobních v ozidel bude zdrojem následujícího objemu emisí:
NO x:
CO:
C xHy:
prach:
SO2:

298,2 g/den
236,1 g/den
110,4 g/den
2,2 g/den
1,1 g/den

Údaje jsou vztaženy k výhledové etapě záměru.

Vý stav ba:

přemístění ornice:
přemístění zeminy :

0,09 k g/t
0,22 k g/t

Budou probíhat běžné stavební a konstrukční práce. V úvodní etapě budou prová děny zemní práce, které
mohou být zdrojem emise prachu. Př edpokláda ný objem emisí bude činit u ornice 0,09 kg na 1 t, u
zeminy 0,22 k g/1 t. Tento zdroj bude dočasný (omezený na dobu prov ádění prací) a budou přijata
opatření pro minimalizaci emisí.

B.III.2. Odpadní voda
Splašk ov é vody:

prv ní etapa záměru:

cca 200 000 m3/rok

Množství odpadní vody odpoví dá přibližně množství odebrané pitné vody . Množství odpadní vody
ve výhledové etapě činí cca 300 000 m 3 /rok. Množství odpadní vody z multifunkčního objektu (první
objekt první etapy záměru) činí cca 781 m 3 /rok.

nak ládání:

splašk ov á k analizace

Splaškové stoky budou napojeny prostřednictvím nově vybudova né splaškové kanalizace na stávající
kanalizační sběrač vedoucí z obce Pasohlávky přes ATC Merkur směrem na stávající ČOV Pasohlávky, kde
jsou odpadní vody čištěny. Kanalizační systém a ČOV budou před realizací záměru upraveny tak, aby
kapacitně pokrývaly nároky záměru (podr obnější údaje viz kapitola B.I.6.2. Infrastruktura, strana 12
tohoto oznámení) .

Technologick é vody: produkce:

bez vý stupů

Srážkov é vody:

cca 34 700 m3/rok , z toho:
cca 18 700 m3/rok

prv ní etapa záměru:
neznečištěné srážk ov é vody:

Ve výhledové etapě je celková produkce neznečištěných srážkových vod kalkulována na cca
26 900 m 3 /rok. Výpočet je uvažován jak o maximální, nebylo kalkulová no s intenzivním využitím
(zatravněním) střech.

srážk ov é vody z v eřejných ploch:
plochy komunik ací:
plochy parkov ání:
plochy chodníků a pochůzích ploch:

cca 16 000 m3/rok , z toho:
cca 7 400 m3/rok
cca 3 400 m3/rok
cca 5 200 m3/rok

Celková produkce srážkových vod z veřejných ploch ve výhledové etapě se předpokládá v množství cca
22 800 m 3 /rok, z toho na komunikace připa dá produkce cca 10 600 m 3 /rok, z parkovacích ploch odteče
cca 4800 m 3 /rok a z chodníků a pochůzích ploch cca 7400 m 3 /rok. Potenciálně znečištěné vody z
parkovacích ploch budou před vypuštěním do kanalizace předčištěny.

nak ládání:

dešťov á k analizace

Navržená dešťová stoka je vyústěna do horní nádrže VD Nové Mlýny.

Vý stav ba:
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B.III.3. Odpady
Provoz:

sk upina 15 Odpadní obaly , absorpční
činidla, čisticí tk aniny , filtrační materiály
a ochranné oděvy jinak neurčené
sk upina 16 Odpady jinak neurčené
sk upina 20 Komunální odpady
Jde zejména o odpady z kuchy ní a stravoven (podskupina 20 01). Dále o odpa dy z odlučovačů oleje
(podskupina 13 05), odpady z údržby elektrického a el ektronického zařízení (podskupi na 16 02), odpadní
obaly (podskupi na 15 01). Komunální odpady budou produková ny při údržbě zeleně (20 02 01 Biologicky
rozložitelný odpad) resp. při údržbě ploch (20 03 01 Směsný komunální odpad, 20 03 03 Uliční smetky).
Uvedený výčet je orientační. M nožství i kvalita odpadů nebudou významné, problematika odpadového
hospodářství za provozu záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č.
185/ 2001 Sb., o odpadech. Odpa dy budou za provozu záměru tříděny a shromažďovány dle jednotlivých
druhů a kategorií a zabezpečeny před nežá doucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Původcem
odpa du budou pr ovozovatelé jednotlivých objektů, přípa dně pr ávnické osoby , odpady budou
zneškodňov ány opráv něnou osobou.

Vý stav ba:

sk upina 15 Odpadní obaly , absorpční
činidla, čisticí tk aniny , filtrační materiály
a ochranné oděvy jinak neurčené
sk upina 16 Odpady jinak neurčené
sk upina 17 Stav ební a demoliční odpady
sk upina 20 Komunální odpady
Jde zejména o vytěženou zeminu a/ nebo kameny (k ód 17 05 01) a asfaltové směsi, dehet a výrobky z
dehtu ( podskupina 17 03). Dále budou produkov ány odpadní obaly (podskupi na 15 01), odpady z
elektrického a elektronického zařízení ( podskupina 16 02), k ovy (podskupi na 17 04), komunální odpady
(20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad, 20 03 01 Směsný k omunální odpad, 20 03 03 Uliční smetky a
odpa dy z mobilních sociálních zařízení (20 03 04 Kal ze septiků a žump) resp. další stavební odpady .
Uvedený výčet je orientační. M nožství i kvalita odpadů nebudou významné, problematika odpadového
hospodářství při výstavbě je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č.
185/ 2001 Sb., o odpadech. Odpa dy budou tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a
zabezpečeny před nežá doucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Původcem odpadu bude
prováděcí firma (v režimu jejího plánu odpa dového hospodářství), odpa dy budou zneškodňov ány
oprávněnou osobou.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

technologick é zdroje:

LAeq,T < 50/40 dB v nejbližším
chráněném prostoru (den/noc)

Jde o technická zařízení budov (sací a výtlačné strany vzduchotechniky , tepelné výměníky klimatizace
apod.). Půjde o běžně dostupná zařízení, atestovaná, s nízkými emisemi hluku. Umístěna budou na
střechách resp. fasádách objektu.
Provoz zařízení bude nepřetržitý, v noční době omezený.

doprav ní zdroje (provozov na):

LAeq,T < 50/40 dB v nejbližším
chráněném prostoru (den/noc)

Jde o dopr avní provoz na parkovišti záměru a na účelových komunikacích v rámci provozovny záměru.
Doprav ní provoz bude nepřetržitý, v noční době omezený.

doprav ní zdroje (v eřejné k omunik ace):

LAeq,T < 55/45 dB v nejbližším
chráněném prostoru (den/noc)

Jde o dopravní provoz na veřejných k omunikacích. Pro objekty lázní LAeq,T < 50/40 dB. Doprav ní prov oz
bude nepřetržitý, v noční době omezený.
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vý stav ba:

LAeq,T < 65/55 dB v nejbližším
chráněném prostoru (den/noc)

Největší emise hluku budou produk ovány na počátku výstavby (zakládání - provoz těžké zemní techniky).
V pozdějších fázích výstavby (stavební, konstrukční a dokončovací práce) budou hluk ové emise významně
nižší.
Výstavba včetně související stavební dopravy bude prov áděna pouze v denní době, s vyloučením brzkých
ranních a pozdních večerních hodin (tj. mezi 7:00 až 21:00).

Vibrace:

nebudou produk ov ány
Záměr nebude produk ovat vibrace. Totéž se týká potenciálních vibrací vznika jících na komunikacích při
provozu silniční (včetně stavební) dopravy . Při výstavbě nebudou používá ny trhací (střelné) práce za
použití výbušnin.

Záření:

ionizující záření:

zdroje nebudou použív ány

Při provozu ani výstavbě nebudou provozová ny žádné ply nné nebo kapalné radioaktivní výpusti do
životního prostředí, nebudou produková ny radioaktivní odpady .
Nelze vyloučit přítomnost zařízení využívajících zářičů (např. ionizační hlásiče požáru, během výstavby
např. rentgenová defektoskopická zařízení), vždy však na trhu běžně dostupných, příslušně atestovaných
a schválených, bez vlivu na okolí.

neionizující záření:

bez vý znamných vý stupů

Úroveň elektrického a magnetického pole v okolí komunikačních a elektror ozvodných zařízení nepřekr očí
hodnoty dané nařízením vlády č. 1/2008 Sb., o ochra ně zdraví před neionizujícím zářením.

Další fy zik ální nebo biologick é fak tory :

nebudou použív ány

Při provozu a ni výstavbě záměru nebudou používány žádné další zdroje fyzikálních vlivů. Nebudou
používány ani žádné biotechnologie nebo geneticky upravované produkty.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Provoz záměru nepředstavuje vý znamný rizik ový fak tor v zniku hav árií nebo nestandardních stavů s
nepříznivý mi env ironmentálními důsledky .
Stejně tak riziko poškození živ otního prostředí resp. v eřejného zdrav í, spojené s vý stav bou záměru, je
minimální a nev y myk á se běžně přijímaný m rizik ům stav ebních resp. k onstruk čních prací.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠ ÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEM Í
Záměr je umístěn v Jihomorav sk ém k raji, u v odního díla Nov é Mlý ny , jihový chodně od obce Pasohlávky .
Nejvý značnější env ironmentální charak teristik y lze shrnout následov ně:
Záměr nezasahuje do žádného v elk oplošného či maloplošného zv láště chráněného území (národní park ,
chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezerv ace, přírodní rezerv ace, národní přírodní památk a, přírodní
památk a).
By l vy loučen vý znamný v liv záměru na lok ality soustavy Natura 2000.
Záměr nezasahuje do žádného registrov aného či neregistrov aného vý znamného k rajinného prvku.
V dotčeném území se v y sky tují prvky územního sy stému ekologick é stability na nadregionální a lok ální
úrovni.
Dotčené území neleží v žádném přírodním park u.
V dotčeném území se nevy sky tují žádné památné stromy či přechodně chráněné plochy .
Dotčené území není (dle sdělení č. 6 uv eřejněném v e v ěstník u MŽP, částk a 4 z dubna 2010) zařazeno mezi
oblasti se zhoršenou kv alitou ov zduší.
Vlastním územím neproték á žádný trv alý ani občasný pov rchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, prameniště či mok řad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo v odního zdroje v e smy slu zák ona č. 254/2001 Sb.
o vodách, v e znění pozdějších předpisů. Území vý stav by leží v ochranném pásmu přírodních a minerálních
vod II. stupně. Zdroje přírodních a minerálních vod jsou v e správ ě Česk ého inspek torátu lázní a zřídel, v
režimu zák ona č. 164/2001 Sb., lázeňsk ý zákon.
Záměr je umístěn mimo zátopov é území Q 100. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené
ak umulace v od (CHOPAV).
V dotčeném území neby ly zjištěny střety s ak tiv ními ložisky nerostných surov in, chráněný mi ložisk ový mi
územími a dobýv acími prostory , ev idov ané v rozsahu map ložisk ov é ochrany .
Záměr není v prostorov ém k onflik tu s hmotný m majetk em a architek tonický mi nebo historický mi
památk ami.
V dotčeném území neby ly zjištěny extrémní poměry , k teré by mohly mít v liv na prov editelnost záměru.
Bližší údaje v iz následující k apitoly oznámení.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEM Í

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V obci Pasohlávky trv ale by dlí cca 734 obyv atel1.
Vzdálenost záměru k zástav bě obce Pasohlávky je v íce než 500 m. V sousedstv í záměru se nacházejí pouze
rekreační areály (Autocamp Merk ur), k teré nejsou určeny pro trv alý poby t.
Zdravotní stav obyv atel v dotčeném území neby l pro účely zpracov ání oznámení zjišťov án.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Dotčené území není (dle sdělení č. 6 uv eřejněném v e v ěstník u MŽP, částk a 4 z dubna 2010) zařazeno mezi
oblasti se zhoršenou kv alitou ov zduší.
V blízk osti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu
stáv ající úrovně imisní zátěže v y cházíme z rozpty lov é studie Jihomorav sk ého kraje (Mgr. Jak ub Bucek ).
Grafick é znázornění imisní zátěže ok olí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích:
Obr.: Průměrné ročn í pozaďové koncentrace NO2

1

Dle ČSÚ, údaj k 31.12. 2009.
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Obr.: Maximální hod inové pozaďové koncentrace NO2

Z vý še uv edených obrázk ů vyplýv á, že stáv ající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace NO 2 hodnot do 20 µg.m-3, tedy cca 50 % imisního limitu (40 µg.m-3).
Maximální hodinov é k oncentrace NO2, v prostoru hodnoceného záměru dosahují hodnot do 80 µg.m-3, tedy
cca 40 % imisního limitu (200 µg.m-3).
Obr.: Průměrné ročn í koncentrace PM10
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Obr.: Četnost dosažení hodnoty imis ního limitu PM 10

Z vý še uv edených obrázk ů vyplýv á, že stáv ající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční k oncentrace PM10 hodnot do 15 µg.m-3, tedy cca 38 % imisního limitu (40 µg.m-3).
Maximální 24hodinov é k oncentrace PM10, v prostoru hodnoceného záměru dosahují hodnot imisního limitu
(50 µg.m-3) 32x za rok , tedy s podlimitní četností.

Klimatické faktory
Záměr se nachází v k limatick é oblasti T4 (dle Quitta).
Jedná se o teplou k limatick ou oblast, charak terizov anou následov ně:
T4 - v elmi dlouhé léto, v elmi teplé a v elmi suché, přechodné období je v elmi krátk é, s teplý m jarem a
podzimem, zima je k rátk á, mírně teplá a suchá až v elmi suchá s v elmi krátký m trv áním sněhov é
pok rývky.
Podrobnější charak teristik a k limatick é oblasti je uv edena v následující tabulce:
Tab.: Charakteristika klimatické oblasti T4
Číslo oblasti
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Záměr se nachází v nezastav ěném prostoru. Stáv ající hluk ov á situace v prostoru záměru je přízniv á (resp.
pro nepřítomnost chráněných objek tů není hodnocena) a je dána zejména v zdálený m hluk em z pozemní
automobilov é dopravy (silnice I/52). Další v ý znamné zdroje doprav ního nebo technologick ého hluku se v
území nev y sky tují.
Nejbližší nebo nejv íce dotčený chráněný v enkov ní prostor resp. chráněný v enk ovní prostor stav eb se
nachází v zástav bě obce Pasohlávky (500 metrů a v íce západně od záměru) resp. v rek reační zóně
Pasohlávky (hotel Termal, k emp Merk ur, východně od záměru).
Nejvy šší přípustné hodnoty hluk u (hy gienick é limity ) v chráněném v enk ovním prostoru a chráněném
v enkov ním prostoru stav eb jsou (v souladu s nařízením v lády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdrav í před
nepříznivý mi účinky hluku a v ibrací) následující:
Pro hluk z prov ozov en (týk á se i jednotlivých projek tů záměru):
LAeq,8h = 50 dB v denní době (pro 8 souv islý ch a na sebe nav azujících nejhlučnějších hodin
v období mezi 6:00 až 22:00 hodinou),
LAeq,1h = 40 dB v noční době (pro nejhlučnější 1 hodinu v období mezi 22:00 až 6:00 hodinou).
Pro hluk z dopravy :
LAeq,16h = 55 dB v denní době (pro celé období, tj. 16 hodin, mezi 6:00 až 22:00 hodinou),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (pro celé období, tj. 8 hodin, mezi 22:00 až 6:00 hodinou),
(pro objek ty lázní je tento limit LAeq,T = 50/40 dB den/noc).
Pro hluk ze stav ební činnosti:
LAeq,14h = 65 dB pro období od 7:00 do 21:00 hodin.
LAeq,1h = 60 dB pro období od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 hodin.

Vibrace
V území se nenachází žádné zdroje vý znamný ch v ibrací, v dotčeném území ani jeho blízk osti nejsou
prov áděny těžební práce za použití vý bušnin.

Ionizující záření
V dotčeném území nejsou prov ozov ány žádné vý znamné zdroje ionizujícího záření ani žádné vý pusti
radionuk lidů do životního prostředí.

Neionizující záření
V dotčeném území jsou provozov ány pouze běžné zdroje elek tromagnetick ého záření telek omunik ačního
charak teru a dále elek trorozvodná síť.

Ostatní
Další záv ažné fy zik ální nebo biologick é fak tory , k teré by by lo nutno zohlednit, neby ly zjištěny .
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C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Zák ladní hy drologick é údaje dotčeného území jsou následující:
hlav ní povodí:
dílčí povodí:
drobná povodí:
plocha povodí:
průměrný dlouhodobý roční průtok :
Q 100 :
Q 355d:

4-00-00 Dunaj
4-14-03 Jev išovk a a Dy je od Jev išovky po Sv ratk u
4-14-03-072/0 Dy je nad Dunajov ický m potok em
4 599,3 k m2
13,33 m3.s-1
290 m3.s-1
2,6 m3.s-1

Dotčené území se nachází na sev erní straně v odních nádrží Nov é Mlýny , což je k ask áda tří na sebe
nav azujících nádrží na Dy ji, situov aný ch v prostoru soutoku Svratky s Dy jí. Záměr leží v bezprostřední
blízk osti horní Nov omlý nsk é (zv ané Mušov sk é) nádrže, k terá by la napuštěna v roce 1979. Zatopená plocha
nádrže je 575 ha, vý šk a hráze nade dnem je 6,1 m, délk a hráze v koruně je 2 484 m a šířk a k oruny je 12,5
m. Celkový objem nádrže je 14,313 mil. m3, stálé nadržení je 9,769 mil. m3 (na kótě 170,70 m n.m.),
zásobní prostor je 3,914 mil. m3 ( 171,42 m n.m.) a ochranný prostor (ov ladatelný ) je 0,630 mil. m3
(171,74 m n.m.).
Nádrž slouží pro zajištění záv lahový ch odběrům, k zajištění minimálního průtoku, k e snížení pov odňový ch
průtok ů, k rybářsk ému vy užití, k rek reaci a k v odním sportům a k odstranění k omářích k alamit trv alý m
zatopením bahnitý ch ploch.
Vodní toky Dy je a Jev išovk a jsou (v e smy slu vy hlášky č.470/2001 Sb., v platném znění) vý znamné vodní
toky od ústí po pramen. Jejich správ cem je Povodí Moravy , s. p.
Vlastní území v ý stav by záměru je suché, neproték á jím žádný trv alý ani občasný povrchový tok , nenachází
se na něm žádná v odní plocha, prameniště či mok řad a neleží v záplav ov ém území. Dotčené území není
součástí chráněné oblasti přirozené ak umulace v od (CHOPAV). Podle nařízení v lády č. 103/2003 Sb., o
stanov ení zranitelný ch oblastí a o použív ání a sk ladov ání hnojiv a statk ový ch hnojiv , střídání plodin a
prov ádění protierozních opatření v těchto oblastech (v e znění nařízení v lády č. 219/2007 Sb.) neleží k .ú.
Mušov v e zranitelné oblasti.
V dotčeném území, v ýchodně od obce Pasohlávky za silnicí I/52, je v y hlášeno záplav ov é území Q 100 řeky
Jihlav y . Část záplav ov ého území zasahuje do k .ú. Pasohlávky k restauraci u silnice I/52 a rozlév á se na obě
strany komunik ace III/41621 směr Iv aň. V k .ú. Mušov záplav ov é území Q 100 zaplav uje stáv ající lužní les
Dolní Mušov ský luh a do prostoru dotčeného záměrem nezasahuje. Řek a Jihlav a má rovněž vy mezenu
ak tivní zónu záplav ov ého území Q 20. Ak tivní zóna se nachází v ý chodně od obce Pasohlávky za silnicí I/52 a
její rozliv je téměř stejný jak o záplavov é území.

Podzemní voda
Dle hy drogeologick ého členění spadá území v ý stav by do rajónu zák ladní vrstvy 2241 - Dy jsko-sv ratecký
úv al, náležející do sk upiny rajónů Neogenní sedimenty v něk arpatských a v nitrok arpatských pánv í.
Rajón zák ladní v rstvy je tvořen neogenními uloženinami. Předpok ládá se v olný režim proudění podzemní
vody , v oblasti se v šak můžou vy sky tnout i struk tury dílčích artéský ch pánv í s napjatý mi zv odněmi. V této
oblasti se nepředpok ládá hydrologick á spojitost s hy drologický mi struk turami kv artérních sedimentů v
jejich nadloží. Geologick ou stav bu tohoto rajónu představ ují sedimenty spodního miocénu a k lastick é
uloženiny lanzendorfsk é série. Představují v hodné kolek tory , jejichž mocnost k olísá k olem 100 m i v íce.
Součinitel filtrace se řádov ě pohybuje v rozsahu 10-5 m/s (Michlíček a k ol. 1986).
V kv artérních sedimentech, v řádech jednotek až prvních desítek metrů pod povrchem terénu, lze oček áv at
hladinu podzemní vody či zvodněné polohy . Tento horizont či zv odněné polohy nemají hy drogeologický
vý znam. Dotace zde bude probíhat vý hradně ze srážek a míra zvodnění tedy bude záv iset na množstv í
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srážek v daném období a zřejmě i na množstv í vody v nádrži. Horizont bude k orespondov at s hladinou
vody v nádrži.
Území vý stav by nenáleží do Chráněné oblasti přirozené ak umulace vod (CHOPAV), neleží v pásmu
hygienick é ochrany vod.
Území v ý stavby leží v ochranném pásmu přírodních a minerálních vod II. stupně. V k .ú. Pasohlávky a k .ú.
Mušov se nacházejí dv a zdroje přírodní minerální v ody , vrty Mušov-3G a Pasohlávky -2G. Geotermální v rt
Mušov -3G (označený Mu 3G) leží cca 350 m v ýchodně od záměru, na pozemk u p.č. 3164/204 v k .ú.
Mušov . Jeho charak teristik y jsou následující:
hloubk a:
teplota termální v ody na počv ě vrtu
průměrný teplotní gradient
hodnota tepelného toku
maximální v ydatnost vody při v olném přeliv u
maximální v ydatnost vody při snížení hladiny o 47,8 m
teplota v ody na povrchu
mineralizace termálních sirných v od CM
obsah sulfanu

1450 m
až 49,7 °C
26,1 °C/k m
48,4 m/W m2
7 l/s
17,2 l/s
48 °C
2,2 g/l
až 9 mg/l

Z pohledu vy hlášky č. 423/2001 Sb., o zdrojích a lázních, jde o teplou, silně mineralizov anou minerální
vodu sírano-chloridov ého sodného typu, sirnou.
Zdroj je vy užív án pro lázeňsk é účely (je s ním uv ažov áno při rozvoji rek reační a lázeňsk é zóny Pasohlávky).
Pro využív ání zřídelní struk tury by lo vydáno povolení k využív ání zdroje (Český inspek torát lázní a zřídel,
č.j. ČIL 14.8.2006/34021-P ze dne 14. 8.2006). Je povoleno max. množstv í odebírané vody 1,16 l/ s, tj.
70 l/ min, max. 36 500 m3/rok . Při navy šov ání spotřeby vody pro lázeňsk é léčebné účely je nutno zachov at
k apacitu 3 l/s. Vrt podléhá režimu sledov ání dle §3 zák ona č. 164/2001 Sb., lázeňsk ý zákon.

C.II.5. Půda
Realizací záměru, tj. prv ní etapou projek tu lázeňsk é a rek reační zóny , bude dotčeno 10 parcel (ostatní
plocha, orná půda, ovocný sad, zahrada) o celkov é vý měře cca 196 293 m2. Z uv edeného počtu bude
trv ale odňata půda na 5 parcelách (chráněná jako plochy ZPF), a to o vý měře cca 175 778 m2, což činí cca
90% z celk ov é vý měry . Žádná z parcel není v edena jak o pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Plošná bilance trv alý m záborem dotčený ch pozemků je tabelárně prov edena v části B oznámení (v iz strana
30 tohoto oznámení).
V dotčeném území jsou plošně vy mezeny dv ě bonitov ané půdně ek ologick é jednotky , a to 00501 a 02110.
Z pohledu trv alého záboru v rámci prv ní etapy záměru se BPEJ 00501 v y sky tuje na cca 75% území
(131 767 m2) a BPEJ 02110 na cca 25% území ( 44 011 m2).
Celkový rozsah dotčených pozemků na ploše poloostrova je plošně stanov en na cca 35,5 ha , z toho posuzovaná první etapa zahrnuje
cca 19,6 ha (viz výše) a eta pa/etapy navazující pak 15,9 ha. V etapě navazující se předpoklá dá vynětí ploch ZPF (dr uh pozemku ovocný sad, zahra da, orná půda nebo vinice) v rozsahu cca 14,3 ha , z toho cca 48% se týká BPEJ 00501 a cca 52% BPEJ 02110.
Zbývající 1,6 ha při padá na ostatní plochy s využitím jako ostatní komunikace, zeleň nebo neplodná půda.

Dle Metodick ého poky nu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstv a živ otního prostředí Česk é republiky ze
dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělsk ého půdního fondu jsou dotčené půdy
zařazeny do III. (BPEJ 00501) a IV. (BPEJ 02110) třídy ochrany . Do III. třídy ochrany zemědělsk é půdy
jsou sloučeny půdy v jednotlivých k limatick ých regionech s průměrnou produkční schopností a středním
stupněm ochrany , k teré je možno územním plánov áním využít pro ev ent. vý stav bu. Do IV. třídy jsou
řazeny půdy s podprůměrnou produk ční schopností, s omezenou ochranou, vy užitelné pro vý stavbu.
Na dotčený ch pozemcích dominantně zastoupeny černozemě (HPJ 05) vy tv ořené na středně mocné (0,3 0,7 m) v rstv ě spraší uložené na píscích. Méně se v y sky tují hnědé půdy a drnov é půdy (regosoly ), rendziny
a ojediněle i novní půdy na píscích (HPJ 21). V obou případech se jedná o půdy lehk é a v elmi vý sušné.
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C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologická charakteristika území
Podle geomorfologick ého členění (Demek J. a kol., 1987) náleží dotčené území do podcelk u Dy jsk osv rateck á niv a, celku Dy jsk o-sv ratecký úv al, oblasti Západní v něk arpatsk é sníženiny , subprov incie
Vněk arpatsk é sníženiny , prov incie Západní Karpaty . Nadmořsk á vý šk a se pohybuje okolo 180 m.n.m. Na
sev er od místa záměru je dominantou v rch Hradisko (nadmořsk á vý šk a 221 m.n.m.).

Geologické poměry
Studov ané území na břehu Nov omlýnsk é nádrže, poblíž Pasohláv ek , se z geologick ého hledisk a nachází
v oblasti sty k u několik a jednotek , k teré jsou součástí Vnějších Západních Karpat. Jednak jde o jednotky
fly šov ého pásma - pouzdřansk á jednotk a, ždánick á jednotk a - a dále jde o v něk arpatsk ou postorogenní
pánev - k arpatsk á neogenní předhlubeň. Vý znamné jsou kv artérní sedimenty , k teré přek rýv ají starší
horniny .
Karpatsk á neogenní předhlubeň v znik la postupně před čelem fly šový ch přík rov ů. Sedimentární vý plň pánv e
je různého stáří (eggenburg až baden) a různé litologick é náplně. Nejrozšířenější v prostoru studov aného
území jsou zejména písčité slíny - šlíry stáří k arpatu, badensk é štěrky a v ápnitý jíl - tégl. Sedimenty stáří
k arpatu vy stupují na v elk é ploše předev ším jižně od I. a II. nádrže vý chodně od Brodu nad Dy jí až po
Pav lov sk é v rchy . Na sev erní straně nádrží tv oří vrch Hradisko (k . 221) východně od Pasohláv ek a dále
vy cházejí na povrch podél břehu II. nádrže mezi Strachotínem a Pouzdřanský m ry bník em. Badensk é
sedimenty vy stupují na povrch západně od linie Pasohlávky - Brod nad Dy jí.
V různý ch oblastech okolo nádrží se na sedimenty k arpatsk é předhlubně nasouv ají paleogenní sedimenty
ždánick é jednotky , k teré tvoří souv rstv í podmenilitov é, menilitov é a ždánicko-hustopečsk é. Ty to horniny
v místě v ý stav by na povrch nevy stupují.
Nejv ětší podíl kv artérních sedimentů tv oří uloženiny fluv iální. V ok olí Novomlýnských nádrží lze rozlišit
přibližně tři terasov é úrovně - nejstarší náleží gűnzsk ému glaciálu, střední mindelsk á a nejnižší terasov á
úrov eň náleží rissk ému zalednění. Jak o nejmladší fluv iální sedimenty pokrýv ají v elk é plochy uloženiny niv ní.
Nejvy šší a zárov eň nejstarší terasou je tzv . šakv ick á terasa gűnzsk ého stáří. Odpov ídá sy rov icko - iv aňsk é
terase řek y Svratky . Nachází se v e vý šce 30 až 40 m nad úrov ní pův odního tok u Dyje. Vy stupuje
sev erozápadně od horní nádrže podél silnice Pohořelice - Drnholec a dále tv oří zarovnanou plochu mezi
Strachotínem a Pouzdřany . Dalšími v ý sky ty jsou napřík lad sev erní ok olí Iv aně a v ok olí Šakv ic.
Mindelsk á terasa j e nazý v ána terasou nov omlý nsk ou. Tato terasov á úrov eň nevy stupuje v e studov aném
území příliš patrně. Její zby tky se nachází v okolí Pasohláv ek , Brodu nad Dyjí a Nový ch Mlýnů.
Fluv iální písčité štěrk y rissk ého stáří budují nejnižší, poměrně rozsáhlou terasu strachotínskou. Mocnost
terasy je 3 až 5 m, její báze leží zhruba v e vý šce původní úrov ně řeky Dy je. Jedná se o sv ětle šedohnědé
v ápnité písčité štěrky , hrubě zrnité s dokonale ov álený mi v alouny o průměru v rozmezí 3 až 5 cm,
maximálně až 15 cm. Materiálem v alounů je přev ážně křemen, v ápenec, pískov ec, kv arcit, méně rula.
Vy stupuje zejména sev erně od obce Pasohlávky podél silnice Pasohlávky - Iv aň, tv oří dále oba břehy I.
nádrže a jižní břeh II. nádrže. Vý znamnější vý sky t je mezi Strachotínem a Šakv icemi.
Svrchní část něk terý ch území mohou tv ořit nepropustné holocenní povodňov é hlíny .

Tektonické poměry a přirozená seismicita oblasti
V území nejsou ev idov ána poddolov aná ani sesuv ná území.
Z hledisk a seismicity náleží území k oblastem s intenzitou do 6˚ MSK-64 (dle ČSN 73 0036 "Seismick á
zatížení stav eb"). V oblastech s intenzitou seismick ého zatížení do stupně 6 není nutné při návrhu
stav ebních konstruk cí uv ažov at účinek zemětřesení.
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Surovinové a jiné přírodní zdroje
V oblasti nejsou dle ČGS - Geofond registrov ána žádná chráněná ložisk ov á území. Dotčené území není
v edeno jak o vý znamná geologick á lok alita.

Radonové riziko
Míra rizik a pronik ání radonu z podloží neby la pro účely zpracov ání oznámení zjišťov ána. Dle radonov é
mapy ČR lze oček áv at nízký až střední radonový index.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Dle biogeografick ého členění Česk é republiky (Culek et al., 1996) je řešené území součástí následujících
jednotek :
prov incie:
Panonsk á
podprov incie:
Sev eropanonsk á
biogeografický region: přibližně na rozhraní Dyjsko-Morav sk ého a Lechov ick ého bioregionu
Dy jsko-Morav ský bioregion zabírá širok é nivy -osy geomorfologický ch celků Dy jsko-sv ratecký a
Dolnomorav ský úv al. Směrem k jihu bioregion přesahuje do Rak ousk a a na
Slov ensko, v ČR má plochu 605 k m2.
Bioregion je tv ořen široký mi říčními niv ami, náležícími do 1. v egetačního stupně, s
jasný m v ztahem k panonsk é prov incii. Území by lo od prav ěk u osídleno a v dnešní
niv ě ležela v ý znamná centra Velk é Moravy , přesto se zde zachov aly lužní pralesy a
rozsáhlé niv ní louky . I přes narušení vodního režimu vodohospodářský mi úprav ami
zde má řada druhů a společenstev nejreprezentativ nější zastoupení v rámci celé
Česk é republiky . Mnoho jihový chodních prvků zde má hranici sv ého areálu, např.
jasan úzk olistý . Biodiv erzita je v y sok á, obohacená splav ený mi druhy . Fauna řeky
Moravy , i přes úpravy a znečištění, má širok é spek trum organismů černomořsk ého
povodí. Nety pick é části bioregionu leží v e vy šších částech široký ch niv v blízkosti
v rchov in, odk ud přiték ají jejich řeky (např. niv a Sv ratky pod Brnem, Dy je pod
Znojmem). V těchto částech chy bí něk teré ty pick é teplomilné druhy a sestupují sem
druhy z v rchov in.
V současnosti mají lužní lesy a orná půda vyrovnané zastoupení, luk je málo, hojné
jsou vodní plochy , místy malé hodnoty (Nov é Mlýny -k romě střední nádrže z hledisk a
vý sky tu ornitocenóz).
Lechov ický bioregion leží v e středu jižní Moravy a zasahuje podstatnou částí do Rak ousk a. Zabírá
geomorfologický celek Dyjsko-sv ratecký úv al, ale bez široký ch niv a bez území
vý chodně od Židlochov ic a Dunajov ických vrchů. Na západě zahrnuje ok raj
Jev išov ick é pahork atiny . Bioregion se sk ládá ze dvou částí oddělených niv ami,
plocha v ČR je 1085 k m2.
Bioregion je tvořen štěrk opískový mi terasami s pok ryvy spraší a ostrůvky
k ry stalinik a. Přev ažuje zde 1. dubový v egetační stupeň, na sev erních sv azích pak
2. bukov o-dubový stupeň. Potencionální v egetaci tv oří dubohabrov é háje a
teplomilné doubravy . Je ov liv něn srážk ový m stínem, sousedstv ím hercynský ch
bioregionů a charak teristický m vý sky tem acidofilních druhů. Bioregion je starosídelní
oblastí, proto je dnes biodiv erzita nízk á, je zde v šak přítomna řada mezních prvků a
probíhá tudy řada ok rajů areálů. Vý znamné zastoupení mají submediteránní a
pontick é druhy . Netypick á jsou okrajov á území, s ostrůvkov itý mi vý chozy
k ry stalinik a nebo k ulmu, přechodná k ok olním v rchov inám. Nereprezentativ ní je i
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území charak teru pahork atiny u Jaroslav ic budov ané v ápnitý m neogénem a
připomínající Hustopečský bioregion.
V bioregionu dnes dominují pole, trav inoby linná lada jsou v zácná, lesíky jsou téměř
vý hradně ak átov é, v luzích vrbov é a topolov é.
Dle fy togeografick ého členění Česk é republiky (Sk alický , 1988) je řešené území součástí následujících
jednotek :
fy togeografick á oblast:
fy togeografický obvod:
fy togeografický ok res:
fy togeografický podokres:

Termofy tik um
Panonsk é termofy tik um
Jihomorav ský úv al
Dy jsko-svratecký úv al

Potenciálně přirozená v egetace podle Neuhäuslov é et.al. (1998): prv osenkov á dubohabřina (Primulo v erisCarpinetum).

Flóra a fauna
Pro posouzení fauny a flóry dotčeného území by l pro účel zpracov ání tohoto oznámení zadán a zpracov án
botanický a zoologický průzkum (kolek tiv autorů pod v edením Ing. Václav a Prášk a, Ph.D, červ en červ enec 2010). Průzkum by l zaměřen na zjištění v ý sky tu zv láště chráněných druhů rostlin a živ očichů
v dotčené lok alitě a jejím okolí.
Úplné znění jednotlivý ch průzkumu je předmětem přílohy 4 tohoto oznámení. V následujících k apitolách
uv ádíme pouze stručný popis území a přehled zjištěný ch druhů rostlin a živ očichů.

Flóra
Lok alita záměru se nachází západně od ok raje k empu v Pasohlávk ách. Jde o antropicky narušené plochy s
úhory , k teré pokrýv á vy sokoby linná v egetace a polní kultury . Přev ažují zde ruderální druhy rostlin i polní
plev ele včetně druhů v zácnějších. Lesíky v okolí k empu jsou přev ážně ak átov é s nepatrnou příměsí jiný ch
druhů dřev in.
Botanický průzkum by l prov eden v následujících lok alitách zájmov ého území:
12345-

Pasohlávky , při silnici Z od k empu
Pasohlávky , při cestě podél ak átiny k nádrži Z od k empu
Pasohlávky , při cestě podél nádrže Z od k empu
Pasohlávky , ruderální plocha S od nádrže Z od k empu
Pasohlávky , ak átina S od nádrže na Z ok raji k empu

Na lok alitě by lo zjištěno celk em 132 druhů cév natý ch rostlin v četně dřev in. Jejich přehled uv ádíme v
následující tabulce.
Tab.: Výčet nalezených botanických druhů biotop u pobřežn ích křovin
Latinský název
Agrimonia eupatoria L.

Český název
řepík lékařský

Agrostis capillaris L.
Achillea collina Heimerl

psineček obecný
řebříček chlumní

5
2

Achillea millefolium L. agg.

řebříček obecný

1, 4

Achillea collina Heimerl

řebříček chlumní

2

Achillea pannonica Scheele

4

Amaranthus powellii
S.Watson
Amaranthus retroflexus L.

řebříček panonský
[C3]
laskavec zelenoklasý
+
laskavec ohnutý +

4

Knautia cf.kitaibelii
(Schult.)Borbás
Kochia scoparia (L.)Schrader
subsp.scoparia
Lactuca serriola L.

1,

Lathyrus tuberosus L.

Anchusa officinalis L.

pilát lékařský [C4a]

1

Lolium perenne L.
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Lokalita
3

Latinský název
Chenopodi um pedunculare
Bertol.
Chenopodi um strictum Roth
Chondrilla juncea L.

Juglans regia L.

Český název
merlík
stopečkatý +
merlík tuhý +
radyk prutnatý
[C4a]
ořešák
královský ++
chrastavec
Kitaibelův
bytel metlatý pravý
+
locika kompasová
hrachor
hlíznatý +
jílek vytrvalý (+)

Lokalita
4
4
2, 4
5
3
4
1
3
1, 2
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Apera spica-venti (L.)P.B.

chundelka metlice

Arctium lappa L.

lopuch větší

Arenaria serpyllifolia L. agg.

písečnice
douškolistá
podražec
křovištní +
ovsík vyvýšený

Aristolochia clematitis L.
Arrhenather um elatius
(L.)J.Presl et C.Presl
Artemisia absinthium L.

2, 4
(dominant ní)
1

Melica transsilvanica Schur

křehkýš vodní

3

Myosoton aquaticum
(L.)Moench
Nonea pulla (L.)DC.

1,
4
1,
2
5

pipla osmahlá [C4a]

4

1,

Onopor dum acanthium L.

ostropes trubil (+)

1,
4
2,
3,
4
3
3
1,
3
1

2,

Melilotus albus Med.

strdivka
sedmihradská [C4a]
komonice bílá

pelyněk pravý

1, 2

Papaver rhoeas L.

mák vlčí

Artemisia campestris L.
Artemisia vulgaris L.
Aster cf.laevis L.

pelyněk ladní
pelyněk černobýl
hvězdnice hladká +

1, 2
2
3

pastinák setý
chrastice rákosovitá
rákos obecný

Astragalus glycyphyllos L.

kozinec sladkolistý

3

Pastinaca sativa L.
Phalaris arundi nacea L.
Phragmites australis
(Cav.)Steud.
Picris hieracioides L.

Atriplex oblongifolia W.et K.

3

Pimpinella major (L.)Huds.

Atriplex sagitata Borkh.

lebeda
podlouhlolistá +
[C4a]
lebeda lesklá +

hořčík
jestřábníkovitý
bedrník větší

1

Plantago major L.

jitrocel větší

Ballota nigra L.
Berteroa incana (L.)DC.

měrnice černá
šedivka šedá

lipnice roční
lipnice bahenní
suchobytná

Bidens frondosa L.

dvouzubec
černoplodý +
sveřep luční [C2]
sveřep jalový

3

Poa annua L.
Poa palustris L.
subsp.xerotica Chrtek et
Jirásek
Polygonum aviculare L. agg.

4,
1

Populus alba L.
Populus nigra L. agg.

Bromus tectorum L.
Calamagrostis epigeios
(L.)Roth
Calystegia sepium (L.)R.Br.
Carduus acanthoi des L.
Carex hirta L.

sveřep střešní
třtina křovištní

1
4

Potentilla argentea L.
Potentilla reptans L.

topol bílý (linda) +
topol černý (+)
[C2]
mochna stříbrná
mochna plazivá

opletník plotní
bodlák obecný
ostřice srstnatá

3
3, 4
5

Potentilla supina L.
Prunus avium (L.)L.
Prunus cerasifera Ehrh.

Centaurea stoebe L.

chrpa latnatá

1, 2

Robinia pseudacacia L.

mochna poléhavá
třešeň ptačí (+)
slivoň myrobalán
++
trnovník akát +

Cichorium intybus L.

čekanka obecná

2

Rosa canina L.

růže šípková

Cirsium arvense (L.)Scop.
Conium maculatum L.
Consolida regalis S.F.Gray

pcháč oset
bolehlav plamatý
ostrožka stračka

4
2, 5
4

Rubus caesius L. agg.
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.

ostružiník ježiník
šťovík kadeřavý
šťovík tupolistý

Convolvul us arvensis L. s
Conyza canadensis
(L.)Cronquist
Cornus sanguinea L.

vlačec rolní
turanka kana dská +

Rumex thyrsiflorus Fingerh.
Salix alba L.

šťovík rozvětvený
vrba bílá (+)

Sambucus nigra L.

bez černý

Crepis foetida L.
subsp.rhoeadifolia
(M.Bieb.)Čelak .
Cuscuta europaea L.
Daucus carota L.
Echium vulgare L.

škarda smrdutá
mákolistá [C3]
kokotice evropská
mrkev obecná
hadinec obecný

3
2
1, 2

Elytrigia repens (L.)Nevsky
Epilobi um lamyi F.W.Schultz

pýr plazivý
vrbovka Lamyova

2, 5
4

Epilobi um tetragonum L.

vrbovka čtyřhranná

Bromus commutatus Schrader
Bromus sterilis L.
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1, 3
1, 2, 4

1, 4
1, 4
(dominant ní)
3
4

4

Saponaria officinalis L.

truskavec ptačí

mydlice lékařská

Scabiosa ochroleuca L.
Securigera varia (L.)Lassen
Setaria pumila (Poiret)R.et
Sch.
Setaria verticillata (L.)P.B.
Silene latifolia Poiret subsp.
alba (Mill.)Greuter et Burdet
Silene vulgaris
(Moench) Garcke

2

1,
5
2
3
1,
4
2
5
4
3
4
3
3
1,
2,
5
1,
3
1
2
1,
3
2
3
1,
5
1,
2

hlaváč žlutavý
čičorka pestrá
bér sivý +

1
1
4

bér přeslenitý +
knotovka širolistá
bílá
silenka nadmutá

4
1,
4
2,
4
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Erigeron annuus
(L.)Pers.agg.
Erodium cicutarium
(L.)L`Hér .
Eryngi um campestre L.
Eupatorium cannabi numL.
Euphorbi a esula L.
Falcaria vulgaris Bernh.
Fallopia convolvul us
(L.)Á.Löve

turan(hvězdník)
roční
pumpava obecná

Fallopia dumetorum
(L.)Hol ub
Filago arvensis L.
Galium aparine L.

opletka křovištní

1

bělolist rolní [C3]
svízel přítula

4
1

Galium verum L. s.str.
Geranium pusillum
Burm.fil.
Geum urbanum L.

svízel syřišťový
kakost maličký

1, 3
5

kuklík městský

Helianthus annuus L.
Hordeum murinum L.
Humulus lupulus L.
Hypericum perforatum L.
Chaerophyllum bulbosum
L.
Chaerophyllum temulum
L.
Chenopodi um album L.

slunečnice roční +
ječmen myší
chmel otáčivý
třezalka tečkovaná
krabilice hlíznatá

máčka ladní
sadec konopáč
pryšec obecný
srpek obecný
opletka obecná

1

Sisymbrium altissimum L.

4

Solanum dulcamara L.

hulevník
vysoký +
lilek potměchuť

Sonchus oleraceus L.
Stachys palustris L.
Stellaria media (L.)Vill. agg.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum sect.Ruderalia
Kirschner,H.Ollgaard et
Štěpánek
Tragopogon dubi us Scop.

mléč zelinný
čistec bahenní
ptačinec prostřední
vratič obecný
smetanka lékařská

Trifolium arvense L.
Tripleurospermum inodor um
(L.)Schultz Bip.
Typha angustifolia L.
Urtica dioica L.

jetel rolní
heřmánek nev onný
+
orobinec úzkolistý
kopřiva dvoudomá

1

Verbascum phoe niceum L.

4
1, 5
1, 5
2, 3
3

Vicia cracca L.
Vicia hirsuta (L.)S.F.Gray
Vicia villosa Roth
Viola arvensis Murray
Vitis vinifera L. s.l.

divizna brunátná [C3
§3]

4
1
1
1, 4
4

krabilice mámivá

1

Vulpia myuros (L.)C.C.Gmelin

merlík bílý +

4

Zea mays L.

kozí brada pochybná

vikev ptačí
vikev chlupatá
vikev huňatá
violka rolní
réva vinná +

mrvka myší ocásek
[C3]
kukuřice setá ++

4
3
4, 5
3, 5
4
3
5

1, 2, 4,
5
4
2
3
1, 2, 5
2 mini

1, 3, 4
4
1
4
3
2
4

Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
[§3] druh zvláště chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (seznam zvláště chráněných rostlin a hub) v kategorii "druh ohrožený"
[C1] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh kriticky ohrožený"
[C2] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh silně ohrožen"
[C3] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh ohrožený"
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" - méně ohrožené

Fauna
Prov edený zoologický průzkum v zájmov ém území a jeho nejbližšího okolí, by l zaměřen na zjištění v ý sky tu
obratlovců, předev ším v šak zv láště chráněný ch obratlovců dle prov áděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., v e
znění pozdějších předpisů.
Při průzk umu lok ality by li obratlov ci sledov áni předev ším metodou liniov ého transek tu, procházejícího
zájmov ou plochy , tzv . "zigzagging". Ptáci by li pozorov áni v izuálně a akusticky a by li determinov áni bez
odchy tu. Savci by li sledov áni jednak prostřednictv ím poby tových značek a jednak v izuálně přímý m
pozorov áním v terénu. Obojživ elníci a plazi by li pozorov áni v izuálně i ak ustick y . S živ očichy neby lo
manipulov áno, tudíž neby lo zasahov áno do jejich přirozeného výv oje. Odchy t drobný ch zemních sav ců
neby l prov áděn, stejně jak o sledov ání letounů (Chiroptera). Neby lo prov áděno kv antitativ ní hodnocení
fauny obratlovců.
V zájmov ém území a v jeho nejbližším okolí by lo zjištěno celk em 43 druhů obratlov ců, z toho 1 druh
obojživ elník a, 3 druhy plazů, 33 druhů pták ů a 6 druhů sav ců.
Tab.: Výčet druhů živočichů
Český název
Obojživelníci:
Ropucha obecná
Plazi:
Ještěrka obecná
Slepýš kře hký
Užovka obojková
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Latinský název

Stupeň ohrožení

Bufo bufo

ohrože ný dr uh

Lacerta agilis
Anguis fragil is
Natrix natrix

silně ohr ožený druh
silně ohr ožený druh
silně ohr ožený druh
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Ptáci:
Břehule říč ní

Riparia ri paria

ohrožený druh

Kormorán vel ký

Phalacrocorax carbo

ohrožený druh

Lejsek šedý

Muscicapa striata

ohrožený druh

Moták pochop

Circus aerugi nosus

ohrožený druh

Rorýs obecný

Apus apus

ohrožený druh

Slavík obecný

Luscinia megar hynchos

ohrožený druh

Ťuhýk obec ný
Vlaštovka obecná

Lanius coll urio
Hirundo r ustica

ohrožený druh
ohrožený druh

Žluva hajní
Savci:

Oriolus or iolus

silně ohr ožený druh

Drozd zpěvný
Holub hřiv náč
Hrdlička zahradní
Hrdlička divoká
Jiřička obecná
Konipas bílý
Konopka obecná
Kos černý

Pěnice hnědokřídlá
Pěnice slavíková
Pěnkava obecná
Poštolka obecná
Rákosník zpěvný
Sedmihlásek hajní
Stehlík obecný
Sýkora modřinka
Sýkora koňadra
Špaček obec ný
Vrabec domácí
Vrabec polní
Zvonek zelený
Zvonohlík obecný
Krtek obecný
Kuna
Hraboš polní
Kočka domácí
Srnec evropský
Zajíc polní

Turdus philomelos
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Delichon ur bica
Motacilla alba
Carduelis cannabina
Turdus merula

Sylvia communis
Sylvia borin
Fringilla coelebs

Falco tinnuncul us
Acrocephalus palustris
Hippolais icterina
Carduelis carduelis
Parus coeruleus
Parus major
Sturnus vulgaris
Passer domesticu
Passer montanus
Carduelis chloris
Serinus serinus
Talpa europaea
Martes sp.
Microtus arvalis
Felis lybica f. catus
Capreolus capreolus
Lepus europaeus

Zvláště chráněná úze mí
Záměr nezasahuje do žádného v elk oplošného ani maloplošného zv láště chráněného území (v četně
ochranných pásem).
Nejbližším zv láště chráněný m územím je přírodní památk a Betlém cca 2 k m v ýchodně, přírodní památk a
Dolní mušov ský luh cca 3 k m vý chodně a přírodní rezerv ace Věstonick á nádrž cca 2 k m vý chodně od
záměru. Všechna uv edená zv láště chráněná území se nachází až za silnicí I/52.
Přírodní památk a Betlém by la vy hlášena 27.9.1990 na v ý měře cca 10 ha. Vý znamná je zejména z hledisk a
vý sky tu obojživ elník ů. Přírodní památk a Dolní mušov ský luh by la vyhlášena 27.9.1990 na v ý měře cca
48 ha. Hlav ním cílem ochrany je lužní porost na soutoku Jihlavy a Sv ratky s bohatou av ifaunou. Přírodní
rezerv ace Věstonick á nádrž by la vyhlášena 11.2.1994 na v ý měře cca 1016 ha, zej ména jak o bohaté
hnízdiště a shromaždiště v odních druhů ptáků.

Lokality soustavy Natura 2000
Záměr nezasahuje přímo do žádné lok ality v rámci soustavy Natura 2000. Nejbližší tak ov ou lok alitou je
ev ropsky vý znamná lok alita (EVL) Mušov ský luh (CZ0624103) a ptačí oblast (PO) Střední nádrž vodního
díla Nov é Mlýny (CZ0621030). Údaje k těmto lok alitám j sou následující:
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EVL Mušov ský luh (CZ0624103)
Rozloha:
Biogeografick á oblast:
Souřadnice středu:
Nadmořsk á vý šk a:

557,5 ha
panonsk á
16°35'1'' v .d., 48°54'58'' s.š.
169-186 m n. m.

Předměty ochrany -stanov iště:
3260 Nížinné až horsk é vodní toky s v egetací sv azů Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion
91E0 Smíšené jasanov o-olšov é lužní lesy temperátní a boreální Ev ropy (Aln o-Padio n,
Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem v azem (Ulmus
laev is), j. habrolistý m (U. minor), jasanem ztepilý m (Fraxinus excelsior) nebo j.
úzkolistý m (F. angustifolia) podél v elkých řek atlantsk é a středoev ropsk é prov incie
(Ulmenion minoris).
Předměty ochrany -druhy:
lesák rumělk ový (Cucujus cinnaberinus)
roháč obecný (Lucanus cervus)
vydra říční (Lutra lutra)
Zranitelnost:

Lesní porosty jsou zásadně ov livňov ány lesním hospodařením - chov zv ěře (bažant,
srnčí), vý sadby nepůvodních druhů, např. Populus x canadensis, Juglans nigra.
Dlouhodobě negativ ně působí snížená hladina podzemní vody a absence
prav idelný ch záplav v důsledku v odohospodářských úprav na řece Jihlav ě. Díky
vy sušov ání dochází k výv oji společenstev směrem k suchý m ty pům. Změnou jsou
nejv íce postiženy fragmenty měkký ch luhů a mok řadní v egetace. Podél řečiště se šíří
neofy ty , např. Impatiens glandulo sa.

PO Střední nádrž vodního díla Nov é Mlý ny (CZ0621030)
Rozloha:
Biogeografick á oblast:
Souřadnice středu:
Nadmořsk á vý šk a:

1047,5 ha
panonsk á
16°36'57'' v .d., 48°54'9'' s.š.
172-180 m n. m.

Předměty ochrany :

husa běločelá (Anser albifrons)
husa polní (Anser fabalis)
husa v elk á (Anser anser)
orel mořský (Haliaeetus albicilla)
rybák obecný (Sterna hirundo)

Zranitelnost:

Pro zachov ání atrak tiv ity pro vodní ptáky je nutno citliv ě přistupov at k
obhospodařov ání a využív ání. Nejdůležitějším ohrožujícím fak torem je k olísání v odní
hladiny , zarůstání ostrůvk ů, lov vodních pták ů, rybářsk é obhospodařov ání a vý sky t
botulismu.

Pozn.: Nat ura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské
unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského
pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy
Natura 2000 ukláda jí dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody, a to:
· směrnice 79/409/ EHS O ochraně volně žijících ptáků ("směrnice o ptácích"),
· směrnice 92/43/EHS O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ("směrnice o stanovištích"),
Směrnice ve svých přílohách vyjmenováva jí, pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť mají být lokality soustavy
Natura 2000 vymezeny . Na základě směrnice o ptácích jsou vy hlašovány ptačí oblasti - PO (v anglickém originále: Special Protection
Areas - SPA) a podle směrnice, o stanovištích evropsky významné lokality - EVL (v anglickém originále Sites of Community Importace
- SCI). Dohromady ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří soustavu chráněných území Natura 2000.
Obě směrnice byly v naší legislativě implementovány do zákona č. 114/1992 Sb., o ochra ně přírody a krajiny, v platném znění.
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Územní systém ekologické stability
Záměr leží na hranici nadregionálního biok oridoru NRBK "Soutok - Údolí Dy je" s v odním a niv ním ty pem
ek osy stému, resp. na hranici jeho ochranné nárazník ov é zóny . Tento biokoridor je vy mezen jižně od
záměru v prostoru vodní nádrže Nov é Mlý ny .
Informace o ÚSES na lok ální úrov ni by ly čerpány z Generelu ÚSES pro toto území (MěÚ Pohořelice). Záměr
zasahuje do lok álního biocetra LBC Pobřežní háj a nav rženého lok álního biokoridoru (v Generelu ÚSES bez
označení) spojujícího LBC Pobřežní háj a LBC Mušov sk é hradisko sev erně od záměru.
LBC Pobřežní háj je částečně funk ční biocetrum, tvořeno společenstv em stepních lad, pobřežního luhu,
xerotermních strání a ak átový ch houštin. Ve stromov ém patře přev ažují v rby , ak át, v k eřov ém bez černý .
By linné patro je zastoupeno zejména sv ízelem přítulou a kopřivou. Pro ak átiny je charak teristický
doprovodný vý sky t nitrofilních a ruderálních druhů.
Pozn.: Ze zákona (zák. č.114/ 1992 Sb. o ochra ně přírody a krajiny , §3, odst. a) je územní systém ekologické stability definován jako
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.

Významné krajinné prvky
V místě záměru neby ly vyhlášeny žádné registrov ané VKP. Za VKP ze zák ona lze pov ažov at ak átov ou
houštinu v prostoru LBC Pobřežní háj.
Pozn.: Významný krajinný prvek (VKP) je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k
udržení stability krajiny. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera , údolní nivy . Dále
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochra ny přírody jako významný kraji nný prvek , zejména mokřady, stepní trávníky,
remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.

Přechodně chráněné plochy, památné stromy, přírodní parky
V dotčeném území nejsou lok alizov ány žádné přechodně chráněné plochy , památné stromy ani přírodní
parky .

C.II.8. Krajina
Krajinný ráz vy chází předev ším z trv alý ch ek osy stémový ch režimů k rajiny , daný ch zák ladními ek ologický mi
a přírodními podmínk ami. V rámci antropogenních činností je k rajinný ráz dotv ářen do určitého souboru
ty pických přírodních a člov ěk em vy tv ářených prvků, k teré jsou lidmi vnímány jako charak teristick é,
identifik ující určitý prostor.
Nav rhov aný záměr představ uje novostav bu multifunkčního objek tu a infrastuk tury v projek tov ané zóně
Thermal Pasohlávky . Záměr se nachází v prostoru, v jehož ok olí se v současné době nachází řada
rekreačních zařízení a k terý je územním plánem určen pro vý stav bu rek reačních, uby tov acích a obchodních
ak tiv it.
Z biogeografick ého hledisk a leží dotčené území Dy jsk o-Morav sk ém bioregionu (4.5), k terý v širším území
vy mezuje rozsáhlou plochou nivu řek Dy je, Sv ratky a Jihlavy . Vý še položené území směrem na sev er a
sev erový chod, k teré tvoří zv lněné plošiny na spraších již náleží do bioregionu Lechov ick ého (4.1a). Z
hledisk a geomorfologick ého je dotčené území součástí niv y Dy jsko-Svrateck ého úv alu. Území v ý še je již
součástí plošin Drnholeck é pahork atiny .
Z hledisk a k rajině ty pologick ého je posuzov ané území náleží mak roty pu CZ 17.2 - prav ěk é sídelní krajiny
panonik a - tedy naprosto dominantnímu k rajinnému ty pu na jižní Morav ě. Ten v podstatě vy mezuje téměř
zcela odlesněné, tzv . "staré k ulturní území", osídlené v íceméně kontinuálně od prav ěk u. V detailnějším
ty pologick ém členění se v dotčeném území v y lišují dv a k rajinné mezoty py . Plochá niv a vy mezená
novomlý nsk ou nádrží a přilehlý m břehem představ ují mezotyp CZ 17.2.9 - k rajina říčních niv panonik a.
Sv ahy a plošiny v okolí jsou již součástí mezoty pu CZ 17.2.1 - polní krajiny panonik a.
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Krajinná mozaik a širšího území je hrubá. Její uspořádání vy chází z funk čně prostorov ého dělení na území
širšího úv alu Dy je, Sv ratky a Jihlavy a na prostor v lastní nivy řek . Širší úv al tvoří soustav a plošin a říčních
teras. Rozsáhlé scelené bloky orné půdy pokrýv ají mírně zv lněné plošiny , oddělené v íceméně prav oúhlou
sítí polních cest nebo v ětrolamů. Vyvý šená území na říčních terasách a sv ahy , zv lněné okraje plošin, či
pahorky na sprašový ch náv ějích jsou často vy užity jak o ov ocné sady a v inohrady . Vlastní Dy jsk osv rateck ou
nivu zčásti ještě spoluvy tv áří zby tky souv islejších lužních lesů. Rozhodující část tohoto území v šak by la
zaplav ena soustav ou Nov omlý nský ch nádrží. Jižně od Nový ch Mlý nů se z úv alu zv edá vý razné v ápencov é
bradlo Pav lov ský ch vrchů, zčásti pok ry té teplomilný mi panonský mi lesními a lesostepními porosty . Zv lněná
báze sv ahů Pálavy je tvořena měkký mi horninami fly še s mocný mi sprašový mi náv ějemi. Je pok ry ta
neobyčejně k rajinářsky hodnotnou mozaikou v inohradů, polí, ovocný ch sadů, xerotermních travoby linný ch
tráv ník ů a teplomilných lesostepních remízk ů. Do tohoto krajinného rámce jsou zasazeny malebné v inařsk é
obce Pav lov , Horní, Dolní Věstonice, Klentnice, Perná a Bav ory . Pav lov sk é v rchy zřejmě představ ují jednu z
nejvý znamnějších přírodních a kulturních dominant na jižní Morav ě. Členitá v íceméně v ertik ální struk tura
siluety Pav lov ských v rchů se doplňuje s výrazný m horizontálním prvk em vodní plochy Novomlý nský ch
nádrží a lužními porosty při soutok u Svratky , Jihlavy s Dy jí. Jedinečná scenerie je dále umocněna sak rální
architek turou Mušov sk ého kostelík a na jednom z ostrůvk ů.
Celé širší území patří do oblasti záhumenicových plužin, indikující pův od v e středov ěk é kolonizaci.
Pomístně se tato struk tura zachov ala, předev ším v území po obv odu Pav lov ský ch v rchů, k teré představují
ty pick é v inařsk é obce, přestože jinak by la tato oblast silně poznamenána v období socialistick é
kolek tiv izace v e 2. polov ině 20. století.
Sídla jsou kompak tní, v ětšinou tv ořená protáhlý mi ulicovk ami i náv esními, s řadov ou zástav bou malé a
střední v elikosti. Přev ažuje zemědělsk á vý roba s pomístně dominantním v inařstv ím a ov ocnářstv ím,
doplněná drobnou průmy slovou výrobou a řemesly .
Krajinný prostor v území dotčeném vý stav bou a v jeho blízk ém okolí není homogenní. Území v lastní niv y je
dnes tv ořené horní Nov omlý nsk ou nádrží a dv ěmi uměle v y tv ořený mi lagunami v rámci stáv ajícího
rekreačního území. Po vnějším obv odu je vy tvořena nav azující litorální zóna v podobě pásů mezi lagunami
a v lastní nov omlý nsk ou nádrží s poměrně bohatý mi k eřový mi a stromový mi porosty , zčásti uměle
dosazov aný mi a zčásti pův odu spontánních náletů. Vnitřní příbřežní zóna je tv ořena v íceméně rozv olněnou
nízk opodlažní zástav bou současného rek reačního resortu. Zpev něná komunik ace odděluje stáv ající
rekreační území od dosud nezastav ěného prostoru. Ten vy mezuje táhlý jižní sv ah vyvý šeniny Hradisk a. To
vy tv áří v jinak ploché k rajině určitou dominantu, což je zv láště patrné při pohledu od Nový ch Mlý nů nebo z
hráze oddělující střední a horní Nov omlý nsk ou nádrž.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Celé dotčené území je situov áno v extrav ilánu. Není zde žádná zástav ba, k terá by by la předmětem
demoličních prací.
Dotčené území neleží v památkov ě chráněném území a nenacházejí se zde nemov ité kulturní památky ,
podléhající zák onu č. 20/1987 Sb., v e znění pozdějších předpisů, o státní památk ov é péči a ev idov ané v
Ústředním seznamu k ulturních památek Česk é republiky . Na pozemk u se rov něž nenachází drobná solitérní
architek tura (kříže, boží muk a, smírčí k ameny apod.). Nejblíže situov aný mi památk ami podle vý še
uv edeného zák ona jsou:
· k aple (číslo rejstříku 33459 / 7-1577) - umístění Mušov , Za tuchum,
· kostel sv . Linharta (číslo rejstřík u 33250/7-1576) - umístění Mušov
· římsk ý vojenský tábor, archeologick é stopy (číslo rejstřík u 15909 / 7-1582) - umístění Mušov ,
Za tuchum, v rch Burgstall,
· boží muk a (číslo rejstříku 21157 / 7-1580) - umístění Mušov .
Sev erový chodně od dotčeného území se nachází lok alita Hradisk o, což je nejvy šší místo v okolí (220 m
n.m.). Tato lok alita je známa nálezy římsk ý ch mincí ze 17. a 18. století. V e dv acátý ch letech dv acátého
století zde by lo objev eno římsk é v ojensk é ležení z doby v lády římsk ého císaře Mark a Aurelia s množstv ím
zděných stav eb. Stavby by ly vojensk ého charak teru a podle nálezů lze usuzov at i přítomnost vy soký ch
římsk ých důstojník ů X. římsk é legie. By l zde vojenský tábor části X. římsk é legie, k terá sídlila od počátk u 2.
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století n. l. v e Vindoboně (dnešní Vídeň) a tábor užív ala patrně do uzav ření míru před k oncem 2. století n.
l., k dy skončily mark omansk é v álky . Opěrný bod římsk ého vojsk a by l vy stav ěn z pálený ch cihel označený ch
písmeny římsk é legie Legio decima Gemina Pia Fidelis z V indobony .
Dotčené území je územím archeologick ého zájmu; ok rajov ě ze západu zasahuje na pozemky území
archeologick ého záměru I. stupně (vy mezeno dle ÚAP ORP Pohořelice). Při zásazích do terénu nelze
(v zhledem k jejich latenci) předem vy loučit narušení nebo odkry tí archeologický ch nálezů.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
V dotčeném území je dostupná (resp. v příprav ě) v ešk erá infrastruk tura nezby tná pro provoz a vý stav bu
záměru, tj. zejména k omunik ační síť.
Schéma komunik ační sítě dotčeného území je zřejmé z následujícího obrázku:
Obr.: Komunikační síť dotčeného ú zemí

V území je připravov ána v rámci projek tu "Thermal Pasohlávky - technick á a dopravní infrastruk tura"
páteřní komunik ace, propojující silnici I/52 a obec Pasohlávky . Na tuto páteřní k omunik aci bude záměr
přímo napojen.
Nadřazenou k omunik ační síť představ uje silnice I/52, k terá je hlavním tahem z brněnsk é aglomerace
směrem na Wien (Rak ousko). Jde o státní silnici I. třídy . Silnice má v profilu záměru dv oupruhov é
uspořádání, se šířk ou v koruně cca 10,5 metrů. Její technický stav je při zajištění stav ební a zimní údržby
vy hov ující. Úsek silnice z Brna do Pohořelic je prov eden v e čty řpruhov ém uspořádání (ry chlostní silnice
R52, otev řeno 1996). Úsek silnice z Pohořelic na rakousk é hranice (hraniční přechod Mik ulov ) je doposud
v e dvoupruhov ém uspořádání. Koncepčně je zde připravov ána vý stav ba silnice R52 tak , aby celý tah z
Brna do Rak ousk a by l v e čty řpruhov ém uspořádání. V současné době je příprav a ry chlostní silnice v úrovni
dok umentace pro územní řízení, zárov eň v šak probíhají další disk use resp. spory o trasov ání silnice.
Intenzity dopravy v dotčeném území jsou zřejmé z následujícího obrázk u:
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Obr.: Intenzity dopravy v dotčeném území

Zdroj: www.rsd.cz

Intenzita dopravy na silnici I/52 v profilu napojení záměru je následující:
Tab.: Intenzity dopravy, rok 2005 (vozidel/24 h)
Silnice
I/52

Úsek
6-2150

Těžká
3097

Osobní
7036

Motocykly
43

celkem
10176

Zdroj: www.rsd.cz

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifik ov ány žádné další charak teristik y , k teré by mohly bý t záměrem dotčeny .

FileName:
SaveDate:

Thermal_infra_ozn(2).doc
16.9.2010 18:34:00

Zakázka/D okument: 0142-10/D01
Vydání: 02

Strana: 53 z 70

THERMAL PASOHLÁVKY - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT A INFRASTRUKTURA NA POLOOSTROVĚ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

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
Záměr má lázeňsk ý a rekreační charak ter. Neprodukuje v e vý znamné míře žádné šk odliv iny (hluk ,
znečištění ov zduší resp. jiné), k teré by mohly ov livnit obyv atelstv o dotčeného území a jejich zdrav í. Jsou
zajištěny v ešk eré hygienick é požadavky , nad míru stanov enou příslušný mi předpisy nebudou v liv em
záměru dotčeni žádní obyv atelé ani uživ atelé lázeňsk é a rekreační zóny . Totéž se týk á i období prov ádění
stav ebních prací při vý stavbě záměru.

Sociální a ekonomické důsledky
Nelze oček áv at vý znamné sociální nebo ekonomick é důsledky pro obyv atelstv o. Pok ud k nim dojde, půjde
o jev pozitiv ní (v znik pracovních příležitostí, přínos do obecního rozpočtu).

Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře přek račující příslušné limity neov liv ňuje žádné obyv atele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Hodnocený záměr předpok ládá vy tv oření nový ch zdrojů znečišťov ání ov zduší: vy tápění objek tu zdroji
spalujícími zemní ply n a automobilov á doprav a v ázaná na záměr. Pro vyhodnocení imisních dopadů
zmíněného nárůstu je v rámci zpracov ání tohoto oznámení zpracov án vý počet záměrem v yvolaného
příspěvku imisní zátěže (v iz příloha 3 Rozpty lov á studie).
Výpočet je prov eden dle metodiky SYMOS a vy hodnocuje nárůst imisní zátěže NO 2 a PM10 v okolí záměru.
Pro oxid dusičitý (NO 2) je imisní příspěv ek u maximálních hodinový ch k oncentrací do 4 µg.m-3 a
u průměrný ch ročních k oncentrací do 0,4 µg.m-3. Bude se tedy jednat o poměrně nízký nárůst, v jehož
důsledku, i s ohledem na stáv ající imisní zátěž, nedojde k dosažení či přek ročení imisních limitů.
Maxima imisních příspěvk ů vy cházejí mimo objek ty určené k trv alému bydlení. Rozložení imisních příspěvků
je zřejmé z následujících obrázk ů:
FileName:
SaveDate:

Thermal_infra_ozn(2).doc
16.9.2010 18:34:00

Zakázka/D okument: 0142-10/D01
Vydání: 02

Strana: 54 z 70

THERMAL PASOHLÁVKY - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT A INFRASTRUKTURA NA POLOOSTROVĚ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Obr.: Imisní p říspěvky NO2

příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m -3 )

příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m -3 )

Pro tuhé látky PM10 je imisní příspěv ek u maximálních 24hodinových koncentrací do 0,4 µg.m-3
a u průměrných ročních k oncentrací do 0,06 µg.m-3. Bude se tedy jednat o nízký nárůst, v jehož důsledku,
i s ohledem na stáv ající imisní zátěž, nedojde k dosažení či přek ročení imisních limitů.
Maxima imisních příspěvk ů vy cházejí mimo objek ty určené k trv alému bydlení. Rozložení imisních příspěvků
je zřejmé z následujících obrázk ů:
Obr.: Imisní p říspěvky PM10

příspěvek maximální 24hodi nové koncentrace (µg.m -3 )

příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m -3 )

Po dobu realizace stav by , předev ším v průběhu zemních prací může docházet k emisi prachu. Množstv í
emitov ané ze stav eniště bude záv iset na ak tuálních pov ětrnostních podmínk ách a tak é na intenzitě
stav ebních prací, respek tiv e na ak tuální rozloze stav eniště. Pro snížení dopadů doporučujeme stav ební
práce spojené s přesuny zeminy neprov ádět v suchých a v ětných dnech (např. v létě) a v případě vy šší
prašnosti plochu stav eniště a deponie zeminy k ropit.
S ohledem na relativ ně v elk ou v zdálenost od oby tný ch objek tů neoček áv áme v ý znamnější ov liv nění kv ality
ov zduší v blízký ch osídlených oblastech.

Zápach
K emisi pachový ch látek za prov ozu nedochází.
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Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení areálu a stáv ající k onfiguraci terénu nepředpok ládáme, že by hodnocený
záměr mohl vý znamněji ov liv ňov at mak rok limatick é jevy způsobov ané sluneční radiací nebo jinak
ov liv ňov al místní k limatick é charak teristik y .

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy hluku
Pro posouzení hluk u by la vy pracov ána hlukov á studie (v iz příloha 2 tohoto oznámení). Na tuto studii v
podrobnostech odk azujeme, její záv ěry jsou shrnuty následov ně:
Nav ržené řešení záměru respek tuje požadavky nařízení v lády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdrav í před
nepříznivý mi účinky hluku a v ibrací.
Limitní hladiny hluku dle uv edeného nařízení v lády jsou pro hluk ze záměru dosažitelné. Záměr nezpůsobí
dosažení nebo přek ročení limitních hodnot hluk u v nejbližším nebo nejv íce dotčeném chráněném
v enkov ním prostoru resp. chráněném v enk ovním prostoru stav eb, absolutní hladiny hluk u jsou v elmi nízk é
a ak usticky nevý znamné.
Vliv technických zařízení budov zóny na poloostrov ě i dopravního hluku z provozu na komunik acích uvnitř
zóny na poloostrov ě na v lastní objek ty lázeňsk é a rek reační zóny ("v liv na sebe samu") je řešitelný
dostupný mi technický mi (v olba zdrojů) a urbanistický mi (umístění objek tů) prostředky . V jednotlivý ch
konk rétních případech umisťov ání objek tů na území zóny je doporučena podrobnější hluk ov á analý za, a to
zejména u objek tů lázní, kde jsou uplatňov ány přísnější hlukov é limity .
Hluk ze stav ební činnosti je v daném prostoru spolehliv ě řešitelný .

Vlivy vibrací
Vlivy v ibrací jsou vy loučeny .

Vlivy ionizujícího záření
Vlivy ionizujícího záření jsou vy loučeny .

Vlivy neionizujícího záření
Vlivy neionizujícího záření jsou vy loučeny .

Vlivy dalších fyzikálních nebo biologických faktorů
Vlivy jiný ch fy zik álních nebo biologický ch fak torů jsou vy loučeny .

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
V současné době je plocha dotčená záměrem nezastav ěná, tv ořená v olný m terénem. Na celém území tedy
dochází k přirozenému v sak ov ání srážk ový ch v od resp. přirozenému odtok u do vodotečí.
Neznečištěné srážk ov é v ody (ze střech objek tů, v množstv í cca 18 700 m3/rok v první etapě resp. cca
26 900 m3/rok v e vý hledov é etapě) budou zaústěny do dešťov é k analizace, v yústěné do horní
Nov omlý nsk é nádrže. Srážkov é v ody z v eřejný ch ploch budou částečně v olně v sak ov at, částečně budou
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odv edeny (po předčištění) do dešťov é k analizace (v množstv í cca 16 000 m3/rok v první etapě resp. cca
22 800 m3/rok v e výhledov é etapě).
V území nejsou v hodné geologick é podmínky pro v sakov ání srážk ových v od. Část těchto vod v šak bude
zachycov ána a následně využita např. k údržbě zeleně.

Vlivy na kvalitu povrchové vody
V rámci projek tu infrastruk tury bude na poloostrov ě vybudov ána tak é splaškov á a dešťov á k analizace.
Splašk ov é v ody budou sv edeny do splaškov é k analizace, k terá bude napojena na centrální ČOV
Pasohlávky , před realizací záměru intenzifik ov ané tak , aby k apacitně pok ry la nároky připojený ch objek tů.
Hodnoty znečištění a množstv í vypouštěný ch odpadních v od budou odpov ídat smluvním požadavk ům
vyplýv ajícím z limitů k analizačního řádu. Dešťov é vody z otev řených parkov acích ploch budou vyčištěny na
odlučov ači ropný ch látek dostatečné k apacity a účinnosti.
V území nebudou produk ov ány průmy slov é odpadní vody .
V průběhu vý stav by je třeba dodržov at správné technologick é postupy stav ebních prací, prov ozní a
bezpečnostní předpisy a zabránit únik u ropných látek z použív aný ch v ozidel a stav ebních mechanismů.

Vlivy na podzemní vodu
K ov livnění hy drogeologický ch charak teristik by mohlo dojít zejména v souv islosti se zásahem do
podložních hornin, k teré v dané oblasti mají funkci k olek toru podzemní vody , dále omezením dotace
srážk ový mi vodami, či jejím odčerpáv áním.
Podzemní voda bude v úzk é k omunik aci s hladinou v ody v nádržích Nov é Mlýny . Nelze vy loučit dotčení
mělk ého kolek toru podzemní v ody při vý stavbě zák ladový ch konstrukcí (záv isí na technologii zak ládání).
Realizace stav ebních k onstruk cí tedy neov liv ní, případně ov liv ní pouze nevý znamně, hy drogeologický režim
v dané oblasti.
Vliv na kv alitu podzemní vody v posuzov ané oblasti lze označit jak o nevý znamný , v odní zdroje nebudou
ohroženy . Při případném prov ádění prací v k ontak tu s hladinou podzemní vody musí bý t k laden důraz na
její ochranu před znečištěním (např. úk apy olejů z mechanizace).
Hydrogeologick é poměry v oblasti budou upřesněny po prov edení inženýrsko-geologick ého průzkumu.
Vliv na zdroje přírodní minerální v ody je v zhledem k hloubce vý sky tu horizontu minerální vody (řádov ě
desítk y metrů pod úrovní stáv ajícího terénu) vy loučen.

D.I.5. Vlivy na půdu
Zábor půdy
Záměr, tj. prv ní etapa projek tu lázeňsk é a rekreační zóny , vy žaduje trv alé odnětí pozemk ů ZPF o vý měře
cca 175 778 m2. Pozemk y určené k plnění funk cí lesa (PUPFL) nejsou záměrem dotčeny .
V kontextu etap navazujících se trvalé odnětí pozemků ZPF na celém poloostrově předpokládá v rozsahu cca 32 ha . Pozemky určené
k plnění funkcí lesa (PUPFL) nejsou záměrem dotčeny.

Pozemky zemědělsk ého půdního fondu se řadí (dle metodick ého pokynu Ministerstv a živ otního prostředí
č. OOLP/1067/96, k odnímání půdy ze zemědělsk ého půdního fondu) do III. a IV. třídy ochrany . Ty to půdy
mohou bý t vy užity v územním plánov ání pro vý stav bu.
Ornice, k terá bude sk ry ta z pozemk ů, bude využita na terénní úpravy a vý sadbu zeleně v rámci stav by .
Případná přeby tečná zemina bude deponov ána na v hodné sk ládce, nebude ponechána na místě.
O vy nětí dotčených pozemků ze zemědělsk ého půdního fondu bude požádán příslušný orgán ochrany půd.
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Znečištění půd
Za prov ozu záměru nebudou půdy znečišťov ány . Vzhledem k pov aze záměru se nepředpok ládá výraznější
rizik o znečištění půd ani v období prov ádění stav ebních a k onstruk čních prací.

Stabilita a eroze půdy
V území se nev y sky tuje nebezpečí v ětšího narušení stability půd. Záměr je lok alizov án do mírně sv ažitého
terénu, při terénní pochůzce neby ly zjištěny žádné projevy v odní eroze.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V rámci záměru bude zpev něno několik ploch příjezdových komunik ací a parkov išť. Vešk erou stav ební
činností bude zasažen pok ryv kv arterního stáří - štěrky , hlíny a písk y , zák lady budovy můžou zasáhnout do
neogenního podloží. Stav ba samotná tak tvoří z geologick ého hledisk a cizorodý prv ek v geologick é stavbě
území, bez dalších v liv ů na její kv alitu.
Přírodní zdroje nebudou vý stav bou ani provozem narušeny . Poškození nebo ztrátu geologický ch či
paleontologický ch památek v zhledem k jejich absenci nepředpok ládáme. Záměr nezasahuje do ak tiv ního
těžebního ani vý sy pkov ého prostoru.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na flóru a faunu
Na lok alitě by lo nalezeno 132 druhů rostlin, včetně dřev in. Při průzk umu by l zjištěn 1 druh rostliny zv láště
chráněný podle vy hlášky Ministerstv a živ otního prostředí Česk é republiky č. 395/1992 Sb. v k ategorii C3 druh ohrožený , a celk em 11 druhů obsažený ch v Červ eném seznamu cév natý ch rostlin Česk é republiky
v k ategoriích C2, C3 a C4a. Jejich výčet je prov eden v následující tabulce.
Tab.: Ochranářsky významné druhy rostlin
Latinský název
kategori e ohr ožených druhů

Verbascum phoeniceum L.

Český název
divizna brunátná [C3 §3] , lokalita 2

Tento zvláště chráněný druh je v oblasti nejjižnější Moravy poměrně častý.
Na místě navržené stavby byla nalezena jediná zakrnělá rostlina. V kempu bylo pozorováno více než 10 exemplářů.
druhy obsažené v Červeném seznamu

Bromus commutatus Schrader

sveřep luční [C2] , lokalita 4

Vzácný druh trávy.
Zde nalezeny tisíce exemplářů nejen v ruderálním společenstvu, ale i v úhoru a v polních kulturách.

Populus nigra L. agg.

topol černý (+) [C2] , lokalita 5

Pozorovány byly pouze mladší náletové exempláře nejasného původu.

Achillea pannonica Scheele
řebříček panonský [C3] , lokalita 4
Crepis foetida L. subsp.rhoeadifolia (M.Bieb.) Čelak.
škarda smrdutá mákolistá [C3] , lokalita 4
Filago arvensis L.
bělolist rolní [C3] , lokalita 4
Vulpia myuros (L.)C.C.Gmelin
mrvka myší ocásek [C3] , lokalita 2
Anchusa officinalis L.
pilát lékařský [C4a] , lokalita 1
Atriplex oblongifolia W.et K.
lebeda podlouhlolistá + [C4a] , lokalita 3
Chondrilla juncea L.
radyk prutnatý [C4a] , lokalita 2, 4
Melica transsilvanica Schur
strdivka sedmihradská [C4a] , lokalita 1, 4
Nonea pulla (L.)DC.
pipla osmahlá [C4a] , lokalita 4
Ostatní výše uvedené druhy rostlin rostou nejen na dotčených lokalitách, ale hojně i v širším okolí:

Všechny zde nalezené ochranářsky vý znamné druhy rostou nejen v území dotčeném nav ržený mi stav bami,
ale i v širším území v oblasti k olem k empu Pasohlávky a něk teré i v k empu samotném. Jde o druhy v esměs
v ázané na druhotná a narušov aná stanov iště a jejich početnost kolísá podle počtu v hodných lok alit.
Narušení půdního povrchu stavbou jako takov ou u v ětšiny druhů zvý ší přechodně početnost populací a
zvý ší množstv í jejich semen v půdě.
FileName:
SaveDate:

Thermal_infra_ozn(2).doc
16.9.2010 18:34:00

Zakázka/D okument: 0142-10/D01
Vydání: 02

Strana: 58 z 70

THERMAL PASOHLÁVKY - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT A INFRASTRUKTURA NA POLOOSTROVĚ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Na západním ok raji k empu je lesík s přev ahou nepůvodního ak átu a s nepatrnou příměsí jiný ch druhů
dřev in. Z ochranářsk ého hledisk a bude zásah do tohoto porostu (či jeho odstranění) spíše přínosný , neboť
jde o dřev inu na našem území nepův odní, plev elnou a agresiv ní, potlačující sv ojí toxicitou přirozenou
by linnou v egetaci v podrostu. Nav íc ak át nadby tečně zvy šuje hladinu dusík u v půdě a způsobuje nevratnou
ruderalizaci lok alit.
Ze zoologick ého hledisk a jde o druhov ě relativ ně chudou lok alitu, tvořenou plochou předev ším v minulosti
zemědělsk y obhospodařov aný mi pozemky , k teré nav azují na další, rozsáhlejší plochy obdobného
charak teru. Na ty to pozemky nejsou existenčně v ázány místní populace žádného ze zde prok ázaný ch
zv láště chráněný ch druhů živočichů. Ani pro ostatní zde prok ázané druhy obratlov ců nepředstavuje tato
relativ ně malá plocha území, na k teré by by ly existenčně v ázány jejich místní populace.
Ze zv láště chráněný ch druhů obratlov ců, dle přílohy III. prov áděcí vy hlášky č. 395/1992 Sb. v platném
znění, by lo zjištěno dev ět druhů obratlovců. Z k ategorie k riticky ohrožený ch druhů živočichů neby l
zaznamenán žádný druh, z k ategorie silně ohrožených druhů by ly zjištěny čty ři druhy , z k ategorie
ohrožený ch druhů by lo zjištěno dev ět druhů obratlov ců, v iz následující tabulk a.
Tab.: Přehled zjiš těných zvláště chráněných d ruhů živočichů
Český název
kategori e silně ohrože ných dr uhů

Ještěrka obecná
Slepýš křehký
Užovka obojk ová
Žluva hajní

kategori e ohr ožených druhů

Ropucha obecná
Břehule říční
Kormorán velký
Lejsek šedý
Moták pochop
Rorýs obecný
Slavík obecný
Ťuhýk obecný
Vlaštovka obecná

Latinský název

Lacerta agilis
Anguis fragilis
Natrix natrix
Oriolus oriolus
Bufo bufo
Riparia riparia
Phalacrocorax carbo
Muscicapa striata
Circus aeruginosus
Apus apus
Luscinia megarhynchos
Lanius collurio
Hirundo rustica

Jedním z plánov aných prvků projek tu je vy budov ání menších stojatý ch v odních ploch. Z hledisk a vý sky tu
drobných obratlovců v území je nutné projek čně zajistit, aby břehov á hrana těchto v odních ploch by la
dostatečně sešik mena, aby se ty to v odní plochy nestaly pro ty to drobné druhy pastí.
Vhodný m doplňk em plánov aný ch v odních ploch v rámci záměru by by lo vy tv oření mělkých (vý šk a vodního
sloupce max. 60 cm) vodních tůní, bez komunik ace s projek tov aný mi vodními plochami, zcela bez rybí
obsádky . Je možné předpok ládat, že ty to biotopy by k e sv é reproduk ci využily nejen druhy , jejichž vý sky t
by l v zájmov ém území prok ázán, ale též druhy , k teré zde neby ly zastiženy , nicméně v širším ok olí
sledov ané plochy se vy sky tují. Vy loučení vý sky tu ichtyofauny v tak ovýchto vodních plochách je vý znamné z
toho důvodu, aby se zamezilo přímému predačnímu tlak u ry b na juv enilní stadia obojživ elník ů. Tento typ
biotopu v ok olí Mušov sk é (horní) zdrže Vodního díla Nov é Mlý ny citelně chy bí a by l by vý znamný m
počinem v e smy slu biologick ého zkv alitnění záměru.
Vý sky t ropuchy obecné (Bufo bufo), jako jediného zde prok ázaného druhu obojživ elník a souv isí s
terestrick ou fází jejího živ otního cyk lu, druh se na lok alitě nerozmnožuje. Proto tak é v zhledem k charak teru
bitopů bude její populační hustota v zájmov ém území nízk á. Přesto je nutné před realizací záměru požádat
o vý jimku z ochranný ch podmínek tohoto zv láště chráněného druhu ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném
znění.
Užovk a obojk ov á (Natrix natrix) je sv ý mi biologický mi nároky v ázána předev ším na mok řadní biotopy
údolní nivy řeky Dy je a její vý sky t v zájmov ém území je možno chápat jako náhodný . Z toho důvodu se
domnív áme, že u tohoto druhu není nutné žádat před realizací záměru o vý jimk u z ochranný ch podmínek
tohoto zv láště chráněného druhu ze zák ona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
U ještěrky obecné (Lacerta agilis) a slepý še k řehk ého (Anguis fragilis) představ uje lok alita, předev ším v e
svý ch okrajových partiích typick é biotopy stepního charak teru. Zájmov é území v šak pro místní populace
obou druhů není místem, na něž j sou existenčně v ázány a oba druhy jsou schopny po následný ch
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k rajinářských úprav ách toto území znov u rekolonizov at z ok olních biotopů. V k aždém případě je v šak nutné
před realizací záměru požádat o vý jimk u z ochranný ch podmínek těchto zv láště chráněných druhů
živ očichů ze zák ona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio ) je druhem ty pický m pro lesostepní formace a na lok alitě se v y sky tuje na
jejích ok rajích s postupující dřev innou suk cesí. Na v lastní zájmov é území není místní populace tohoto
druhu existenčně v ázána v zhledem k jeho početnosti v širším ok olí. Vzhledem k e sk utečnosti, že zde by l
tento druh prok ázán je v šak nutné před realizací záměru požádat o výjimk u z ochranný ch podmínek tohoto
zv láště chráněného druhů živočicha ze zák ona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
Lejsek šedý (Muscicapa striata), slav ík obecný (Luscinia megarhy nchos) a žluv a hajní (Oriolus oriolu s) jsou
sv ou biologií v ázáni na dřev innou v egetaci na okrajov é partie jihozápadní části zájmov ého území s těžištěm
mimo ak átový (Robinia pseudoaccacia) lesík na v lastním poloostrov ě. Jejich početnost v odpov ídajících
biotopech lužního charak teru v ok olí je vý razně vy šší, než v tomto entropicky značně zatíženém území.
Většinu zde prok ázaný ch zv láště chráněných druhů obratlov ců tv oří tažné druhy ptáků. Za předpok ladu, že
zahájení realizace plánov aného záměru v zájmov ém území (k ácení dřev in a zemní práce) bude
usk utečněno v mimohnízdním období (podzim / zima), tedy v době, k dy ty to druhy odlétají na sv á
zimov iště, není v jejich případě nutné žádat o vý jimk u z jejich ochranných podmínek ze zák ona č.
114/ 1992 Sb. v platném znění. Jsou to: lejsek šedý (Muscicapa striata), moták pochop (Circus
aeruginosus), rorý s obecný (Apus apus), slav ík obecný (Luscinia megarhy nchos), ťuhýk obecný (Lanius
collurio), v laštovk a obecná (Hirundo rustica) a žluv a hajní (Oriolus orio lus).
Něk teré zde prok ázané zv láště chráněné druhy živočichů - břehule říční (Riparia riparia), k ormorán v elký
(Phalacrocorax carbo), moták pochop (Circus aeruginosus), rorý s obecný (Apus apus) a v laštovk a obecná
(Hirundo rustica) by ly v zájmov ém území pozorov ány pouze při přeletech nad lok alitou, nemají k ní přímou
hnízdní v azbu a tak není nutné žádat o vý jimk u z ochranných podmínek těchto zv láště chráněný ch druhů
živ očichů ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění i v případě, že nebude dodrženo doporučení týk ající
se termínu zahájení realizace záměru.
Vzhledem k blízk osti Vý znamného ptačího území Střední zdrž Vodního díla Nov é Mlý ny a sk utečnosti, že
údolní niv a řeky Dy je je vý znamnou migrační trasou ptactv a, by by lo vhodné při realizaci projek tu dbát na
vyprojek tov ání osv ětlení areálu tak , aby se minimalizov ala emise sv ětelného znečištění do okolí. To souv isí
s blízk ostí v lastního ATC Merk ur, k teré je v turistick é sezoně v ý znamnou migrační barierou a proto by by lo
v hodné u budov plánov aných v rámci záměru minimalizov at v elk é plochy sk leněný ch vý plní, aby se
zamezilo smrcení pták ů na těchto plochách.
Velmi v hodné by by lo celé území k oncipov at jako přírodní park , k terý by v maximální možné míře zapojil
budovy a technick é prvky multifunk čního objek tu a technick é infrastruk tury do okolní krajinné v egetace
(současné, či v rámci předpok ládaných sadařsko-krajinářský ch vý sadeb). Vý sadby by měly bý t tv ořeny
pouze autochtonními druhy dřev in, k teré budou nejen geograficky odpov ídat (zárov eň i v egetačním
stupněm) současnému biotopu bližšího ok olí, ale budou zárov eň i nedílnou součástí této expozice, jako
odpov ídající doplněk pův odního charak teru zdejší lužní krajiny . V rámci zachov ání původní biologick é
div erzity zdejších druhů dřev in není v hodné v e vý sadbách vy užív at zahradní kultiv ary dřev in, ani jejich
hybridy .
Vzhledem k obecné ochraně pták ů vy plýv ající ze zák ona č. 114/1992 Sb. v platném znění, je nutné
směřov at zahájení terénních úprav na lok alitě do mimohnízdního období ptáků.
Vlivy na flóru a faunu jsou hodnoceny jak o za předpok ladu nav ržený ch opatření a doporučení
ak ceptov atelné.

Vlivy na zvláště chráněná úze mí a lokality soustavy Natura 2000
Realizace záměru nebude mít v liv na zv láště chráněná území.
Vý znamně negativní v liv na lok ality soustavy Natura by l stanov isk em příslušného Krajsk ého úřadu vy loučen
(v iz příloha 5 tohoto oznámení).
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Vlivy na územní systé m ekologické stability a významné krajinné prvky
Realizací záměru dojde k zásahu nav rženého lok álního biocentra LBC Pobřežní háj a bezejmenného
navrženého lok álního biokoridoru. V prostoru LBC Pobřežní háj je ak átový lesík , vy mezený jako VKP ze
zák ona.
Jedná se o zásah do lesík u s přev ahou nepův odního ak átu a s nepatrnou příměsí jiný ch druhů dřev in.
Z ochranářsk ého hledisk a bude zásah do tohoto porostu či jeho odstranění spíše přínosné, neboť jde
o dřev inu plev elnou a agresivní, potlačující přirozenou v egetaci na lok alitách.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Za rozhodující v liv na k rajinu je možno pov ažov at pohledov é působení stavby na ok olí. Míra v iditelnosti a
tedy exponov anosti stav by záv isí na mnoha fak torech (architek tonick é řešení - vý škov é, objemov é
charak teristik y , dále poloha umístění stav by , její zapojení do k rajiny apod).
Vzhledem k poloze proponov ané stav by je nutno uv ažov at o pohledov ém ov livnění předev ším z území jižně
od záměru, tj. z prostoru Novomlý nský ch nádrží a ze silnice jdoucí po hrázi. Areál záměru představuje
soubor stav eb, k teré budou realizov ány postupně v něk olik a etapách a budou řešeny v soudobém
architek tonick ém řešení, přizpůsobeném lok álním charak teristik ám k rajiny a účelu zástav by . Urbanistick á
studie území předpok ládá resp. navrhuje jednotný k oncept, k terý bude reminiscencí římský ch lázní. Území
se nachází na mírném sv ahu, budovy tedy budou založeny v různých vý škový ch hladinách.
Soubor stav eb svý m měřítk em a horizontální vý škovou hladinou nebude vý znamněji ov livňov at stáv ající
pohledový horizont od jihu a jihový chodu. Od sev eru bude areál odcloněn plochý m hřbetem Hradisk a.
Nebude tedy blokov at výhledy k Pav lov ský m v rchům z území sev erně od areálu. Z dálk ových pohledů bude
areál pomístně částečně odcloněn stromov ou v egetací břehov é zóny Nov omlýnských nádrží. Z vyvý šený ch
míst v zóně blízk ých pohledů (Hradisk o) bude areál pochopitelně v iditelný . Z dálkový ch pohledů (Pav lov sk é
v rchy , Dunajov ick é kopce apod.) může bý t vnímán jako rozsáhlý areál novostav eb, k terý v šak nenarušuje
pohledov á panoramata.
Záměr nenarušuje přev ažující horizontální charak ter k rajinného rámce. V blízkých pohledový ch odstupech
odcloní vý hled od lagun směrem Hradisk u. Pohledov é ov liv nění tak bude nejvý znamnější v zóně blízký ch
pohledů (cca do 500 m). Zde bude podstatný způsob začlenění a nav ázání objek tu do k rajiny (vý sadby ,
parter apod.). Areál v šak není situov án do citlivý ch poloh z hledisk a možnosti narušení dálkový ch
horizontů.
Možná opatření zmírňující či eliminující pohledovou exponov anost objek tu v k rajině, jsou následující:
· Objek ty budou citliv ě zapojeny do stáv ajícího prostoru vý sadbami zeleně. Vý sadby by měly bý t
v ertik álně členité a v e spodní části doplněné k eřový m patrem. Tím může bý t zajištěn přirozený přechod
a citliv é zasazení budov do ok olního k rajinného prostoru.
· Druhov á sk ladba vý sadeb by měla k orespondov at se zelení v ok olí, tj. výběrem autochtonních domácích
druhů dřev in. Vhodné jsou habr, dub letní, příp. zimní, lísk a obecná, hloh obecný , sv ída dřín. Vý sadba
jehličnanů není vhodná.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek a architek tonick é památk y nebudou z důvodu jejich absence v lok alitě ov livněny .
Předmětná lok alita se nachází na území archeologický ch zájmů v e smy slu § 22 odst.2, zák ona č. 20/1987
Sb., o státní památk ov é péči, v e znění pozdějších předpisů. Možnost archeologick ého nálezu v průběhu
zemních prací při vý stav bě záměru tak není jednoznačně vy loučena. V případě, k dy budou skrývk ou,
výkopem nebo jiný m zásahem do terénu, narušeny archeologick é struk tury , bude nutno, v e smy slu
ustanov ení zák ona č. 20/1987 Sb., o státní památk ov é péči, v e znění pozdějších předpisů, zajistit
záchranný archeologický vý zk um.
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D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Celkov é intenzity dopravy souv isející se záměrem, přitěžující k omunik ační síť, nepřek ročí špičk ov ě v
nejzatíženějším směru (silnice I/52 směr Brno) cca 3200 v ozidel za den (vý hledov á etapa záměru), z toho
32 nák ladních (autobusy ). Pozaďov á intenzita dopravy na silnici I/52 činí cca 10 176 v ozidel za den, z toho
3079 těžk ý ch (dle sčítání Ředitelstv í silnic a dálnic z rok u 2005). Celkov á změna dopravy je tak v úrovni cca
30 % u celkový ch intenzit dopravy a cca 1 % u nák ladní dopravy . Tato změna je kv antitativ ně vý znamná,
odpov ídá v šak dopravní atrak tiv itě záměru (v znik nov ého lázeňsk ého, rekreačního a oby tného území),
vy užív á dostupnou k apacitu k omunik ační sítě a neov livňuje přímo její stav resp. k apacitu.
Dopravní nároky v období vý stav by (jednotky , k rátkodobě špičkov ě až desítk y těžký ch nák ladních v ozidel
za den) jsou na pozadí stáv ajících intenzit dopravy celkov ě malé a dočasné.
Stáv ající infrastruk turní sítě nebudou záměrem omezeny , záměr naopak v ede k celkov ému rozvoji
technick é infrastruk tury území.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Vlivy v důsledku zneškodňování odpadů
Z hledisk a přímý ch v livů na životní prostředí je problematik a odpadů řešitelná běžný mi technický mi i
legislativ ními postupy . Produkov ané odpady v obdobích vý stav by i provozu nejsou vý znamné ani svý m
množstv ím, ani sv ojí kv alitou.
Za prov ozu záměru jde v naprosté v ětšině o odpady bez obsahu nebezpečný ch složek , tj. o odpady z
vodního hospodářstv í, údržby zařízení, odpadní obaly a dále odpady z údržby zeleně. Odpady budou
předáv ány k recyk laci nebo oprávněný m osobám k e znešk odnění.
V průběhu vý stavby záměru budou v ešk eré odpady zneškodňov ány dodav atelsk ou firmou. I zde jde v
naprosté v ětšině o odpad bez obsahu nebezpečných složek , tj. stav ební a demoliční odpady (zejména
vy těžená zemina a/nebo k ameny , stav ební suť, k eramik a resp. nespotřebov aný beton, k ovy) a dále různé
druhy obalů, použité k přeprav ě materiálu.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah v livů záměru je lok ální, daný prak ticky rozsahem záměru resp. dotčeného k atastru obce. Ve v šech
sledov aných oblastech (obyv atelstv o a v eřejné zdrav í, ov zduší a k lima, hluk a další fy zik ální nebo
biologick é charak teristiky , podzemní a povrchov á voda, půda, horninov é prostředí a přírodní zdroje, biota,
k rajina, hmotný majetek a k ulturní památky , dopravní infrastruk tura resp. jiné) jsou v livy přijatelné a
řešitelné za použití příslušný ch ochranný ch případně k ompenzačních opatření (v iz. k apitola D.IV.
Charak teristik a opatření k prev enci, vy loučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivý ch v livů na životní
prostředí, strana 63 tohoto oznámení).
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D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepřízniv é v livy přesahující státní hranice jsou vy loučeny .

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Zák ladní projek tov á opatření k prev enci, vy loučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých v livů
spočív ají v těchto oblastech:
· umístění záměru mimo úzk ý kontak t s oby tný m územím (obcemi),
· umístění záměru mimo zv láště chráněná území (z hledisk a ochrany přírody a k rajiny ),
· dodržení platných předpisů a norem v oblasti projek čního návrhu i v oblasti ochrany životního prostředí
a v eřejného zdrav í.
V rámci zpracov ání tohoto oznámení jsou dále nav ržena následující opatření (opatření se mohou v
jednotlivých ok ruzích opakov at):

Obyvatelstvo a veřejné zdraví
· Stav ební a k onstruk ční práce v četně souv isející dopravy nebudou prov áděny v nočních hodinách.
Ovzduší a klima
· Při vý stavbě budou realizov ána opatření k omezení prašných emisí a v y nášení materiálu ze stav eniště
na komunik ace (očista v ozidel, zak rýv ání dopravov aný ch sypký ch substrátů, očista k omunik ací,
neprov ádění zemních prací v nepříznivých obdobích, omezení doby v olného sk ladov ání sypký ch
materiálů, sk rápění pov rchu stav eniště resp. další).
Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
· Budou v olena technick á zařízení s nízk ý mi emisemi hluk u.
· Bude vy užív ána stav ební, konstrukční a údržbov á technik a v dobrém technick ém stav u.

·
·

·
·
·

Povrchová a podzemní voda
Pro jednotliv é projek ty záměru v jeho první i vý hledov é etapě bude k oncepčně zajištěn (případně
etapov ě) zdroj pitné vody v dostatečné k apacitě.
Zařízení stav eniště nebude situov áno na břehu Novomlýnsk é nádrže. Zárov eň zde nebude prov áděno
park ov ání, údržba a očista mechanismů, ani zde nebudou sk ladov ány záv adné látky a/nebo lehce
odplav itelný materiál.
Bude vy užív ána stav ební, konstrukční a údržbov á technik a v dobrém technick ém stav u, úk apy ropný ch
látek budou omezeny v hodný mi opatřeními.
Srážkov é vody z parkov acích ploch nebudou vypouštěny do k analizace bez předčištění v ORL, k terý
bude zaručov at dostatečnou kv alitu a účinnost.
Multifunkční objek t (v četně období jeho vý stavby ) bude vy bav en prostředky k zachycení a odstranění
hav arijních únik ů vodám nebezpečných látek .

FileName:
SaveDate:

Thermal_infra_ozn(2).doc
16.9.2010 18:34:00

Zakázka/D okument: 0142-10/D01
Vydání: 02

Strana: 63 z 70

THERMAL PASOHLÁVKY - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT A INFRASTRUKTURA NA POLOOSTROVĚ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Půda
· Skry tá ornice nebude použív ána k zásy pům - bude použita pro ozelenění ploch resp. bude s ní
nak ládáno dle dispozic orgánu ochrany zemědělsk ého půdního fondu.
· Při vý stavbě budou učiněna opatření pro zabránění eroze půdy .
Horninové prostředí a přírodní zdroje
· Bude vy užív ána stav ební, konstrukční a údržbov á technik a v dobrém technick ém stav u, úk apy ropný ch
látek budou omezeny v hodný mi opatřeními.

·
·

·

·
·

Fauna, flóra a ekosystémy
Zahájení terénních úprav (k ácení dřev in a zemní práce) na lok alitě, z důvodů obecné ochrany ptáků
vyplýv ající ze zák ona č. 114/1992 Sb., v platném znění, bude směřov áno do mimohnízdního období.
U projek tov aných stojatých v odních ploch (předpok ládaný vý sky t drobný ch obratlov ců v území) bude
navrženo dostatečné sešik mení břehový ch hran (v opačném případě se ty to vodní plochy stanou pro
uv edené druhy pastí). Vhodný m doplňk em zamý šlený ch v odních ploch může bý t vy tv oření mělký ch
(vý šk a vodního sloupce max. 60 cm) v odních tůní (bez komunik ace s projek tov aný mi vodními
plochami), a to zcela bez ry bí obsádky .
V dalších etapách přípravy projek tu bude maximálně možně omezen rozsah v elkých ploch sk leněný ch
výplní a optimalizov án návrh osv ětlení areálu s cílem minimalizov at emise sv ětelného znečištění do ok olí
(území je v ý znamnou migrační trasou ptactv a).
V rámci zachov ání původní biologick é div erzity zdejších druhů dřev in nebudou v e vý sadbách vy užív ány
zahradní kultiv ary dřev in, ani jejich hybridy .
Před realizací záměru bude nutno požádat o vý jimky z ochranný ch podmínek zv láště chráněný ch druhů
živ očichů ze zák ona č. 114/1992 Sb. v platném znění, a to pro následující druhy - ropucha obecná (Bufo
bufo), ještěrk a obecná (Lacerta agilis), slepý š k řehký (Anguis fragilis), ťuhýk obecný (Lanius collurio).

Krajina
· Objek ty budou citliv ě zapojeny do stáv ajícího prostoru vý sadbami zeleně. Vý sadby by měly bý t
v ertik álně členité a v e spodní části doplněné k eřový m patrem. Tím může bý t zajištěn přirozený přechod
a citliv é zasazení do ok olního krajinného prostoru.
· Druhov á sk ladba vý sadeb by měla k orespondov at se zelení v ok olí, tj. výběrem autochtonních domácích
druhů dřev in. Vhodné jsou habr, dub letní, příp. zimní, lísk a obecná, hloh obecný , sv ída dřín. Vý sadba
jehličnanů není vhodná.
Hmotný majetek a kulturní památky
· V případě zjištění archeologick ého nálezu v průběhu stav ebních (zemních) prací budou ok amžitě
přerušeny práce a nález bude zajištěn proti ztrátě, pošk ození nebo zničení. Nález bude ohlášen
stav ebnímu úřadu a orgánu státní památk ov é péče, případně archeologick ému ústav u nebo orgánu
ochrany přírody . Dále bude postupov áno podle dispozic těchto orgánů.
Dopravní a jiná infrastruktura
· Pro doprav u v průběhu stav ebních a konstruk čních prací bude vy užív ána stáv ající existující síť
komunik ací a polních cest, případně trasy přístupový ch cest nav ržený ch v rámci záměru. Mimo ty to
trasy nebudou vy tv ářeny (ani dočasně) nov é komunik ace a cesty v krajině.
Ostatní
· Odpady nebudou ponecháv ány na místě. Budou shromažďov ány dle jejich druhů a následně odv áženy
a znešk odňov ány odbornou firmou. Bude preferov áno jejich znov uvyužití. S obaly bude přednostně
nak ládáno v režimu zák ona o obalech.
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D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V rámci zpracov ání oznámení by ly prov edeny v šechny nezby tné průzk umy a hodnocení, potřebné pro
zjištění stav u území a následnou specifik aci možných v liv ů.
Identifik ov anou neurčitostí je charak teristik a celk ov ého k ontextu záměru (v jeho výhledov é etapě), k terá
má strategický charak ter. Oznámení v tomto případě vy chází z k oncepčního řešení celé zóny resp. jejích
jednotlivých etap na úrov ni územní studie a z jednotkový ch uk azatelů nároků na dodávk u médií a energií.
S ohledem na metodický požadav ek vy hodnocení celk ov ého kontextu záměru v jeho vý hledov ém řešení je
tento způsob hodnocení a získ áv ání údajů nezby tný .
V tomto ohledu nev znik ají žádné zásadní nedostatk y v e znalostech nebo neurčitosti, k teré by
znemožňov aly jednoznačnou specifik aci možných v livů záměru na živ otní prostředí a v eřejné zdrav í. Údaje,
uv áděné v oznámení, je v šak nutno interpretov at s v ědomím uv edených sk utečností i s tím, že v průběhu
další projek ční přípravy budou podléhat nezby tnému upřesnění. Údaje, uv áděné v oznámení, jsou v tomto
případě konzerv ativní, tj. s rezervou pok rýv ající možný rozpty l parametrů následně umisťov aný ch projek tů
a ak tiv it.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr není předložen v e v íce v ariantách.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační a dispoziční řešení záměru je dok ladov áno v přílohov é části tohoto oznámení. Tamtéž jsou
doloženy hluk ov á a rozpty lov á studie, biologický průzk um a další nezby tné dok lady .

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uv edeny .

FileName:
SaveDate:

Thermal_infra_ozn(2).doc
16.9.2010 18:34:00

Zakázka/D okument: 0142-10/D01
Vydání: 02

Strana: 67 z 70

THERMAL PASOHLÁVKY - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT A INFRASTRUKTURA NA POLOOSTROVĚ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnick ého charak teru obsahuje v e stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále záv ěry
jednotlivých dílčích ok ruhů hodnocení možných v livů záměru na živ otní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudov ání příslušný ch k apitol oznámení.
Základní údaje
V prostoru poloostrov a nad sev erním ok rajem nádrže Nov é Mlý ny u obce Pasohlávky (k .ú. Mušov ) je
připravov án rozv oj lázeňsk é a rek reační zóny . Projek t je součástí strategick ého záměru Jihomorav sk ého
k raje na vy budov ání lázeňsk é a rek reační zóny v lok alitě Pasohláv ky , k terá bude mít v ý razně nadregionální
vý znam a bude v budoucnu jedním z pilířů cestovního ruchu v Jihomorav sk ém k raji. Lázeňsk á a rekreační
zóna zahrnuje:
· smíšené plochy (lázeňstv í, wellness, služby , sport, uby tov ání, by dlení),
· plochy by dlení (rodinné domy , rezidenční bydlení),
· plochy pro rek reaci (přírodní koupaliště),
· plochy pro dopravu v k lidu (podzemní záchy tné parkov iště, park ov ání v rámci území),
· plochy v eřejné zeleně (páteřní zeleň, pobřežní zeleň).
V současné době je připravov ána prv ní etapa záměru, nacházející se v západní části poloostrov a. Pro tuto
etapu je projek čně připrav ena infrastruk tura, tj. nezby tné inženýrsk é a komunik ační sítě pro další rozv oj
území. Prv ním objek tem, umisťov aný m do území prv ní etapy , je multifunkční objek t, zahrnující prostory
pro administrativ ní činnosti a v ý ukov é, vý stavní a přednáškov é ak tiv ity v četně nezby tného zázemí. Vešk eré
dále umisťov ané objek ty budou odpov ídat vý še uv edenému funkčnímu členění.
Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázk u.

FileName:
SaveDate:

Thermal_infra_ozn(2).doc
16.9.2010 18:34:00

Zakázka/D okument: 0142-10/D01
Vydání: 02

Strana: 68 z 70

THERMAL PASOHLÁVKY - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT A INFRASTRUKTURA NA POLOOSTROVĚ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Celkov á plocha první etapy záměru, k terá je předmětem záměru, je cca 19,6 ha. Celk ov á plocha vý hledov é
etapy záměru je potom cca 35,5 ha.
Multifunkční v stupní objek t, k terý je prv ním projekčně připrav ený m objek tem lázeňsk é a rek reační zóny , je
dvoupodlažní a vy užív á přirozeného sk lonu terénu, do k terého se zanořuje. V přízemí objek tu budou
umístěny vý stav ní prostory a občerstv ení, v prvním patře potom místnosti pro náv štěv nick é ak tiv ity
(work shopy ) a administrativ ní zázemí. V zhled multifunkčního objek tu je zřejmý z následujících obrázk ů:

Součástí multifunkčního objek tu jsou sadov é úpravy , k teré respek tují ekologicky v zděláv ací my šlenku
projek tu. Východisk em je použití ty pických pův odních druhů - stromů, k eřů a by lin - s charak teristický m
zastoupením teplomilných druhů. Část zastav ěné plochy bude pok ry ta zelenou střechou. Křídla
administrativ ní budovy na východní straně budou překry ta modelov aný mi terénními násy py a ozeleněna
trav inoby linnou směsí a sk upink ami k eřů.
V rámci projek tu bude na poloostrov ě vy budov ána tak é infrastruk tura, k terá bude sloužit jak o nezby tný
zák lad pro další rozv oj lázeňsk é a rek reační zóny v Pasohlávk ách v souladu s územním plánem. Technick á
infrastruk tura řeší v ybudov ání plynovodu, v eřejného osv ětlení, komunik ací včetně oboustranně vy sázeného
stromořadí, dešťov é k analizace, splašk ov é k analizace, v odovodu a slaboproudých rozv odů.

Údaje o možných vlivech na životní prostředí
Záměr (první etapa) vy žaduje trv alé odnětí pozemk ů zemědělsk ého půdního fondu v rozsahu cca 17,6 ha,
nedotýk á se pozemk ů určených k plnění funk ce lesa. Spotřeba pitné vody činí cca 200 000 m3 za rok
(tomu odpov ídá potřeba cca 6,4 l/s), spotřeba elek trick é energie cca 8000 MWh za rok , spotřeba zemního
plynu cca 3 000 000 m3 za rok (maximální spotřeba cca 700 m3/h). Pro zajištění těchto potřeb bude nutno
zajistit zdroje a posílit odpov ídající infrastruk turu území. Intenzita obslužné dopravy je oček áv ána v sezóně
v úrovni cca 2500 v ozidel za den (z toho cca 1% nák ladních, zajišťujících dopravní obsluhu prov ozov en).
Produkce splašk ový ch vod bude cca 200 000 m3 za rok , což přibližně odpov ídá množstv í odebrané pitné
vody . Splašk ov é v ody budou v edeny splašk ovou k analizací na stáv ající sběrač, v edený podél autok empu
Merkur a dále na čistírnu odpadních vod Pasohlávky , k terou bude nutno rek onstruov at. Produkce odpadů
bude málo vý znamná. V rámci záměru nev zniknou vý znamné zdroje hluk u ani jiný ch fak torů, ov liv ňujících
živ otní prostředí. Zárov eň nev znik ne vý znamné rizik o ohrožení živ otního prostředí v důsledku hav árií
(nebude nak ládáno s nebezpečný mi látk ami).
Záměr nezasahuje do žádného v elk oplošného či maloplošného zv láště chráněného území (národní park ,
chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezerv ace, přírodní rezerv ace, národní přírodní památk a, přírodní
památk a). By l vy loučen vý znamný v liv záměru na lok ality soustavy Natura 2000. Záměr nezasahuje do
žádného registrov aného či neregistrov aného vý znamného k rajinného prvku. Záměr neleží v zátopov ém
území ani v pásmu hygienick é ochrany vodního zdroje, leží v šak v ochranném pásmu přírodních a
minerálních vod.
Ve v šech sledov aných oblastech (ov zduší, hluk , povrchov á a podzemní v oda, půda, fauna, flóra,
ek osy stémy , k rajina případně jiné) jsou možné v livy záměru přijatelně nízk é a nepředstav ují zdroj
vý znamného negativního ov livnění okolního území ani obyv atelstv a a jejich zdrav í.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlav ním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
Příloha 1 Mapov é a situační přílohy
Příloha 1.1 Situace - celk ový kontext
Příloha 1.2 Situace - multifunk ční objek t a infrastruk tura
Příloha 1.3 Situace - multifunk ční objek t
Příloha 1.4 Půdory sy - multifunkční objek t
Příloha 1.5 Pohledy - multifunk ční objek t
Příloha 1.6 V izualizace - multifunk ční objek t
Příloha 2 Hluk ov á studie
Příloha 3 Rozpty lov á studie
Příloha 4 Biologický průzkum
Příloha 5 Dok lady
- v y jádření příslušného stav ebního úřadu z hledisk a územního plánu
- stanov isko orgánu ochrany přírody podle § 45i zák ona č. 114/1992 Sb.
- v rácení oznámení záměru (č.j. JMK 118652/2010 ze dne 19.8.2010)
- v y hodnocení hydrody namick é zkoušky na v rtu HV501 Nov á Ves
- dohoda o posky tnutí a smluv ní dodávce vody z v rtu HV501 Nov á Ves

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracov ání oznámení, podpis zpracov atele oznámení a seznam osob, k teré se podílely na
zpracov ání oznámení se nachází v jeho úv odní části.
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Příloha 1
(Mapové a situační přílohy)

VLASTNICKÉ VZTAHY NA ÚZEMÍ POLOOSTROVA

MULTIFUNKČNÍ
OBJEKT

hranice první etapy záměru

ZPRACOVÁNO DLE K4 a.s.
M 1:3000

Příloha 1.1
(Situace - celkový kontext)
THERMAL PASOHLÁVKY - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT
A INFRASTRUKTURA NA POLOOSTROVĚ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

MULTIFUNKČNÍ
OBJEKT

hranice první etapy záměru

ZPRACOVÁNO DLE AQUA PROCON s.r.o.
M 1:3000

Příloha 1.2
(Situace - multifunkční objekt a infrastuktura)
THERMAL PASOHLÁVKY - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT
A INFRASTRUKTURA NA POLOOSTROVĚ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ZPRACOVÁNO DLE K4 a.s.
M 1:500

Příloha 1.3
(Situace - multifunkční objekt)
THERMAL PASOHLÁVKY - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT
A INFRASTRUKTURA NA POLOOSTROVĚ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

PŮDORYS 2.NP

PŮDORYS STŘECHY

PŮDORYS 1.NP

ZPRACOVÁNO DLE K4 a.s.
M 1:500

Příloha 1.4
(Půdorysy - multifunkční objekt)
THERMAL PASOHLÁVKY - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT
A INFRASTRUKTURA NA POLOOSTROVĚ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

POHLED JIŽNÍ

POHLED SEVERNÍ

POHLED ZÁPADNÍ

POHLED VÝCHODNÍ

ZPRACOVÁNO DLE K4 a.s.
M 1:200

Příloha 1.5
(Pohledy - multifunkční objekt)
THERMAL PASOHLÁVKY - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT
A INFRASTRUKTURA NA POLOOSTROVĚ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ZPRACOVÁNO DLE K4 a.s.
M -----

Příloha 1.6
(Vizualizace - multifunkční objekt)
THERMAL PASOHLÁVKY - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT
A INFRASTRUKTURA NA POLOOSTROVĚ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Příloha 2
(Hluková studie)

Příloha 3
(Rozptylová studie)

Příloha 4
(Biologický průzkum)

Příloha 5
(Doklady)

