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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Obchodní centrum HOBBY Břeclav
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto
zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude
tedy ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Jméno oznamovatele
QINN INVEST s.r.o.

A.2. IČ
602 81 359

A.3. Sídlo
Mánesova 4757, 430 01 Chomutov

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Jaroslav Holan, jednatel
Ing. Jiří Pěchota, jednatel

A.5. Projektant
Agroprojekt Brno s.r.o.
Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno
tel: 545 191 111
zastoupený:

Ing. Tomáš Ševela, jednatel
Ing. Arch. Daniela Kudrová - architekt

Oznamovatele zastupuje na základě plné moci ze dne 4.9.2009:
Agroprojekt Brno s.r.o.
Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Obchodní centrum HOBBY Břeclav
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:

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

sloupec:

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

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
plocha řešeného území
z toho:

18 710 m2

zastavěná plocha (objekt)

4 666 m2

ostatní zpevněné plochy

11 238 m2

plocha zeleně

2 806 m2

prodejní plocha

3 818 (3 425 + 393) m2

počet parkovacích míst (celkem)

224 stání pro OA

z toho :

parkoviště pro zákazníky

214 stání pro OA

parkoviště pro zaměstnance

10 stání pro OA

B.I.3. Umístění záměru
Prostor a okolí záměru jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv. dotčeným územím.
Zájmové území se nachází na západním okraji města Břeclav při silnici I/55 směrem na Poštornou.
Staveniště je umístěno podél třídy 1. máje. Ze západu navazuje na řešenou lokalitu pruh vzrostlé zeleně a
rybník Včelín s přítokem Včelínek, z východu pak příkop – lesní kanál (Pivovarský járek).
Hlavní příjezd do areálu pro návštěvníky i zásobování je navržen z třídy 1. máje.
Pozemek je v současné době bez zástavby. V sousedství plánované lokality se nachází benzinová stanice
AGIP a Penny market.
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Kraj:

Jihomoravský

Obec:

Břeclav

Katastrální území:

Břeclav (613684)

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

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem záměru je výstavba areálu Obchodního centra HOBBY na okraji Břeclavi, který má doplnit
chybějící služby a sortiment ve městě a jeho okolí.
Jedná se o obchodní areál, jehož hlavním účelem je skladování a prodej vybraných druhů zboží. Doplňkem
mohou být drobné služby zákazníkům areálu související s nabízeným sortimentem. Nejsou zde uvažovány
žádné výrobní technologie.
Objekt Obchodního centra HOBBY představuje typ velké prodejny nabízející reprezentativní výběr
nepotravinářského, průmyslového zboží a doplňkový prodej balených potravin a nápojů.
Objekt bude detailněji dispozičně řešen vybavením a vnitřním zařízením ve stadiu projektové dokumentace
ke stavebnímu povolení.
OC HOBBY je maloobchodní prodejna se širokým sortimentem zboží zaměřeným na oblast potřeb pro
stavebníky, kutily, zahrádkáře a řemeslníky, označované anglickou zkratkou DIY (Do It Yourself - udělej si
sám). Konkrétní sortiment zboží je pak zaměřen na kutilství, dům a byt, zvířectvo, zahradu a rostliny. OC
HOBBY bude také poskytovat nabídku prodeje balených potravin, nápojů a občerstvení.
Jednotlivé druhy zboží jsou na prodejní ploše rozděleny do sekcí.
Kromě širokého sortimentu z tohoto oboru nabízí proškolený personál i odborné poradenství, které v mnoha
podobných prodejnách chybí. Vedle standardního prodeje zboží se předpokládá i rozsáhlá nabídka
souvisejících služeb (pila, půjčovna techniky, atd.).
Zpracovatelům projektové dokumentace a oznámení není známo, že by v dotčeném území byly připravovány
záměry, které by svým charakterem mohly vést ke kumulaci vlivů s předkládaným záměrem.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměrem investora je vybudovat v této části města moderní obchodní areál nabízející rozsáhlý sortiment
zboží a doplnit chybějící nabídku služeb. Nabízený sortiment bude zahrnovat:
-

autodoplňky,
bytové doplňky,
baterie,
domácí potřeby,
drogerie,
dřevo a instalační materiál,
spojovací materiál,
potraviny (balené) a nápoje – doplňkový prodej,
dekorační doplňky,
barvy, laky a příslušenství,
staviva,
zahradnické potřeby,
petshop.

Výstavbou a provozem dojde k rozšíření stávající obchodní sítě, sítě služeb města i vzniku nových pracovních
příležitostí pro místní obyvatele.
Navrhovaná lokalita byla vybrána s ohledem na:
-

dostupnost pozemků,

-

další možný rozvoj výstavby v daném území v souladu s územním plánem,

-

blízkost centra města,

-

dostupnost pro potenciální zákazníky z Břeclavi a okolí (pěší i motorizované)

-

a dobré napojení na dopravní a inženýrskou infrastrukturu.

Předkládaný záměr je v souladu s rozvojem dotčeného území. Podle platného územního plánu města Břeclavi
(dále ÚPN SÚ) je plocha pro plánovanou výstavbu považována za rozvojovou plochu občanského vybavení.
Z obecně závazné vyhlášky č. 6/2006 o závazných částech ÚPN SÚ Břeclav na základě změny č. 4 ÚPN SÚ
Břeclav schválené zastupitelstvem města v Břeclavi dne 22. 2. 2006 vyplývá následující:


Maloobchodní zařízení se umisťují převážně do ploch Od, jejich celková zastavěná plocha je menší
než 1 200 m2.



Velkoprodejna je stavba pro obchod, která obsahuje celkovou zastavěnou plochu větší než 1 200 m2
a lze ji umisťovat pouze do ploch Ok.



Umístění velkoprodejen do jiných ploch občanského vybavení než je Ok (plochy pro komerční
zařízení - velkoprodejny) je možné výjimečně na základě změny směrné části územního plánu za
podmínky odsouhlasení dopravního připojení příslušnými orgány a kladného vyjádření hygienika.

Na základě žádosti investora, který současně předložil kladná stanoviska příslušných orgánů k navrženému
dopravnímu napojení a kladné stanovisko hygienika, Zastupitelstvo města Břeclav na svém 19. zasedání dne
16.6.2009 schválilo úpravu směrné části ÚPN SÚ Břeclav z občanského vybavení funkční typ Od – distribuce,
ubytování, stravování na funkční typ Ok – plochy pro komerční zařízení – velkoprodejny, a to na
plochu v k.ú. Břeclav, která je na výkresu územního plánu označena *44 a nachází se při silnici I/55 (Tř. 1.
máje) naproti čerpací stanici AGIP.
Plocha určená k zástavbě se nachází v k.ú. Břeclav, na západním okraji města při silnici I/55 směrem na
Poštornou, podél Tř. 1. máje. Ze západu navazuje na řešenou lokalitu pruh vzrostlé zeleně a rybník Včelín
s přítokem Včelínek, z východu pak příkop – lesní kanál (Pivovarský járek).
Hlavní příjezd do areálu pro návštěvníky i zásobování je navržen z Tř. 1. máje.
Umístění záměru je vázáno na popsané území vymezené dostupnými pozemky a není navrženo ve více
variantách.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Zásady urbanistického řešení
Záměrem funkčního využití pozemku je výstavba obchodního areálu, který svým charakterem a druhem
provozu nevyvolá významné negativní dopady na životní prostředí a doplní obchodní síť města.
Zvolené území má vhodnou polohu vůči centru města, je snadno přístupné pro pěší a motorizované
návštěvníky. Umožňuje vybudování dostatečného počtu parkovacích míst.
Zástavba v daném území je pro daný účel vhodná jak svým obsahem, tak architektonickým výrazem.
Zásady architektonicko-stavebního řešení
Projektované stavby mají jednoduchý tvar půdorysně i vzhledem. Hlavní akcent je kladen na vstupní
prostory tvořené dominujícími prosvětlenými skleněnými plochami. Je nutno klást důraz na perfektní
provedení veškerých detailů.
Hlavní nosná konstrukce objektů je tvořena betonovým skeletem. Plochá střecha bude mít foliovou
hydroizolační vrstvu. Opláštění bude sendvičové konstrukce, tepelná izolace z minerální vlny. Fasády budou
barevné.
Zásady technického řešení stavby
Navrhovaná stavba sestává z 15 stavebních objektů (dále SO).
Terénní úpravy (SO – 01)
Příprava území spočívá v provedení zemních prací, vedoucích k vytvoření upravených ploch pod stavebním
objektem i pod příslušnou částí dopravních ploch místní komunikace, komunikací, parkoviště a zásobovacího
dvora.
Stavba OC Hobby Břeclav je situována na pozemku severně nad Tř. 1. máje – I/55. Na východní straně je
pozemek ohraničen stávající vodotečí, která vede pod stávající most s Tř. 1. máje. Plocha staveniště je
situována pod mezí podél Tř. 1. máje – I/55. Výškový rozdíl mezi staveništěm a komunikací Tř. 1. máje je
cca 4,00 až 4,50 m. Staveniště je dle podkladů poskytnutých Povodím Moravy, s. p., v pasívní záplavové
zóně. S ohledem na stávající výškové poměry a v souvislosti s rozsahem řešeného areálu včetně řešení
příjezdů je předmětné staveniště mírně složité.
Před prováděním terénních prací musí být ze zájmové plochy odstraněny nebo přeloženy všechny stávající
nadzemní i podzemní inženýrské sítě.
Z plochy staveniště bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce dle výsledku IGP a požadavků orgánů
ochrany ZPF, předběžně v tloušťce cca 0,20 m, o objemu cca 3 740 m3. Na humusování nezpevněných ploch
v areálu a napojení na okolní terén bude potřeba cca 450 m3 ornice, která bude ponechána na staveništi.
Přebytek o objemu cca 3 290 m3 bude odvezen v souladu s rozhodnutím orgánu ZPF.
Odkopávky v ploše staveniště pro stavební objekt a zpevněnou plochu zásobovacího dvora představují po
sejmutí ornice množství zeminy o objemu cca 150 m3. Ta bude ponechána na staveništi a bude použita do
násypů terénních úprav.
Násypy v návaznosti na provedené sejmutí ornice představují na ploše pro stavební objekt, místní
komunikaci, parkoviště, zpevněné plochy v zásobovacím dvoře objem cca 37 500 m3. Do násypů bude použit
pouze vhodný materiál, který musí před prováděním násypů odsouhlasit geotechnik, případně je možno
použít i tvrdý čistý recyklát frakce cca 0 – 100 mm, který se bude ukládat po vrstvách (do spodních vrstev
pouze betonový recyklát, do horních vrstev násypu i směsný recyklát s obsahem cihelných částí).
Zemní práce přípravy území se musí provádět v souladu s ČSN 73 6133, 72 1002 a 72 1006.
Technické řešení terénních úprav je pouze obecné a v dalším stupni PD bude upřesněno dle výsledků
potřebných průzkumů a doporučení odpovědného geotechnika.
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Úprava Třídy 1. máje - silnice I/55 (SO-02)
řeší úpravu stávající světelně řízené stykové křižovatky Tř. 1. máje – I/55 a místní komunikace ul. U
Nemocnice, která představuje změnu na průsečnou světelně řízenou křižovatku. Ve směru do centra
jsou navrženy samostatné pruhy pro levé i pravé odbočení, ve směru od centra je doplněn samostatný pruh
pro pravé odbočení a jednosměrné pruhy pro cyklisty jsou ponechány v původní trase a v hlavním
dopravním prostoru.
Tř. 1. máje v trase průtahu silnice I/55 je:
-

místní komunikace funkční třídy B, dvoupruhová, s Vn = 50 km/hod;

-

vzdáleností křižovatek 150 – 70 m, šířky mezi obrubami u křižovatky s ul. U Nemocnice 14,00 m a
dále v běžném profilu 10,50 m;

-

se 2 jednosměrnými cyklistickými pruhy o š = 1,50 m;

-

s rozšířením na třípruhovou komunikaci s cyklistickými pruhy v úseku, který je součástí křižovatky
s místní komunikací ul. U Nemocnice.

Veškeré úpravy v délce cca 171,0 m, řešené na Tř. 1. máje před a za křižovatkou s ul. U Nemocnice ve
směru na Poštornou, představují zřízení nového vodorovného a svislého DZ i stavební zásah do stávající
komunikace. Tento stavební zásah představuje přípravu pro obousměrné připojení nové větvě křižovatky,
dílčí rozšíření vozovky, návrhy odbočovacích pruhů do nově navržené místní komunikace, situační úpravu a
zřízení bezbarierového přechodu se zřízením zvýšeného ochranného ostrůvku a zachování jednosměrných
cyklistických pruhů v původní trase.
Konstrukce vozovky v místě stavební úpravy, řešící rozšíření komunikace Tř. 1. máje – I/55, bude
respektovat skladbu dle stávajícího stavu, bude provedena se živičným krytem při zachování stávající
nivelety včetně příčného sklonu.
Zachování stávajících výškových poměrů na vozovce Tř. 1. máje a stávající křižovatce znamená, že se
nemění stávající odvedení dešťových vod. Nové rameno místní komunikace podélně klesá směrem od
křižovatky a srážkové vody odtečou na místní komunikaci, kde bude řešeno jejich odvedení.
Novou větev křižovatky bude tvořit navržená vedlejší místní komunikace, která v souladu s ÚPD
umožní případné dopravní propojení s místní komunikací ul. Pod Zámkem a je navržena ve funkční třídě C v
základním označení typu MO2 8/8/50.
Místní komunikace je navržena v rozsahu potřebném pro provoz areálu OC HOBBY s vyústěním do Tř. 1.
máje v místě stávající stykové světelně řízené křižovatky. Její trasa umožní výhledové dopravní propojení
s místní komunikací ul. Pod Zámkem. Je navržena ve funkční třídě C, typu MO2 8/8/50 s šířkou vozovky 7,00
m. Vytváří čtvrtou větev stávající stykové křižovatky.
Místní komunikace je navržena s krytem živičným z AB. Bude výškově řešena tak, aby povrchové vody
odtékaly do vpustí navržené kanalizace.
Součástí objektu jsou také detailní terénní úpravy: napojení na okolní terén, sejmutí humózní hlíny,
odkopávky, násypy a humusování.
Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy (SO-03)
Tento stavební objekt tvoří dopravní plochy, zajišťující příjezd a obsluhu parkovacích stání a jejich napojení
na nově navrženou veřejnou místní komunikaci a manipulační zpevněná plocha zásobovacího dvora. Příjezdní
a obslužné komunikace na parkovišti OC HOBBY jsou navrženy v šířce 6,50 m a 7,00 m s živičným krytem.
Navrženo je celkem 224 parkovacích stání: 203 běžných, 8 pro zdravotně postižené, 3 pro osoby
doprovázející dítě v kočárku, 10 pro zaměstnance o rozměrech 2,50 x 5,00 m a 3,50 x 5,00 m s krytem
z betonové zámkové dlažby.
Box pro nákupní vozíky je situován u vstupu do objektu OC HOBBY.
Komunikace pro zásobování je navržena s živičným krytem v základní šířce 7,00 m, vede za objektem OC a
končí na zpevněné ploše zásobovacího dvora. Součástí zásobovacího dvora je plocha u nakládacích ramp.
V této části je situována nádrž SHZ. Zpevněné manipulační plochy pro zásobování a plocha u technického
zázemí jsou navrženy s živičným krytem.
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Součástí objektu je i návrh prodloužení stávajícího chodníku od stávajícího mostu u komunikace Tř. 1. máje,
kterým se zajistí přístup pro pěší do areálu OC HOBBY.
Dopravní plochy parkoviště, zásobovacího dvora a komunikací budou výškově řešeny se spády do 2% tak, že
povrchové vody odtečou do vpustí, případně do přejezdných žlabů nebo mikroštěrbinových trub a přes ORL
do kanalizace.
Výškový rozdíl navrženého stavu k okolnímu terénu (jižní strana areálu podél Tř. 1. máje je o cca 2,50 m
výše než areál OC) bude dle situace řešen opěrnými stěnami, případně svahy.
Výškový rozdíl mezi místní komunikací a parkovištěm bude dle situace řešen opěrnou stěnou.
Budou provedeny detailní terénní úpravy všech nezpevněných ploch v areálu tzn. násypy, odkopávky,
humusování.
Sadové úpravy (SO-03.1)
Návrh sadových úprav vychází ze základních požadavků na funkci zeleně v areálu Obchodního centra
HOBBY: snadná následná údržba při respektování rozhledových parametrů komunikací, průběhu
inženýrských sítí i požadavků na viditelnost důležitých prvků areálu.
Těžištěm řešení jsou volné travnaté plochy doplněné na vhodných místech soustředěnou skupinovou
výsadbou. Půdopokryvná výsadba keřů se předpokládá v ostrůvcích parkovacích řad na parkovišti.
Vzrostlejší zeleň se vyskytuje pouze po obvodu lokality mimo navržený areál.
Objekt Obchodního centra HOBBY (SO-04)
Dispoziční uspořádání objektu vychází z obchodních a provozních potřeb. Zákazník vstupuje přes zádveří
do obchodní pasáže ve tvaru písmene T, kde jsou pronajímatelné prostory pro prodej a WC pro veřejnost.
Pronajímatelné prodejní plochy mají půdorysně jednoduchý tvar a uspořádání prodejních regálů a uliček mezi
nimi je řešeno s ohledem na maximální přehlednost a bezpečnost z hlediska úniku.
Objekt je částečně dvoupodlažní. V patře se nacházejí kancelářské prostory, prostory pro elektrozařízení a
sociální zázemí pro zaměstnance. U hlavního vstupu do objektu je umístěn buňkový stánek s občerstvením.
Manipulace se zbožím se provádí v zásobovacím dvoře, kde je umístěna příjmová rampa. Pro menší prodejny
probíhá zásobování přímo z parkovací plochy, popřípadě z obslužné komunikace.
U vstupní části je umístěn přístřešek, kde jsou umístěny pojízdné koše pro nákup.
Stavebně technické řešení
Objekt je částečně patrový, nepodsklepený, nosnou konstrukci tvoří betonový skelet.
Úroveň podlahy objektu se předpokládá na kótě 159,70 m n.m.
Obvodový plášť do úrovně +2,81 je železobetonový sendvičový s vloženou tepelnou izolací. Obvodový plášť
nad kótu + 2,81 je sendvičový z vlnitého plechu ve tvaru sinusoidy a tepelné izolace z minerální vlny vložené
do ocelových Z profilů.
Střecha je plochá, hřebenovitě vyspádovaná ve skladbě: hydroizolace, tepelná izolace z minerální vlny o
tloušťce 160 mm, parotěsná zábrana a trapézový plech.
Skeletová konstrukce má halový charakter. Nosnou konstrukci tvoří soustava sloupů vetknutých do základů.
Po obvodu jsou s ohledem na uchycení obvodového pláště umístěny mezisloupy.
Základové obvodové nosníky jsou sendvičové s tepelnou izolací o tl. 80 mm. Konstrukce bude tvořit jediný
dilatační celek.
O způsobu založení objektů bude rozhodnuto v dalším stupni PD na základě podrobných průzkumů
lokality.
Hlavní rozvod vody bude dělený na přívod pro prodejnu a pro sprinklerové hasící zařízení.
Teplá voda se bude připravovat lokálně pro jednotlivé skupiny zařizovacích předmětů v elektrických
zásobníkových ohřívačích.
Na fasádě objektu je navržen výtok pro prodej ryb.
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Protipožární ochrana objektu bude zabezpečena hydranty typu D.
Kanalizace bude dělená na dešťovou a splaškovou.
Zemní plyn bude využíván pro vytápění objektu (ÚT + VZT). Přípojka bude ukončena v místnosti plynová
kotelna. Přívod vzduchu do kotelny bude zabezpečen otvory ve dveřích, odvod vzduchu nad střechu objektu.
Vytápění objektu bude řešeno jako ústřední, prodejní plochy budou vytápěny pomocí VZT, zázemí pak
teplovodním rozvodem s deskovými otopnými tělesy. Zdrojem bude plynový kondenzační kotel.
Informační označení cíle Obchodního centra HOBBY (SO-05) bude umístěno na dobře viditelném místě u
vjezdu do areálu. Tvoří jej dvě ocelové roury (stojky) o výšce 8,85 m a panel o velikosti 3 x 3 m, jehož
konstrukce je hliníková s průsvitnou napnutou tkaninou. Označení bude mít samostatný kabelový přívod,
osvětleno bude zářivkami o příkonu 58 W.
Nádrž SHZ (SO-06)
Nádrž stabilního hasicího zařízení je umístěna u zásobovacího dvora objektu Obchodního centra HOBBY.
Zajišťuje nutnou zásobu požární vody pro činnost sprinklerového hasicího zařízení, neboť vodovodní řad
neumožňuje odběr vody v potřebném množství.
Jde o kruhovou nádrž, vnější průměr 4,25 m. Celý objekt je železobetonový. Ve dně nádrže bude jímka pro
umístění čerpadel. Nádrž bude odvětraná potrubím o průměru 100 mm vyvedeným k fasádě objektu.
Užitečný objem nádrže 370 – 430 m3 (SHZ) + 45 m3 (PO).
Vodovod (SO-07)
Bude napojen na stávající vodovod LT 250 mm, který je veden kolem objektu v zeleném pásu podél
komunikace na Tř. 1. máje.
Dalšími stavebními objekty budou:
Dešťová kanalizace (SO-08), Splašková kanalizace (SO-09), STL plynovod (SO-10), Přípojka VN a
trafostanice (SO-11), Přípojka NN (SO-12), Úprava stávajících sítí (SO-13) -Telefónica O2, RTV5,
přeložka NN, přeložka STL plynu a vedení veřejného osvětlení, napojení komunikace k rybníku Včelín,
Venkovní osvětlení (SO-14.)
Opěrné stěny (SO-15) - jsou navrženy vzhledem k výškovým rozdílům staveniště a navazujícího terénu
v délce cca 25,0 m podél slepého ramene Dyje. Materiál bude upřesněn (pohledový beton, betonové
tvarovky nebo drátokoše vyplněné lomovým kamenem – tzv. gabiony).
Vzduchotechnika a chlazení
Hlavním účelem a funkcí navrženého VZT zařízení je řešení interního mikroklimatu prostorů obchodního
centra.
Dle způsobu úpravy vzduchu jsou vzduchotechnická zařízení navržena následujícím způsobem.
TVCH - Teplovzdušné vytápění a chlazení - zařízení s úpravou vzduchu filtrací a ohřevem nebo
chlazením. Zařízení zajistí vytápění nebo chlazení požadovaného prostoru. Teplota je udržována automaticky
pomocí systému měření a regulace. Zařízení neupravuje parametry vlhkosti vzduchu. Takto je řešeno větrání
všech prodejních ploch a přípraven.
TV - Teplovzdušné vytápění a větrání - zařízení s úpravou vzduchu filtrací a ohřevem. Zařízení zajistí
vytápění nebo dotápění požadovaného prostoru. Teplota je udržována automaticky pomocí systému měření
a regulace. Zařízení neupravuje parametry vlhkosti vzduchu. Takto je řešeno větrání hygienického zázemí.
V - Větrání - zařízení s úpravou vzduchu filtrací a ohřevem. Zařízení zajistí větrání prostoru s ohřevem
vzduchu na teplotu v místnosti. Teplota je udržována automaticky pomocí systému měření a regulace.
Zařízení neupravuje parametry vlhkosti vzduchu ani nezajistí vytápění prostoru.
P - Přívod vzduchu - vzduch je pouze nuceně přiváděn z venkovního prostředí do požadovaných místností
bez úpravy vzduchu.
O - Odvod vzduchu - vzduch je pouze nuceně odváděn z větraného prostoru do venkovního ovzduší. V
prostorách bude udržován podtlak, aby se zabránilo šíření vznikajících škodlivin do okolních prostor. Takto
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budou odvětrány prostory hygienického zázemí, kuřácké místnosti, skladů, strojovny chlazení, technických
místností, provozů potravin.
C - Cirkulace - zařízení pracující s cirkulačním vzduchem: split jednotka (chlazení lékárny – eliminace
tepelné zátěže) a dveřní clona, která vzduchovým proudem vytvoří klimatický předěl mezi venkovním a
vnitřním prostředím.
Vytápění
V celém obchodním centru bude instalováno ústřední vytápění, které je součástí řešení interního
mikroklimatu a je projektováno v návaznosti na vzduchotechniku a chlazení.
Vytápění prodejních ploch je řešeno v rámci projektu VZT. Ohřev TUV bude řešen lokálně v dalším stupni
PD. Prostor pokladen bude vytápěn elektrickými přímotopnými konvektory.
Zdrojem tepla pro objekt bude plynová kotelna, osazená plynovým nízkoteplotním kondenzačním kotlem
typu BUDERUS Logano SB 615 o výkonu 400 kW, který bude vybaven přetlakovým plynovým hořákem
typu WEISHAUPT WG 40 N/1-A.¾“ ZM-LN s dvoustupňovou regulací výkonu. Rozvody teplé vody budou
vedeny od kotle k jednotlivým spotřebičům pod stropem na konstrukcích, opatřeny izolačními hadicemi
Tubex.
Ústřední vytápění zázemí objektu je navrženo dvoutrubkovou soustavou teplovodního ústředního vytápění s
nucenou cirkulací otopné vody. Distribuce tepla bude řešena ocelovými deskovými otopnými tělesy (Korado
Radik) osazenými termostatickými hlavicemi. Prostory jednotlivých pronajímaných prodejen budou vytápěny
otopnými tělesy (Buderus, Kermi).
Dopravní řešení stavby
Stavba OC Hobby Břeclav je navržena na západním okraji města, na pozemcích při silnici I/55 směrem na
Poštornou, podél třídy 1. máje, která je hlavní městskou sběrnou komunikaci a zároveň je průtahem silnice
I/55 městem Břeclav. Na ni bude záměr dopravně napojen. Její stavebně technický stav je vyhovující. Po
této komunikaci bude veden příjezd a odjezd návštěvníků i zásobování. Dopravní obsluha záměru má
charakter osobní dopravy (zákaznická doprava) resp. dopravy nákladní (zásobování).
Záměr se nachází v docházkové vzdálenosti k obytné zástavbě města, svým řešením vytváří podmínky pro
využití hromadné, pěší i cyklistické dopravy.
Stávající veřejná hromadná doprava vedená třídou 1. máje má zastávku ve směru do centra před stávající
křižovatkou s ul. U Nemocnice a ve směru z centra u supermarketu Billa.
Doprava uvnitř areálu - pro dopravní obsluhu areálu je navržena místní komunikace navazující na stávající
komunikaci I/55 na třídě 1. máje. Z ní budou odbočovat vnitřní obslužné dopravní plochy, zajišťující příjezd a
obsluhu parkovacích stání a manipulační zpevněnou plochu zásobovacího dvora.
Řešení dopravy v klidu – je navrženo 214 parkovacích stání pro zákazníky: 206 běžných a 8 pro zdravotně
postižené osoby; 10 parkovacích stání pro zaměstnance v prostoru zásobovacího dvora.
U zákaznické dopravy je uvažováno s průměrným obratem 5 osobních vozidel na parkovací místo a den, což
představuje: 5 x 214 = cca 1070 příjezdů + 1070 odjezdů za den. U zásobování je uvažováno s cca 20
příjezdy a 20 odjezdy za den (cca 50% těžkých a středních nákladních a 50% lehkých nákladních vozidel).
Období výstavby – příjezd a výjezd na staveniště je zajištěn po komunikacích s tvrdým povrchem, po třídě
1. máje. Po dobu výstavby zde bude provedeno provizorní dopravní značení (vjezd a výjezd ze stavby).
Trasa pro zásobení stavby, odvoz zeminy, odpadů a příjezd na staveniště je navržena po městských
komunikacích z třídy 1. máje.
Při staveništní dopravě nesmí být ve větší míře omezen provoz na městských komunikacích, sloužících k
příjezdu na staveniště a na navazujících městských komunikacích.
V prostoru staveniště bude instalováno zařízení pro čištění vozidel stavby vyjíždějících ze staveniště, zejména
při odvozu vytěžené zeminy. Případné znečištění stávajících komunikací bude okamžitě odstraněno.
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Možnosti napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Napojení na elektrickou energii - celý areál bude zásobovaný z nově zřízené přípojky zemního vedení
VN. Z této přípojky bude proveden kabelový svod do odběratelské trafostanice.
Napojení na vodovod - areál bude zásobovaný ze stávajícího vodovodního řadu L 250, který prochází před
staveništěm na pozemku 429/35 a 3682. Vodovod provozují VaK Břeclav.
Napojení na kanalizaci – dešťové vody budou přednostně vsakovány technicky vhodným řešením na
pozemku navrženého OC. Podrobné technické řešení bude navrženo na základě HG průzkumu a provedených
zkoušek. Zasakování bude vybaveno podle potřeby retencí pro rozložení odtoku dešťových vod. Dešťová
kanalizace bude rovněž podle výsledků HG průzkumu napojena do přilehlého lesního kanálu východně od
areálu OC (Pivovarský járek).
Splašková kanalizace bude napojena do stávajícího řadu na JV straně staveniště na opačné straně
komunikace.
Splaškovou kanalizaci spravuje VaK Břeclav. Nejbližší rozvod kanalizace je na druhé straně Třídy 1. máje.
Jedná se o kanalizaci betonovou DN 400 u čerpací stanice AGIP, kam je navrženo i napojení objektu
Obchodního centra HOBBY.
Odpadní vody z parkovišť jsou vedeny přes odlučovač ropných látek, odpadní splaškové vody přes odlučovač
tuků.
Napojení na plynovod - areál bude zásobován z STL plynovodu ocel DN 200, který prochází podél
komunikace na Třídě 1. máje v chodníku a zeleném pruhu. Odtud bude plyn veden přípojkou ukončenou ve
skříni měření a regulace na objektu Obchodního centra HOBBY.
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Napojení na slaboproudé rozvody:
- 16x analogová telefonní linka (nebo ISDN),
- 8x analogová telefonní linka (rezerva), to je celkem 24 metalických párů metalické přístupové sítě.
Popis technologie a výrobního programu
Navrhovaný objekt má nevýrobní charakter.
Záměrem investora je vybudovat v této části města moderní obchodní areál nabízející rozsáhlý sortiment
zboží a doplnit tak chybějící nabídku služeb.
OC HOBBY bude obchodní centrum s obchodní pasáží ve tvaru písmene T pro maloobchodní prodej
nepotravinářského zboží a doplňkový prodej balených potravin a nápojů se širokým sortimentem zboží
zaměřeným na oblast potřeb pro stavebníky, kutily, zahrádkáře a řemeslníky, označované anglickou zkratkou
DIY (Do It Yourself - udělej si sám). Nabízený sortiment bude zahrnovat: autodoplňky, bytové doplňky,
baterie, domácí potřeby, drogerie, dřevo a instalační materiál, spojovací materiál, dekorační doplňky, barvy,
laky a příslušenství, staviva, zahradnické potřeby a petshop.
Jednotlivé druhy zboží budou na prodejní ploše rozděleny do sekcí.
Kromě širokého sortimentu z tohoto oboru bude nabízet proškolený personál i odborné poradenství, které
v mnohých obdobných prodejnách chybí. Předpokládá se i rozsáhlá nabídka souvisejících služeb: pila,
půjčovna techniky, atd.
Při nákupu se předpokládá použití vozíků.
Zboží bude přiváženo nákladními automobily do prostoru zásobovacího, částečně zastřešeného, dvora. Zde
dojde k prvotnímu třídění zboží. Pro překládku zboží z automobilů při příjmu materiálu budou sloužit
vysokozdvižné vozíky. Některý sortiment bude převážen přímo na prodejní plochu. Zbytek bude postupně
přes zónu příjmu tříděn, vybalován a průběžně naskladňován na prodejnu. Pro další manipulaci se zbožím
budou použity vysokozdvižné vozíky nebo paletové vozíky – podle vhodnosti použití.
Odpady vznikající při provozu objektu budou skladovány v prostoru zásobovacího dvora ve velkokapacitních
kontejnerech a na smluvním základě odváženy oprávněnou osobou (organizací).
Sociální zařízení s WC pro muže, ženy, úklidovou místností a denní místností, kde budou zároveň umístěny i
šatní skříňky a kuchyňská linka, bude umístěno ve 2. NP objektu, kde bude rovněž umístěna administrativa
OC.
Celková prodejní plocha představuje 3 818 m2.
Předpokládaný počet zaměstnanců je 50 osob, z toho 1/3 budou tvořit muži a 2/3 ženy.
Provozní doba je plánována nepřetržitá: pondělí až neděle od 8,00 do 22,00 hodin.

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

11/2010

Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení provozu:

11/2011

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Jihomoravský

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

město:

Břeclav

Městský úřad Břeclav
nám. T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Rozhodnutí

Právní předpis

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí

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

MÚ Břeclav, Stavební úřad

Stavební povolení (vodoprávní
rozhodnutí)

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

MÚ Břeclav, Stavební úřad
MÚ Břeclav, Odbor životního prostředí

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
Kolaudační rozhodnutí

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

MÚ Břeclav, Stavební úřad

Zásah do vodních toků

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

MÚ Břeclav, OŽP (Vodoprávní úřad)

Souhlas s trvalým záborem ZPF a
rozhodnutí o výši odvodů za
dočasné trvalé odnětí půdy ze ZPF

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu

MÚ Břeclav, OŽP

Souhlas k dotčení lesních pozemků
a pozemků ve vzdálenosti do 50 m
od lesa podle §14 odst. 2 zákona

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

MÚ Břeclav, OŽP

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin
podle § 8 odst. 1 zákona

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

MÚ Břeclav, OŽP

Souhlas k umístění stavby
z hlediska ochrany krajinného rázu
podle §12 odst. 2 zákona

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

KÚ Jihomoravského kraje

Závazné stanovisko orgánu ochrany
přírody k zásahu do VKP podle §4
odst. 2 zákona

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

MÚ Břeclav, OŽP

MÚ Břeclav, Odbor životního prostředí

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

B.II.1. Půda
Celková plocha záměru je cca 1,871 ha.
V souvislosti s výstavbou v prostoru hlavního staveniště dojde k trvalému záboru pozemků náležejících
k zemědělskému půdnímu fondu (ZPF). Všechny pozemky budou vyňaty ze ZPF.
Pozemky dotčené stavbou jsou v evidenci ZPF, záměr vyžaduje trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF
v rozsahu řešeného areálu (do 18 710 m2).
Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků
Hlavní staveniště: parcely č. 428/10, 428/31, 428/30, 428/35 a 428/29 katastru nemovitostí k.ú. Břeclav, a
parcely č. 428/17, 428/16, 428/15, 428/14, 428/13, 428/12 pozemkového katastru k.ú. Břeclav.
Přehled pozemků, na kterých je záměr situován, je uveden v přílohách oznámení (2.1. Situace stavby).
V následující tabulce jsou uvedeny pouze dotčené pozemky, na které se vztahuje ochrana ZPF.
V malém rozsahu 151 m2 dojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. Jedná se o pozemek, který
dnes již svou funkci lesa neplní a je využíván jako komunikace a plocha ostatní.
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Tabulka: Přehled chráněných pozemků

parcelní
číslo
428/10

druh pozemku

využití
zemědělská půda

způsob
ochrany
ZPF

orná půda

428/31

výměra
40 338 m2

orná půda

zemědělská půda

ZPF

3 500 m2

428/30

orná půda

zemědělská půda

ZPF

870 m2

428/29

orná půda

zemědělská půda

ZPF

1 944 m2

Ochranná pásma
Na pozemku se nenachází žádné pásmo hygienické či vodohospodářské ochrany.
Areál OC se nachází v ochranném pásmu lesa, které je vymezeno ve vzdálenosti 50 m od hranice lesních
porostů (ploch PUPFL).
Nacházejí se zde ochranná pásma inženýrských sítí: kanalizace, vodovod, plyn, telefon.

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

Pitná voda
Potřeba vody bude kapacitně pokryta z veřejného vodovodu, který je ve správě společnosti Vodovody a
kanalizace Břeclav, a.s. Areálový vodovod bude napojen na stávající veřejný vodovod LT 250 mm, který je
veden kolem objektu v zeleném pásu podél komunikace na Tř. 1. Máje. Na potrubí bude provedena
vodoměrná šachta a v nejvyšším místě bude osazen podzemní hydrant – pro odvzdušnění.
Potřeba pitné vody ve fázi provozu bude dle projektové dokumentace činit:
- zaměstnanci:
- návštěvníci:
- prodejní plocha:

50 osob
3 000 osob
3 818 m2

60 l/osoba/den
3 l/osoba/den x 0,35
1,5 l/m2/den

3 m3/den
3,15 m3/den
5,7 m3/den

Qd = 11,850 m3/den
Qdmax. = 17,775 m3/den

0,137 l.s-1
0,205 l.s-1
0,370 l.s-1

Souhrnná potřeba:
-

průměrná denní potřeba
maximální denní potřeba
maximální hodinová potřeba
roční potřeba

Qr = 4 325 m3/rok

Fáze výstavby - pro potřebu stavby a zařízení staveniště bude v předstihu vybudována vodovodní přípojka.
Technologická voda
Potřeba technologické vody je předpokládána ve fázi výstavby pro:
−

výrobu betonové případně maltové směsi,

−

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být
pokryta rozvodem pitné vody a odběrem z vodovodní sítě.
Ve fázi provozu není potřeba technologické vody uvažována.
Požární voda
Pro hašení požáru objektu je (podle ČSN 73 0873) třeba hydrantu na vodovodním řadu nejméně DN 150.
Vodovodní řad neumožňuje odběr požární vody v potřebném množství. Proto je navrženo stabilní hasicí
zařízení se zásobou vody cca 430 m3 v podzemní nádrži.
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K zajištění potřebného množství požární vody je navrženo zvětšení kapacity nádrže o 45 m3 nevyčerpatelné
zásoby, tj. o potřebné množství v souladu s požadavky norem. Pro odběr požární vody z nádrže bude zřízeno
odběrní místo.
Celkový potřebný odběr vody (pro plnění nádrže objemu 475 m3 při běžném provozu) z vodovodního řadu je
tedy 3,84 l.s-1. Navržená vodovodní přípojka DN 80 (i potrubí do nádrže) umožňuje přítok až 6 l.s-1.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Pro potřebu stavby a zařízení staveniště bude nutno realizovat novou přípojku elektrické energie, jejíž
umístění bude dohodnuto se správcem sítě.
Pro novu odběratelskou trafostanici bude nutno vybudovat nový přívod VN. Bude rozšířena stávající
distribuční soustava VN 22kV. Stávající vedení VN 22kV se přeruší a naspojkuje na novou kabelovou smyčku,
která bude ukončena v novém rozvaděči VN umístěném v nové odběratelské trafostanici o předpokládaném
výkonu do 630 kVA. V trafostanici bude umístěn rozvaděč VN (v majetku distributora elektrické energie),
transformátor a rozvaděč NN s měřením odebírané elektrické energie.
Elektrická energie bude využívána pro veřejné osvětlení, osvětlení interiérů, vzduchotechniku, chlazení,
rozvod tepla a zásobování dalších spotřebičů podle provozních potřeb obchodního centra.
Instalovaný výkon - celkem:

710 kW

Roční spotřeba:

2 000 MWh

Zemní plyn
Navrhovaný STL plynovod, který bude zásobovat Obchodní centrum HOBBY Břeclav, bude napojen na
stávající STL plynovod, který vede podél chodníku ulice v zeleném pruhu na straně areálu. Nová přípojka
plynovodu bude z trubek PE 90mm a bude ukončena ve skříni regulace a měření na objektu.
Instalovaný výkon:

Qi = 400 kW

Jmenovitá spotřeba plynu:

Qh = 40,0 m3/hod.

Roční spotřeba plynu:

Qr = 64 400 m3/rok.

Tepelná energie
Vytápění prodejních ploch bude řešeno v rámci VZT. Ohřev TUV bude řešen lokálně (v dalším stupni PD).
Prostor pokladen bude vytápěn elektrickými přímotopnými konvektory. V celém obchodním centru bude
instalováno ústřední vytápění.
Zdrojem tepla pro objekt bude plynová kotelna, osazená plynovým nízkoteplotním kondenzačním kotlem o
výkonu 400 kW.
Roční potřeba tepla:

Qor,c = 2 335,5 GJ

Vstupní suroviny
Hlavními vstupy bude zboží a materiál pro zajištění obchodní činnosti, hygienického zázemí a údržby objektů.
Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství, bez významných přepravních či jiných
nároků.
Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Předmětem záměru je výstavba areálu Obchodního centra HOBBY na okraji Břeclavi. Bude se jednat o
moderní obchodní areál nabízející rozsáhlý sortiment nepotravinářského zboží a doplňkový prodej balených
potravin a nápojů.
Záměr je umístěn v jihozápadní části města Břeclavi při silnici I/55 (Tř. 1. máje) ve směru na Poštornou. V
současné době je plocha záměru nezastavěná, v sousedství se nachází další obchodní jednotky. Příjezd k
záměru je po silnici I/55 (Tř. 1. máje), dopravní obsluha záměru má charakter osobní dopravy (zákaznická
doprava) resp. nákladní dopravy (zásobování).
Dopravní nároky záměru jsou následující:
zákaznická doprava:
počet parkovacích míst:
obrat zákaznické dopravy:
intenzita zákaznické dopravy:
cílová doprava:
přitížení silnice I/55:
rozdělení směrů dopravy:
přitížení směru Břeclav:
přitížení směru Poštorná:

214
5/místo a den
5 x 214 = cca 1070 příjezdů + 1070 odjezdů za den
= cca 2140 pohybů na příjezdu a parkovišti za den
cca 75%
2140 x 0,75 = cca 802 příjezdů + 802 odjezdů
= cca 1604 pohybů na silnici I/55
cca 60% směr Břeclav, 40% směr Poštorná
cca 962 osobních vozidel za den
cca 642 osobních vozidel za den

zásobování:
intenzita zásobovací dopravy:
typ vozidel:
cílová doprava:
rozdělení směrů dopravy:
přitížení směru Břeclav:
přitížení směru Poštorná:

cca 20 příjezdů + 20 odjezdů = 40 pohybů za den
cca 50% těžkých a středních nákladních, 50% lehkých nákladních
100%
cca 80% směr Břeclav, 20% směr Poštorná
cca 32 nákladních vozidel,
z toho 16 těžkých a středních + 16 lehkých
cca 8 nákladních vozidel, z toho 4 těžká a střední + 4 lehká

Dopravní provoz související se záměrem bude probíhat prakticky výhradně v denní době.
Záměr se nachází v docházkové vzdálenosti k obytné zástavbě města, svým řešením vytváří podmínky pro
využití hromadné, pěší i cyklistické dopravy.
Období výstavby
Příjezd a výjezd na staveniště je zajištěn po komunikacích s tvrdým povrchem, po třídě 1. máje. Po dobu
výstavby zde bude provedeno provizorní dopravní značení (vjezd a výjezd ze stavby). Jiná mimořádná
dopravní opatření během výstavby nejsou nutná.
Trasa pro zásobení stavby, odvoz zeminy, odpadů a příjezd na staveniště je navržena po městských
komunikacích z třídy 1. máje.
Dopravní nároky v období výstavby záměru nepřekročí špičkově jednotky až desítky nákladních vozidel
denně. Stavební doprava bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací.
Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Čistící zóna pro očištění
automobilů bude umístěna u výjezdu ze stavby.
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B. III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
V etapě výstavby budou prováděny zásahy do terénu a další stavební práce, při nichž bude docházet k emisi
prašných částic. Doba zvýšených emisí bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a bude
závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.
Charakterem se bude jednat o plošný zdroj sekundární prašnosti na ploše odpovídající výměře staveniště
(důsledek pojezdu nákladních automobilů v prostoru staveniště, provoz stavebních mechanismů a vznos
lehkých frakcí materiálů z povrchu staveniště a stavebních hmot).
Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným doprovodným prvkem každé stavební činnosti. Prašnost ze stavební
činnosti je nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních koncentrací relativně nahodilá. Její působení bude
přechodné a nepřekročí období výstavby. Negativní vlivy tohoto projevu lze eliminovat organizací práce,
očistou vozidel vyjíždějících ze staveniště, ohrazením staveniště a kropením kritických míst.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Teplo pro vytápění objektů včetně ohřevu teplé užitkové vody bude zajištěno plynovými zdroji. Celková roční
spotřeba plynu se předpokládá 64400 m3.
Emitované množství škodlivin1 z vytápění zemním plynem je uvedeno v následující tabulce.
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

1,3

0,6

83,7

20,6

4,1

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošné zdroje znečišťování ovzduší budou za provozu působit parkoviště osobních vozidel.
Zdrojem emisí budou motory osobních automobilů využívajících parkoviště. Množství emisí z parkoviště uvádí
následující tabulka.
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/den

g/den

g/den

g/den

g/den

0,3

3,9

180,8

513,9

88,8

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Jako liniový zdroj znečišťování ovzduší budou za provozu působit vozidla využívající předmětný areál.
Zdrojem emisí budou automobily pojíždějící v areálu a na příjezdové komunikaci. Předpokládaná emise
škodlivin2 při uvažované maximální intenzitě dopravy 1200 osobních vozidel přijíždějících za den a maximálně
10 lehkých a 10 těžkých nákladních vozidel za den (a stejný počet odjezdů) je uvedena v následující tabulce.
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

0,001

0,002

0,122

0,325

0,058

1

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

2

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle MEFA 02
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B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Napojení na kanalizaci
Splašková kanalizace bude napojena do stávajícího řadu ve správě Vodovody a kanalizace Břeclav na JV
straně areálu. Nejbližší rozvod kanalizace (betonová DN 400) je na druhé straně třídy 1. máje, u čerpací
stanice AGIP.
Odpadní vody splaškové
Splaškové vody budou produkovány provozem hygienických zařízení sociálního zázemí areálu.
Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat odběru pitné vody.
PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH

průměrná denní produkce

denní maximum

3

11,850 m /den

3

17,775 m /den

roční produkce
3

4 325 m /rok

Splaškové odpadní vody budou odvedeny do veřejné kanalizační sítě ve správě společnosti VaK Břeclav, a.s.
Areálová splašková kanalizace je navržena z trub PVC DN 250 mm, na její trase budou osazeny 3 ks
revizních šachet. Zaústěna bude do stávající stoky veřejné splaškové kanalizace DN 400 mm na protilehlé
straně třídy 1. máje před objektem čerpací stanice AGIP. Celková délka nové splaškové kanalizace bude 133
m.
Pro odstranění tuků ze splaškových odpadních vod v místě obslužného úseku prodejny bude instalován lapol
AS-TOP 60 RCS.
Srážkové vody
Hlavním zdrojem odtoku srážkových vod budou srážky spadlé na střechu budovy, parkovací plochy a
komunikace. Srážkové vody budou přednostně zasakovány. Podrobné technické řešení bude navrženo na
základě HG průzkumu lokality. V areálu OC bude podle potřeby vybudována retence pro rozložení odtoku
srážkových vod. V případě nízké kapacity zasakování bude dešťová kanalizace svedena do přilehlého lesního
kanálu (pivovarského járku) na východní hranici areálu OC.
Hrubý odhad množství dešťových vod odváděných z povrchu zástavby je proveden pomocí vztahu:
Q=F×ψ×h
kde: F

je odvodňovaná plocha [m2]
F1 = 4 666 m2 (střechy)
F2 = 11 238 m2 (zpevněné plochy)
F3 = 2 806 m2 (nezpevněné plochy)
h je průměrný roční úhrn srážek
h = 0,534 m
ψ je odtokový koeficient
ψ1 = 0,9 (pro střechy),
ψ2 = 0,7 (pro plochy komunikací),
ψ3 = 0,05 (pro plochy kryté vegetací)
Q je celkový objem odtoku [m3/rok]

Objem srážek, odvedený ze zpevněných ploch, pak bude činit:
Q1 = 4 666 × 0,9 × 0,534 = 2 242 m3/rok
Q2 = 11 238 × 0,7 × 0,534 = 4 200 m3/rok
Q3 = 2 806 × 0,05 × 0,534 = 75 m3/rok
Q = Q1 + Q2 + Q3 =6 517 m3/rok
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Průměrný odtok z území (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný odtok
zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu:
q = V/t
kde: q
V
t

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

q = 6 517 000 / 31 536 000 = 0,21 l.s-1
Odtok srážkových vod areálu OC lze v průměrném klimatickém roce předpokládat ve výši cca 6 517 m3
(≈ 0,21 l.s1- průměrný odtok), z toho cca 40 % bude činit odtok ze střech. Kvalita vod odvedených ze střech
bude odpovídat kvalitě srážkové vody.
Běžná kvalita vod z povrchu komunikace odpovídá kvalitě srážkových vod, v minimální míře může dojít
k navýšení obsahu ropných látek (ukazatel NEL) v důsledku splachů případných úkapů z povrchu
komunikace. V souvislosti se zvyšováním úrovně používaných technologií v automobilovém průmyslu a
obměně zastaralých vozidel se obecně snižuje význam kontaminace ropnými látkami ze silničního provozu.
V zimním období bývá významnou příčinou snížení kvality vod z komunikací chemická údržba silnic (navýšení
koncentrací Cl-).
Parkovací stání budou zajištěna koalescenčním odlučovačem ropných látek AS TOP 125 RCS, který je
vybaven dočišťovacím stupněm se sorpčním filtrem.
Odpadní vody technologické
Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.
Čistící zařízení, recipient
V rámci kanalizačního systému jsou navržena standardní zařízení k předčištění odpadních vod: odlučovač
tuků, odlučovače lehkých kapalin (parkovací plochy), retenční jímky (zadržení dešťových vod). Návrh
zasakovacího systému srážkových vod bude navržen na základě výsledků HG průzkumu lokality.
Odpadní splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace splaškových vod a dále na městskou ČOV.
Konečným recipientem srážkových i splaškových odpadních vod bude tok Dyje (recipient přečištěných
odpadních vod z městské ČOV).

B.III.3. Odpady
S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle
tohoto zákona tříděn, shromažďován a zneškodňován podle jednotlivých druhů a kategorií dle katalogu,
vydaného vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání
s odpady.
Období výstavby – odpad bude vznikat při přípravě území a ze stavebního materiálu při stavebních
pracích. S odpady vzniklými při realizaci díla bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech, v této posloupnosti:
-

materiálově využitelné odpady budou využity – recyklovány;

-

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

-

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

Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude podmínka o zodpovědnosti hlavního
dodavatele stavby za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě).
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Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce.
Kód druhu
odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

03 01 04

Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotříska

N

03 01 05

Piliny, hobliny, dřevo,neuvedené pod 03 01 04

O

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

N

15 02 02

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

N

17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihly

O

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plasty

O

17 02 04

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

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 09

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

N

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 06 04

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

O

17 09 03

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

17 09 04

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

20 01 11

Textilní materiály

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 04

Kal ze septiků, žump a chemických toalet

O

Investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Ty
budou následně odváženy oprávněnou osobou (organizací) v souladu s platnou legislativou v oblasti
odpadového hospodářství. Konkrétní způsob naložení s odpadem bude doložen při kolaudačním řízení
(dodavatelské firmy budou povinny doložit způsob odstranění odpadů).
Období provozu – očekává se produkce běžného komunálního odpadu.
Odpad živočišného původu se bude skladovat v samostatném chladicím boxu a bude denně odvážen. Další
odpad bude uložen v kompaktorech umístěných u zadního traktu objektu pod zastřešením. Kompaktor je
speciální zařízení, které odpad lisuje a je pravidelně vyváženo. Pro jednotlivé druhy odpadu budou
samostatné kompaktory: pro komunální odpad a odpad ze zeleniny a ovoce (vyvážen denně) a pro kartony.
Přesný rozpis nakládání s odpady a jejich odvážení autorizovanou firmou bude součástí provozního řádu.
Předpokládaná struktura odpadů v období provozu je uvedena v následující tabulce.
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Kategorie

Produkce

Kód

Druh odpadu

020204

Kal z čištění kapalných odpadů

O

1

020304

Suroviny nevhodné ke spotřebě – prošlé potraviny

O

4

130502

Kal z odlučovače olejů

N

0,3

(t)

130503

Kal z lapáků nečistot

N

6

150101

Papírový a/nebo lepenkový odpad

O

95

150102

Plastový obal

O

55

150103

Dřevěný obal

O

10

150106

Směs obalových materiálů

O

120

150202

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy s NL

N

0,01

160603

Galvanický článek

N

0,01

170202

Sklo

O

5

180103

Ostatní odpad se zvláštními požadavky na sběr

N

1

200101

Papír / lepenka

O

400

200102

Sklo

O

3

200108

Biologicky rozložitelný kuchyňský odpad

O

7,52

200121

Zářivka

N

120 ks

200139

Plasty

O

5

200301

Směsný komunální odpad

O

400

Veškeré opravy a údržba vysokozdvižných vozíků, firemních vozidel a strojního zařízení (vzduchotechnika,
chlazení, klimatizace, vytápění) budou zajišťovány odborným servisem na základě smluvních vztahů.
Nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně. Ostatní odpad bude tříděn a shromažďován ve
vyhrazených a označených prostorách skladu. Směsný komunální odpad bude odvážen přes kontejner nebo
popelnice na základě písemné smlouvy.
Kontejnery pro shromažďování odpadu budou umístěny v prostoru zásobovacího dvora.
Vratné obaly budou krátkodobě umístěny ve skladu uvnitř objektu a denně odváženy dodavateli.
Podél pěších komunikací a na parkovišti budou rozmístěny odpadkové koše.
Údržba parkovišť a zpevněných ploch v letním období bude prováděna častým mechanickým čištěním
v kombinaci se zkrápěním, v zimním období se bude upřednostňovat mechanické odklízení sněhu
s minimálním využitím chemických posypových prostředků. Na tyto činnosti uzavře investor smlouvu
s odbornou firmou.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Dopravní provoz související se záměrem je ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace 1996, 2004) považován za zdroj hluku z dopravy. Průměrný počet
do cca 2140 osobních vozidel (v součtu příjezdů a odjezdů za den) přesahuje limitní hodnotu dle uvedených
metodických pokynů, kde za zdroj hluku ve venkovním prostředí je považována "doprava po pozemních
komunikacích s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu, resp.
automobilová doprava po těchže komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší než hlukové imise, vyvolané
intenzitou dopravy 30 osobních automobilů za hodinu". Vzhledem k tomu, že vstupem pro výpočet
dopravního hluku je intenzita a skladba dopravního proudu, nejsou zde uváděny hlukové emise jednotlivých
vozidel.
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Součástí záměru jsou běžná technická zařízení budov (vytápění, vzduchotechnika) umístěná na střeše
objektu. Emise hluku nepřekročí tyto parametry:
akustický výkon:
soudobý počet:
umístění:
doba provozu:

do LW,A = do 90 dB
do 2
střecha objektu
nepřetržitá, v noční době omezená.

Zdroje hluku umístěné uvnitř budov jsou z hlediska ovlivnění venkovního prostoru akusticky nevýznamné. V
prostoru záměru nebude prováděna výrobní činnost nebo jiné aktivity, které by byly zdrojem významného
hluku do venkovního prostoru.
V období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební dopravy a
stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde o běžné a s ohledem
na stávající hlukové zatížení území málo významné zdroje.
Vibrace a záření
Zdroje vibrací, ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou v rámci záměru uvažovány.
Jiné fyzikální nebo biologické faktory nejsou uvažovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované
riziko, doprava nebezpečného zboží nebude běžně prováděna.
V objektech nebudou skladovány žádné chemické, výbušné nebo vysoce hořlavé látky. Záměr bude řešen v
souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Předmětem záměru je výstavba areálu Obchodního centra HOBBY Břeclav, který má doplnit chybějící
služby a sortiment ve městě.
Plocha určená k zástavbě se nachází v k.ú. Břeclav, na západním okraji města při silnici I/55 směrem na
Poštornou, podél třídy 1. máje. Ze západu navazuje na řešenou lokalitu pruh vzrostlé zeleně a rybník Včelín,
z východu pak příkop – lesní kanál (pivovarský járek).
Hlavní příjezd do areálu pro návštěvníky i zásobování je navržen z Třídy 1. máje.
V sousedství plánované lokality se nachází benzínová stanice AGIP a Penny market. Pozemek je v současné
době nezastavěný, inženýrské sítě (voda, plyn, kabelové rozvody) probíhají v blízkosti areálu.
Širší okolí stavby a její poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obrázek: Situace zájmového území (1:25 000)
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Zvláště chráněná území
Národní parky (NP) - v okolí se žádný národní park nenachází.
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – nejblíže se nachází stávající CHKO Pálava, vzdálená vzdušnou čarou
cca 11 km západním směrem. Probíhá příprava nové CHKO Dolní Morava (největší komplex zachovalých
lužních lesů ve střední Evropě), která by zahrnovala mj. i EVL Niva Dyje a EVL Soutok – Podluží, které se
nacházejí v blízkosti záměru mimo území stavby.
Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky - na
místě stavby ani v těsné blízkosti se žádná z těchto kategorií nenachází, nejblíže je PR Františkův rybník (cca
4 km jižně od stavby), NPR Lednické rybníky (4 km severozápadně) a NPP Rendezvous (téměř 6 km
západně).
Přírodní parky (PP) – severně od místa stavby probíhá výběžek přírodního parku Niva Dyje. V těchto
místech se přibližně kryje s vymezením EVL Niva Dyje.
Památné stromy - nejbližší památný strom je Břeclavský červenolistý buk (2,5 km východně, na opačném
konci města) a bizarní borovice u Tří Grácií (cca 6 km západně).
Významné krajinné prvky (VKP)
Významné krajinné prvky ze zákona (les, vodní tok, rybník, …) v okolí záměru jsou následující:

Les – nejbližší lesní pozemky se nacházejí 20 a více metrů od místa stavby, a to jihozápadně, západně až
severně – jedná se o součást EVL Niva Dyje a přírodního parku. Tyto pozemky nebudou dotčeny vlastní
stavbou. Dotčeny budou v rámci stavby přeložkami kabelů úzké pruhy lesních pozemků kolem silnice I/55
(Tř. 1. máje).
Vodní tok, údolní niva – místo stavby je z východu ohraničeno slepým ramenem Dyje a ze západu
jedním z kanálů v dané oblasti. Další kanály se nacházejí severně od stavby (v lese). Lokalita je prakticky
v úrovni hladiny okolních vodních toků a nádrží.

Rybník – nejbližším rybníkem je Včelín, cca 30 m od místa stavby. Mezi rybníkem a stavbou prochází
kanál a val zarostlý dřevinami.

V blízkosti stavby se žádné registrované VKP nenacházejí. Nejblíže se nachází registrovaný VKP Mokřad u

Podivína, cca 6 km severně.

Území soustavy Natura 2000
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska
ochrany, popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími
oblastmi a evropsky významnými lokalitami.
Ptačí oblasti (PO) - Nejbližší ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko (CZ0621027) se nachází přes 1 km jižně od
místa stavby. Předmětem ochrany je zde čáp bílý (Ciconia ciconia), včelojed lesní (Pernis apivorus), luňák
hnědý (Milvus migrant), luňák červený (Milvus milvus), raroh velký (Falco cherrug), ledňáček říční (Alcedo
atthis), žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek bělokrký (Ficedula
albicollis), a jejich biotopy. Překrývá se s EVL Soutok – Podluží (CZ0624119).
Evropsky významné lokality (EVL)
EVL Niva Dyje (CZ 0624099) - její nejjižnější výběžek se nachází západně od stavby, od severní hranice
staveniště je hranice EVL vzdálená několik desítek metrů. EVL má rozlohu 3249 ha.
Předmětem ochrany v EVL Niva Dyje jsou:
A. stanoviště:
- 3150 – přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition,
- 6440 – nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii,
- 6510 – extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis),
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- 91E0 – smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,

Salicion albae) – prioritní typ stanoviště,

- 91F0 – smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým
(U.minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F.angustifolia) podél velkých řek
atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris);
B. živočišné druhy – svinutec tenký (Anisus vorticulus), kuňka ohnivá (Bombina bombina), bobr
evropský (Castor fiber), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus),
roháč obecný (Lucanus cervus), ohniváček černočárý (Lycaena dispar), piskoř pruhovaný (Misgurnus
fossilis), páchník hnědý (Osmoderma eremita) – prioritní druh, vrápenec malý (Rhinolophus
hipposideros), hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus).
EVL Soutok – Podluží (CZ0624119) – severozápadní hranice této EVL probíhá ve vzdálenosti několika
desítek až stovek metrů od místa stavby, je oddělena stávající zástavbou. Výměra EVL je 9718 ha.
Předmětem ochrany u EVL Soutok – Podluží jsou:
A. typy stanovišť jako u EVL Niva Dyje, navíc je chráněn typ stanoviště:
- 3260 – nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
- 3270 – bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.
- 6210 – polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
- 91G0 – panonské dubohabřiny – prioritní typ stanoviště.
Předmětem ochrany není typ 6510 – extenzivní sečené louky nížin až podhůří.
B. živočišné druhy, které jsou předmětem ochrany, jsou rovněž obdobné. Navíc je zde: bolen dravý
(Aspius aspius), sekavec (Cobitis taenia), hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus), ježdík dunajský
(Gymnocephalus baloni), ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetzer), vydra říční (Lutra lutra), ostrucha
křivočará (Pelecus cultratus), čolek dunajský (Triturus dobrogicus), velevrub tupý (Unio crassus), drsek
větší (Zingel zingel), tedy jde o živočichy přímo vázané na vodu (převážně ryby). Chybí roháč obecný
(Lucanus cervus) a vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).
EVL Břeclav – kaple u nádraží (CZ0623003), 0,04 ha, nachází se přes 1 km východně od místa stavby.
Předmětem ochrany je netopýr velký (Myotis myotis).
V zájmovém území města Břeclav se nachází také biosférická rezervace Dolní Morava (vyhlášena r.
2003 UNESCO), a to nejblíže v místech EVL Niva Dyje a EVL Soutok – Podluží.
V zájmovém území města Břeclav se dále nachází největší mokřad v ČR, chráněný Ramsarskou úmluvou,
RS9 - Mokřady dolního Podyjí, o výměře 11 525 ha. Jedná se o mokřad mezinárodního významu,
zasahující i na Slovensko a do Rakouska, u nás leží cca 1/5 celkové rozlohy. Je tvořen záplavovým územím
řeky Dyje a jejími mrtvými rameny, od místa stavby jsou nejbližší hranice přes 200 m, přibližně na území
Natury 2000 (EVL Niva Dyje a ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko).
Územní systémy ekologické stability
Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se nadregionální, regionální a místní.
Nadregionální – zhruba v místech EVL Soutok – Podluží a ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko, tj. cca 2 km
jižně od místa stavby, se nachází nadregionální biocentrum 109 Soutok. Z něj vychází směrem k severu
nadregionální biokoridor K 161 (vodní i nivní cesta), v nejbližším místě prochází ve vzdálenosti cca 200 m
západně od místa stavby.
Regionální – prvky regionálního ÚSES se v okolí nenacházejí.
Místní (lokální) – nejblíže se nachází lokální biocentrum Bruksa (cca 0,5 km severozápadně) a lokální
biocentrum U mostu (cca 300 m jihozápadně), vložené do nadregionálního biokoridoru, který prochází cca
200 m západně od stavby ve směru sever - jih (za rybníkem Včelín) – viz výše. Další lokální biocentrum U
stadionu se nachází více jak 1 km severně, ke zmíněnému biokoridoru je připojeno lokálním biokoridorem,
vedoucím podél kanálu.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je umístěn na území města Břeclav, na jeho západním okraji. Leží na rozmezí současně zastavěného
území města a volných pozemků, které tvoří součást nivy řeky Dyje.
V sousedství lokality se nachází benzínová stanice AGIP a Penny market, dále na východ supermarket Billa.
Pozemek je v současné době nezastavěný, zemědělsky obhospodařovaný.
Nejbližší trvale obývaná zástavba se nachází na Tř. 1. máje ve vzdálenosti cca 120 a více m od záměru.
Trvale zde žije několik desítek obyvatel, v širším okolí pak stovky až tisíce obyvatel. Město Břeclav má celkem
27 226 obyvatel.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel v dotčeném území nejsou k dispozici, pravděpodobně se neliší od stavu v
obdobných lokalitách jižní Moravy.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území Břeclavi patří (dle sdělení č. 8 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 6 z června 2009) mezi oblasti
se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) protože na 5,1% území je překročen denní imisní limit pro PM10 a na
5,1% území je překročen cílový imisní limit pro benzo(a)pyren.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1135 - Mikulov-Sedlec, vzdálené od hodnocené
lokality cca 11,5 km. Naměřené hodnoty NO2 a PM10 za rok 2008 jsou uvedeny v následující tabulce.
Parametr
-3

průměrná roční koncentrace (µg.m )
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)
-3

NO2

PM10

10,8

20,9

40

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m )

31,4

82,7

datum naměření maxima v daném roce

29.1.

29.12.

-

50

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m )

51,8

128,0

datum naměření maxima v daném roce

8.3.

18.5.

200

-

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)
-3

-3

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

Stanice Mikulov-Sedlec v roce 2008 naměřila u oxidu dusičitého roční průměrné koncentrace na úrovni
27% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená maxima hodinových
koncentrací dosahovala hodnot 51,8 µg.m-3, tedy hodnot na úrovni cca 26% imisního limitu pro maximální
hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).
U tuhých znečišťujících látek frakce PM10 byla na stanici Mikulov-Sedlec v roce 2008 naměřena roční
průměrná koncentrace přibližně na úrovni 52% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Naměřená 24hodinová
maxima dosahovala hodnot 82,7 µg.m-3, tedy hodnot nad úrovní imisního limitu pro maximální 24hodinové
koncentrace (LV24h=50 µg.m-3). Hodnota imisního limitu byla dosažena s podlimitní četností (15x).
Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie
Jihomoravského kraje zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže NO2 a PM10 v okolí
hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích.
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Oxid dusičitý (NO2)

Z obrázků je patrné, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v oblasti navrhovaného záměru
dosahují úrovně do 20 µg.m-3, tedy do 50% imisního limitu (LV=40µg.m-3), maximální hodinové koncentrace
dosahují hodnot do 100 µg.m-3, tedy do 50% limitu (LV=200µg.m-3). Východně od města v blízkosti dálnice
D2 jsou dosahovány hodnoty vyšší.
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Tuhé látky (PM10)

Z obrázků je patrné, že roční průměrné koncentrace PM10 v blízkosti navrhovaného záměru dosahují hodnot
do 15 µg.m-3, tedy pod hodnotou imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální 24hodinové koncentrace
dosahují hodnoty imisního limitu (LV=50 µg.m-3) s nadlimitní četností prakticky v celém centru Břeclavi.
Klimatické faktory
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 4, tedy v teplé oblasti s následující charakteristikou:
T 4 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T4
60 až 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

170 až 180

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

STRANA 30 z 64

Obchodní centru HOBBY Břeclav
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

19 až 20

Průměrná teplota v dubnu

9 až 10

Průměrná teplota v říjnu

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

80 až 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

300 až 350

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 až 50

Počet dnů zamračených

110 až 120

Počet dnů jasných

50 až 60

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází v prostoru navazujícím na silnici I/55 (Tř. 1. máje), která je dominantním zdrojem hluku v
území. Nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se
nachází v těchto prostorech:
Bod
Bod
Bod
Bod

1:
2:
3:
4:

Tř. 1. máje č.p. 705/15, vzdálenost od záměru cca 140 metrů
Tř. 1. máje č.p. 583/11, vzdálenost od záměru cca 120 metrů
Lesní č.p. 588/2, vzdálenost od záměru cca 120 metrů
hranice areálu autokempinku, vzdálenost od záměru cca 20 metrů.

Pozn.: Čísla bodů jsou vztažena k hlukové studii (viz příloha č. 4 tohoto oznámení).
Hladiny hluku z provozu silnice I/55 se v uvedených bodech pohybují v denní době v úrovni cca 66 až 69 dB
(body 1 a 2) resp. 56 až 60 dB (body 3 a 4). Splňují tak limit LAeq,T = 60 dB (den), platný pro hluk z hlavních
pozemních komunikací, resp. (v bodech 1 a 2) limit LAeq,T = 70 dB (den), korigovaný pro tzv. starou hlukovou
zátěž. V noční době nebude záměr v provozu, údaje pro noční dobu nejsou proto uváděny.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchové vody
Areál prověřovaného záměru náleží povodí dolního toku Dyje, dílčímu povodí č. 4-17-01-047. Záměr se
nachází v přímém povodí pravého břehu Dyje.
Řeka Dyje vzniká soutokem Moravské a Rakouské Dyje u Raabsu v Rakousku ve výšce 410 m n. m., ústí
zprava do Moravy u Moravského Jánu ve výšce 148 m n. m. Plocha povodí činí 13418,7 km2, délka toku
305,6 km a průměrný průtok u ústí 43,89 m3.s-1. Správcem toku je povodí Moravy, s. p. Hydrologické údaje
o toku Dyje v blízkosti zájmového území jsou uvedeny v následující tabulce.
HYDROLOGICKÉ ÚDAJE O TOKU
Měrný profil

P

Hs
2

[km ]
Dyje - Břeclav

[mm]

12 351,8

587

P .................. plocha povodí nad profilem

qa
-1

Qa
-2

[l.s .km ]
3,43

3

Qm
-1

[m3.s-1]

[m .s ]
42,4

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

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

průměrný roční úhrn srážek na povodí

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

průměrný roční specifický odtok

Poznámka:

převzato podle Hydrologický atlas ČSSR - díl III, ČHMÚ Praha, 1970

Q270

Q330

Q355

Q364

18,70

15

14,1

8

průměrný roční průtok

Qm ................ m-denní průtoky
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Hlavní koryto Dyje protéká středem města Břeclav a jeho kapacita v tomto úseku je 350 m3/s. Přibližně 800
m nad jezem ve městě je provedeno odlehčení do odlehčovacího ramene, jehož účelem je odvedení velkých
vod mimo město.
Odlehčovací rameno obtéká město západně, je vedeno mezi Břeclaví a Kančí oborou, posléze podél
Poštorné. Pod městem je opět zaústěno do Dyje. Koryto ramene je v horní části toku vybudováno na
kapacitu 155 m3/s. V dolní části toku, tj. pod jezem, kde je provedeno zaústění Včelínku a zavázání
inundační hráze, je uvažována kapacita 435 m3/s. V místě vyústění inundace do koryta ramene je počítán
průtok 280 m3/s.
Dyje je významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Správcem toku Dyje je Povodí Moravy, a.s.
Dyje protéká ve směru S – J 700 m východně od lokality, záměr se nachází na úrovni ř. km 25 toku.
Odlehčovací rameno je vedeno 300 m západně od areálu záměru.
Na vlastním území staveniště se nenachází žádný vodní tok ani povrchová akumulace vody.
Obrázek: Hydrologická situace (výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000, list 34-23)

Podzemní vody
Záměr se nachází na území hydrogeologického rajónu 165 - Fluviální sedimenty Moravy v Dolnomoravském
úvalu. Jedná se o kolektorský systém kvartérního stáří, který je uložen v nadloží sedimentů rajónu 225 –
Dolnomoravský úval.
Většinu kolektorských horizontů v neogénních sedimentech rajónu 225 charakterizuje tlakový oběh
podzemních vod s převážně negativní piezometrickou úrovní. Podzemní voda je vázána na průlinově
propustné prostředí převážně jemnozrnných písků, které jsou vyvinuty v různě mocných polohách uprostřed
převládajících jílů.
Neogénní jíly tvoří bazální izolátor nadložního systému rajónu 165, který tvoří fluviální sedimenty Moravy a
Dyje. Podzemní voda je vázána na souvrství klastických sedimentů charakteru říčních písků, písků se štěrkem
a štěrkopísků.
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Zvodnění je na zájmovém území vázáno na kvartérní sedimenty říční terasy. Hlavní izolátor tvoří neogénní
jíly, kolektorem jsou naplavené písčité štěrky a písky. V údolní nivě na jíly nasedají štěrky s dobrou
propustností v rozmezí řádu 10-4m.s-1. Koryto Dyje i odlehčovacího kanálu se zařezává do štěrků a povrchová
voda je v hydraulické spojitosti s podzemní vodou, takže výrazně ovlivňuje kolísání její hladiny. Štěrky
dosahují mocnosti 3-5 m a jsou na povrchu v aluviální nivě kryty povodňovými hlínami. Neogenní jíly v údolní
nivě mají povrch v úrovni okolo 150 m n. m. Po určité vzdálenosti od řeky se neogenní podloží zvedá
přibližně o 4 – 6 m. Na vyšším stupni neogenního podloží se vyskytují v nadloží opět štěrky, které však v
některých místech střídají hlíny a sprašové hlíny.
Hladina podzemní vody je v zájmovém území volná či mírně napjatá. Směr proudění podzemní vody je
převážně na východ, tedy k řece Dyji, která je místní erozní bází. Směr proudění je ovlivňován stavem vody
v řece.
Pramenní oblasti
Záměr se nachází mimo pramenní oblasti.
Zátopová území
Staveniště se nachází v pasívní záplavové zóně toku Dyje, mimo vyhlášenou aktivní záplavovou zónu.
Vodní zdroje
Severozápadně od lokality probíhá podél odlehčovacího ramene ochranné pásmo zdroje pitné vody Kančí
obora, jímací území zdroje se nachází 1 km severně od lokality.
Záměr se nachází mimo hydrogeologické povodí zdroje.

C.II.5. Půda
Záměr je situován na plochách zemědělské půdy (ZPF) a částečně na ostatních plochách.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) záměrem dotčeny nejsou.
Půdní pokryv zájmového území je tvořen fluvizemí glejovou (nivní půda glejová) na bezkarbonátových
nivních sedimentech, jejíž stručná geneticko agronomická charakteristika je uvedena v následujícím textu.

Fluvizem glejová (FMG)
Tvoří souvislé obvody v komplexu široké řeky Moravy. Půdotvorným substrátem jsou bezkarbonátové nivní
sedimenty, které místy překrývají štěrkopískové terasy. Tyto půdy se vyskytují hlavně v oblastech se silně
kolísající hladinou podzemních vod, která během sušších letních období klesá do větší hloubky. Půdní profil je
však po delší část roku ovlivňován kapilárně podepřenou vláhou, takže projevy glejového procesu jsou velmi
výrazné a zasahují také střední horizonty profilu. Tento výrazný glejový proces se projevuje světle šedým
nebo namodrale šedým zbarvením půdotvorného substrátu s rezivými skvrnkami, které zasahují intenzívně
do oxidační zóny.
Půdní profil fluvizemí glejových je převážně velmi hluboký, v místech, kde vystupuje blíže k povrchu
štěrkopísková terasa, hluboký nebo středně hluboký. Ornice je hnědošedé až šedohnědé barvy, slabě
vyvinuté drobtovité struktury, nejčastěji hlinitá až jílovitohlinitá. Níže se nachází prohumózněný přechodný
horizont stejně zbarvený jako ornice, ve kterém se již slabě projevuje glejový proces rezivou skvrnitostí.
Tento horizont je obdobné zrnitosti jako ornice, struktura je slabě vyvinutá, polyedrická. Dalším horizontem
s výraznějším glejovým procesem přechází do výrazně glejového půdotvorného substrátu, zrnitostně těžšího
než svrchní horizonty. Zvýšená hladina podzemní vody zhoršuje vodní režim a je příčinou nízké
provzdušněnosti spodiny, svrchní horizonty mají fyzikální stav příznivější.
Fluvizemě glejové obsahují v ornici (drnové vrstvě) 1,8 – 3,6 % organických látek, v další části humusového
horizontu klesá obsah humusu na 1 – 2 %. Půdní reakce je v humusovém horizontu neutrální až slabě
kyselá, ve spodní části profilu je hodnota pH poněkud nižší. Sorpční kapacita v humusovém horizontu je vyšší
až střední, do hloubky se zvyšuje, sorpční komplex je slabě nasycený až nasycený. Hodnota stupně
nasycenosti podobně jako půdní reakce směrem do spodiny klesá. Agronomická hodnota fluvizemí glejových
je nižší než u typických nivních půd, což je způsobeno méně příznivými fyzikálními poměry ve spodinách a
zhoršenými fyzikálně chemickými vlastnostmi, které snižují jejich produkční schopnost.
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V případě, že se jedná o polohy periodicky zaplavované, jsou tyto půdy využívány nejvhodněji jako trvalé
travní porosty, ale lze je využít i jako normální orné půdy.
Dle bonitace zemědělského půdního fondu jsou půdní představitelé zájmového území zařazeni do BPEJ:
0.58.00. Na základě metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č.j.
OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve
znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., jsou půdní představitelé zájmové lokality zařazeni do II. třídy ochrany
zemědělské půdy:
BPEJ
Třída ochrany
0.58.00

II.

Třídy ochrany zemědělské půdy
Do II. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce
chráněné, podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také podmíněně zastavitelné.
Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region:
0 – velmi teplý, suchý, se sumou teplot (nad + 10° C) 2800 - 3100, průměrnou roční teplotou 9 - 10 °C,
průměrným ročním úhrnem atmosférických srážek 500 – 600 mm, pravděpodobností suchých vegetačních
období v rozmezí 30 – 50 % a vláhovou jistotou 0 – 3.
Další dvojčíslí kódu BPEJ charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ) - účelové seskupení půdních forem,
příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem,
půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu a skeletovitostí.
58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo středně
těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé.
Na čtvrtém místě kódu BPEJ je kombinace svažitosti a expozice.
Kód 0 - svažitost: 0 - 1 o (rovina), expozice: všesměrná.
Na pátém místě kódu BPEJ je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy.
Kód 0 - skeletovitost: 0 (žádná), hloubka půdy: hluboká.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek, 1984) náleží území následujícím morfologickým
jednotkám:
-

provincie Západopanonská pánev,
soustava Vídeňská pánev,
oblast Jihomoravská pánev,
celek Dolnomoravský úval,
podcelek Dyjsko-moravská niva.

Dyjskomoravská niva tvoří nejnižší část Dolnomoravského úvalu s převahou akumulačních tvarů. Jedná se o
širokou plochou údolní nivu řeky s četnými meandry, která tvoří z hlediska morfologie dominantní prvek
oblasti. Nížinný plochý reliéf se vytvořil v mohutných komplexech neogénních a kvartérních sedimentů.
Akumulační tvary reliéfu zde výrazně převažují nad reliéfem erozně denudačním. Akumulační reliéf je v širší
oblasti zastoupen tvary eolického a fluviálního původu. Tvary eolického původu zastupují sprašové návěje a
závěje, které pokrývají, s vyjímkou údolních niv, převážnou část povrchu Dolnomoravského úvalu.
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Výrazným prvkem v morfologii okolí zájmového území je široká údolní niva řeky Dyje. Ta je z obou stran
lemována méně výrazným systémem říčních teras. Zájmové území se nachází na plošině vyšší terasy řeky,
poblíž západního okraje údolní nivy. Terén okolí stavby je v důsledku antropogenních vlivů rovinný, původně
však mírně svažitý k východu, přecházející do údolní nivy Dyje. Ta tvoří nejnižší polohy širšího okolí lokality.
Zájmové území se nachází v rovině údolní nivy, nadmořská výška se na lokalitě pohybuje okolo 157 m n. m.
Geologické poměry
Geologicky náleží širší okolí ložiska do oblasti Vídeňské pánve, vyplněné neogenními sedimenty, které
vycházejí místy až na povrch a jsou zde zastoupeny od svrchního burdigalu, spodního a svrchního tortonu,
sarmatu, panonu, pontu po svrchní pliocén – levant. Litologicky se jedná o pestré souvrství písčitých jílů,
mnohdy vápnitých s polohami písků a štěrků, místy zpevněných. Lokálně se vyskytují řasové vápence.
V údolí řeky Dyje se nacházejí významné akumulace říčních sedimentů kvartérního stáří. Při bázi kvartéru
sedimentovaly štěrky a písčité štěrky, vyšší patra kvartérního souvrství tvoří písky a povodňové hlíny. Mimo
říční akumulace je kvartérní pokryv tvořen převážně sprašeni a vátými písky.
Lokalita výstavby se nachází na území nivy řeky Dyje. Štěrky při bázi kvartérního souvrství dosahují mocnosti
3-5 m. Při povrchu se vyskytují povodňové hlíny, případně navážky antropogenního původu.
Nerostné zdroje
Záměr se nachází mimo území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem.
Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby, území není poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.

C.II.6. Fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz (hotovo)
Biogeografická charakteristika území
Území patří do biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie severopanonské,
biogeografického regionu 4.5 Dyjsko-moravského. Z hlediska typů biochor ČR se v celém místě stavby jedná
o typ 1Le – širší hlinité nivy s hrúdy 1. vegetačního stupně (jedná se o extrémní typ biochory). Nařízení vlády
č. 132/2005 Sb. vymezuje území jako panonskou biogeografickou oblast.
Fytogeografická charakteristika území
Zájmové území spadá do fytogeografického obvodu Panonské termofytikum, do fytogeografického okresu
Jihomoravský úval – Dyjsko-svratecký úval, do Jihomoravského okruhu.
Přirozenou vegetaci nivních poloh tvoří porosty panonských jilmových jasenin s převládajícím jasanem
úzkolistým (Fraxinus augustifolia) a dubem letním (Quercus robur). Přimíšeny jsou další dřeviny luhů jako
habr (Carpinus betulus), jilm vaz (Ulmus leavis), lípa malolistá (Tilia cordata) a topoly (Populus alba, P.
Nigra).
V bylinném podrostu se dobře odráží rozdíly v zamokření mezi jednotlivými lokalitami. Silně podmáčená a
často zaplavovaná místa určuje např. kosatec žlutý (Iris pseudacorus), žabník (Alisma plantago-aquatica),
nebo ještě náročnější druhy jako je šmel okoličnatý (Butomus umbelatus). Výše položená a občasně
zaplavovaná místa jsou typická výskytem bledule jarní (Leucojum aestivum), sněženky (Glanthus nivalis) a
dalších geofytů.
Aluviální louky, jež jsou specifickým fenoménem oblasti, se řadí k psárkovým loukám. Výrazná je jejich
variabilita v závislosti na dostupnosti podpovrchové vody nebo periodicitě a trvání záplav.
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Fauna a flóra
Místo stavby leží na okraji zastavěného území města Břeclav a v současnosti se jedná o zemědělsky
obhospodařovaný pozemek. Z jihu ohraničuje lokalitu silnice I/55, za ní dále na jih je benzinová pumpa Agip.
Z východní strany lemuje pozemek jeden z kanálů, zarostlý dřevinami, bezprostředně za ním je násyp s nově
vybudovaným Penny marketem a dále na východ obchod Billa. Na severu až severovýchodě leží oplocený
areál autokempu. Za kempem je břeclavský zámek, pivovar a budova zimního stadionu. Část pozemku na
sever od plánované výstavby zůstává ve stávajícím stavu (pole), za tímto pozemkem dále na sever a
severozápad se již nachází lužní les jako cenná součást různých prvků v území, chráněných z hlediska
ochrany přírody. Západní až jihozápadní hranici lokality tvoří souvislý široký pruh dřevin (vč. mohutných
starých dubů), zahrnující i vysoký val a kanál. Dále na západ leží rybník Včelín.
Flóra - vegetace v místě záměru je tvořena agrocenózou s kulturou vojtěšky, s plevely zejména v okraji
pole. Vegetační lem při silnici je tvořen stromovým a keřovým porostem javoru babyky (Acer campestre),
topolu bílého (Populus alba), tnky (Prunus spinosa) a dalšími druhy. Bylinný podrost je ruderalizovaný.
Severovýchodní lem pole je tvořen nálety topolu bílého (Populus alba) a javoru babyky (Acer campestre). V
lemu je i několik jedinců dubu letního (Quercus robur), jilmu (Ulmus leavis) a keřů (Prunis spinosa, Rosa
canina). Bylinné patro chybí nebo je zastoupeno ruderály. Vzdálenější část je prorostlá rákosem (Phragmites
australis).
Z pohledu ochrany přírody je velmi cenný lem na jihozápadní straně parcely. Jedná se o bývalou hráz nebo
zemní val, který je porostlý starými a přestárlými jedinci dubů, babyk a dalších druhů. Patrné je velké
množství dutin a úkrytů, které tyto stromy poskytují živočichům. Plášť lemu je ze strany od pole tvořen
hustým porostem trnky (Prunis spinosa) a hlohů (Crataegus sp.).
Bylinné patro je tvořeno hájovými druhy, v lemech s ruderály (Aster sp.).
Prohlídka místa stavby a okolí byla provedena 18.11.2009, s ohledem na roční období pouze jako
orientační botanický průzkum. Při prohlídce byly nalezeny např. tyto druhy a rody rostlin:
dřeviny (stromy a keře): bez černý (Sambucus nigra), brslen evropský (Euonymus europaea), bříza
bělokorá (Betula pendula), dub (Quercus sp.), habr obecný (Carpinus betulus), jasan (Fraxinus sp.), javor
babyka (Acer campestre), jilm vaz (Ulmus laevis), lípa srdčitá (Tilia cordata), líska obecná (Corylus
avellana), růže šípková (Rosa canina), růže (Rosa sp.), svída krvavá (Cornus sanguinea), topol bílý
(Populus alba), topol (Populus sp.), trnka (Prunus spinosa), aj.
byliny: bér sivý (Setaria pumila), bodlák kadeřavý (Carduus crispus), bršlice kozí noha (Aegopodium
podagraria), divizna (Verbascum sp.), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), hluchavka
nachová (Lamium purpureum), hvězdnice (Aster sp.), chmel otáčivý (Humulus lupulus), jetel luční
(Trifolium pratense), jetel (Trifolium sp.), jílek vytrvalý (Lolium perenne), jitrocel větší (Plantago major),
jmelí bílé (Viscum album), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), konopice (Galeopsis sp.),
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kostival (Symphytum sp.), kuklík městský (Geum urbanum), lilek
potměchuť (Solanum dulcamara) - Včelínek, lipnice roční (Poa annua), lipnice (Poa sp.), lopuch větší
(Arctium lappa), loubinec (Parthenocissus sp.), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), miříkovité
(Apiaceae), mléč (Sonchus sp.), mochna plazivá (Potentilla reptans), mrkev obecná (Daucus carota),
ostružiník (Rubus sp.), ostřice srstnatá (Carex hirta), ostřice (Carex sp.), pampeliška (Taraxacum sect.
Ruderalia), pelyněk (Artemisia sp.), pcháč oset (Cirsium arvense), pryskyřník plazivý (Ranunculus
repens), pýr plazivý (Elytrigia repens), řebříček (Achillea sp.), srha laločnatá (Dactylis glomerata), šťovík
tupolistý (Rumex obtusifolius), tolice vojtěška (Medicago sativa), tořice japonská (Torilis japonica),
třezalka (Hypericum sp.), vikev (Vicia sp.), vrbina penízková (Lysimachia nummularia), vrbovka
(Epilobium sp.), zevar vzpřímený (Sparganium erectum) - Včelínek, aj.
Vzhledem k době průzkumu (listopad) je značně zúženo množství rostlin, které bylo možno nalézt a
identifikovat. Přesto lze z charakteru lokality a nalezených druhů dovodit, že s největší pravděpodobností se
přímo na místě stavby nenacházejí žádné zvláště chráněné nebo vzácnější druhy rostlin, neboť se jedná o
zemědělsky využívanou plochu. Zajímavější druhy se mohou vyskytovat při jeho okrajích a v dřevinných
lemech. Pro jejich zjištění by bylo vhodné provést botanický průzkum ve vegetačním období.
Nomenklatura rostlin je použita z publikace Klíč ke květeně České republiky (K.Kubát a kol., Academia, Praha
2002).
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Fauna byla zjišťována rovněž orientačním zoologickým průzkumem v rámci prohlídky lokality. V oblasti
lužního lesa jsou hojně zastopeny zejména ptáci. Z dravců jsou to v okolí Břeclavi zejména luňáci (Milvus
migrans a M. Milvus), v dutinách hnízdící lejsek bělokrký (Ficedula albicolis), strakapoud prostřední
(Dendrocopos medius) a další. Hojně jsou zastoupeni též pěvci a ptáci vázaní na vodní prostředí jako
potápka malá (Tachybaptus rufficolis), roháč (Podiceps cristaus) a další. Náhodně byl při pochůzce zjištěn
kos černý (Turdus merula), sýkory (Parus) a slunéčka (Coccinellidae).
Ze savců je v širším území známa početná populace bobra (Castor fiber) a vydry (Luta lutra).
Významnou složkou fauny jsou i obojživelníci a zejména bezobratlí, u kterých je nutné zmínit faunisticky
zajímavé druhy vázané na staré stromy a hojnost druhů vážek a vodního hmyzu.
Téměř celý blok orné půdy slouží díky pěstování vojtěšky jako potravní základna pro bobra evropského, který
do prostoru může zavítat z rybníka Včelín a z okolních kanálů. Stromový lem na jihozápadní straně území je
cenný z biologického hlediska vysokým zastoupením doupných stromů a tím i výskytem mnoha druhů ptáků
a dalších živočichů jako např. veverky (Sciurus vulgaris). Předpokládat lze i výskyt letounů (Chiropthera) a
hmyzu vázaného na staré stromy.
Lze předpokládat výskyt řady dalších živočichů: jak synantropních druhů, vyskytujících se v okolní zástavbě,
tak druhů okolní lužní krajiny, které sem mohou zavítat. Daná lokalita je pro živočichy významná svými
dřevinnými lemy prakticky po celém obvodu (ptáci, savci) a dále svým charakterem – velmi mokrý,
zemědělsky udržovaný pozemek (obojživelníci, ptáci). Doposud tvoří přechodovou zónu mezi zastavěným
územím města a přirozenými biotopy v sousedství (evropsky významné lokality, ptačí oblast, ÚSES, přírodní
park, VKP ze zákona, atd.).
Lesní porosty
Stavbou, resp. doprovodnými akcemi – přeložkami sítí, budou dotčeny též lesní pozemky. Jedná se o úzké
pruhy lesních pozemků podél hlavní břeclavské komunikace ( Tř. 1. máje), které zčásti nemají charakter
lesa.
Místo stavby a okolí náleží do přírodní lesní oblasti č. 35 – Jihomoravské úvaly, do 1. lesního vegetačního
stupně (dubového), do souboru lesních typů 1L – jilmový luh (lesní typy 1L1, 1L2, 1L6, 1L8, 1L9) a 1G –
vrbová olšina (lesní typ 1G4).
Jilmový luh - vyskytuje se na rovinách údolních niv větších řek v teplých a mírně teplých oblastech, do
nadmořské výšky cca 350 m. Podloží tvoří často štěrkopískové terasy. Jilmový luh zaujímá sušší říční nivy, je
jen občasně zaplavovaný, hladina podzemní vody bývá hlouběji než 150 cm pod povrchem. Půda je shora
čerstvě vlhká, humózní, kyprá, dospod vlhká až mokrá, převážně hlinitá (písčitohlinitá až jílovitohlinitá), velmi
hluboká. Půdním typem je fluvizem, dospod obvykle oglejená, humusovou formou je mull. Na přechodu
k habrovým doubravám na hrúdech (písčité až štěrkovité vyvýšeniny v nivě) se v přirozené skladbě uplatňuje
habr na úkor jasanu a topolu, jinak převažuje dub letní (40%) s příměsí lípy (10%), habru (10%), javoru
babyky, střemchy, jilmů (20%), jasanu (20%), olše a dalších. Bohaté je keřové patro – bez černý, svída,
hloh, trnka, kalina, ptačí zob aj.
Vrbová olšina - vyskytuje se v širokých údolních nivách velkých řek do nadmořské výšky cca 300 m v
obvodu měkkého luhu. Zahrnuje těžší půdy v zamokřených prohlubních s pomalým opadem vody nebo ve
zbahnělých slepých ramenech řek; pohybující se podzemní voda vystupuje místy až k povrchu. Půda je
jílovitá, jílovitohlinitá až hlinitá, fyziologicky mělká. Půdním typem je glej s případným přechodem k fluvizemi
glejové. Humusovou formou je mull nebo mullový moder. V přirozené skladbě je zastoupena olše lepkavá
(60%), vrby – bílá, křehká (30%), topol (10%), dále osika, jasan.
Cílovými hospodářskými soubory jsou HS 19 – hospodářství lužních stanovišť, a HS 29 – hospodářství
olšových stanovišť na podmáčených půdách.
Pozemky jsou v pásmu ohrožení imisemi D (nejnižší).

STRANA 37 z 64

Obchodní centru HOBBY Břeclav
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Územní ochrana přírody
Popis územní ochrany přírody je uveden v kapitole C.I. Výčet nejvýznamnějších environmentálních
charakteristik dotčeného území.
Na vlastním řešeném území záměru nejsou vymezeny žádné prvky územního systému ekologické
stability. Nejbližšími prvky jsou nadregionální biokoridor K 161 (vodní i nivní cesta), který prochází
v nejbližším místě ve vzdálenosti cca 200 m západně od místa stavby a lokální biocentrum U mostu (cca 300
m jihozápadně).
Na řešené území OC nezasahují žádné významné krajinné prvky (ze zákona ani registrované). Nejbližším
je rybník Včelín cca 30 m severozápadně od staveniště a les, který se nachází řádově desítky metrů od místa
stavby západně až severně.
Jiná zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP) v zájmovém území nejsou vymezena.
Severně od místa stavby probíhá výběžek přírodního parku Niva Dyje. V těchto místech se přibližně kryje
s vymezením EVL Niva Dyje.
Ptačí oblasti (PO) - Nejbližší ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko (CZ0621027) se nachází přes 1 km jižně od
místa stavby. Předmětem ochrany je čáp bílý (Ciconia ciconia), včelojed lesní (Pernis apivorus), luňák hnědý
(Milvus migrant), luňák červený (Milvus milvus), raroh velký (Falco cherrug), ledňáček říční (Alcedo atthis),
žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis),
a jejich biotopy. Překrývá se s EVL Soutok – Podluží (CZ0624119).
Evropsky významné lokality (EVL)
EVL Niva Dyje (CZ 0624099) - její nejjižnější výběžek se nachází západně od stavby, od severní hranice
staveniště je hranice EVL vzdálená několik desítek metrů. EVL má rozlohu 3249 ha.
EVL Soutok – Podluží (CZ0624119) – severozápadní hranice této EVL probíhá ve vzdálenosti několika
desítek až stovek metrů od místa stavby, je oddělena stávající zástavbou. Výměra EVL je 9718 ha.
EVL Břeclav – kaple u nádraží (CZ0623003), 0,04 ha, nachází se přes 1 km východně od místa stavby.
Předmětem ochrany je netopýr velký (Myotis myotis).
V zájmovém území města Břeclav se nachází také biosférická rezervace Dolní Morava (vyhlášena r.
2003 UNESCO), a to nejblíže v místech EVL Niva Dyje a EVL Soutok – Podluží.
V zájmovém území města Břeclav se dále nachází největší mokřad v ČR, chráněný Ramsarskou úmluvou,
RS9 - Mokřady dolního Podyjí, o výměře 11 525 ha. Je tvořen záplavovým územím řeky Dyje a jejími
mrtvými rameny, od místa stavby jsou nejbližší hranice přes 200 m, přibližně na území Natury 2000 (EVL
Niva Dyje a ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko).
Krajina
V daném území se nacházela pravěká sídelní krajina pannonica, nyní se jedná o rozhraní urbanizované
krajiny a krajiny říčních niv. Krajina širokých říčních niv je krajinou unikátní. Dotčené území se nachází
na jejím okraji.
Vlastní místo stavby se nachází v nadmořské výšce cca 150 m n. m., na rovině, na rozhraní zastavěného
území města Břeclavi a relativně přirozených biotopů lužního lesa kolem Dyje, chráněných jako prvky
různých soustav ochrany přírody (Natura 2000, biosférická rezervace, ramsarské mokřady, připravované
CHKO, atd.). Souvislá zástavba obepíná místo stavby od východu až jihu. Jedná se převážně o zástavbu
z posledních let, tj. nižší jednoduché stavby komerčního charakteru (obchodní řetězce, objekty různých
služeb, částečně bydlení). Výjimkou je břeclavský zámek na severovýchodě zájmového území. Zachovalé
přírodní území se nachází na severu a západě od plánované stavby – lužní les se sítí kanálů, val zarostlý
dřevinami a rybářsky využívaný rybník Včelín. V území i širokém okolí je vysoká hladina spodní vody, která
vždy determinovala možnost zástavby. Dnešní stavby jsou umístěny na násypech.
Krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou daného území (§ 12 zákona
č.114/1992 Sb.). Z hlediska přírodního jsou pozitivem porosty dřevin (mohutné staré stromy doplněné
mladšími stromy a keři), kanály, boční ramena řeky Dyje, potok a rybník Včelín, lužní les v těsném i širším
okolí stavby. Negativem je zastavěné území východně a jižně od stavby.
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Z pohledu kulturního je v blízkém okolí významný starý břeclavský zámek (založen r. 1041) – cca 150 m
severovýchodně, který je dnes bohužel ve velmi špatném stavu, a navazující opravený areál pivovaru. Za
negativní lze považovat celkovou urbanizaci východně a jižně od místa stavby.
Z hlediska historického je významné to, že vlastní místo stavby bylo po několik posledních století
využíváno prakticky stejně jako nyní, tedy jako louka nebo pole lemovaná dřevinami, navazující na tok
Včelínek (dnes místo něj rybník Včelín). Nikdy nebylo zastavěno. Nejbližší zástavbou byl zámek a za ním
dále na východ dnešní historické centrum Břeclavi.
Situace zájmového území je patrná na následujícím obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.5).
Obrázek: Situace záměru na podkladu ortofotomapy

C.II.7. Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek
V prostoru výstavby se nacházejí pouze plochy zeleně: jedná se o zemědělsky obhospodařovaný pozemek.
Nenacházejí se na něm žádné stavby dočasné ani trvalé.
Jiné objekty v okolí stavby nebudou záměrem dotčeny. Výstavbou infrastruktury budou dotčeny stávající
sítě, v nezbytných případech budou provedeny jejich přeložky.
Architektonické a historické památky
Na zájmovém území výstavby ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné architektonické ani historické
památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází
drobná solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.).
Archeologická naleziště
Řešená plocha se nachází na území archeologických zájmů ve smyslu § 22 odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu může dojít na takovém teritoriu
k narušení nebo odkrytí archeologických nálezů; v takovém případě je nezbytné provedení záchranného
archeologického výzkumu.
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Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází v nezastavěném prostoru navazujícím na silnici I/55 (Tř. 1. máje) v Břeclavi.
Geometrie komunikační sítě dotčeného území a umístění záměru jsou zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek: Schéma dopravní infrastruktury dotčeného území

Záměr je dopravně napojen na Tř. 1. máje. Jde o hlavní městskou sběrnou komunikaci, která je zároveň
průtahem silnice I/55 městem Břeclav. Její stavebně technický stav je vyhovující.
Intenzita dopravy na komunikační síti města Břeclavi je zřejmá z následujícího obrázku.
Obrázek: Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti města Břeclavi [vozidel/24 h]

Zdroj: ŘSD ČR, 2005
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Tabulka: Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti města Břeclavi, prognóza intenzit dopravy [vozidel/24 h]
Rok

Profil

2005
2010

6-0861
6-0861

Nákladní

Osobní

Motocykly

Celkem

2969
3860

19719
25240

179
163

22867
29263

Zdroj: ŘSD ČR, 2005, Koeficienty růstu silniční dopravy, ŘSD ČR, 2005

Územně plánovací dokumentace
Platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD) pro řešené území je Územní plán sídelního útvaru Břeclav
(ÚPN SÚ), schválený v roce 2006, v aktualizované podobě. Územní plán určuje pro dotčené území funkci:
Ok – plochy pro komerční využití
Z obecně závazné vyhlášky č. 6/2006 o závazných částech ÚPN SÚ Břeclav na základě změny č. 4 ÚPN SÚ
Břeclav schválené Zastupitelstvem města Břeclav dne 22. 2. 2006 vyplývá následující:
Maloobchodní zařízení se umisťují převážně do ploch Od, jejich celková zastavěná plocha je menší
než 1200 m2.
Velkoprodejna je stavba pro obchod, která obsahuje celkovou zastavěnou plochu vetší než 1200 m2 a
lze ji umisťovat pouze do ploch Ok.
Umístění velkoprodejen do jiných ploch občanského vybavení než je Ok (plochy pro komerční zařízení velkoprodejny) je možné výjimečně na základě změny směrné části územního plánu, za podmínky
odsouhlasení dopravního připojení příslušnými orgány a kladného vyjádření hygienika.
Na základě žádosti investora, který současně předložil kladná stanoviska příslušných orgánů k navrženému
dopravnímu napojení a kladné stanovisko hygienika, Zastupitelstvo města Břeclavi na svém 19. zasedání dne
16.6.2009 schválilo úpravu směrné části ÚPN SÚ Břeclav z občanského vybavení funkční typ Od – distribuce,
ubytování, stravování na funkční typ Ok – plochy pro komerční zařízení – velkoprodejny a to na plochu v k.ú.
Břeclav, která je ve výkresu územního plánu označena *44 a nachází se při silnici I/55 (Tř. 1. máje) naproti
čerpací stanici AGIP.
Vymezení hranic ploch: u hranic jednotlivých funkcí může dojít k prolnutí, proto nejsou vymezeny závazně
a je možno je upravovat na základě podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacího
podkladu (při zachování druhové skladby funkcí) nebo přiměřeně zpřesňovat v územním řízení. Za přiměřené
zpřesnění hranice funkční plochy se považuje úprava, vycházející z jejích vlastností nepostižitelných
v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností, vedení inženýrských sítí, zpřesnění
hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání
území a vzájemnou proporci ploch.
Z bodu 7.6.1. Plochy pro sport a rekreaci vyplývá, že kemp v Břeclavi u zámku je navržen na dožití. Kolem
dominantního objektu této zóny - zámku je navržen park a v návaznosti na něj sportovní areál, včetně
využití rybníku Včelín pro koupání (odlehčení Apollu).
Mezi rozvojové plochy je zařazen:
sportovní areál mezi Včelínem a ul. Lednickou (změny č. 3) – zařazení Os - plochy pro sportovní
zařízení - venkovní aktivity (různé druhy hřišť, stadiony, haly);
rybník Včelín, který je v současné době obhospodařován rybáři, územní plán navrhuje využití rybníka i
pro koupání, tzn. nesmí zde být intenzivní chov ryb. Je nezbytné respektovat ochranné pásmo zámku vymezeno grafickou částí a rozhodnutím č.j. 420/93-404,3/Kad vydaným OkÚ Břeclav, referátem
regionálního rozvoje dne 1.12.1993.
Veřejně prospěšné stavby
K veřejně prospěšným stavbám patří z bodu 4.31 - D dopravní propojení ul. U zámku do křižovatky ul. U
nemocnice s Tř. 1. Máje.
Soulad záměru s ÚPD – navržený záměr výstavby Obchodního centra HOBBY v Břeclavi respektuje územní
plán města Břeclavi a všechny jeho následné změny.
Městský úřad Břeclav, Odbor stavebního řádu a územního plánování, oddělení úřadu územního plánování
vydalo k plánované akci Obchodní centrum HOBBY stanovisko dne 20.10.2009.
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Situace záměru na podkladu Územního plánu města Břeclavi je znázorněna na následujícím obrázku.
Obrázek: Situace záměru na podkladu Územního plánu města Brna (změna č. 4, bez měřítka)
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr není významným zdrojem znečišťování prostředí.
Vlastní provoz obchodního centra neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, která by způsobovala
přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk, jiné fyzikální faktory), které by mohly mít přímé
či nepřímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních
vlivů nebo rizik.
Záměr je umístěn na plochách výroby a služeb v návaznosti na zastavěné území města, v sousedství dalších
obdobných staveb (benzínová stanice AGIP, Penny market, dále Billa); nejbližší obytná zástavba se nachází
cca 120 m a více od hranic areálu. Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze
předběžně vyloučit jakékoli postižitelné negativní důsledky na obyvatelstvo a veřejné zdraví.
Záměr nemá vliv na žádné rekreační plochy nebo aktivity.
Sociální a ekonomické důsledky
Dopady realizace záměru z hlediska sociálního a ekonomického lze spatřovat v rozšíření a zkvalitnění
maloobchodní sítě ve městě a vytvoření nových pracovních míst (cca 50).
Sociální nebo ekonomické dopady realizace záměru lze hodnotit z hlediska významu jako spíše pozitivní a
z hlediska velikosti jako nízké až střední. Záměr bude mít lokální význam v rámci města a jeho okolí,
významnější důsledky nejsou očekávány.
Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem jako lokální.
Negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
V průběhu výstavby bude pravděpodobně záměr lokálním zdrojem prachu. Trvání emise však bude omezeno
především na úvodní etapu výstavby a bude omezena na suché dny.
Vliv provozu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při
vytápění objektu a také při provozu spalovacích motorů přijíždějících a parkujících vozidel. Pro vyhodnocení
vlivů nárůstu emise znečišťujících látek byl v rámci tohoto oznámení zpracován výpočet vyvolaného
příspěvku imisní zátěže. Výpočet byl proveden dle metodiky SYMOS 97 a hodnotí nárůst imisní zátěže NO2 a
tuhých látek PM10 v okolí stavby. Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky znázorněny na následujících
obrázcích. Pro podrobnější informace odkazujeme na přílohu č. 3 Rozptylová studie.
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Obrázek: Vliv na ovzduší – imisní charakteristiky NO2

příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2

příspěvek průměrné roční koncentrace NO2

Z naměřených hodnot současného stavu imisních koncentrací a výsledků rozptylové studie vyplývá, že
stávající imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2) v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů, v případě
krátkodobých koncentrací je v prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů maximální hodinová
koncentrace pod 100 µg.m-3, tedy pod 50% imisního limitu (LV1h = 200µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní
koncentrace v tomto prostoru činí 4 µg.m-3, tedy do 2 % imisního limitu.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují v hodnotách
do 20 µg.m-3, tedy do 50% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto
prostoru činí 0,8 µg.m-3, tedy 2 % imisního limitu.
Z rozptylové studie tedy vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem posuzovaného záměru
výrazně neovlivňuje celkovou úroveň imisní zátěže NO2 v hodnoceném území a v součtu se stávající imisní
zátěží bude podlimitní.
Obrázek: Vliv na ovzduší – imisní charakteristiky PM10

příspěvek maximální 24hodinové koncentrace PM10

příspěvek průměrné roční koncentrace PM10
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Stávající (denní) imisní zátěž tuhými znečišťujícími látkami frakce PM10 v hodnoceném území je nad úrovní
imisních limitů, v případě maximálních 24 hodinových koncentrací je v prostoru maximálních příspěvků
hodnocených zdrojů dosahována koncentrace nad hodnotou imisního limitu (LV24h = 50 µg.m-3), četnost
dosažení této koncentrace je nadlimitní (LV=35 případů za rok). Maximální očekávaný nárůst imisní
koncentrace v tomto prostoru činí 0,4 µg.m-3, tedy 0,8 % imisního limitu, doby dosažení této koncentrace
jsou velmi krátké a není tedy předpoklad, že by v důsledku provozu hodnocených zdrojů došlo k navýšení
četnosti překročení limitní koncentrace.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují do 15 µg.m-3,
tedy pod hodnotou imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto prostoru
činí 0,1 µg.m-3, tedy asi 0,25 % imisního limitu.
Z rozptylové studie tedy vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem posuzovaného záměru se
oproti stávající imisní zátěží podstatněji nezmění.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat z hlediska významu za negativní, z hlediska velikosti
za nízké, rozsahem lokální.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro vyhodnocení předpokládaných vlivů hluku byla zpracována hluková studie (viz příloha č. 4 tohoto
oznámení). V podrobnostech odkazujeme na tuto přílohu, její závěry jsou shrnuty v následujícím textu.
Hluk z provozu na pozemní komunikaci I/55 – Tř. 1. máje
Je modelován stav s dopravním provozem na uvedené komunikaci (Tř. 1. máje). Stávající i výhledové
hladiny hluku z dopravy v nejbližším chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru
staveb jsou uvedeny v následující tabulce. Z tabulky je zřejmé, že jednotlivé modelované stavy se od sebe
liší minimálně.
Tabulka: Hluk z dopravy

DEN 600 - 2200
Výpočtový
bod

Celková hluková situace
Výška /m/

LAeq /dB/
Stávající stav

Výhledový
stav

Rozdíl
/dB/

1

3,0

68,6

68,7

0,1

1

6,0

68,5

68,7

0,2

2

3,0

66,6

66,7

0,1

2

6,0

66,7

66,8

0,1

3

3,0

59,1

59,2

0,1

3

6,0

59,5

59,6

0,1

4

3,0

56,6

56,7

0,1

Potenciální nárůst hluku z dopravního provozu na silnici I/55 (Tř. 1. máje) nepřekročí ve výpočtových bodech
cca 0,1 až 0,2 dB. Takovýto nárůst je hluboko v pásmu akustické nevýznamnosti a nepředstavuje
hodnotitelnou změnu.
Dle stanoviska Národní referenční laboratoře nelze při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele
považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl, pohybující se v intervalu (0,1-0,9) dB. Z výsledků výpočtu je
zřejmé, že v posuzovaném případě spadají všechny vypočtené hodnoty právě do tohoto intervalu. Navýšení
počtu automobilů přijíždějících do areálu nebude mít tedy znatelný vliv na hlukovou situaci v okolí.
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Hluk z provozu HOBBY centra (hluk z provozovny)
Je modelován stav se všemi zdroji hluku v areálu záměru (areálové komunikace, parkoviště a technických
zařízení budov). V následující tabulce jsou uvedeny hladiny akustického tlaku A vypočtené v jednotlivých
výpočtových bodech pro nový stav. Hlukové mapy znázorňující průběh izofon z okolí záměru jsou součástí
hlukové studie (příloha č. 4 tohoto oznámení).
Tabulka: Hluk z provozovny

Výpočtový
bod

Výška
/m/

DEN 600 - 2200
Parkoviště, příjezd, VZT
LAeq /dB/

1

3,0

45,1

1

6,0

45,2

2

3,0

45,8

2

6,0

45,8

3

3,0

44,3

3

6,0

44,6

4

3,0

47,5

Limit /dB/

Hodnocení

50,0

dodržen

Z výsledků je zřejmé, že limitní hladina hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro hluk z provozovny (tj. LAeq,T = 50/40 dB den/noc), je v nejbližším
chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb prokazatelně dodržena.
Záměr nezpůsobí dosažení nebo překročení limitních hodnot hluku v nejbližším nebo nejvíce dotčeném
chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb.
Hluk z výstavby
Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými imisemi zemních a stavebních
strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani časový
harmonogram nasazení však není přesně kvantifikován.
Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby, a to v době provádění zemních prací. Ekvivalentní
hladiny akustického tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních strojů (rypadla, nakladače)
dosahovat hodnot až do 90 dB ve vzdálenosti 5 až 10 m, u těžkých nákladních vozidel se tyto hladiny
pohybují v průměru okolo hodnoty 80 dB v téže vzdálenosti.
Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB, platí pro období mezi 7:00 a 21:00) tak
bude splněn do vzdálenosti nejvýše cca 60 metrů od místa provádění prací. V této vzdálenosti se nachází
chráněný venkovní prostor (areál autokempu). V navazující přípravě stavby je třeba navrhnout organizaci
stavebních prací tak, aby byly nejvyšší přípustné limity hluku respektovány.
Vlivy na hlukovou situaci lze považovat z hlediska významu za negativní, z hlediska velikosti za nízké,
rozsahem lokální.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody
Výstavbou HOBBY centra nebudou přímo dotčeny povrchové vody ani hydrologické charakteristiky území.
Územím výstavby neprotéká žádný vodní tok ani se zde nenachází žádná přirozená akumulace povrchových
vod. Území je v současné době tvořeno nezpevněným povrchem, pozemek je kryt vegetací. Převážná část
srážek spadlá na území je proto odpařena nebo spotřebována vegetací, menší část vody odchází z území
podpovrchovým odtokem nebo zasakuje do podzemí.
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Po realizaci záměru budou srážkové vody zachycené na střeše budov a na zpevněném povrchu komunikací
odvedeny prostřednictvím kanalizace do zasakovacího systému areálu OC. Technické řešení zasakovacího
systému bude navrženo na základě podrobného HG průzkumu lokality. V případě potřeby bude dešťová
kanalizace rovněž napojena do otevřeného odvodňovacího příkopu na východní hranici areálu (pivovarský
járek) a dále do povrchového toku řeky Dyje. Změnou zástavby tak dojde k navýšení přímého odtoku
z území do povrchových toků na úkor evapotranspirace a zasakování do podzemí. V dalším etapě přípravy
stavby bude zasakování dešťových vod řešeno jako prioritní způsob nakládání s dešťovými vodami, který
bude podle potřeby doplněn o retenci a odvodnění přilehlým příkopem. Rozloha zpevněných povrchů bude
činit zhruba 1,4 ha, odtok srážkových z těchto ploch lze v průměrném klimatickém roce, předpokládat ve výši
cca 6 500 m3/rok (≈ 0,21 l.s1- průměrný odtok). S ohledem na kapacitu toku Dyje a na průměrný průtok
v řece (42,4 m3.s-1) je příspěvek provozu záměru k vodnosti toku zanedbatelný i v případě 100 % odtoku
srážkových vod beze zasakování.
Vliv na kvalitu vody v toku není předpokládán. Vypouštěné vody budou kvalitou odpovídat srážkové vodě,
pouze v zimním období nelze vyloučit zvýšenou mineralizaci v důsledku chemické údržby komunikací.
Parkovací plochy budou zajištěny odlučovačem ropných látek pro případ jejich úniku z odstaveného vozidla.
Splaškové vody budou odváděny veřejnou kanalizací, bez možnosti ovlivnit kvalitu vod přirozených
hydrologických a hydrogeologických systémů v místě záměru.
Vlivy na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit z hlediska velikosti jako
nízké až zanedbatelné.
Vlivy na podzemní vodu
Výskyt podzemní vody je na lokalitě předpokládán v prostředí fluviálních štěrkopísků řeky Dyje. Během
výstavby není vyloučeno zasažení hladiny mělkého zvodnění během výkopových prací, není vyloučeno
dočasné čerpání pro odvodnění výkopové jámy bez významných dopadů na hydrogeologické poměry lokality.
V další fázi přípravy stavby bude proveden průzkum pro ověření základových a hydrogeologických
charakteristik na lokalitě výstavby.
V době provozu stavby nejsou očekávány vlivy na podzemní vody. Provoz areálu nevyžaduje čerpání
podzemních vod. V případě zasakování srážkových vod do podzemí bude v podstatě zachován současný stav
odvodnění území, kdy zasakování srážkových vod převažuje nad ostatními způsoby (odtok, odpar, atd.).
Provoz nepředstavuje významné riziko pro kvalitu podzemních vod v případě mimořádných stavů. V areálu
není předpokládán zvýšený rozsah nakládání s nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách. Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku odpovídá běžné úrovni
obecného rizika silniční dopravy, parkovací plochy pak budou zabezpečeny odlučovačem ropných látek.
Výstavbou ani provozem záměru nebudou dotčeny zdroje pitné vody.
Vlivy na podzemní vody lze souhrnně hodnotit z hlediska velikosti jako nízké až zanedbatelné, bez
významnějších rizik.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr vyžaduje zábor zemědělské půdy, na dotčených stavebních pozemcích je evidován zemědělský půdní
fond. Rozsah trvalého záboru ZPF je odhadován na cca 18 710 m2.
Dotčené zemědělské půdy jsou zařazeny do II. třídy ochrany ZPF, s vysokou agronomickou hodnotou.
S ohledem na platné územně-plánovací podklady lze odnětí zemědělské půdy považovat za akceptovatelné.
Navržený záměr vyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa malého rozsahu (151 m2).
Vliv na kvalitu (znečištění) půdy v zájmovém území lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměr nebude zdrojem
nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.
Vlivy na půdu z hlediska záboru lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, z hlediska velikosti jako
střední, rozsahem lokální.

STRANA 47 z 64

Obchodní centru HOBBY Břeclav
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vybudování areálu HOBBY centra bude spojeno s výkopovými pracemi místního rozsahu. Výkopy bude
zasaženo kvartérní souvrství. Tato skutečnost představuje lokální zásah bez dalších dopadů na geologické
poměry. Skladba horninového prostředí v podloží stavby bude ověřena inženýrsko geologickým průzkumem v
dalších fázích přípravy stavby.
Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu ovlivněna. Provoz nepředstavuje významné riziko
pro kvalitu půdy a horninového prostředí v případě mimořádného stavu.
Prověřovaný záměr lze hodnotit jako bez významných vlivů na geologické poměry.
Lokalizace záměru není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru je bez významných nároků
na těžbu nerostných surovin pro potřebu výstavby. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy
nebo provozu záměru dotčeny.
Jiné přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny. Ochrana případných geologických či
paleontologických památek bude řešena průzkumem předcházejícím vlastní stavební práce i odborným
archeologickým dozorem při jejich provádění.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje lze hodnotit z hlediska významu jako zanedbatelné až nulové, z
hlediska velikosti jako nízké, rozsahem lokální.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Uvažovaná stavba je novou výstavbou na rozhraní souvisle zastavěného území a relativně zachovaných
biotopů (údolní niva). Výstavba je plánovaná v místě, které je územním plánem určeno jako plochy výroby a
služeb s funkčním využitím typu Ok – plochy pro komerční zařízení. V současnosti je tento pozemek
zemědělsky obhospodařován.
Vlivy na flóru: pokud bude stavba realizována výhradně na zemědělsky obhospodařované ploše, vliv na
vegetaci bude nízký. Záměr předpokládá zachování dřevin na zemním valu při západní hranici areálu
s výjimkou dvou jedinců v místě dopravního propojení v SZ rohu areálu. Částečně odstraněny budou keřové
porosty zasahující na plochu komunikace na západní straně areálu OC, porosty na volných plochách areálu
budou posouzeny a v případě možnosti zakomponovány do návrhu sadových úprav areálu OC. V prostoru
valu západně od areálu je nezbytné zachování vzrostlých a starých stromů, jejichž význam v území je nejen
botanický, ale plní i řadu dalších funkcí.
Bez významnějších negativních důsledků lze akceptovat vykácení dřevin v místě dopravního napojení a
napojení infrastruktury, a podél jihovýchodní hranice areálu (kolem Tř. 1. máje), jakékoliv další kácení
vzrostlých dřevin je nevhodné a nežádoucí.
Vlivy na faunu: v zájmovém území lze předpokládat výskyt řady živočichů, jednak synantropních druhů
vyskytujících se v okolní zástavbě, ale i druhů okolní lužní krajiny, které sem mohou zavítat. Daná lokalita je
pro živočichy významná svými dřevinnými lemy prakticky po celém obvodu (ptáci, savci) a dále svým
charakterem – velmi mokrý, zemědělsky udržovaný pozemek (obojživelníci, ptáci).
Stavba bude znamenat další zmenšení volného (nezastavěného) prostoru kolem Dyje a tím zmenšení
životního prostoru zde žijících a na dané biotopy vázaných živočichů. Nejedná se o plošně velký zábor, navíc
se v bezprostředním okolí nacházejí stavby obdobného charakteru a v platném územním plánu je plocha
vymezena pro zástavbu. Přesto každá taková stavba znamená další nepříznivý zásah do okolní přírody a
snížení prostoru použitelného pro živočichy. Negativní vliv stavby je umocněn i nezbytným vyrovnáním
podloží, protože v současnosti je prostor stavby prakticky v úrovni vody v okolních vodních ramenech a
nádržích a dle vyjádření místních znalců jsou občas (převážně v jarním období) louky na místě stavby
prakticky zcela zaplaveny – místo stavby je dnes cca 3-4 m pod úrovní sousední silnice (tř. 1. máje).
Nutné je zachování vzrostlých dřevin na místě stavby a v jejím okolí (s výjimkou napojení komunikačních tras
a inženýrských sítí). Vzrostlé dřeviny na místě výstavby a v jejím okolí budou v maximální míře respektovány.
Pro fázi provozu areálu lze předpokládat jen malý vliv na živé složky přírody.
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
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Záměr je spojen se zásahem do významných krajinných prvků, jejichž ochrana je obecně stanovena
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: les a údolní niva. Vlivy na tyto prvky nejsou
významné a neohrožují jejich ekostabilizační funkci v území.
Žádný registrovaný významný krajinný prvek není dotčen.
Záměr neovlivní žádné zvláště chráněné území ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo
ptačí oblast (Natura 2000). Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byly předběžně vyloučeny
stanoviskem KÚ JMK (viz přílohy č. 5).
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy lze souhrnně hodnotit z hlediska významu jako negativní, z hlediska
velikosti jako nízké až střední, rozsahem lokální.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Jedná se výstavbu v zastavěném území obce (města Břeclav), kde se ochrana krajinného rázu uplatňuje
omezeně a spíše je třeba respektovat urbanistické a architektonické požadavky na zástavbu v území. Celkově
lze konstatovat, že krajina v místě nebude stavbou výrazně ovlivněna. Nová výstavba bude odpovídat výškou
okolní zástavbě a svým charakterem se nebude odlišovat od budov postavených v okolí v posledních letech.
S ohledem na polohu místa stavby (nízko položená lokalita na okraji údolní nivy) nebude nová výstavba ani
při pohledu ze vzdálenějších míst působit rušivě. Dojde však k rozšíření zastavěného území na úkor volné
nezastavěné krajiny.
Z hlediska ochrany krajinného rázu je nezbytné v maximální míře zachovat stávající vzrostlou zeleň.
Charakter záměru odpovídá funkci vymezené územním plánem. Dopad realizace záměru na krajinu lze
hodnotit jako nízký, lokálního rozsahu, bez významných negativních důsledků.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebude dotčen žádný hmotný majetek na vlastním staveništi ani mimo ně. Stavba HOBBY centra
do okolních objektů nezasahuje ani nevyžaduje přeložení inženýrských sítí.
Dotčené inženýrské sítě budou využity pro napojení areálu bez zásahu do jejich funkčnosti. Jiný majetek
nebude dotčen ani nebude omezena jeho funkce.
V území nejsou známy žádné architektonické a historické památky, které by byly výstavbou centra ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není jednoznačně vyloučena,
neboť zájmové území je územím s archeologickými nálezy. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo
jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum.
Negativní vlivy na hmotný majetek, historické a kulturní památky nejsou očekávány. Ochrana případných
archeologických nálezů bude zajištěna provedením průzkumu a odborným dozorem při provádění zásahů do
terénu.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Celkový počet cílové
dopravy vozidel obsluhujících záměr nepřekročí ve více zatíženém směru (směr Břeclav) v součtu příjezdů a
odjezdů cca 992 vozidel (z toho cca 962 osobních a 30 nákladních). Při pozaďové dopravě na silnici I/55
(Tř. 1. máje) v úrovni cca 22867 vozidel za 24 hodin (z toho 19719 osobních a 2969 nákladních) představuje
intenzita dopravy, související se záměrem cca 4% celkové dopravy a cca 1% nákladní dopravy. Jde tedy o
málo významné zatížení, které je v relaci s očekávaným růstem dopravy.
Z dopravního hlediska proto nevzniká významný negativní vliv. Případné omezení dopravy v jiných lokalitách
("odliv" zákazníků z jiných obchodních center v důsledku realizace záměru) zachází za rámec tohoto
hodnocení, nicméně je nutné je také zmínit.
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Záměr je v souladu s územním plánem, nedochází proto k nárůstu zbytné dopravy. Realizace záměru
vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů jiných, avšak obdobných, a tím i dopravními nároky
srovnatelných.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy resp. systémy hromadné dopravy.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období provozu, půjde navíc o vliv dočasný.
Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu lze hodnotit z hlediska velikosti jako nízké, z hlediska významu jako
negativní (zejména vzhledem k nárůstu dopravy v lokalitě), z hlediska rozsahu jako lokální.

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

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah negativních vlivů je vymezen nejvýznamnějšími negativními vlivy očekávanými při realizaci a provozu
HOBBY centra, mezi které lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší (provoz záměru - doprava),
→ vlivy na hlukovou situaci (provoz záměru - doprava),
→ zábor zemědělské půdy (realizace záměru),
→ kácení stávajících dřevin a zásah do vegetace (realizace záměru),
→ vliv na dopravní zátěže (provoz záměru - doprava).
Z uvedeného rozboru vyplývá, že negativní důsledky jsou identifikovány jak z hlediska umístění záměru
(zábor ZPF, zásah do vegetace), tak z hlediska vlastního provozu (doprava). Vlivy jsou však hodnoceny jako
mírné, umístění záměru i jeho následný provoz lze pak hodnotit jako akceptovatelné.
Vlivy provozu areálu jsou omezeny na jeho nejbližší okolí a příjezdové komunikace. Důsledky
realizace záměru lze hodnotit jako nízké až střední, prakticky však málo významné, lokálního rozsahu.
V širším okolí posuzovaného záměru pak lze očekávat razantní pokles velikosti vlivů ve všech
charakteristikách a vlivy realizace záměru lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné, objektivně
neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.
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D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
f Před zahájením stavby budou ověřeny geologické a hydrogeologické poměry. V rámci přípravy
stavby bude proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum se zaměřením na podmínky
formulované na základě rešerše dostupných průzkumů a měření. Na základě výsledků podrobného IG
průzkumu bude upřesněno založení objektů.
f V rámci navazující projektové přípravy stavby bude prověřena možnost zasakování neznečistěných
srážkových vod; v případě příznivých výsledků bude navrženo konkrétní technické řešení pro
zasakování části srážkových vod z areálu. V případě, že kapacita zasakování neumožní odvod všech
srážkových vod, bude srážková kanalizace napojena na přilehlý otevřený příkop (Pivovarský járek)
východně od hranice OC.
f V rámci navazující projektové přípravy stavby bude prověřena kapacita odvodňovacího kanálu
(pivovarský járek), pokud bude do něj napojena dešťová kanalizace areálu OC. V případě potřeby snížení
nárazového odtoku bude navržena akumulace srážkových vod s řízeným vypouštěním.
f Srážkové vody z komunikací a parkovacích ploch budou před zaústěním do kanalizace vedeny
přes odlučovač (odlučovače) ropných látek; obsah zbytkového znečištění NEL na výstupu z ORL
stanoví příslušný vodoprávní úřad nebo správce kanalizace.
f Splaškové odpadní vody z areálu budou svedeny do veřejné kanalizace; odpadní vody z přípravy
jídel budou před zaústěním do kanalizace vedeny přes odlučovač tuků. Limitní hodnoty ukazatelů
znečištění splaškových vod stanoví příslušný vodoprávní úřad nebo správce kanalizace.
f Stavba bude realizována tak, aby bylo eliminováno riziko zaplavení objektu v případě vzniku
povodňové situace. Objekt bude navržen jako nepodsklepený s kótou podlahy nad bezpečnou úrovní
záplavy.
f Instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; zařízení
umístěná ve venkovním prostoru (na střeše objektu) budou vybavena protihlukovými
opatřeními tak, aby akustické imise na hranici areálu nepřekročily nejvyšší přípustné hygienické limity.
f Organizace stavby bude navržena tak, aby u okolních chráněných venkovních prostorů byly
respektovány nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. V noční době (mezi
21:00 až 7:00) bude vyloučena stavební činnost s významnějšími zdroji hluku a stavební doprava.
f Pří výstavbě nesmí být dotčen žádný z okolních prvků ochrany přírody - lesní pozemky, vodní
toky a nádrže, území soustavy Natura 2000 a další prvky ochrany přírody a krajiny (s výjimkou stavebně
nezbytných a vymezených zásahů pro trasy inženýrských sítí).
f Veškeré plochy mimo vlastní prostor stavby a trasy inženýrských sítí musí zůstat nedotčeny –
nekácet a nepoškozovat dřeviny, neskladovat zde materiál, neprojíždět technikou atd.
f V rámci záměru nebude prováděno kácení vzrostlých dřevin mimo místa nezbytně nutná pro vybudování
dopravní a technické infrastruktury. Rozsah kácení dřevin minimalizovat s ohledem na následující
požadavky:
−

západní až jihozápadní hranice - kácení omezit na nezbytnou míru v prostoru dopravního propojení
v SZ rohu areálu;

−

východní až severovýchodní hranice - kácení omezit na nezbytné prostupy sítí apod., veškeré
prostupy pokud lze koncentrovat do jednoho místa.

f Kácení dřevin je třeba provádět až po přesném vytýčení stavby v terénu, aby nedošlo ke zbytečné
likvidaci dřevin (týká se zejména dopravního napojení a inženýrských sítí), a co nejpozději před
zahájením zemních prací. Chránit zejména vzrostlé stromy před poškozením.
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f Kácení a jiné zásahy do vegetace provádět mimo vegetační období a mimo období hnízdění ptáků.
f Ponechávané exponované dřeviny je nutné před zahájením stavby vhodně zabezpečit před
poškozením (bednění kolem kmenů, vytyčení rozsahu kořenového systému).
f V rámci konečných terénních úprav provést vhodné a dostatečné výsadby a ozelenění areálu –
použít vysoké stromy i keře; doporučeno je použít vzhledem k blízkosti chráněných území pouze
místní autochtonní dřeviny (s ohledem na blízkost přírodních lokalit a významných prvků ochrany
přírody). V rámci návrhu ozelenění posoudit porosty na volných plochách při západní hranici areálu a
v maximální míře je zakomponovat do návrhu zeleně areálu OC. Sadové úpravy budou odsouhlaseny
příslušným orgánem ochrany přírody.
f Všechny druhy živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním apod., fyzické i právnické
osoby jsou povinny dbát při provádění jakýchkoliv prací na to, aby nedocházelo ke zraňování
nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky dostupnými
prostředky - § 5 zákona 114/1992 Sb. Proto je nutné při vlastní stavbě věnovat pozornost výskytu všech
živočichů a v případě hrozícího usmrcení nebo zranění zajistit jejich přemístění mimo stavbu na vhodné
stanoviště v blízkosti stavby, v případě nutnosti ve spolupráci s orgánem ochrany přírody, popř.
s Agenturou ochrany přírody a krajiny.
f Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

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

−

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

−

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

−

účinnému zajištění techniky pro případ úniku závadných látek.

f V případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Záměr Obchodní centrum HOBBY Břeclav není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování
životního prostředí. Charakter záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní
prostředí nebo veřejné zdraví. Na území, ve kterém se záměr nachází (urbanizované území na okraji města),
navazují rozsáhlejší plochy přírodních prvků. Proto je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost jak návrhu, tak
realizaci stavby. Vlastní provoz stavby nevyvolává významné negativní vlivy.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě umístění dané situováním dostupného pozemku navazujícího na městskou
zástavbu. Lokalizace záměru proto nebyla řešena ve více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě.

E.II.

POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová,
představující nerealizaci stavby.
Nulová varianta, která v zásadě odpovídá zachování současného stavu, je hodnocena jako varianta
srovnávací.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a
nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska
územního plánování; záměr je v souladu se záměry územního plánování v dané lokalitě.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou až střední, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy jsou součástí příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.
V přílohách oznámení jsou dále v plném znění uvedeny:
−

rozptylová studie (příloha 3)

−

hluková studie (příloha 4).

F.II.

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

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

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Záměrem investora je vybudovat v území moderní obchodní areál a doplnit tak chybějící služby a sortiment
ve městě.
Název záměru: Obchodní centrum HOBBY Břeclav
Oznamovatel: QINN INVEST s.r.o., Mánesova 4757, 430 01 Chomutov
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:

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

sloupec:

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

18 710 m2

zastavěná plocha (objekt)

4 666 m2

ostatní zpevněné plochy

11 238 m2

plocha zeleně

2 806 m2
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3 818 (3 425 + 393) m2

prodejní plocha
počet parkovacích míst (celkem)
z toho :

224 stání pro OA

parkoviště pro zákazníky

214 stání pro OA

parkoviště pro zaměstnance

10 stání pro OA

Záměr je situován v k.ú. Břeclav.
Kraj:

Jihomoravský

Obec:

město Břeclav

Katastrální území:

Břeclav (613684)

Plocha určená k zástavbě se nachází na západním okraji města Břeclav. Jedná se o plochu nezastavěnou, na
okraji zastavěné části města, ležící při komunikaci I/55 ve směru na Poštornou, podél Třídy 1. máje.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)

Záměrem investora je vybudovat v této části města moderní obchodní areál nabízející rozsáhlý sortiment
zboží a doplnit chybějící nabídku služeb. Nabízený sortiment bude zahrnovat:
-

autodoplňky,
bytové doplňky,
baterie,
domácí potřeby,
drogerie,
dřevo a instalační materiál,
spojovací materiál,
potraviny (balené) a nápoje – doplňkový prodej,
dekorační doplňky,
barvy, laky a příslušenství,
staviva,
zahradnické potřeby,
petshop.

Výstavbou a provozem dojde k rozšíření stávající obchodní sítě, sítě služeb města i vzniku nových pracovních
příležitostí pro místní obyvatele.
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Navrhovaná lokalita byla vybrána s ohledem na:
-

dostupnost pozemků,

-

další možný rozvoj výstavby v daném území v souladu s územním plánem,

-

blízkost centra města,

-

dostupnost pro potenciální zákazníky z Břeclavi a okolí (pěší i motorizované)

-

a dobré napojení na dopravní a inženýrskou infrastrukturu.

Ze západu navazuje na řešenou lokalitu pruh vzrostlé zeleně a rybník Včelín s přítokem Včelínek, z východu
pak příkop – lesní kanál (Pivovarský járek).
Hlavní příjezd do areálu pro návštěvníky i zásobování je navržen z Třídy 1. máje.
V sousedství plánované lokality se nachází benzínová stanice AGIP a Penny market, dále na východ
supermarket BILLA. Inženýrské sítě (voda, plyn, kabelové rozvody) probíhají v blízkosti areálu.
Zásady urbanistického řešení
Záměrem funkčního využití pozemku je výstavba obchodního areálu, který svým charakterem a druhem
provozu nevyvolá významné negativní dopady na životní prostředí a doplní obchodní síť města.
Zvolené území má vhodnou polohu vůči centru města, je snadno přístupné pro pěší i motorizované
návštěvníky. Umožňuje vybudování dostatečného počtu parkovacích míst.
Zástavba v daném území je pro daný účel vhodná jak svým obsahem, tak architektonickým výrazem.
Zásady architektonicko-stavebního řešení
Projektované stavby mají jednoduchý tvar půdorysně i vzhledem. Hlavní akcent je kladen na vstupní
prostory tvořené dominujícími prosvětlenými skleněnými plochami. Je nutno klást důraz na perfektní
provedení veškerých detailů.
Hlavní nosná konstrukce objektů je tvořena betonovým skeletem. Plochá střecha bude mít foliovou
hydroizolační vrstvu. Opláštění bude sendvičové konstrukce, tepelná izolace z minerální vlny. Fasády budou
barevné.
Zásady technického řešení stavby
Terénní úpravy (SO – 01)
Příprava území spočívá v provedení zemních prací, vedoucích k vytvoření upravených ploch pod stavebním
objektem i pod příslušnou částí dopravních ploch místní komunikace, komunikací, parkoviště a zásobovacího
dvora.
Úprava třídy 1. máje - silnice I/55 (SO-02)
řeší úpravu stávající světelně řízené stykové křižovatky Tř. 1. máje – I/55 a místní komunikace ul. U
Nemocnice, která představuje změnu na průsečnou světelně řízenou křižovatku. Ve směru do centra
jsou navrženy samostatné pruhy pro levé i pravé odbočení, ve směru od centra je doplněn samostatný pruh
pro pravé odbočení a jednosměrné pruhy pro cyklisty jsou ponechány v původní trase a v hlavním
dopravním prostoru.
Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy (SO-03)
Tento stavební objekt tvoří dopravní plochy, které zajišťují příjezd a obsluhu parkovacích stání a jejich
napojení na nově navrženou veřejnou místní komunikaci a manipulační zpevněná plocha zásobovacího
dvora. Příjezdní a obslužné komunikace na parkovišti OC HOBBY jsou navrženy v šířce 6,50 m a 7,00 m
s živičným krytem.
Navrženo je celkem 224 parkovacích stání (203 běžných, 8 pro zdravotně postižené, 3 pro osoby
doprovázející dítě v kočárku, 10 pro zaměstnance) o rozměrech 2,50 x 5,00 m a 3,50 x 5,00 m s krytem
z betonové zámkové dlažby.
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Sadové úpravy (SO-03.1)
Návrh sadových úprav vychází ze základních požadavků na funkci zeleně v areálu Obchodního centra
HOBBY: snadná následná údržba při respektování rozhledových parametrů komunikací, průběhu
inženýrských sítí i požadavků na viditelnost důležitých prvků areálu.
Objekt Obchodního centra HOBBY (SO-04)
Dispoziční uspořádání objektu vychází z obchodních a provozních potřeb. Objekt je částečně
dvoupodlažní. V patře se nacházejí kancelářské prostory, prostory pro elektrozařízení a sociální zázemí pro
zaměstnance. U hlavního vstupu do objektu je umístěn buňkový stánek s občerstvením. Objekt je částečně
patrový, nepodsklepený, nosnou konstrukci tvoří betonový skelet.
Úroveň podlahy objektu se předpokládá na kótě 159,70 m n.m.
Informační označení cíle Obchodního centra HOBBY (SO-05) bude umístěno na dobře viditelném místě u
vjezdu do areálu. Tvoří jej dvě ocelové roury (stojky) o výšce 8,85 m a panel o velikosti 3 x 3 m, jehož
konstrukce je hliníková s průsvitnou napnutou tkaninou. Označení bude mít samostatný kabelový přívod,
osvětlení zářivkami o příkonu 58 W.
Nádrž SHZ (SO-06)
Nádrž stabilního hasicího zařízení je umístěna u zásobovacího dvora objektu Obchodního centra HOBBY.
Zajišťuje nutnou zásobu požární vody pro činnost sprinklerového hasicího zařízení, neboť vodovodní řad
neumožňuje odběr vody v potřebném množství. Užitečný objem nádrže 370 – 430 m3 (SHZ) + 45 m3 (PO).
Vodovod (SO-07)
Bude napojen na stávající vodovod LT 250 mm, který je veden kolem objektu v zeleném pásu podél
komunikace na Tř. 1. máje.
Dalšími stavebními objekty budou:
Dešťová kanalizace (SO-08), Splašková kanalizace (SO-09), STL plynovod (SO-10), Přípojka VN a
trafostanice (SO-11), Přípojka NN (SO-12), Úprava stávajících sítí (SO-13) -Telefónica O2, RTV5,
přeložka NN, přeložka STL plynu a vedení veřejného osvětlení, napojení komunikace k rybníku Včelín,
Venkovní osvětlení (SO-14.)
Opěrné stěny (SO-15) - jsou navrženy vzhledem k výškovým rozdílům staveniště a navazujícího terénu
v délce cca 25,0m podél slepého ramene Dyje. Materiál bude upřesněn (pohledový beton, betonové tvarovky
nebo drátokoše vyplněné lomovým kamenem – tzv. gabiony).
Dopravní řešení stavby
Stavba OC Hobby Břeclav je navržena na západním okraji města, na pozemcích při silnici I/55 směrem na
Poštornou, podél Třídy 1. máje, která je hlavní městskou sběrnou komunikaci a zároveň je průtahem silnice
I/55 městem Břeclav. Na ni bude záměr dopravně napojen. Po této komunikaci bude veden příjezd a odjezd
návštěvníků i zásobování. Dopravní obsluha záměru bude mít charakter osobní dopravy (zákaznická doprava)
resp. dopravy nákladní (zásobování).
Záměr se nachází v docházkové vzdálenosti k obytné zástavbě města, svým řešením vytváří podmínky pro
využití hromadné, pěší i cyklistické dopravy.
Stávající veřejná hromadná doprava vedená Třídou 1. máje má zastávku ve směru do centra před stávající
křižovatkou s ul. U Nemocnice a ve směru z centra u supermarketu Billa.
Doprava uvnitř areálu - pro dopravní obsluhu areálu je navržena místní obslužná komunikace navazující
na stávající komunikaci. Z ní budou odbočovat vnitřní obslužné dopravní plochy, zajišťující příjezd a obsluhu
parkovacích stání a manipulační zpevněnou plochu zásobovacího dvora.
Řešení dopravy v klidu – je navrženo 214 parkovacích stání pro zákazníky: 206 běžných a 8 pro zdravotně
postižené osoby; 10 parkovacích stání pro zaměstnance v prostoru zásobovacího dvora.
U zákaznické dopravy je uvažováno s průměrným obratem 5 osobních vozidel na parkovací místo a den, což
představuje: 5x214 = cca 1070 příjezdů + 1070 odjezdů za den. U zásobování je uvažováno s cca 20
příjezdy a 20 odjezdy za den (cca 50% těžkých a středních nákladních a 50% lehkých nákladních vozidel).
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Popis technologie a výrobního programu
Navrhovaný objekt má nevýrobní charakter.
Záměrem investora je vybudovat v této části města moderní obchodní areál nabízející rozsáhlý sortiment
zboží a doplnit tak chybějící nabídku služeb.
OC HOBBY bude obchodní centrum s obchodní pasáží ve tvaru písmene T pro maloobchodní prodej
nepotravinářského zboží a doplňkový prodej balených potravin a nápojů, se širokým sortimentem zboží
zaměřeným na oblast potřeb pro stavebníky, kutily, zahrádkáře a řemeslníky, označované anglickou zkratkou
DIY (Do It Yourself - udělej si sám). Nabízený sortiment bude zahrnovat: autodoplňky, bytové doplňky,
baterie, domácí potřeby, drogerie, dřevo a instalační materiál, spojovací materiál, dekorační doplňky, barvy,
laky a příslušenství, staviva, zahradnické potřeby a petshop.
Kromě širokého sortimentu z tohoto oboru bude nabízet proškolený personál i odborné poradenství, které
v mnoha obdobných prodejnách chybí. Předpokládá se i rozsáhlá nabídka souvisejících služeb (pila, půjčovna
techniky, atd.).
Celková prodejní plocha představuje 3 818 m2.
Předpokládaný počet zaměstnanců je 50 osob, z toho 1/3 muži a 2/3 ženy.
Provozní doba je plánována nepřetržitá: pondělí až neděle od 8,00 do 22,00 hodin.
Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obrázek: Situace okolí stavby (1:10 000)
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z územně plánovací dokumentace je uvedeno v příloze č. 5
(Doklady):
Městský úřad Břeclav, Odbor stavebního řádu a územního plánování, č.j.: MUBR S: 2010 OSÚ/330-Sl. ze
dne 30.3.2010:
„…záměr výstavby Obchodního centra HOBBY při třídě 1. máje Břeclav, na pozemcích parc.č. 428/31,
428/29, 428/30, 428/15 a 428/10 v k.ú. Břeclav je v souladu územním plánem města Břeclav.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 5
(Doklady):
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: JMK 155566/2009 ze dne 25.11.2009:
„… hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou navrhovanou evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast.“

G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinný ráz, hlukovou a
dopravní situaci a kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto
složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí. Jejich popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že vlivy na jednotlivé složky prostředí lze hodnotit jako
nízké až střední, přičemž navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako nízké. Výstupy do životního
prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo významné a nepovedou ke znečišťování
nebo poškozování životního prostředí. Významnější důsledky tedy generuje vlastní umístění a realizace
záměru, než jeho následný provoz.
Nedojde k významným negativním vlivům na obyvatelstvo. Vlivy na veřejné zdraví spojené s výstavbou a
provozem HOBBY centra lze hodnotit jako málo významné, lokálního charakteru. Nejvýznamnějšími
aspektem záměru je doprava a vlivy z ní vyplývající (znečišťování ovzduší, hluk, intenzity dopravy).
V žádném z uvedených faktorů nejsou očekávány přeslimitní stavy (znečištění ovzduší, hluk) a ani ve spojení
se současnými aktivitami v území nepovede realizace záměru k překračování příslušných hygienických limitů
v zájmovém území.
Z rozptylové studie vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem posuzovaného záměru výrazně
neovlivňuje celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném území a v součtu se stávající imisní zátěží bude
podlimitní. Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat z hlediska významu za negativní,
z hlediska velikosti za nízké, rozsahem lokální.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Navržené řešení záměru respektuje požadavky nařízení
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limitní hladiny hluku jsou
jak pro hluk z provozovny, tak pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, v nejbližším chráněném
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb prokazatelně dodrženy. Hluk ze stavební
činnosti je v daném prostoru spolehlivě řešitelný.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Významné vlivy na povrchové nebo podzemní vody nejsou předpokládány. Záměr je umístěn na okraji
stávající obytné zástavby, území je využíváno jako zemědělský pozemek, na území se nevyskytují povrchové
vody. Převážná část srážek, spadlá na území je spotřebována vegetací nebo odpařena. Realizací stavby
nedojde k navýšení přímého odtoku srážkových vod z lokality do povrchového toku, záměr je bez
významných vlivů na hydrologické a hydrogeologické systémy.
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Kvalita podzemních ani povrchových vod nebude provozem ani výstavbou ohrožena. Záměr je bez nároků na
odběr povrchových vod nebo na vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V provozu nebude
nakládáno s látkami nebezpečnými vodám, splaškové vody budou odvedeny do veřejné kanalizace.
Vlivy na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit jako nízké a
zanedbatelné.
Vlivy na podzemní vody lze souhrnně hodnotit jako nízké a zanedbatelné.
Vlivy na geologické poměry lze hodnotit z hlediska velikosti jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem
jako lokální. Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu ovlivněna.
Záměr vyžaduje zábor zemědělské půdy, na dotčených stavebních pozemcích je evidován zemědělský půdní
fond. Rozsah trvalého záboru ZPF je odhadován na cca 18 710 m2. Dotčené zemědělské půdy jsou zařazeny
do II. třídy ochrany ZPF, s vysokou agronomickou hodnotou. S ohledem na platné územně-plánovací
podklady lze odnětí zemědělské půdy považovat za akceptovatelné.
V malém rozsahu 151 m2 dojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. Jedná se o pozemky,
které dnes již svou funkci lesa neplní podél komunikace I/55.
Uvažovaná stavba je novou výstavbou na okraji zastavěného území města Břeclavi, v sousedství
zachovaných přírodních prvků (např. evropsky významné lokality, ptačí oblast, ÚSES, přírodní park, VKP ze
zákona, atd.).
Při orientačním botanickém průzkumu (listopad 2009) byly nalezeny vesměs běžné až ruderální druhy rostlin,
odpovídající charakteru zájmového prostoru.
Pokud bude stavba realizována výhradně na zemědělsky obhospodařované ploše, vliv na vegetaci bude
prakticky zanedbatelný. Záměr předpokládá zachování dřevin na zemním valu při západní hranici areálu
s výjimkou dvou jedinců v místě dopravního propojení v SZ rohu areálu. V prostoru valu západně od areálu
je nezbytné zachování vzrostlých a starých stromů, jejichž význam v území je nejen botanický, ale plní i řadu
dalších funkcí.
Bez významnějších negativních důsledků lze akceptovat vykácení dřevin v místě dopravního napojení a
napojení infrastruktury, a podél jihovýchodní hranice areálu (kolem Tř. 1. máje), jakékoliv další kácení
vzrostlých dřevin je nevhodné a nežádoucí.
V zájmovém území lze předpokládat výskyt řady živočichů, jednak synantropních druhů vyskytujících se
v okolní zástavbě, ale i druhů okolní lužní krajiny, které sem mohou zavítat. Daná lokalita je pro živočichy
významná svými dřevinnými lemy prakticky po celém obvodu (ptáci, savci) a dále svým charakterem – velmi
mokrý, zemědělsky udržovaný pozemek (obojživelníci, ptáci).
Nutné je zachování vzrostlých dřevin na místě stavby a v jejím okolí (s výjimkou napojení komunikačních tras
a inženýrských sítí). Vzrostlé dřeviny na místě výstavby a v jejím okolí budou v maximální míře respektovány.
Pro fázi provozu areálu lze předpokládat jen malý vliv na živé složky přírody.
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
Záměr je spojen se zásahem do významných krajinných prvků, jejichž ochrana je obecně stanovena
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: les a údolní niva. Vlivy na tyto prvky nejsou
významné a neohrožují jejich ekostabilizační funkci v území. Žádný registrovaný významný krajinný prvek
není dotčen.
Záměr neovlivní žádné zvláště chráněné území ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast (Natura 2000). Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byly předběžně
vyloučeny stanoviskem KÚ JMK (viz přílohy č. 5).
Architektonické a historické památky v okolí záměru nebudou ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není vyloučena. Je proto
nutné zajistit archeologický dozor, případně záchranný archeologický výzkum.
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Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Celkový počet
cílové dopravy vozidel obsluhujících záměr nepřekročí ve více zatíženém směru (směr Břeclav) v součtu
příjezdů a odjezdů cca 992 vozidel (z toho cca 962 osobních a 30 nákladních). Při pozaďové dopravě na
silnici I/55 (Tř. 1. máje) v úrovni cca 22867 vozidel za 24 hodin (z toho 19719 osobních a 2969 nákladních)
představuje intenzita dopravy, související se záměrem cca 4% celkové dopravy a cca 1% nákladní dopravy.
Jde tedy o málo významné zatížení, které je v relaci s očekávaným růstem dopravy.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy.
Záměr nepředstavuje ani významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru „Obchodní centrum HOBBY Břeclav“ na
území města Břeclav hodnoceny jako přijatelné. Záměr nepředstavuje zdroj významného negativního
ovlivnění okolního území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem
záměru únosnou mez a nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území
nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování; záměr je v souladu se záměry
územního plánování v dané lokalitě.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako nízkou až střední, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití území.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí areálu 1:10 000
1.4. Hydrologická situace
1.5. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
1.6. Fotodokumentace
2. Situace stavby
2.1. Koordinační situace stavby 1:500
3. Rozptylová studie
4. Hluková studie
5. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizace zpracovatele oznámení

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

Obchodní centrum HOBBY Bøeclav
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Obchodní centrum HOBBY Bøeclav
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Obchodní centrum HOBBY Bøeclav
1.3. SITUACE OKOLÍ ZÁMÌRU

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Obchodní centrum HOBBY Bøeclav
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE

LEGENDA:
lokalizace zámìru

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

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Obchodní centrum HOBBY Bøeclav
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

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

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Obchodní centrum HOBBY Bøeclav
1.5. SITUACE NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

LEGENDA:
hranice areálu stavby

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Obchodní centrum HOBBY Bøeclav
1.6. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
pohled na øešené území z jihu;
v popøedí silnice I/55 (ul. Tø. 1 máje)

foto è. 2
pohled na øešené území z jihovýchodu;
v popøedí silnice I/55

foto è. 3
pohled na øešené území severozápadním smìrem;
v popøedí silnice I/55

foto è. 4
pohled na øešení území severovýchodním smìrem;
v pozadí objekt bøeclavského zámku

foto è. 5
pohled na zarostlý val mezi plochou pro výstavbu
a rybníkem Vèelínek

foto è. 6
pohled na rybník Vèelínek západnì od øešeného území stavby

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Obchodní centrum HOBBY Bøeclav
1.6. FOTODOKUMENTACE

foto è. 7
pohled na jiní hranici území pøi silnici I/55;
v pozadí èerpací stanice na jiní stranì ulice Tø. 1. máje

foto è. 8
pohled na jiní stranu øešeného území ze západu
(podél ul. Tø. 1. máje)

foto è. 9
Ulice Tø. 1. máje jinì od øešeného území (silnice I/55)

foto è. 10
pohled na øešené území ze severu

foto è. 11
pohled na øešené území z jihu;
vlevo porosty podél valu západnì od areálu

foto è. 12
pohled na cestu podél rybníka Vèelínek z jihu;
vlevo rybník Vèelínek
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Rozptylová studie – Obchodní centrum HOBBY Břeclav

1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována jako součást oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.,
na realizaci stavby „Obchodní centrum HOBBY Břeclav“.
Poloha centra je znázorněna na následujícím obrázku.

Rozptylová studie vyhodnocuje příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem nově vybudovaného
areálu „Obchodní centrum HOBBY Břeclav“. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži
hodnoceného území.
Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2) a tuhými znečišťujícími látkami frakce
PM10.
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č.
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
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2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků získaných
domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika výpočtu znečištění
ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou Ministerstvem lesního a vodního
hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto způsobem
podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší
podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik znečištění
ovzduší:
•
•
•
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou
vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídu
stability a rychlost větru
roční průměrné koncentrace
dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů
stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů
stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí
vypočítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z výše zmíněné
metodiky SYMOS'97.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem a
referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o
libovolné velikosti buňky.
Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné vypočítat
znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. V metodice je
zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové
převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v atmosféře
existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy
vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření
teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje
podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry odstraňovány.
Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici,
podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.

•

Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.
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Kategorie znečišťujících látek
Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první
přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a
transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky jsou
rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře.
•

Kat. I - 20 hodin

•

Kat. II - 6 dní

•

Kat. III - 2 roky

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů
Plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti
na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů
Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na
dostatečný počet délkových elementů.
Poznámka: Liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem.
Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. stanovit četnosti
výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní
větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech
třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje
z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této
reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice
od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní
stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad
zemí.
Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje pět tříd
stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se vyskytující
mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací
tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje
relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho
četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Záměr spočívá ve vybudování prodejního objektu a parkoviště pro zákazníky. Prodejní objekt bude
vytápěné teplem z vlastní plynové kotelny osazené kotlem o výkonu 400 kW a předpokládanou
maximální spotřebou zemního plynu 40 m3.h-1.
Přilehlé parkoviště má celkovou kapacitou 190 parkovacích stání. Zdroji emisí škodlivin do ovzduší
bude příjezd a pojezd osobních automobilů o intenzitě 1200 příjezdů osobních vozidel za den a
maximálně 10 lehké a 10 těžké nákladní vozidlo za den (a stejný počet odjezdů). Pro výpočet emise
byly použity faktory dle MEFA 02.

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad podrobné větrné růžice pro lokalitu Břeclav zpracovanou
Českým hydrometeorologickým ústavem Praha. Souhrn použité větrné růžice je uvedena v následující
tabulce:

celkem

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

9,00

11,99

6,00

16,01

8,99

8,00

13,99

18,45

7,57

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m
s krokem sítě 50 m a počátkem souřadnic v levém dolním rohu orientovaná shodně s JSTK.
Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis.
Výpočtové body pravidelné sítě jsou uvažovány ve výšce 1 m nad terénem. Poloha jednotlivých bodů
je zřejmá z grafické přílohy této studie.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb.,
v aktuálním znění:
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní
limit

Přípustná četnost překročení za
kalendářní rok

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m-

18

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

---

24 hodin

50 µg.m

-3

35

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

---

PM10

3
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4. Úroveň stávající imisní zátěže
4.1. Výsledky měření stávající imisní zátěže zájmového území
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1135 - Mikulov-Sedlec, vzdálené od
hodnocené lokality cca 11,5 km. Naměřené hodnoty NO2 a PM10 za rok 2008 jsou uvedeny
v následující tabulce:
průměrná roční koncentrace (µg.m-3)
-3

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m )

NO2

PM10

10,8

20,9

40

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m-3)

31,4

82,7

datum naměření maxima v daném roce

29.1.

29.12.

-

50

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m )

51,8

128,0

datum naměření maxima v daném roce

8.3.

18.5.

200

-

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)
-3

-3

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

Stanice Mikulov-Sedlec v roce 2008 naměřila u oxidu dusičitého roční průměrné koncentrace na
úrovni 27% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená maxima
hodinových koncentrací dosahovala hodnot 51,8 µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni cca 26% imisního
limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).
U tuhých znečišťujících látek frakce PM10 byly na stanice Mikulov-Sedlec v roce 2008 naměřeny
roční průměrnou koncentraci přibližně na úrovni 52% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace
(LVr=40 µg.m-3). Naměřená 24hodinová maxima dosahovala hodnot 82,7 µg.m-3, tedy hodnot, nad
úrovni imisního limitu pro maximální 24hodinové koncentrace (LV24h=50 µg.m-3), hodnota imisního
limitu byla dosažena s podlimitní četností (15x).

4.2. Diskuse úrovně imisní zátěže zájmového území
Hodnocení stávající imisní zátěže oxidem dusičitým v hodnoceném území na základě výsledků měření
měřících stanic je v městském, respektive příměstském prostředí poněkud problematické, především
s ohledem na významný vliv emisí automobilové dopravy na celkovou imisní zátěž.
Z tohoto důvodu při vyhodnocení výsledků výpočtů této studie při stanovaní stávající imisní zátěže
využíváme výsledky rozptylové studie Jihomoravského kraje zpracované Mgr. Buckem. Grafické
znázornění imisní zátěže NO2 a PM10 v okolí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících
obrázcích.
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Oxid dusičitý (NO2)

Z obrázků je patrné, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v oblasti navrhovaného záměru
dosahují úrovně do 20 µg.m-3, tedy do 50% imisního limitu (LV=40µg.m-3), maximální hodinové
koncentrace dosahují hodnot do 100 µg.m-3, tedy do 50% limitu (LV=200µg.m-3). Východně od města
v blízkosti dálnice D2 jsou dosahovány hodnoty vyšší.
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Tuhé znečišťující látky (PM10)

Z obrázků je patrné, že roční průměrné koncentrace PM10 v blízkosti navrhovaného záměru dosahují
hodnot do 15 µg.m-3, tedy pod hodnotou imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální 24hodinové
koncentrace dosahují hodnoty imisního limitu (LV=50 µg.m-3) s nadlimitní četností prakticky v celém
centru Břeclavi.
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5. Výsledky výpočtu
5.1. Výsledky výpočtu imisního příspěvku NO2 z provozu nových zdrojů
5.1.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení ročního imisního limitu.
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru vlastního areálu na ploše
parkoviště. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu záměru dosahuje dle výpočtu u průměrných
ročních koncentrací hodnot do 0,8 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (40 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.1.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace.
Maximální příspěvek vychází do prostoru vlastního parkoviště v areálu. Nárůst imisní zátěže
v důsledku provozu bude dosahovat dle výpočtu u maximálních hodinových koncentrací hodnot do
4 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek na do 2 % imisního limitu (200 µg.m-3),
který zásadním způsobem neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.

5.1.3. Doby překročení limitních koncentrací
Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že k překračování imisních limitů vlivem hodnocených
zdrojů nedochází.
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5.2. Výsledky výpočtu imisního příspěvku PM10 z provozu nových zdrojů
5.1.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací PM10
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení ročního imisního limitu.
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru zásobování při východní
straně objektu ve vlastním areálu. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu areálu bude dosahovat dle
výpočtu u průměrných ročních koncentrací hodnot do 0,1 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (40 µg.m-3), který prakticky neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.1.2. Hodnoty maximálních 24hodinových koncentrací PM10
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální 24hodinové
koncentrace.
Maximální příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu
bude dosahovat dle výpočtu u maximálních 24hodinových koncentrací hodnot do 0,4 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek na úrovni cca 0,8% hodnoty příslušného
imisního limitu (50 µg.m-3).

5.1.3. Doby překročení limitních koncentrací
Jak je z vypočtených hodnot zřejmé, bude imisní příspěvek hodnoceného záměru dosahovat poměrně
nízkých hodnot s poměrně krátkou dobou trvání, proto nepředpokládáme prakticky žádnou změnu
stávající imisní zátěže ani dob trvání dosahovaných koncentraci.
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6. Celkové hodnocení vlivu záměru
Oxid dusičitý (NO2)
Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající imisní zátěž
oxidem dusičitým (NO2) v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů, v případě krátkodobých
koncentrací je v prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů maximální hodinová
koncentrace pod 100 µg.m-3, tedy pod 50% imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3). Očekávaný nárůst
imisní koncentrace v tomto prostoru činí 4 µg.m-3, tedy do 2 % imisního limitu.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují na
úrovni do 20 µg.m-3, tedy cca 50% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní
koncentrace v tomto prostoru činí 0,8 µg.m-3, tedy 2 % imisního limitu.
Z presentovaných výsledků výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem
posuzovaného „Obchodního centra HOBBY Břeclav“ výrazně neovlivňuje celkovou úroveň imisní
zátěže v hodnoceném území a v součtu se stávající imisní zátěží bude podlimitní.
Tuhé znečišťující látky (PM10)
Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající (denní)
imisní zátěž tuhými znečišťujícími látkami frakce PM10 v hodnoceném území je nad úrovní imisních
limitů, v případě maximálních 24 hodinových koncentrací je v prostoru maximálních příspěvků
hodnocených zdrojů dosahována koncentrace nad hodnotou imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3), četnost
dosažení této koncentrace je nadlimitní (LV=35 případů za rok). Maximální očekávaný nárůst imisní
koncentrace v tomto prostoru činí 0,4 µg.m-3, tedy 0,8 % imisního limitu, doby dosažení této
koncentrace jsou velmi krátké a není tedy předpoklad, že by v důsledku provozu hodnocených zdrojů
došlo k navýšení četnosti překročení limitní koncentrace.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují do 15
µg.m-3, tedy pod hodnotou imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v
tomto prostoru činí 0,1 µg.m-3, tedy asi 0,25 % imisního limitu.
Z presentovaných výsledků výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem
posuzovaného „Obchodního centra HOBBY Břeclav“ se oproti stávající imisní zátěží v podstatě
nezmění.
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7. Závěry
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že imisní zátěž vyvolaná provozem posuzovaného
záměru „Obchodní centrum HOBBY Břeclav“ nezpůsobí přeslimitní nárůst imisní zátěže.
Příspěvek provozu areálu (k pozaďové imisní zátěži) oxidem dusičitým (NO2) je nízký, v případě
maximálních hodinových koncentrací NO2 vychází maximální hodnoty příspěvku do 2 % imisního
limitu pro maximální hodinové koncentrace (IHk=200 µg.m-3).
V případě průměrných ročních koncentrací NO2 se maximální hodnoty příspěvků pohybují do 2 %
hodnoty imisního limitu (IHr=40 µg.m-3).
Příspěvek provozu areálu (k pozaďové imisní zátěži) tuhými látkami frakce PM10 je nízký. V případě
maximálních denních koncentrací vychází maximální hodnoty příspěvku cca 0,8 % imisního limitu pro
maximální 24hodinové koncentrace (LV24h=50 µg.m-3) s krátkou dobou trvání, tedy bez významnějšího
vlivu na celkovou četnost stávající imisní zátěže.
V případě průměrných ročních koncentrací PM10 se maximální hodnoty příspěvků pohybují do 0,1 %
hodnoty imisního limitu (IHr=40µg.m-3).
Celková imisní zátěž zájmového území (při zahrnutí vlivu všech ostatních zdrojů znečišťování ovzduší,
např. bodových a dálkových přenosů znečištění) nebude dosahovat hodnot imisního limitu.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu
posuzovaného „Obchodního centra HOBBY Břeclav“ včetně záměrem vyvolaného nárůstu dopravy
nebude docházet k překračování imisních limitů NO2 a PM10 v hodnoceném území.
V Brně 15.3.2010

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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8. Přílohy
8.1. Poloha výpočtových bodů pravidelné sítě
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1

Úvod

Tato zpráva obsahující modelaci hluku a vyhodnocení s ohledem na platnou legislativu byla
vypracována na základě objednávky ing. Alexandra Mertla ze dne 10. listopadu 2009. Zakázka je
vedena pod číslem 09 182.
Pro posouzení je použito nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Úkolem práce byla modelace projektovaného Hobby centra v Břeclavi a posouzení vlivu jeho
provozu na nejbližší chráněné venkovní prostory a prostory staveb.
Akustická studie slouží pro potřeby zhotovitele a objednatele a bez oboustranného odsouhlasení
nemůže být poskytnuta třetí osobě s výjimkou orgánů státní služby.

2

Související předpisy

1
2
3

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů včetně novelizace
zákonem č. 274/2003 ze dne 7. srpna 2003 a zákonem č. 392 ze dne 27. září 2005.
Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy. RNDr. Miloš Liberko a kol.; edice PLANETA, 2005.

3

Seznam použitých zkratek a symbolů

LA eq.T /dB/
VZT
OA
NA
CHVeP
CHVePS

4

-

ekvivalentní hladina akustického tlaku vážená filtrem A
vzduchotechnika
osobní automobil
nákladní automobil
chráněný venkovní prostor
chráněný venkovní prostor staveb
(v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění novely tohoto zákona)

Popis situace

Projektovaný areál má být vybudován na nezastavěné ploše na západním okraji města Břeclav
při silnici I/55 - Třídy 1. máje. OC HOBBY je maloobchodní prodejna se širokým sortimentem zboží
zaměřeným na oblast potřeb pro stavebníky, kutily, zahrádkáře a řemeslníky. Konkrétní sortiment
zboží je pak zaměřen na kutilství, dům a byt, zvířectvo, zahradu a rostliny.
Budova je projektována jako jednopodlažní. Příjezd pro návštěvníky i zásobování je plánován z třídy
1. máje. K parkování bude sloužit 214 parkovacích stání, z nichž je 10 vyhrazených. Na střeše
budou umístěny VZT jednotky. Umístění a situace v areálu je vidět na obr. 1. Jiný zdroj kromě
příjezdu, parkoviště a VZT jednotek se nepředpokládá. Provoz areálu je od 8:00 do 22:00.
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Obr. 1: Situace
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5

Legislativa

Pro hodnocení hluku jsou využita následující ustanovení:
•

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

•

Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
včetně novelizace zákonem č. 274/2003 Sb., ze dne 7. srpna 2003.
Kompletní přepis legislativy zabývající se těmito účely je pro účely této práce nadbytečný, proto zde
uvádíme pouze odstavce, které se dotýkají tématu.

5.1

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,

ze dne 15. března 2006, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, k provedení § 30, 32 a § 34 odst. 1 a podle § 134c odst. 7 zákona
č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Část první
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§1
(1) Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje
a)

hygienické limity hluku a vibrací pro místo určené nebo obvyklé pro výkon činnosti zaměstnanců
(dále jen „pracoviště“), minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců a hodnocení
rizik hluku a vibrací pro pracoviště,

b)

hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a
chráněný venkovní prostor,

c)

hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní prostor staveb,

d)

způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu.
(2) Toto nařízení se nevztahuje na

a)

hluk z užívání bytu,

b)

hluk a vibrace způsobené prováděním a nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací,
jakož i bezpečnostních a vojenských akcí,

c)

akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchranou lidského
života, zdraví a majetku.

1)

Je vydáno k provedení a v mezích zákona, který již byl přizpůsoben přímo použitelnému předpisu Evropských
společenství.
Směrnice 2003/10/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců
rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem).
Směrnice 2002/44/EC o minimálním požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců
rizikům spojených s fyzikálními činiteli (vibracemi).

2)
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Část třetí
HLUK V CHRÁNĚNÉM VNITŘNÍM PROSTORU STAVEB, V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM
PROSTORU STAVEB A V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU
§ 11
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy
ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností
nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku se vyjadřují ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk
z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z
leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní
(LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě
z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při
vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle
odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C
LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se
stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h, v noční době
pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického
tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční
době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB.
Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se
další korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního
hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k
tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje
na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického
tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,8h se rovná 50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti
LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T
stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3
k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk
ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem
upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru
Část A
Druh chráněného prostoru

Korekce [dB]

1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb
a chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou
hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
Vysvětlivky:
1)

Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku6),
s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah,
nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.

2)

Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací,
a drahách.

3)

Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy
na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

4)

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy
starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích
a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu
vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající
hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro
krátkodobé objízdné trasy.

6)

§ 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.
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5.2

Zákon 258/2000 Sb.,

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů vč. novely č. 274/2003 Sb.
Zákon byl vydán dne 14. října 2000 na základě usnesení Parlamentu České republiky a novelizován
zákonem č. 274/2003 Sb., ze dne 7. srpna 2003.
§1
Předmět úpravy
Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory
veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc.
Díl 6

Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením
Hluk a vibrace
§ 30
(1)
Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo
vibrací, provozovatel letiště, vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy
a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen "zdroje hluku nebo vibrací"),
jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem
a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené
prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb
a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické
osoby.
(2)
Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví
prováděcí právní předpis. Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo,
které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.
(3)
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány
k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů
a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo
bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální
účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a
pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro
výrobu a skladování. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě
vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo
rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.
§ 31
(1) Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou letišť, nelze
z vážných důvodů hygienické limity dodržet, může osoba zdroj hluku nebo vibrací provozovat jen
na základě povolení vydaného na návrh této osoby příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
Orgán ochrany veřejného zdraví časově omezené povolení vydá, jestliže osoba prokáže, že hluk
nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru. Rozumně dosažitelnou mírou se
rozumí poměr mezi náklady na protihluková a antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení
hlukové nebo vibrační zátěže fyzických osob stanovený i s ohledem na počet fyzických osob
exponovaných nadlimitnímu hluku nebo vibracím.
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6

Určení hlukových limitů

Poznámka: Kurzívou jsou vypsány příslušné pasáže ze zákona č. 258/2000 Sb., a z nařízení vlády
č. 148/2006 Sb.

6.1

Limitní hlukové hodnoty ze stacionárních zdrojů

Poznámka:

6.1.1

Příjezdové komunikace a parkoviště jsou považovány za účelovou komunikaci,
která se podle platné legislativy hodnotí jako stacionární zdroj hluku.

Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb

Hodnoty hluku (podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., část třetí: Hluk v chráněném vnitřním prostoru
staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, § 1: Hygienické
limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru), … se
vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých
a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu
(LAeq,1h).
Limity ve venkovním prostoru je třeba dodržet v místech, které jsou stanoveny § 30 zákona
č. 258/2000 Sb., ve znění novely tohoto zákona:
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci,
sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných
domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně
obdobných staveb.
Denní doba (6 - 22 h):
Laeq,T. = 50 dB
Noční doba (22 - 6 h):
Laeq,T. = 40 dB
V případě, že jsou ve zdroji hluku obsaženy tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter,
je třeba počítat s přídavnou korekcí 5 dB, takže limity jsou následující:
Denní doba (6 - 22 h):
Laeq,T. = 45 dB
Noční doba (22 - 6 h):
Laeq,T. = 35 dB

6.2

Limitní hlukové hodnoty z dopravy po pozemních komunikacích

6.2.1

Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb

Hodnoty hluku (podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., část třetí: Hluk v chráněném vnitřním prostoru
staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, § 2: Hygienické
limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru) … se
vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T.
Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro
hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní
(LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Limity ve venkovním prostoru je třeba dodržet v místech, které jsou stanoveny § 30 zákona
č. 258/2000 Sb., ve znění novely tohoto zákona:
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci,
sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných
domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně
obdobných staveb.
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Pro ostatní stavby (mimo lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní) platí:
Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách:
Denní doba (6 - 22 h):
Laeq,T. = 55 dB
Noční doba (22 - 6 h):
Laeq,T. = 45 dB
Pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích a pro hluk
z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy:
Denní doba (6 - 22 h):
Laeq,T. = 60 dB
Noční doba (22 - 6 h):
Laeq,T. = 50 dB

7

Akustická modelace

Výpočty byly provedeny pomocí programu HLUK+, verze 8.26. Použití uvedeného výpočetního
programu pro posouzení hluku ve venkovním prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika
ČR ze dne 21. února 1996.
Podle dodané výkresové dokumentace katastrálních map a údajů o výškách objektů byl v prostředí
programu HLUK+ vytvořen akustický model zahrnující všechny objekty, které mohou mít vliv
na šíření hluku v dané lokalitě, třída 1. máje, příjezdové komunikace a parkovací stání.
Do výpočtů je zahrnut vliv pohltivosti jednotlivých objektů. Terén je ve všech případech modelován
jako odrazivý a na žádném místě nebyl uvažován vliv zeleně - výpočty jsou tímto posunuty
na stranu bezpečnosti.
Byla provedena modelace následujících stavů:
● hluk z provozu na třídě 1. máje - silnice I/55
● hluk z provozu - parkoviště, VZT, příjezd
Vzhledem k provozní době centra jsou výpočty předkládány pouze ve variantě pro den (6:00-22:00).
Výsledky jsou uspořádány jak v tabulkové formě, kde jsou přesně znázorněny hladiny akustického
tlaku v jednotlivých výpočtových bodech, tak formou grafického výstupu, jako mapa hladin
akustického tlaku A. Hladiny akustického tlak jsou vykresleny ve výšce 3 m nad terénem.
Hlavní výstupy uvádíme v této zprávě, podrobné výstupy jsou uloženy v databázi naší firmy.

7.1

Hluk z provozu na pozemní komunikaci I/55 - třída 1. máje

Centrum bude obsluhováno z třídy 1. máje (pozemní komunikace I/55). Vozovka je asfaltová se
dvěma až třemi jízdními pruhy. Povolená rychlost v posuzovaném úseku pro oba směry je 50 km/h.
Intenzita dopravy:
Údaje o intenzitách byly získány od zadavatele studie. Hodnoty jsou z letošního roku, proto je není
třeba přepočítávat pomocí výhledových koeficientů. Pro přehlednost zde uvádíme i hodnoty
z podkladů Ředitelství silnic a dálnic ČR o sčítání dopravy v roce 2005 a jejich přepočet pro rok
2010.
Tab.1: Intenzity dopravy za 24 hodin - údaje převzaté z ŘSD
24 hod

Tř. 1. máje

2005

Osobní
19719

Těžká
2969

Motocykl
179

Koef. přepočtu pr rok
2010

1.28

1.3

0.91

2010

25240

3860

163

Celkem
22867
29263
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Tab.2: Intenzity dopravy v denní a noční době
Tř. 1. máje

2010
DEN (6:00 - 22:00)
NOC (22:00 - 6:00)

OA+M
23371
2032

NA
3551
309

Celkem
26922
2341

Předpokládáme 5 násobnou výměnu vozidel na parkovišti Hobby centra. Zároveň předpokládáme
příjezd 20 nákladních automobilů zásobování. Celkový přírůstek vozidel během dne je 2140 OA
výjezd a odjezd a 40 NA výjezd a odjezd.
Silnice I/55 - třída 1. máje je v modelu označena K1.

7.2

Hluk z provozu Hobby centra

7.2.1

Parkoviště a příjezdové komunikace

Příjezd k hobby centru bude z třídy 1. máje. Po komunikacích se budou pohybovat pouze
automobily návštěvníků, zaměstnanců a zásobování Hobby centra. Počty automobilů vychází
z počtu parkovacích stání viz dále.
Pro parkování bude sloužit celkem 214 stání. Bylo uvažováno s 5 násobnou výměnou během denní
doby (hodnota je nadnesená). Během dne bude probíhat také zásobování - přepokládáme příjezd
20 NA.
Počet aut / ks
DEN

00

8 - 22

00

OA

NA

1070

20

POZN.: Každé auto bylo následně do výpočtu zahrnuto 2x - příjezd a odjezd

Příjezdové komunikace jsou v modelu označeny K2, K15 - K24, parkovací stání K3 - K14 a
zásobování K25.

7.2.2

Stacionární zdroje ostatní

Na střeše objektu by měli být umístěny VZT jednotky sloužící pro větrání a klimatizaci vnitřních
prostor. V tomto stupni projektové dokumentace není ještě přesně znám typ jednotek, a proto
budeme ve výpočtu uvažovat s průměrnými jednotkami o výkonu (s korekcí na váhový filtr A) 90 dB.
Tyto jednotky budou umístěny na střeše bez použití zástěn nebo jiných prostředků snižujících hluk.
Označení zdrojů v modelu je P1 a P2.
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Obr. 2: Schéma rozmístění zdrojů hluku

7.3

Rozmístění výpočtových bodů

Výpočtové body byly rozmístěny 2 m od fasád nejbližších obytných domů a na hranici pozemku
autokempinku. Body jsou umístěny ve dvou výškách - ve 3 m a v 6 m. Schéma - obrázek 3.
VB 1:
VB 2:
VB 3:
VB 4:

7.4

Před fasádou domu tř. 1. máje č.p. 705/15
Před fasádou domu tř. 1. máje č.p. 583/11
Před fasádou domu Lesní č.p. 588/2
Na hranici areálu autokempinku

Nejistota výpočtu

Výpočtový program na základě zadaných vstupních dat o zdrojích hluku (silnice a parkoviště) vytvoří
matematické výpočtové modely a ve zvolených kontrolních bodech vypočte ekvivalentní hladiny
akustického tlaku LAeq,T. Výstupem ze softwaru jsou kromě vypočtených hodnot v jednotlivých
referenčních bodech také graficky znázorněné hlukové mapy. Z hlediska přesnosti výpočtů hodnot
LAeq,T uvádějí tvůrci softwaru na základě jimi provedených experimentálních měření, že při ověřování
shody naměřených dat s vypočtenými hodnotami bylo zjištěno, že vypočtené hodnoty LAeq,T byly
vždy vyšší než hodnoty LAeq,T reálně naměřené, tj. hodnoty LAeq,T získávané na základě výpočtů
postupem dle metodiky výpočtu hluku jsou na straně bezpečnosti výpočtu.
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Obr. 3: Schéma umístění výpočtových bodů

8

Výpočet a hodnocení výsledků

8.1

Hluk z provozu na pozemní komunikaci I/55 - třída 1. máje

V následujících tabulkách jsou předkládány hladiny akustického tlaku A vypočtené v jednotlivých
výpočtových bodech v denní době. Přikládáme i hlukovou mapu vykreslenou ve výšce 3 m
nad terénem pouze pro stávající stav v denní době. Hluková mapa pro výhledový stav by byla
prakticky k nerozeznání a proto nepovažujeme za nutné rozšiřovat zprávu o ne zcela přehlednou
informaci, která je daleko přesněji shrnuta v tabulkovém výstupu.
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VB Č.

1
1
2
2
3
3
4

Výška
/m/

3.0
6.0
3.0
6.0
3.0
6.0
3.0

DEN 600 - 2200
Celková hluková situace
LAeq /dB/
Stávající Výhledový Rozdíl
stav
stav
/dB/
68.6
68.5
66.6
66.7
59.1
59.5
56.6

68.7
68.7
66.7
66.8
59.2
59.6
56.7

0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Obr. 4: Hluková mapa pro den, izofony vykresleny ve výšce 3 m nad terénem

Hodnocení:
Dle stanoviska Národní referenční laboratoře nelze při hodnocení změny hodnot hlukového
ukazatele považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybujících se v intervalu (0,1-0,9) dB.
Z výsledků výpočtu je zřejmé, že v našem případě spadají všechny vypočtené hodnoty právě
do tohoto intervalu. Navýšení počtu automobilů přijíždějících do areálu nebude mít tedy znatelný vliv
na hlukovou situaci v okolí.
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8.2

Hluk z provozu Hobby centra

V následujících tabulkách jsou předkládány hladiny akustického tlaku A vypočtené v jednotlivých
výpočtových bodech po vybudování centra. Přikládáme hlukovou mapu pro denní dobu vykreslenou
ve výšce 3 m nad terénem.
VB Č.

Výška
/m/

1
1
2
2
3
3
4

3.0
6.0
3.0
6.0
3.0
6.0
3.0

DEN 600 - 2200
Parkoviště, příjezd, VZT
LAeq
Limit /dB/ Hodnocení
/dB/
45.1
45.2
45.8
50.0
dodržen
45.8
44.3
44.6
47.5

Obr. 5: Hluková mapa pro den, izofony vykresleny ve výšce 3 m nad terénem

Komentář:
Hygienické limity jsou při předpokládaném provozu Hobby centra splněny ve všech výpočtových
bodech.
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9

Závěrečné hodnocení

Hluková studie řešila vliv provozu areálu vzhledem k chráněným venkovním prostorům a prostorům
staveb. Modelací situace bylo prokázáno splnění hygienických limitů v denní době. Nejbližší
chráněné prostory staveb jsou od záměru vzdáleny cca 150 m, nejbližším chráněným venkovním
prostorem je areál autokempinku přímo sousedící s pozemky Hobby centra.
Výsledky výpočtů modelace posuzovaného prostoru prokazují dodržení předpokládaných
hygienických limitů.
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PŘÍLOHA 5
(DOKLADY)

