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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, v členění a rozsahu přílohy č. 3, a slouží jako 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.
Oznamovatelem záměru je firma SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s.
Zpracování oznámení probíhalo v souběhu s projektovou přípravou stavby během části roku 2010 a v první
polovině roku 2011.
Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané
zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování a údaje získané během vlastního průzkumu lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s.

A.2. IČ
2738 5621

A.3. Sídlo
Fr. Diviše 944
104 00 Praha 10 - Uhříněves

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Ivan Šípoš, člen představenstva

A.5. Projektant
Ateliér stavebních konstrukcí s.r.o.
Cukrovarská 230/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Miroslav Petřík

Oznamovatele zastupuje na základě plné moci ze dne 1.3.2011:
Ateliér stavebních konstrukcí s.r.o.
Cukrovarská 230/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice
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:

sloupec:

II
6.2
Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím
bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků
obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I).
B

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Dle §4 odst. 1 písm. e) citovaného zákona jsou předmětem posuzování stavby, činnosti a technologie, které
podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu2a) mohou samostatně
nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; tyto stavby,
činnosti a technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Výrobní výkon zařízení (kapacita):

123 000 t/rok
615 t/rok

Pozn.: Jedná se o maximální projektovanou výrobní kapacitu, která může být s ohledem na výrobní, dodavatelské a
odbytové možnosti snížena.

Plocha řešeného území
z toho:

59 943 m2

zastavěná plocha (objekty)

3 222 m2

vydlážděné (zpevněné) plochy

28 996 m2

rezervní skladovací plocha

9 573 m2

plocha zeleně

7 339 m2

plocha pro výhledové rozšíření

10 813 m2

z toho plocha zeleně v 1. etapě
Počet parkovacích míst (celkem)

2 852 m2
30 stání pro OA

2a

) § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn u silnice II/395 (Velká Bíteš – D. Kounice – Pohořelice), na vnějším okraji zastavěného
území města Pohořelice, jihozápadně od zastavěného území města. Plocha záměru je od stávající zástavby
oddělena silnicí I/53 – nájezdem na rychlostní silnici R52.
Řešené území se na rozhraní zastavěného území města Pohořelice a zemědělsky využívaných pozemků;
zástavba v této části města slouží pro průmysl a služby (sklady, haly, vodárenská zařízení, zemědělské
stavby, energetické stavby atp.).
V současnosti se jedná o zemědělsky obhospodařovanou půdu, část velkého (více než 1000 ha) pozemku –
pole. Místo plánované stavby leží při jeho východním okraji, z východu je ohraničeno silnicí II/395,
v ostatních směrech navazují pole, která jsou západním směrem v délce několika kilometrů. Jižní hranici
řešeného území tvoří polní cesta.
kraj:

Jihomoravský

okres:

Brno - venkov

obec:

Pohořelice

katastrální území:

Pohořelice nad Jihlavou, 724866

pozemky:

p.č. 6353, 6354, 6355

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
Záměrem je výstavba a provoz závodu na výrobu betonové dlažby v katastru města Pohořelice.
V sortimentní skladbě bude převažovat zámková dlažba, dále budou vyráběny dlažební desky, zahradní a
silniční obrubníky, zahradní tvarovky a ostatní stavební prvky.
Stavební pozemek leží mimo zastavěné území, u silnice II/395 (Velká Bíteš – Dolní Kounice – Pohořelice),
jihozápadně od města Pohořelice. Parcely leží mimo zastavěné území, v současné době jsou využívané jako
orná půda. Plocha je situována ve značné vzdálenosti od obytného území. Na pozemku nejsou žádné
vzrostlé stromy ani žádná zeleň, nenacházejí se tam ani žádné stavby. V blízkosti stavebního pozemku se
nenachází žádná zástavba.
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Stavba je plně v souladu s plánovací dokumentací. Plocha pro plánovanou stavbu má funkční využití VP –
plocha výroby průmyslové – jedná se o změnu ÚP č. 6.1. Podél této plochy je ponechán volný nezastavěný
pruh v šířce 6 m pro výsadbu zeleně.
V zájmovém území jižně od města Pohořelice se nachází průmyslová zóna, ve které jsou umístěny zejména
skladové a výrobní areály. Všechny stávající objekty jsou situovány severně od křižovatky silnic I/53 a R52,
které procházejí jižně od města Pohořelice. Řešený záměr je umístěn jižně od silnice I/53. Kumulace vlivů se
stávajícími aktivitami v území je vyhodnocena v textu oznámení ve vztahu k současnému stavu.
Nejvýznamnější očekávaná kumulace se současnými provozy se týká dopravy a s ní souvisejících vlivů. Ke
kumulaci dochází obecně v okolí příjezdových a expedičních tras vlivem vyvolané nákladní dopravy. Rozbor
stávající dopravní situace i výhledového zatížení včetně uvažovaných směrů dopravy je uveden v dalším
textu oznámení. Pozitivním aspektem je možnost využití silnice R52 s napojením jižně od záměru a bez
nutnosti průjezdu zástavbou města. Většina dopravních vztahů vázaných na posuzovaný záměr (odhadem až
75%) bude realizována právě po R52, zbytek na po silnicích I/52 a I/53.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb kromě napojení na některé inženýrské sítě.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Společnost Semmelrock International GmbH se sídlem v Rakousku je významným evropským producentem
betonových výrobků. Působí v řadě zemí střední a východní Evropy. Česká společnost SEMMELROCK
STEIN+DEGIGN Dlažby, a.s., (bývalý název SEMMELROCK Colorbeton, a.s.) je výrobcem betonových
výrobků (zámková dlažba, dlažební desky, zahradní a silniční obrubníky, zahradní tvarovky a ostatní
betonové prvky), přičemž v Česku zaujímá cca 20% trhu s těmito výrobky a provozuje 4 výrobní závody
(Praha, Liberec, Kutná Hora, Ledčice). Pro výstavbu nového závodu a jeho umístění v lokalitě Pohořelice
vedly následující důvody:
−

Poptávka po výrobcích z uvedeného sortimentu se stále zvyšuje. Pro udržení a zvýšení podílu na trhu
a zlepšení konkurenceschopnosti, potřebuje výrobce vybudovat nový moderní závod s dostatečnou
kapacitou výroby. Současné závody navýšení kapacity neumožňují.

−

Důvodem pro výběr dané lokality je dostupnost pozemků v bezprostřední blízkosti zdroje suroviny –
kameniva a písku (těžba v lokalitách Hrušovany u Brna, Bratčice, Želešice, Dolní Kounice a dalších).

−

Areál má vyhovující dopravní napojení na silnici II/395 a blízkou rychlostní komunikaci R52, což
zajišťuje dobré spojení v zájmovém jihomoravském regionu.

−

Pozemky pro výstavbu jsou územním plánem vymezeny jako plocha průmyslové výroby.

−

Lokalita leží v dostatečné vzdálenosti od obytné a občanské zástavby.

Přehled variant
V rámci posuzování záměru jsou uvažovány dvě varianty: varianta projektová (představuje realizaci záměru
v navržené podobě) a varianta nulová (bez realizace záměru).
Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové
varianty je uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B). Na základě požadavků ze strany
ochrany přírody a krajiny KÚ JmK byla v rámci přípravy záměru tato varianta upravena tak, že část plochy při
západní straně areálu bude v 1. etapě ponechána bez oplocení (resp. plot bude vybudován v posunuté
poloze směrem k výrobní hale). Tím vznikne přechodová zóna mezi výrobním areálem a volnými
zemědělskými plochami.
Vlastní záměr je řešen jednovariantně. Oznamovatel vlastní dotčené pozemky, na kterých je navrženo
umístění výrobního závodu. Lokalita je dána vymezením plochy v rámci územně plánovací dokumentace,
vhodným dopravním napojením s možností hlavní dopravní trasy mimo obytnou zástavbu.
Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného
záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (hluk, doprava, ochrana vod, krajinný ráz)
se stavem bez záměru, resp. ke stanovení kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi aktivní a nulovou
variantou, a vyhodnocení celkové významnosti vlivů projektové varianty.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Urbanistické a architektonické řešení stavby
Navrhovaný záměr představuje výstavbu nového závodu na výrobu betonové dlažby a ostatních betonových
stavebních prvků jižně od města Pohořelice. Jedná se o trvalou stavbu. Pozemek umožňuje rozšíření plochy
výroby nebo skladování výrobků v případě potřeby.
Architektonické a výtvarné řešení je patrné z pohledů v přílohách oznámení (viz přílohy 2. Situace stavby,
pohledy). Budovy v celém areálu budou řešeny ve firemních barvách v těchto odstínech:
−

nosná ocelová konstrukce ∗), okna a dveřní zárubně, dešťové žlaby a svody:
∗2)

−

stěnové panely a stěny s trapézového plechu

−

střešní panely a stropy s trapézového plechu:

RAL 9002

−

pevné strojní části:

RAL 6001

−

pohyblivé strojní části:

Pozn.:

∗)

ve zrací komoře pozinkované,

:

RAL 6001

RAL 9002 (pokud není uvedeno jinak)

RAL 1013
∗2)

všechny fasády s vertikální strukturou

Závod je členěn na 4 základní konstrukční celky:
•

dávkovací a míchací zařízení,

•

lis na výrobu betonových výrobků,

•

okruh zrání betonových výrobků,

•

skladovací plochy.

Celý závod sestává z řady stavebních objektů: kancelářská budova, výsypka kameniva, silo pro kamenivo a
dávkování, mísící centrum se silem na cement, sklad barev, vzorová zahrada a zelené plochy, zpevněné
plochy, oplocení, boxy pro kamenivo, mycí prostor a silo na vodu, přípojka VN, zařízení pro dávkování
surovin, jímka na splaškovou vodu, úpravna vody a čerpací stanice.
Hlavní budova bude mít rozměr 92,5 x 25 m, s maximální výškou 17,8 m. Nejvyšším bodem závodu budou
cementová sila, která mají výšku 21 m nad upraveným terénem.
Stavebně technické řešení
Celá stavba sestává dle projektové dokumentace z 22 stavebních objektů.
SO-01 Kancelářská budova – bude sestavena z 12 kancelářských kontejnerů na železobetonové (dále ŽB)
podezdívce, na ploše 14,56 x 12,20 m, výška kontejneru je 2,84 m (světlá 2,60 m); 9 kontejnerů bude
kancelářských, 1 sanitární, 2 jako středová ulička. Základní rám tvoří ocelová konstrukce, vnější stěny a strop
jsou z ocelového pozinkovaného plechu, uvnitř budou dekorativní dřevotřískové desky, sanitární kontejner
má vnitřní obložení z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou. Vnitřní příčky tvoří dřevěné
příčky izolací z minerální vaty. Vstupní dveře jsou kovové, vnitřní dřevěné nebo kovové, okna bílá plastová.
SO-02 Sociální zařízení – výroba – budova bude opět sestavena z kontejnerů: 4 obytných a 1 sanitárního
na ploše 6,06 x 20 m.
SO-03 Výsypka kameniva se šikmým dopravníkem (plocha 100,71 m2) – šachta je kryta pojízdným
mřížkovým roštem na zabetonovaném ocelovém rámu. Na tuto šachtu je napojen dopravníkový pás s 18°
sklonem. Od šachty k silům vede obdobný dopravníkový pás. Podél pásu je plánována cca 800 mm široká
pochozí lávka s ochranným zábradlím o v. 1 100 mm. Nosná konstrukce u výsypky i v přepravníkovém tunelu
bude uložena na ocelových podpěrách a na patkách. Ocelové konstrukce budou povrchově ošetřeny.
SO-04 Silo pro kamenivo (a dávkování) – 4 m vysoké stěny z pohledového monolitického betonu jsou
položeny na ŽB podlahové desce s jámami pro vyklápěcí vozíky zásobovací míchačky na ploše cca 10,4 m2.
Na J straně z důvodu osvětlení budou 2 okna, na V a Z straně ocelová, dvoukřídlá vrata a ve stěně otvor pro
montáž dopravníkového pásu. Střecha bude tvořena ŽB vyztuženou deskou. Stěny 14 komor sila budou
vyrobeny z ŽB konstrukce. Na vrchní hraně stěny budou zabetonovány plotny pro upevnění oběžné lávky a
ocelové konstrukce nad lávkou. Podlaha lávky bude osazena pozinkovaným roštem a lávka bude opatřena
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ochranným zábradlím výšky 1,1 m. Střešní konstrukce a stěny v nejvyšším patře budou z ocelové konstrukce
s povrchovou úpravou a krytinou z trapézového plechu. Střecha bude sedlová se sklonem 15° s výškou
hřebene 17,8 m. Všechny ocelové prvky budou opatřeny povrchovou úpravou, fasáda na J straně bude
opatřena nápisem „Semmelrock“. Na silo kameniva bude navazovat schodiště vedoucí do úrovně míchárny a
k hornímu rozdělovníku kameniva. V přízemí schodiště bude hlavní vchod do závodu chráněný zastřešením
s krytinou z trapézového plechu. Schody budou vyrobeny jako ŽB prefabrikáty.
SO-05 Mísící centrum se silem na cement a sklad barev (o půdorysných rozměrech 12,25 x 34,60 m) –
stavba z pohledového ŽB na ŽB desce a pultovou střechou se sklonem 9°. Na Z straně budou umístěna
roletová vrata s elektrickým ovládáním a vstupní dveře. Velín mísícího centra bude vystavěn z izolovaných
stěnových panelů. Na jeho S straně budou umístěna okna z hliníku s povrchovou úpravou a izolačním sklem.
V 1. patře budou na ŽB soklech umístěna 4 cementová sila na portlandský, vysokopecní a bílý cement, každé
o objemu 70 m3 (100 tun). Sklad barev bude přístupný z venku z východní strany dvoukřídlými vraty.
SO-06 Výrobní hala (plocha 935,35 m2) – nosný systém haly bude proveden z ocelových rámů
z profilovaného železa s povrchovou úpravou. Pultová střecha bude mít sklon 9°, s výškou střešního hřebene
9,40 m, a střešní krytinou ze střešních panelů s oboustrannou povrchovou úpravou. Fasáda bude do v 1,5 m
provedena z pohledového betonu, výše bude ze stěnových panelů s oboustrannou povrchovou úpravou,
izolovaná, na vnitřní ocelové konstrukci. Osvětlení a větrání zajistí okna s čirým sklem a světlíky. Větrání
zajistí výklopné prvky, vrata budou roletová, dveře ocelové. Výrobní hala bude od zrací haly oddělena
izolovanou panelovou stěnou. V ní budou izolovaná, dvoukřídlová vrata. Podlahu tvoří vyhlazená ŽB deska,
níž bude ukotvena těžká strojní technika. Veškeré jámy prohlubně budou vodotěsné. Výrobní lis bude
z důvodů vibrací stavebně oddělen a uzavřen v protihlukové kabině, kterou projektuje specializovaná firma.
SO-07 Zrací komora s přistavěnou dílnou/skladem (plocha 822,55 m2) - nosný systém haly bude
proveden z ocelových rámů z profilovaného železa s povrchovou úpravou. Pultová střecha bude mít sklon 9°,
s výškou střešního hřebene 13,05 a 12,05 m, se střešní krytinou ze střešních panelů s oboustrannou
povrchovou úpravou. Fasáda do výšky 0,40 m bude z vyztužených soklů z pohledového betonu. Od
výšky 0,30 m bude ze stěnových panelů s oboustrannou povrchovou úpravou, izolovaná, na vnitřní ocelové
konstrukci. Na východní straně bude umístěn cca 3,5 m vysoký nápis „Semmerlock“ v zelené barvě.
Z provozně technických důvodů nejsou ve zrací komoře umístěna okna. Na Z a V straně budou umístěny
únikové dveře z izolovaného ocelového plechu.
Ve skladu a dílně budou umístěna pro účely osvětlení a větrání okna s čirými skly a světlíky s výkyvnými
prvky, vrata budou roletová se vstupními dveřmi.
SO-08 Zpevněné plochy (plocha 26 619 m2) v areálu budou založeny do hloubky 80 cm pod povrch
terénu, dno bude zhutněno, pokryto geotextílií a následně bude vrstveno a hutněno mrazuvzdorné
kamenivo. Zpevnění bude provedeno dvouvrstvou betonovou zámkovou dlažbou položenou v písku,
vyspárovanou 1,5%.
SO-09 Vzorová zahrada (2 384 m2) bude umístěna severně od vjezdu do areálu a bude sloužit
k vystavování produktů vyráběných v závodě pro zákazníky a návštěvníky. Ostatní zelené plochy – podél
hranice pozemku budou ponechány 6,00 m široké pruhy zelené plochy, které budou výškově přizpůsobené
místním podmínkám a okolním pozemkům. Budou osety trávnou s vysazenými keři a vyššími dřevinami,
podél plotu budou využity úponkovité (př. plané víno). Jako zelené plochy budou řešeny i plochy pro
rozšíření výrobních nebo skladových možností v rámci 2. etapy výstavby. Jde o plochy při západní hranici
výrobního areálu. Tyto plochy budou do doby ev. jiného využití osety travní směsí a udržovány jako zelené
plochy.
SO-10 Oplocení podél pozemku bude řešeno jako drátěný plot (pletivo) s povrchovou úpravou se sloupky
z pozinkovaných profilových trubek nebo ocelových profilů zabetonovanými na místě. V oblasti vjezdu
nákladních vozidel bude umístěna závora na elektrický pohon.
SO-11 Vrátnice bude tvořena 1 kontejnerem s integrovaným sociálním zařízením o půdorysném rozměru
14,79 m2.
SO-12 Boxy pro kamenivo (6,30 x 23,10 m) – stěny budou vystavěny do výše 3,00 m z masivního zdiva
na ŽB podezdívce. Na stěny bude připevněna konstrukce pultové střechy z válcované profilové oceli a
profilových trubek. Boxy budou na 3 stranách obloženy trapézovým plechem povrchovou úpravou. Na přední
straně budou plastové závěsy k ochraně proti prašnosti a povětrnostním podmínkám.
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SO-13 Mycí prostor pro formy a silo na vodu (6,35 x 13,35 m) – tato plocha bude vytvořena na ŽB
desce, obvodové zdi o výšce 2 m ze 3 stran budou ŽB. Nad plochou bude umístěna jeřábová dráha pro
přemisťování forem. Voda bude odebírána z areálového rozvodu a po použití plně recyklována ve výrobním
procesu.
SO-14 Vysokonapěťová přípojka – vedení VN vede přímo přes pozemek stavebníka – přípojka pro novou
trafostanici se povede vodiči vrchního vedení VN ze stávajícího stožáru v JV části pozemku.
SO-15 Zařízení pro dávkování barev bude integrováno do prostoru mísícího centra; tvoří ho ocelová
nosná konstrukce připevněná k základové desce, která ponese 8 velkých pytlů (BigBagů).
SO-16 Mostová váha pro vážení nákladních vozidel na příjezdu i odjezdu podle potřeby provozovatele a
odběratelů.
SO-17 Zařízení pro malé dávkování kameniva bude umístěno na ŽB desce z mrazuvzdorného odolného
betonu o rozměrech 3,0 x 15,26 m.
SO-18 Regál na formy bude vybudován v návaznosti na zrací komoru pro skladování forem k výrobě
betonových výrobků. Bude postaven na základové desce z odolného, mrazuvzdorného betonu o rozměrech
10,7 x 1,9 m. Regál tvoří nosná konstrukce z profilové válcované oceli nebo profilových trubek s povrchovou
úpravou, opatřená pultovou střechou se sklonem 15° s krytinou z trapézového plechu.
SO-19 Box na zlomkový beton (7,17 m2) bude sloužit jako mezisklad pro betonové úlomky a vyřazené
betonové výrobky. Bude ze 3 stran ohraničen masivní, 3 m vysokou ŽB stěnou, ukotvenou na
mrazuvzdorném ŽB základu z betonu s povrchem ze zámkové dlažby.
SO-20 Jímka na splaškové vody je navržena jako prefabrikovaná jímka SK 250 o objemu 25 m3 (průměr
3,7 m, hloubka 2,5 m).
SO-21 Úpravna vody – areál bude zásobován z několika studní. Vodu bude třeba upravovat, aby splňovala
hygienické požadavky (vyhl. č. 252/2004 Sb.) a parametry na záměsovou vodu do betonu (norma EN 1008:
2002 záměsová voda do betonu).
SO-22 Čerpací stanice bude sloužit pro zásobování areálu pitnou i užitkovou vodou. Jedná se o malý
objekt o rozměrech cca 5 x 4,2 m, který je vybaven podzemním vodojemem (2x prefabrikovaná
železobetonová jímka na pitnou vodu o objemu 10 m3, jedna na pitnou vodu a jedna na technologickou
vodu), studny budou vystrojeny nerezovými čerpadly Grunfos s výkonem 0,5 l/s, které budou dodávat vodu
do vodojemu. Z vodojemu bude přes filtrační zařízení dodávána voda do vodovodní sítě areálu pomocí
čerpadla.
Umístění závodu je patrné ze situací v přílohách oznámení (přílohy č. 1 a 2), situace areálu je rovněž zřejmá
z následujícího obrázku.
Technické a technologické řešení stavby
Závod na výrobu betonových výrobků se skládá z následujících technologických celků.
1) Dávkovací a míchací zařízení – kamenivo bude z nákladního automobilu sypáno do plnící jímky
(výsypky) pod úrovní terénu, která je zakrytá pojízdným roštem. Dopravníkovým pásem bude kamenivo
dopravováno do vyšších oddílů do 12-dílného řadového zásobníku, který se skládá ze 4 sil s kapacitou 75
m3, 2 sil s kapacitou 285 m3 a 6 sil s kapacitou 138,5 m3. Celková kapacita činí 1700 m3, což je cca 2550
tun různého kameniva. Skladovaný materiál je při odběru ve spodní části dávkován na 2 vážní pásy
pomocí dávkovacích pásů.
Zvážené kamenivo bude dále přepravováno do skipového vozíku, který je dopraví do míchacího zařízení,
umístěného v pracovní výšce 6 m. Vedle nich budou na stropě umístěna 4 cementová sila o objemu 100
t. Ta budou plněna přímo z cementové cisterny pomocí plnícího potrubí. Vzduch odváděný při plnění
cementových sil bude čištěn přes prachový filtr.
V pracovní výšce 6 m se také nachází obslužný panel a řídící a kontrolní jednotka pro sila a míchací
zařízení. Receptury jednotlivých výrobků jsou uloženy v řídícím počítači míchacího zařízení. Po naplnění
míchacího zařízení kamenivem následuje elektronicky řízené přidávání cementu, příměsí, barviva a
zjišťování potřebného množství vody, které je následně odváženo a přidáváno do směsi. Po promísení je
směs dopravována do zásobníku lisu.
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2) Lis na výrobu betonových výrobků – v kompaktním lisu firmy HESS se pomocí výměnných forem
vyrábějí různé menší betonové výrobky. Směs je dopravována ze zásobníku plnícími vozíky do formy a
pomocí vibračního procesu potřebným způsobem zhutněna.
3) Okruh zrání betonových výrobků – výrobky jsou dále na dřevěných podložkách o rozměru
1400x1150 mm transportovány do elevátoru, kde se stohují do výšky 21 pater a následně jsou pomocí
přesuvny dopravovány do zrací komory, která je vybavena regálovým systémem. Ve zrací komoře, kde
jsou nastavitelné klimatické podmínky, výrobky dozrávají.
Proces klimatizování zrací komory zajišťuje zařízení na cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající zráním
betonových výrobků je optimálně využíváno. Ideální podmínky pro zrání betonových výrobků jsou kolem
25°C a příslušné vlhkosti vzduchu.
Obrázek: Situace areálu
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4) Skladovací plochy – po vytvrdnutí, které trvá cca 24 hodin, přepravuje posuvna podložky s výrobky ze
zrací komory do elevátoru. Válečkovou dráhou jsou podložky s výrobky dále přepravovány do srážecího
manipulátoru, který výrobky překládá a vrství na paletu. Palety s výrobky jsou zapáskovány a
transportovány speciálním dopravníkem ven z výrobní haly. Na skladovací místo jsou palety
přepravovány vysokozdvižným vozíkem.
Prázdné výrobní podložky jsou okartáčovány, zvlhčeny a následně ve stohovači stohovány po 27 kusech.
Stohy s podložkami jsou pomocí přesuvného vozíku odebírány ze stohovače a následně přepravovány do
zásobníku podložek, kde jsou po jedné odebírány a přepravovány k výrobnímu lisu. Pokud lis nevyšle
hlášení o potřebě podložek, přepraví vozík stohy s podložkami do meziskladu podložek.
5) Vnitroareálová doprava – v rámci výroby budou k dispozici 3 vysokozdvižné vozíky – 2 pro neustálé
vyvážení výrobků z expedičního pásu na sklad a 1 pro ostatní manipulace. Na straně obchodu bude třeba
5 vysokozdvižných vozíků pro nakládku výrobků na kamióny. Vozíky budou mít dieselový pohon.
Údaje o provozu, směnnost, pracovní doba
Plánovaný počet pracovníků:
Provoz

31

výroba:

6:00 – 22:00 hod (2-směnný, 5 dní/týden)

kanceláře:

8:00 – 17:00 hod

expedice:

7:00 – 17:00 hod

Navážení surovin:

7:00 – 18:00 hod

Výroba:

březen - prosinec (leden - únor zimní přestávka, údržba zařízení)

Roční výkon výroby betonových výrobků (t/rok):
Zámková dlažba
Dlažební desky
Zahradní a silniční obrubníky, zahradní tvarovky
Ostatní stavební prvky
Celková výroba:

90 000
5 000
23 000
5 000
123 000

Na následujícím obrázku je model výrobního závodu, který byl současně využit pro vizualizaci a zákresy do
pohledových fotografií. Podrobněji viz příloha č. 3 oznámení.
Obrázek: Model výrobního závodu
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Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obrázek: Situace stavby (1:10 000)

STRANA 14 z 80

Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

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

01/2012

Předpokládaný termín dokončení výstavby 1. etapy:

11/2012

Předpokládaný termín zahájení provozu:

04/2013

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

Jihomoravský

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

obec:

Pohořelice

Městský úřad Pohořelice
Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Pohořelice

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Pohořelice

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Rozhodnutí

Právní předpis

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí

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

MÚ Pohořelice, Odbor územního
plánování a stavební úřad

Stavební povolení (vodoprávní
rozhodnutí)

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

MÚ Pohořelice, Odbor územního
plánování a stavební úřad

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

MÚ Pohořelice, Odbor životního
prostředí

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

MÚ Pohořelice, Odbor územního
plánování a stavební úřad

Kolaudační rozhodnutí

MÚ Pohořelice, Odbor životního
prostředí
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

KÚ Jihomoravského kraje, Odbor
životního prostředí

Povolení k nakládání s vodami
(odběr podzemních vod)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

MÚ Pohořelice, Odbor životního
prostředí (vodoprávní úřad)

Povolení k likvidaci srážkových vod
zasakováním

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

MÚ Pohořelice, Odbor územního
plánování a stavební úřad

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

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

B.II.1. Půda
Zájmové území se nachází po levé straně silnice II/395 Velká Bíteš – Dolní Kounice - Pohořelice, jihozápadně
od města Pohořelice, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Parcely leží mimo zastavěné území, v současné době jsou
zemědělsky využívané jako orná půda. Dle informací, poskytnutých uživatelem pozemků a správcem
meliorační kostry, nejsou na dotčených pozemcích vynaloženy investiční prostředky za účelem zvýšení půdní
úrodnosti (odvodnění).
Celková plocha dotčená realizací záměru činí 59 943 m2. Je navrhován trvalý zábor zemědělské půdy
v rozsahu celého výrobního areálu.
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Záměr nezasahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), ani nevyžaduje jejich zábor.
Tabulka: Přehled dotčených pozemků

parcelní
číslo
6353

druh pozemku

využití

orná půda

zemědělská půda

způsob
ochrany
ZPF

výměra
(celková)
15 929 m2

6354

orná půda

zemědělská půda

ZPF

13 952 m2

6355

orná půda

zemědělská půda

ZPF

30 032 m2

Situace katastrální mapy je patrná z následujícího obrázku.
Obrázek: Situace katastrální mapy (bez měřítka)

Ochranná pásma
Na řešené území zasahují následující ochranná pásma:
−
−
−
−
−

silniční ochranné pásmo 15 m,
ochranné pásmo el. vedení VN 22 kV – 10 m na obě strany od krajních vodičů,
ochranné pásmo hřbitova (pohřebiště) 100 m,
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu – 20 m na obě strany od obrysu potrubí (nezasahuje na
pozemek)
ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky.
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B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody řešena balenou vodou.
Potřeba pitné vody za provozu bude kapacitně pokryta z nově vybudovaného vrtu HV-2 situovaného na
pozemcích provozovatele v severozápadním rohu výrobního areálu. Vrt byl proveden do hlubšího
hydrogeologického kolektoru neogenních sedimentů (karpatu), který je charakteristický střídáním málo
mocných poloh jílů a jemnozrnných písků.
Podzemní voda z neogenních sedimentů ve všech ukazatelích vyhovuje požadavkům na pitnou vodu
(vyhláška 252/2004 Sb.). Zvýšení obsahu železa, 0,27 mg/l oproti požadovaným 0,20 mg/l ve vyhlášce, je
dáno geologickým prostředím a je tudíž považováno za vyhovující ve smyslu vyhlášky (vysvětlivka č. 34 u
ukazatele železo). Podrobnější údaje o kvalitě jsou uvedeny v části C.II. oznámení.
Čerpací zkouškou ověřená vydatnost vrtu je více než 0,1 l/s. Podrobnosti odběru, včetně množství odebírané
vody bude předmětem následného správního řízení a vydání rozhodnutí povolení k nakládání s vodami.
Předpokládaný počet zaměstnanců činí:

výroba:

18 osob

administrativa:

13 osob

Denní potřeba pitné vody:

18x125 l + 13x67 l = 3 121 l = 3,1 m3

Roční potřeba pitné vody pak činí:

3,1x250 = 775 m3

Zjištěná vydatnost vrtu HV-2 je pro zásobování areálu pitnou vodou dostačující.
Výpočtová potřeba pitné vody je uvedena v následující tabulce.
POTŘEBA PITNÉ VODY
denní potřeba
[l/den]
3 121

maximální hodinová potřeba

měsíční potřeba
3

[l/hod]
227

roční potřeba

průměrný přítok

[m /měsíc]

3

[m /rok]

[l.s-1]

62

775

0,036

Technologická voda
Spotřeba vody ve výrobě bude zajištěna z nově vybudovaných vrtů HV-1 a HV-3, resp. mělkých studen,
situovaných na pozemcích provozovatele. Jako technologická voda bude využívána podzemní voda
z hydrogeologického kolektoru fluviálních štěrků, tzn. voda z první zvodně – mělká. Podzemní voda svými
kvalitativními parametry nevyhovuje jako pitná, z hlediska vody záměsové je ve všech parametrech
vyhovující. Podrobnější údaje o kvalitě jsou uvedeny v části C.II. oznámení.
Zdroj je schopen zabezpečit čerpané množství alespoň 0,2 l/s. Podrobnosti odběru, včetně množství
odebírané vody budou (stejně jako u vrtu HV-2) předmětem následného správního řízení a vydání rozhodnutí
povolení k nakládání s vodami.
Spotřeba vody ve výrobě:
5 250 m3/rok

Výroba betonu

750 m3/rok

Vymývání dlažby

(z toho 750 m3 z recyklace)
(100% z recyklace)

Potřeba vody činí cca 20 m /den = cca 400 - 500 m3/měsíc = cca 4 000 – 5 000 m3/rok
3

Nároky na spotřebu technologické vody pro výrobu betonu se předpokládá v množství cca 5 250 m3/rok,
přičemž cca 750 m3/rok z tohoto množství (používané při vymývání dlažby) je znovu použito při výrobě.
Celkové požadavky na množství technologické vody jsou tedy projekčně stanoveny na cca 5 000 m3/rok, což
odpovídá průměrné denní spotřebě cca 20 m3, při uvažovaném počtu 250 pracovních dní za rok. Zjištěná
vydatnost vrtů HV-1 a HV-3 je pro zásobování areálu technologickou vodou dostačující.
Z výše uvedeného vyplývá, že potřeba vody činí 0,16 l /s, zdroje jsou tedy kapacitně dostačující.
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Voda pro výplach technologie bude recyklována a využívána zpětně ve výrobě směsí. Potřeba vody pro
výplach je zahrnuta v celkové bilanci technologické vody. Zdrojem vod k proplachu technologie budou vody
ze sběrné jímky.
Požární voda
Záměr neklade nároky na spotřebu požární vody.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
Elektrická instalace bude napojena v nové transformátorové stanici umístěné na pozemku stavebníka. Bude
vybudována nová elektrická přípojka 22 kW. Pro napojení zařízení bude využit vybudovaný rozvod NN
v areálu.
Předpokládaný instalovaný příkon celého zařízení bude činit cca 546 kW. Roční spotřeba energie je
odhadována na cca 980 000 kWh.
Zemní plyn
Záměr nevyžaduje odběr zemního plynu.
Vstupní suroviny
Spotřeba surovin/příměsí:
Štěrk a písek
Cement

107.000 t/rok
16.000 t/rok

Plastifikátory

75 t/rok

Barviva

50 t/rok

Celkem surovin

123.000 t/rok.

Základní vstupní surovinou pro výrobu je kamenivo. Bude používáno následujících frakcí kameniva:
Frakce 0-2

10 000 tun

Frakce 0-4

55 000 tun

Frakce 4-8

35 000 tun

Kamenivo speciální

7 000 tun.

Celková roční spotřeba kameniva bude 107 000 tun. Frakce 0-2, 0-4 a 4-8 budou odebírány z blízkých lomů
a štěrkopískoven. Speciální kamenivo (cca 6-7 druhů), které bude používáno pro vytvoření povrchové vrstvy
výrobků, bude odebíráno z jiných pískoven.
Cement bude dodáván pravděpodobně z Cementárny Mokrá, nelze však vyloučit dodávky ani od jiných
výrobců. Roční spotřeba cementu se odhaduje na 16 000 tun.
Dále budou používány plastifikátory VIBROPOR a VIBROFINISH do f. Stachem Kolín, event. jiné. Dle
bezpečnostních listů se jedná o nehořlavé a netoxické výrobky neobsahující nebezpečné látky.
Pro probarvení výrobků se budou používat granulovaná barviva (pigmenty) BAYFERROX od výrobce Lanxess
Deutschlad. Dle bezpečnostních listů se nejedná o nebezpečné látky.
Pohonné hmoty
Pro manipulaci s výrobky budou používány vysokozdvižné vozíky s dieslovým motorem. Vozíky mají spotřebu
cca 3 l nafty na motohodinu. Celkem bude k dispozici 8 vozíků:
2x výroba (vyvážení na venkovní skládky) – provoz 10 měsíců, 20 MTH/den
1x ostatní manipulace – provoz 10 měsíců, 12 MTH/den
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5x expedice (nakládka na kamiony) – provoz 12 měsíců, 12 MTH/den.
Celková roční potřeba nafty dosáhne max. 25 000 l. Dále budou při provozu používány hydraulické oleje a
mazací tuky a oleje, předpokládaná spotřeba činí
Oleje

1000 l/rok

Tuky a mazadla

100 kg/rok.

Pohonné hmoty, oleje a tuky budou skladovány v uzamykatelném skladu v přepravních sudech a nádobách.
Sklad bude vybaven záchytnou vanou a absorpčními prostředky pro případ úkapů nebo úniků ropných látek.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Záměrem je výstavba závodu na výrobu betonové dlažby s celkovou roční kapacitou cca 123 000 t/rok.
Dopravní nároky závodu lze rozdělit na dopravu surovin pro výrobu, expedici a ostatní.
Suroviny pro výrobu
Výroba bude v provozu cca 200 dní v roce, průměrná denní výroba tedy činí cca 615 t/den.
Suroviny pro výrobu budou přiváženy silniční nákladní dopravou a jsou tvořeny těmito hlavními položkami:
kamenivo cca 107 000 t/rok a cement cca 16 000 t/rok. Další méně významné položky tvoří plastifikátory
(cca 75 t/rok), barviva (cca 50 t/rok), pohonné hmoty (cca 25 000 l/rok), oleje (cca 1000 l/rok), mazací tuky
(cca 100 l/rok).
Kamenivo bude dopravováno těžkými nákladními vozidly (návěsovými/přívěsovými soupravami) o užitečné
hmotnosti cca 20 t. Průměrná intenzita dopravy kameniva činí cca 107 000/20 = 5350 vozidel/rok, tedy cca
26,75 vozidel/den (po konzervativním zaokrouhlení cca 30 vozidel/den).
Cement bude dopravován těžkými nákladními vozidly (cisternové návěsové soupravy pro dopravu cementu)
o užitečné hmotnosti cca 30 t. Průměrná intenzita dopravy cementu činí cca 16 000/30 = 534 vozidel/rok,
tedy cca 2,67 vozidel/den (po konzervativním zaokrouhlení cca 3 vozidla/den).
Další materiály pro výrobu nepřekročí v součtu cca 150 t/rok. Dopravovány budou lehkými
nákladními/dodávkovými automobily o užitečné hmotnosti cca 1 t. Průměrná intenzita dopravy cementu činí
cca 150/1 = 150 vozidel/rok, tedy cca 0,75 vozidel/den (po konzervativním zaokrouhlení cca 1 vozidlo/den).
Všechny výše uvedené hodnoty představují počet příjezdů, počet odjezdů je shodný.
Expedice
Výrobky budou expedovány po cca 250 dní v roce, průměrná denní expedice tedy činí cca 492 t/den.
Expedice bude prováděna těžkými nákladními automobily (návěsovými/přívěsovými soupravami), průměrné
ložení je uvažováno cca 18 t/vozidlo. Průměrná intenzita expediční dopravy činí cca 123 000/18 = 6834
vozidel/rok, tedy cca 27,4 vozidel/den (po konzervativním zaokrouhlení cca 30 vozidel/den). Uvedená
hodnota představuje počet odjezdů, počet příjezdů je shodný.
Ostatní
U závodu se nachází parkoviště pro osobní automobily, určené pro zaměstnance/zákazníky. Související
intenzita osobní dopravy je uvažována v úrovni cca 50 osobních vozidel/den. Uvedená hodnota představuje
počet příjezdů, počet odjezdů je shodný.
Dopravní trasy
Záměr se nachází při silnici II/395 a jejím prostřednictvím na silnici I/52 (resp. R52) a I/53. Naprostá většina
dopravních vztahů záměru je orientována severním směrem od města Pohořelice (tzn. do vnitrozemí).
Doprava surovin pro výrobu bude využívat silnici R52 (severním směrem od záměru) ze 100%.
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Expedice výrobků bude využívat silnici R52 (severním směrem od záměru) z cca 75% celkových dopravních
nároků záměru. Na silnici I/52 (jižním směrem od záměru) potom připadá cca 10% a na silnici I/53
(západním směrem od záměru) cca 15% celkových dopravních nároků záměru.
Osobní doprava je z tohoto hlediska méně významná, lze uvažovat obdobné rozdělení tras jako u expediční
dopravy.
Souhrnné údaje
Celkové intenzity dopravy související se záměrem jsou shrnuty v následující tabulce.
Tabulka: Intenzity dopravy, související se záměrem [vozidel/den]

Druh dopravy
Suroviny pro
výrobu
Expedice
Ostatní
Celkem

Směr R52 (sever)
66 těžkých
nákladních
2 lehká nákladní
45 těžkých
nákladních
75 osobních
111 těžkých
nákladních
2 lehká nákladní
75 osobních

Směr I/52 (jih)
---

Směr I/53 (západ)
---

6 těžkých nákladních

9 těžkých nákladních

10 osobních

15 osobních

6 těžkých nákladních

9 těžkých nákladních

10 osobních

15 osobních

Celkem
66 těžkých
nákladních
2 lehká nákladní
60 těžkých
nákladních
100 osobních
126 těžkých
nákladních
2 lehká nákladní
100 osobních

Uvedené hodnoty představují průměrné denní intenzity dopravy a je v nich uvažováno s cílovou i zdrojovou
dopravou (součet příjezdů a odjezdů).
Hodnoty vycházejí z konzervativně stanovených dopravních nároků. Konzervativně dále není uvažováno
zpětné ložení vozidel (např. vozidla přivážející suroviny pro výrobu nebudou využita pro expedici), pro
kvalitativně jiné druhy dopravovaných komodit to ani není ve významnější míře možné.

Období výstavby
Příjezd a výjezd na staveniště je zajištěn po komunikacích s tvrdým povrchem, po silnici II/395 a dále na
R52, resp. I/52. 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 silnici II/395, ul.
Vídeňská, resp. na R52.
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.

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 výstavby
V době realizace stavby lze očekávat emise znečišťujících látek z dočasných plošných a liniových zdrojů.
Bude se však jednat o běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti, např.
zemní práce, deponie sypkých materiálů a manipulace s nimi, emise výfukových plynů ze stavebních
mechanismů a nákladních vozů.

STRANA 20 z 80

Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

V období výstavby bude dočasným plošným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní prostor staveniště,
kde bude docházet ke vzniku sekundární prašnosti z pohybu stavebních mechanismů a z nakládání se
sypkými materiály. Tyto zdroje budou po časově omezenou dobu působit na své nejbližší okolí a při
důsledném dodržování všech opatření ke snižování prašnosti bude sekundární prašnost minimální.
Množství emitovaných látek je třeba snižovat dodržováním opatření uvedených v plánu organizace výstavby
a technologickou kázní při realizaci stavby. Bude nutné (zejména v době suchého a větrného počasí)
provádět pravidelné čištění vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo šíření prachu do okolí a omezovat
prašnost i v místě stavby (vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, atd.). Opatření ke snižování
emisí znečišťujících látek během výstavby jsou navržena dále v textu dokumentace.
Plošným zdrojem emisí bude rovněž provoz stavebních mechanismů a pohyb nákladních vozidel na
staveništi.
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím, při kterých
může docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně
proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách. V průběhu výstavby také dojde ke
krátkodobému nárůstu emisí produkovaných dopravou stavebních surovin a materiálů.
Liniovými zdroji znečišťování ovzduší budou komunikace sloužící pro provoz nákladních automobilů při
navážení/vyvážení stavebního materiálu.
Z hlediska vlivů na ovzduší se jako nejvýznamnější fáze výstavby zpravidla uvažuje období zemních prací. V
této fázi je obvykle produkováno nejvyšší množství emisí. V případě částic PM10 zejména vlivem nakládání se
zeminou, ale také zvýšenými pohyby nákladních vozidel po odkryté ploše staveniště. Je tedy důležité
zejména během zemních prací důsledně dodržovat opatření ke snížení prašnosti.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Vytápění sociálního zařízení ani ohřev surovin v rámci technologie nebudou zdrojem emisí škodlivin do
ovzduší, neboť budou využívat elektrickou energii.
V rámci navržené stavby se nepředpokládá realizace nových tepelných zařízení (zdrojů) na spalování paliv.
Pro skladování cementu budou v areálu umístěny 4 sila o objemu 70 m3 (každé). Při naskladňování cementu
z autocisterny bude použita pneudoprava. Odpadní vzdušina bude vypouštěna přes odlučovače tuhých
částic. V průběhu naskladňování lze očekávat emisi tuhých látek do 8,5 g za den (uvažovaný příjezd 3
autocisteren za den).
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude za provozu působit výrobní a skladová plocha. Zdrojem emisí
bude manipulace s kamenivem a výrobky. Při manipulaci s kamenivem předpokládáme maximální celkovou
roční emisi TZL ve výši 4,858 kg/rok1.
Emisi škodlivin produkovaných při pojezdu vysokozdvižných vozíků a dopravní techniky v areálu uvádí
následující tabulka.
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/den

g/den

g/den

g/den

g/den

10,8

0,3

167,4

85,6

19,9

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především osobní automobilová doprava surovin,
výrobků a zaměstnanců areálu. Předpokládaná emise škodlivin2 při uvažované maximální intenzitě dopravy
50 OA, 1 lehké NA a 63 těžkých NA za den (+ stejný počet odjezdů) je uvedena v následující tabulce.

1

Výpočet byl proveden podle emisního faktoru US EPA ve výši 4,54.10-5 kg TZL na 1 tunu manipulované suroviny.

2

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle MEFA 02.
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tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

0,039

0,001

0,733

0,368

0,083

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

Srážkové odpadní vody
Zdrojem odtoku srážkových vod budou srážky spadlé na střechy budov, skladové plochy, vnitřní komunikace
a parkoviště. Základní bilance ploch je zhruba následující:
celková plocha pozemku:
zeleň
zastavěná plocha (půdorysné průměty střech)
skladové plochy, vnitřní komunikace a parkoviště

cca
cca
cca
cca

59 943 m2, z toho:
27 725 m2
3 222 m2
28 996 m2

Výpočet odtoku dešťových vod dle ČSN 75 6760 a 75 6101 je proveden pomocí vztahu:
Qd = Ψ . S . q

Ψ - součinitel odtoku (zámková dlažba 0,7, střechy budov 1,0)
S - půdorysný průmět odvodňované plochy
q - intenzita deště = 0,03 v l/s/m2

Objem srážek odvedený ze střech bude činit 96,66 l/s.
Qd = 1,0 . 3222 . 0,03 = 96,66 l/s
Objem srážek odvedený ze skladových ploch, vnitřních komunikací a parkovišť bude činit 609 l/s. Povrch
skladových ploch a komunikací je proveden z betonové zámkové dlažby.
Qd = 0,7 . 28 996 . 0,03 = 608,92 l/s
Na základě hydrotechnického posouzení je navrženo dešťové vody na pozemku likvidovat následujícím
způsobem:
a) dešťové vody ze střech budou sváděny do
(ŽLB Prefa 2x 25m3) s přepadem do vsakovací jímky,

akumulační

jímky

o

objemu

50

m3

b) dešťové vody ze skladových ploch, komunikací a parkovišť budou odvodněny pomocí
vnitroareálové dešťové kanalizace přes odlučovače ropných látek (TECHNEAU) do vsakovacích jímek,
c) zelené plochy budou řešeny přímým vsakováním.
Nutný retenční prostor (V) byl projektován pro zadržení 15-ti minutovému odtoku:
V = Qd . 900 s
V = (609 + 97) . 900 = 635 400 = 635,4 m3
Retenční prostor pro likvidaci srážkových vod vsakováním byl stanoven na 635,4 m3.
Je navržena realizace celkem 6 ks akumulačních vsakovacích nádrží. Všechny vsakovací jímky jsou stejné půdorysný průměr 10 m a hloubka 4 m. Vsakovací spára bude umístěna do hloubky cca 5,5 m pod terénem.
Celkový objem jedné vsakovací jímky je cca 314 m3, retenční prostor jímky je cca 104 m3. Jímka je vyplněna
štěrkem frakce 64 - 150, povrch vsakovací jámy je opatřen geotextilií.
Před každou jímkou je navržen odlučovač ropných látek TECHNEAU. Kapacita odlučovačů ropných látek musí
vyhovovat daným maximálním průtokům (jednotlivé typy a velikosti odlučovačů budou upřesněny v
dokumentaci pro stavební povolení).
Pro odvod ze střech je navržena akumulační jímka o objemu 50 m3 s přepadem do vsakovací jímky.
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Posouzení vsakování srážkových vod
Na daný pozemek byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum firmou GEOtest a.s. Brno.
Geologické poměry – vsakovací spára bude umístěna do hloubky cca 5,5 m. Geologický profil v této hloubce
je následující:
3,5 – 6,7 m: nesoudržný sediment, písčitý, valouny do 8 cm, ojedinělé, polozaoblené, valouny –
křemen, granodiorit, páskované ruly, zvodněný, písčitý štěrk až štěrkovitý písek;
Místní sedimenty mají vyšší průlinovou propustnost. Hodnota propustnosti zemin vyjádřená pomocí
koeficientu filtrace se řádově pohybuje kolem hodnoty kf = x.10-5.
Metodika – maximální dešťový odtok
Podle prof. Ing. Čížka lze s dostatečnou přesností uvažovat v našich podmínkách denní srážku 600 m3/ha.
den, s četností n = 0,1 se tato srážka vyskytne za 1 hod. Z toho vyplývá, že maximální denní srážka se
uvažuje v hodnotě 60 mm/1 m2. Těmto údajům odpovídají i maximální denní srážky dle dlouhodobých
statistik ČHMÚ. Pro další výpočet byla plocha rozdělena na 6 částí (je navrženo celkem 6 ks vsakovacích
jímek), výpočet je proveden pro 1 vsakovací jímku.
Retenční kapacita vsakovacího drénu (1 jímka):
Vd = 3,14 . 52 . 4 = 314 m3
retenční kapacita: 314 . 0,33 = 104 m3
Vsakovací kapacita:

Q = Kf .S .

∆h
∆L

Kf = 3 x 10-5 m/s
S = 78,5 m

2

součinitel propustnosti
vsakovací plocha

Q = 0,00003 x 78,5 x 1 = 0,00236 m3/s = 2,36 l/s
Kde

Q
Kf
S
(h/L)

objemový průtok (m3/s)
koeficient filtrace (m/s)
plocha průřezu - vsakovací plocha (m2)
hydraulický gradient

Vsakovací kapacita za den pro 1 jímku: 0,00236 . 86400 = 204 m3/den
Vzhledem k příznivému koeficientu vsakování (dle hydrogeologického průzkumu kf = x.10-5, ve výpočtu
uvažováno 3 x 10-5 m/s) dojde ke vsáknutí celkového objemu denních maximálních dešťových srážek během
3 dnů. Rezervou vsakování je retenční kapacita vsakovacích drénů (celkem 6x104 m3). V rámci následující
projektové přípravy (ke stavebnímu povolení) budou provedeny vsakovací vrty a nálevové zkoušky, které
ověří teoretický výpočet, event. bude upravena velikost a počet vsakovacích jímek.
Odpadní vody splaškové
Předpokládaná produkce splaškových odpadních vod odpovídá předpokládané potřebě pitné vody.
PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH
průměrná denní produkce
3

3,1 m /den

měsíční produkce
3

62 m /měsíc

roční produkce
775 m3/rok (≈ 0,036 l.s-1)

Odpadní vody splaškové budou ze stávajících sociálních zařízení odváděny do jímky splaškových vod určené
k vyvážení. Je navržena typová prefabrikovaná jímka SK 250 o objemu 25 m3. Jímka je kruhového tvaru o
průměru cca 3,7 m a hloubce cca 2,5 m. Stavební provedení musí respektovat podmínky dané ČSN 75 6081,
čl. 7. Jímka bude pravidelně vyvážena, předpokládaná četnost je stanovena na 1 za týden.
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Odpadní vody technologické
Výstavba ani provoz záměru nekladou nároky na vypouštění nebo odvoz odpadních vod technologických.
Veškeré vody použité pro výrobu betonových směsí budou recirkulovány a spotřebovány ve výrobním
procesu.
Vody z výpachů technologie a vymývání dlažby budou recyklovány. Závod bude vybaven recyklačním
zařízením na zpracování vody. Recyklační zařízení umožní zpětné využití i kalové vody, která bude v plném
rozsahu použita ve výrobě.
Čistící zařízení, recipient
Odpadní splaškové vody budou odváděny do nově vybudované jímky k vyvážení. Tyto vody budou odváženy
k likvidaci na vhodnou komunální ČOV.
Odpadní vody srážkové budou v celém objemu zasakovány na pozemku investora. Žádné vody nebudou
odváděny mimo areál, žádné recipienty nejsou dotčeny.

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).
Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce.
Kód druhu
odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

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
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17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

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 běžných druhů odpadů z výroby. Předpokládaná struktura odpadů
v období provozu je uvedena v následující tabulce.
Tabulka: Předpokládaná produkce odpadů z provozu

Kód

Kateg. Název

Množství

05 01 06

N

Ropné kaly z údržby zařízení

do 100 kg

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

do 100 kg

12 01 12

N

Upotřebené vosky a tuky

do 100 kg

13 01 13

N

Jiné hydraulické oleje

do 500 kg

13 02 08

N

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

do 500 kg

15 01 06

O

Směsné obaly

do 200 kg

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky NL, nebo obaly těmito látkami znečištěné

do 100 kg

15 02 02

N

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

do 100 kg

16 01 03

O

Pneumatiky

do 4 tun

16 06 01

N

Olověné akumulátory

do 200 kg

20 01 01

O

Papír a lepenka

do 500 kg

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad s obsahem Hg

do 100 kg

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

do 500 kg

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

do 20 tun

20 03 03

O

Uliční smetky

do 1000 kg

20 03 04

O

Kal ze septiků, žump

do 1000 kg

Vlastní výroba betonové dlažby je bezodpadová technologie díky instalovanému recyklačnímu zařízení na
zpracování výplachových vod a betonových směsí.
Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Jednotlivé
druhy odpadů budou tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány na určená místa dle charakteru
odpadu. Pro shromažďování odpadů bude zjištěn dostatečný počet nádob tak, aby bylo zabezpečeno jejich
vyhovující shromažďování i třídění dle druhů. S nebezpečnými odpady bude nakládáno dle v souladu
s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

STRANA 25 z 80

Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Odhadnutá produkce odpadů je uvedena orientačně podle charakteru záměru. Upřesnění produkce odpadů
bude možné v dalších fázích realizace záměru. Povinnosti původce odpadů jsou určeny zákonem č. 185/2001
Sb. a dalšími prováděcími předpisy platnými v oblasti odpadového hospodářství.
Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat
platnou legislativu. Provoz závodu bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit
na využití nebo odstraňování odpadů.
Na část produkovaných odpadů se bude vztahovat povinnost zpětného odběru. Podle § 38 zákona č.
185/2001 Sb., se tato povinnost vztahuje na:
−

oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené
ani nezahrnuté obsahující nejméně 70% hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou
těchto přípravků,

−

elektrické akumulátory,

−

galvanické články a baterie,

−

výbojky a zářivky,

−

pneumatiky,

−

elektrozařízení pocházející z domácností.

Původce bude využívat systém zpětného odběru, kdy uvedené komodity budou do místa zpětného odběru
předávány jako použité výrobky a nebudou se na ně vztahovat další povinnosti podle zákona o odpadech.
Investorem budou preferovány dodavatelé výrobků a služeb, kteří zajišťují zpětný odběr.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Za zdroje hluku související se záměrem lze považovat:
•

obslužná doprava (vnější),

•

technologie výroby,

•

manipulace v areálu závodu (vysokozdvižné vozíky, pojezdy vozidel).

Podrobnější údaje o jednotlivých zdrojích hluku jsou následující:
1. vykládka kameniva do násypky, akustický výkon LAW = 100,4 dB
27 operací denně, trvání 3 minuty, akustický výkon v průběhu operace LAW = 106,4 dB
provoz pouze v denní době
2. vykládka cementu do zásobníků, akustický výkon LAW = 92,8 dB
3 operace denně, trvání 25 minut, akustický výkon v průběhu operace LAW = 98,8 dB
provoz pouze v denní době
3. výrobní hala, akustický výkon do LAW = 90 dB
venkovní strana fasády
provoz pouze v denní době
4. mísicí centrum, akustický výkon do LAW = 85 dB
venkovní strana fasády
provoz pouze v denní době
5. vysokozdvižné vozíky, manipulační mechanismy, akustický výkon LAW = 103 dB
umístění na ploše záměru, nepřetržitá činnost 8 vozíků - konzervativní předpoklad
provoz pouze v denní době
6. pohyb nákladních vozidel na vjezdu do záměru, váze a ploše záměru
intenzita 15 vozidel/h
provoz pouze v denní době
7. parkoviště osobních vozidel
intenzita 10 vozidel/h
provoz pouze v denní době
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Údaje o hluku provozních technologií jsou čerpány kromě jiných rovněž z výsledků měření hluku na
obdobném zařízení f. SEMMELROCK v Seredi, Slovenská republika, a z technických dokumentů strojů a
zařízení, které budou v závodu provozovány.
Trhací práce (odstřely) nejsou používány, nedochází tak ke vzniku významných vibrací resp. hluku. Obdobně
tak další fyzikální resp. biologické faktory (ionizující nebo neionizující záření nebo jiné) nejsou produkovány.
Obslužná automobilová doprava, související se záměrem, je ve smyslu platných Metodických pokynů pro
výpočet hladin hluku z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace 1996, 2004) považována za zdroj hluku z
dopravy. Počet cca 126 těžkých vozidel a 100 osobních vozidel 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. Dopravní hluk vozidel obsluhujících záměr bude součástí celkového hluku používaných dopravních
komunikací.
Pokud jde o hluk v období výstavby, lze očekávat vliv provozu stavební dopravy a stavebních mechanismů.
Emitované hladiny hluku nejsou specifikovány, nepřekročí však hladiny hluku očekávané v období provozu.
V období výstavby lze očekávat následující zdroje hluku:
−

stavební stroje a mechanismy, akustický výkon LAW = 103 dB
umístění na ploše záměru, provoz pouze v denní době

Vibrace a záření
Betonové výrobky jsou v technologické lince vyráběny pomocí vibrolisování. Zařízení je tedy zdrojem vibrací.
Linka bude umístěna v samostatné hale.
Samotný výrobní lis bude uzavřen v protihlukové kabině. Jeho základová konstrukce bude stavebně oddělena
od základů výrobní haly, včetně vyplnění spár antivibrační hmotou. Tím se zamezí číření vibrací základovou
deskou do jiných částí konstrukcí. Vibrace šířené do podloží budou utlumeny zeminou v blízkosti konstrukce,
takže nelze očekávat přenos vibrací na větší vzdálenosti.
Vliv vibrací na zaměstnance bude omezen technickými opatřeními. Řídící panel technologické linky bude
umístěn vně protihlukové kabiny na plošině. Samotná plošina bude uložena na gumových silentblocích.
V podniku nejsou uvažovány umělé zdroje radioaktivního záření, ani významné zdroje elektromagnetického
záření.
Používané kamenivo musí splňovat požadavky na obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu i
mezní hodnoty hmotnostní aktivity.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
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
Navržený areál se nachází v katastru obce Pohořelice nad Jihlavou, jižně od města Pohořelice.
Pozemky určené pro prověřovaný záměr jsou součástí zemědělsky využívané půdy. Navržený areál se
nachází v blízkosti komunikace II/395 Velká Bíteš – D. Kounice – Pohořelice.
Průměrná nadmořská výška zájmového území je 180 – 182 m n.m.
V území převažuje zemědělské využití půdy v návaznosti na stávající zástavbu obcí. Plocha je situována ve
značné vzdálenosti od obytného území.
Širší okolí stavby a její poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obrázek: Zájmové území záměru (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 12 km jihovýchodním směrem.
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 Šumický rybník
(necelé 4 km západně), PR Plačkův les a říčka Šatava (přes 5 km jihovýchodně od stavby), a PP
Troskotovický dolní rybník (téměř 6 km jihozápadně).
Přírodní parky (PP) - nejblíže se nachází přírodního park Niva Jihlavy, cca 4 km severně.
Památné stromy - na místě stavby ani v blízkosti se žádný nenachází; na území k.ú. Pohořelice nad
Jihlavou jsou registrovány Tři duby na Studýnkové, ty se ovšem nacházejí ve vzdálenosti cca 4 km při
východní hranici katastru.
Významné krajinné prvky (VKP)
Významné krajinné prvky (VKP) - jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části
krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky
jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které
zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary,
výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a
parků.
VKP ze zákona:

Les – nejbližší lesní pozemky se nacházejí 400 m jižně od místa stavby. Tyto pozemky nebudou dotčeny.
Vodní tok, údolní niva – nejbližším vodním tokem je Mlýnský náhon (cca 700 m východně), a dále
Šumický potok (1,5 km severně). Stavba nezasahuje do toků ani do niv těchto toků.

Rybník – nejblíže se nachází Starý rybník (přes 1 km východně).
VKP registrované:
V blízkosti se nenacházejí.
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 Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny (CZ0621030) se
nachází přes 7 km jihovýchodně od místa stavby. Předmětem ochrany jsou stanoviště: 91E0 - Smíšené
jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), a 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). Dále jsou předmětem ochrany tyto živočišné druhy: husa
běločelá (Anser albifrons), husa polní (Anser fabalis), husa velká (Anser anser), orel mořský (Haliaeetus
albicilla) a rybák obecný (Sterna hirundo).
Evropsky významné lokality (EVL)
Záměr nezasahuje na území žádné EVL, nejblíže k záměru se nachází:
EVL Šumické rybníky (CZ0623027), cca 2 km severozápadně. Předmětem ochrany jsou stanoviště:
91E0 - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae), a živočišné druhy: kuňka ohnivá (Bombina bombina).
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EVL Vranovický a Plačkův les (CZ0620084), cca 3 km jihovýchodně. Komplex převážně tvrdého luhu s
fragmenty luhu měkkého (bezprostřední okolí Šatavy).
Lokalita je stanovištěm pro celou řadu obojživelníků - bohaté populace skokana ostronosého (Rana
arvalis), vyskytuje se zde řada chráněných druhů ptáků, hnízdí zde orel mořský (Haliaeetus albicilla),
luňák hnědý (Milvus migrans), čáp černý (Ciconia nigra), nocují volavka popelavá (Ardea cinerea) a
kvakoš noční (Nycticorax nycticorax). Z rostlin je významná populace bledule letní (Leucojum aestivum).
Předmětem ochrany jsou stanoviště: 3150 – Přirozené eutrofní vodní nádrže typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition, 91E0 - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae), 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).
EVL Mušovský luh (CZ0624103), 3,5 km jihovýchodně. Předmětem ochrany jsou stanoviště: 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion, 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae), 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). Dále jsou předmětem ochrany tyto
živočišné druhy: hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), roháč
obecný (Lucanus cervus) a vydra říční (Lutra lutra).
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 – nadregionální biokoridor prochází východně od plánované stavby ve směru sever - jih,
podél Mlýnského potoka a řeky Jihlavy, není v kontaktu se stavbou.
Regionální – regionální biocentra č. 1894 Smolín, č. 49 Hák a č. 342 Vrkoš jsou součástí výše uvedeného
nadregionálního biokoridoru, východně od plánované stavby. Z biocentra Smolín vychází směrem na západ
další větev regionálního ÚSES - biokoridor č. 111 Mezi rybníky-Smolín, pokračující přes regionální biocentrum
č. 51 Mezi rybníky dále na západ. Tato větev jde severně od stavby ve vzdálenosti cca 3 km.
Místní (lokální) – větve lokálního ÚSES procházejí severně a východně od stavby, nejblíže ve vzdálenosti cca
1 km. Část prvků je pouze navržena.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je umístěn na území katastru města Pohořelice, jižně od zastavěného území města. Leží jižně od
silnice I/55 na ploše zemědělské půdy, které je součástí velkého bloku zemědělsky obhospodařované půdy.
Na území města žije trvale celkem 4 407 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 města Pohořelice nepatří (dle sdělení č. 6 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 4 z dubna 2010)
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
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V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu stávající
úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského kraje a
rozptylové studie Města Brna zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže NO2 a PM10 v
okolí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích.
Oxid dusičitý (NO2)

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti
navrhovaného záměru dosahují úrovně 23 až 26 µg.m-3, tedy do 65% imisního limitu (LV=40 µg.m-3),
maximální hodinové koncentrace dosahují hodnot 80 až 100 µg.m-3, tedy do 50% limitu (LV=200 µg.m-3).
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Tuhé látky (PM10)

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace PM10 v blízkosti navrhovaného
záměru dosahují úrovně do 35 µg.m-3, tedy do 88% imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální
24hodinové koncentrace dosahují hodnoty imisního limitu (LV=50µg.m-3) s podlimitní četností.
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.
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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

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
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
110 až 120
50 až 60

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází ve volném prostoru, ve kterém se nacházejí pouze polní pozemky, pohřebiště a
komunikace. Prostor není určen pro trvalý pobyt a nenachází se zde žádné chráněné prostory.
Nejbližší nebo nejvíce dotčeny chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se nachází
ve vzdálenosti cca 850 metrů od hranice záměru severním směrem, ve stejné vzdálenosti jihovýchodním
směrem a cca 420 metrů jižním směrem. V těchto prostorech jsou voleny referenční (výpočtové) body pro
posouzení hluku:
1
2
3

Pohořelice, ul. Vídeňská č.p. 718, vzdálenost od přilehlého okraje záměru cca 850 metrů
Pohořelice, část Velký Dvůr č.p. 584, vzdálenost od přilehlého okraje záměru cca 850 metrů
Pohořelice, hájovna č.p. 279, vzdálenost od přilehlého okraje záměru cca 420 metrů

Poloha referenčních bodů je zřejmá z následujícího obrázku.
Obrázek: Poloha referenčních (výpočtových) bodů
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Stávající hluková situace v území je dána zejména dopravním provozem na komunikacích dotčeného území
(silnice I/52, R52 a I/53).
Hygienické limity pro hluk z provozoven činí LAeq,T = 50/40 dB (den/noc), pro hluk z provozu na pozemních
komunikacích LAeq,T = 55/45 dB (den/noc) a pro hluk z provozu na hlavních pozemních komunikacích
LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).
Protože záměr bude provozován pouze v denním období, jsou aplikovatelné pouze denní limity.
Hluková situace dotčeného území dle strategické hlukové mapy (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2006) je
znázorněna na následujících obrázcích.
Obrázek: Strategická hluková mapa, město Pohořelice (výřez), rok 2006, Ldvn [dB]

Ukazatel Ldvn (den, večer, noc) charakterizuje celodenní obtěžování hlukem, ukazatel Ln (noc) potom rušení
spánku. Pro hlukové ukazatele Ldvn a Ln jsou dle vyhlášky 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty
hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních
plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování), stanoveny následující
mezní hodnoty:
pro silniční dopravu Ldvn = 70 dB, Ln = 60 dB.
V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí. Úroveň
elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běžnému stavu, bez
konfliktů s hygienickými limity.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.
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Obrázek: Strategická hluková mapa, město Pohořelice (výřez), rok 2006, Ln [dB]

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchové vody
Hodnocené území patří hydrograficky do hlavního povodí 4-00-00 řeky Dunaj a k jejímu dílčímu povodí 4-1604 Jihlava od Rokytné po ústí a Svratka od Jihlavy po ústí. Při detailním členění je zájmové území součástí
drobného povodí 4-16-04-012 Mlýnský náhon od Šumického potoka po Olbramovický potok, jehož plocha je
12,066 km2.
Řeka Jihlava protéká ve směru zhruba S - J cca 2,5 km východně od území staveniště. Jihlava pramení na
jižních svazích Lísku u Jihlávky ve výšce 670 m n.m. a ústí do střední nádrže Nové Mlýny u Iváně v 170 m
n.m. Délka toku je 184,6 km, průměrný průtok u ústí 11,75 m3/s (Vlček a kol., 1984).
Mlýnský náhon je umělým vodním tokem, který začíná v Cvrčovicích náhonem z řeky Jihlavy, protéká
Pohořelicemi a ústí do Olbramovického potoka nad rybníkem Vrkoč. Délka Mlýnského náhonu je cca 7,0 km,
po celé délce toku je významným vodním tokem dle Vyhlášky č. 267/2005 Sb., v platném znění.
Mlýnský náhon protéká ve vzdálenosti cca 800 m východně od plochy posuzovaného záměru.
Vlastní hodnocené území je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad.
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Obrázek: Hydrologická situace (výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000)

Podzemní vody
Lokalita záměru leží dle hydrogeologického členění v rajónu 2241 - Dyjsko-svratecký úval.
V území lze předpokládat výskyt dvou zvodní, a to první tzv. mělké zvodně, nacházející se v prostředí
kvartérních sedimentů a hlubší zvodně zjištěné v prostředí terciérních neogenních sedimentů, resp.
neogenních jemnozrnných písků a písčitých jílů.
Na pozemcích byly pro potřeby zásobování provozu betonárny pitnou a užitkovou vodou vybudovány celkem
3 hydrogeologické objekty - vrty HV-1, HV-2 a HV-3.
Vrty HV-1 a HV-3 (každý do hloubky cca 9 m) budou jímat technologickou vodu z prostředí mělké zvodně.
Zvodnění je vázáno na prostředí písčitých štěrků a písků se štěrkem akumulačních teras řeky Jihlavy. Hladina
podzemní vody se nachází v úrovni 3,1 - 3,7 m pod terénem a je převážně volná. Podzemní voda svými
kvalitativními parametry nevyhovuje jako pitná, z hlediska vody záměsové je ve všech parametrech
vyhovující. Předpokládaná vydatnost vrtů je cca 0,3 l/s. Z hlediska chemismu náležejí podzemní vody k typu
Ca-Mg-HCO3 s celkovou mineralizací 450 - 600 mg/l.
Tabulka: Hodnoty vybraných ukazatelů kvality podzemní vody (vrt HV-1)

ukazatel
konduktivita
Ca + Mg
chloridy

jednotka
-1

mS.m

-1

mmol.l

-1

mg.l

-1

244/2004 Sb.

29.7.2010

3.8.2010

19.8.2010

24.9.2010

125

138,3

135,6

137,7

x

2-3,5

7,16

6,96

7,11

x

100

100

100

96

x

dusičnany

mg.l

50

104

52,8

96,1

93,9

sírany

mg.l-1

250

365

348

366

x

železo

-1

0,2

65,7

<0,05

8,91

0,30

mg.l
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Zdrojem pitné vody bude hydrogeologický vrt HV-2 (hluboký cca 50 m). Zvodnění je zde vázáno na polohy
neogenních jemnozrnných písků, které tvoří polohy v jílových sedimentech. Hladina podzemní vody byla
vrtnými pracemi zjištěna v hloubce cca 30 m pod terénem a po vystrojení vrtu se ustálila na úrovni 4,78 m
pod terénem. Podzemní voda ve všech ukazatelích vyhovuje požadavkům stanovených vyhláškou
č. 252/2004 Sb., pro pitnou vodu. Zvýšený obsah železa - 0,27 mg/l - oproti vyhláškou požadovaným 0,20
mg/l je dáno geologickým prostředím a je tudíž považováno za vyhovující.
Tabulka: Hodnoty ukazatelů kvality podzemní vody (vrt HV-2)

ukazatel
enterokoky
Escherichia coli
koliformní bakterie
mikroskopický obraz - abioseston
počet organismů
živé organismy
počty kolonií při 22˚C
počty kolonií při 36˚C
1,2-dichlorethan
amonné ionty
antimon
arsen
barva
benzen
benzo(a)pyren
berylium
bor
bromičnany
dusičnany
dusitany
fluoridy
hliník
hořčík
CHSKMn
chlor volný
chloridy
chloritany
chrom
chuť
kadmium
konduktivita
kyanidy celkové
mangan
měď
nikl
olovo
pach
pesticidy jednotlivě
pesticidy celkem
pH
PAU
rtuť
selen
sírany
sodík
stříbro
tetrachlorethen
trihalomethany
trichlorethen
trichlormethan
vápník
vápník a hořčík
zákal
železo

jednotka
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
%
jedinci/1 ml
jedinci/1 ml
KTJ/1 ml
KTJ/1 ml
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mS/m
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mmol/l
ZF(t)
mg/l

1.2.2011
0
0
0
10
0
0
11
3
<0,3
0,47
<5
<5,0
<5
<0,1
<0,002
<0,1
0,0517
<2
<3,0
0,01
0,31
<0,05
23,0
<0,5
<0,02
5
<5
<1
přijatelná
<0,5
48,8
<0,005
<0,05
<1
<1
<3
přijatelný
<0,01
<0,03
7,6
<0,01
<0,25
<5
25,5
9
<5
<0,1
<5
<0,1
<1
63,5
2,53
<1
0,27

244/2004 Sb.
0
0
0
10
50
0
200
20
3
0,5
5
10
20
1
0,01
2
2
10
50
0,5
1,5
0,2
>10
3
0,3
100
200
50
přijatelná
5
125
0,05
0,05
1000
20
10
přijatelný
0,10
0,50
6,5 - 9,5
0,10
1
10
250
200
50
10
100
10
30
>30
2 - 3,5
5
0,20
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Pramenné oblasti
Záměr se nachází mimo pramenné oblasti.
Zátopová území
Řeka Jihlava má vyhlášené záplavové území Q100, a vymezenu aktivní zónu Q20. V záplavovém území se
nachází východní okraj města Pohořelice a východní část území města Pohořelice. Záplavové území i aktivní
zóna jsou zakresleny v grafické části územního plánu.
Dotčené pozemky se nachází mimo záplavové území Q100 řeky Jihlavy, včetně jeho aktivní zóny. Hranice
záplavového území je vymezena cca 1 km východně od silnice II/395. Vodní tok Mlýnský náhon nemá
záplavové území vymezeno.
Vodní zdroje
V prostoru projektovaného záměru se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č.
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
Podél východního okraje silnice Pohořelice - Nová Ves II/395 probíhá hranice pásma hygienické ochrany II.
stupně vnější vodního zdroje Nová Ves. Pásma hygienické ochrany vodního zdroje Nová Ves byla stanovena
Rozhodnutím Okresního úřadu Břeclav, referátem životního prostředí č.j. vod. 1743/02-231.2/Bi ze dne
1.7.2002. Projektovaný záměr leží mimo výše uvedené pásmo hygienické ochrany II. stupně vnější.
Dotčené území leží v prozatímním ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů - minerálních vod
Pasohlávky vyhlášené Nezbytným prozatímním ochranným opatřením MZ ČSR č.j. ČIL - 62-44221.10.1996/4522 ze dne 25.10.1996 - prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod. Zdroje
přírodních a minerálních vod jsou ve správě Českého inspektorátu lázní a zřídel, a podléhají režimu zákona č.
164/2001 Sb., lázeňský zákon. Tyto zdroje se nacházejí v k.ú. Pasohlávky a k.ú. Mušov, jedná se o dva vrty
Mušov-3G a Pasohlávky-2G. Z pohledu vyhlášky č. 423/2001 Sb., o zdrojích a lázních, jde o teplou, sirnou,
silně mineralizovanou minerální vodu sírano-chloridového sodného typu, čerpanou z hloubek cca 1 400 m a
více.

C.II.5. Půda
Záměr je situován na plochách zemědělské půdy (ZPF), dotčené parcely jsou v současné době zemědělsky
využívané jako orná půda. Dle informací, poskytnutých uživatelem pozemků a správcem meliorační kostry,
nejsou na dotčených pozemcích vynaloženy investiční prostředky za účelem zvýšení půdní úrodnosti
(odvodnění).
Celková plocha dotčená realizací záměru činí 59 943 m2. Je navrhován trvalý zábor zemědělské půdy.
Na základě provedeného pedologického průzkumu a po konfrontaci s písemnými a kartografickými materiály
Komplexního průzkumu zemědělských půd a Bonitace zemědělského půdního fondu dotčené oblasti bylo
zjištěno, že území tvoří černozem typická, černozem degradovaná (vyluhovaná) na spraši a
hnědozem typická na spraši. Zrnitostně se jedná o půdy převážně středně těžké, s příznivým vodním
režimem.
Charakteristika půdotvorného substrátu
Název substrátu:

spraš

Geologická příslušnost:

čtvrtohory starší - pleistocén

Všeobecná charakteristika:

větrem naváté hlíny se značným obsahem prachových
částic, s obsahem asi 10 – 15 % písku a kolem 5 %
fyzikálního jílu; barva závisí na obsahu rozptýleného hnědele
a uhličitanu vápenatého; obvykle bývá světle šedožlutá až
světle hnědá; slabě zpevněná, struktura homogenní
všesměrná
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Petrografické složení, chemismus:

převládá křemen a dále živce; důležitou součástí je kalcit,
buď jemně rozptýlený nebo ve formě výkvětů a žilek;
vykazuje dostatek nezbytných biogenních mikroprvků (F, Br,
J, Cu, ZnO, CoO aj.)

Obtížnost zvětrávání:

zvětrává lehce

Mocnost zvětraliny (pokryvu):

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

Skelet:

---

Zrnitostní složení:

ojediněle hlinitopísčitá, převážně hlinitá, lokálně jílovitohlinitá

Minerální síla:

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

Poznámka

uplatňují se jako velmi hluboký substrát nebo jako matečný
substrát ve formě překryvů především pleistocenních teras a
vápnitých navátých písků.

Černozemě jsou rozšířeny v nejsušších a nejteplejších oblastech, kde vznikly v raných obdobích postglaciálu
pod původní stepí a lesostepí. V dnešní době se uchovávají ve své původní podobě převážně jen díky
zemědělské kultivaci. Matečným substrátem jsou většinou spraše, jen místy se uplatňují také zvětraliny
slínovců (slíny), vápnité terciérní jíly nebo vápnité písky. Nadmořská výška výskytu černozemí zpravidla
nepřesahuje 300 m. Utváření terénu je převážně ploché, rovinaté. Místy se však černozemě hojně uplatňují v
pahorkatinném a dokonce vrchovinném reliéfu. Hlavním půdotvorným procesem při vzniku černozemí byla
intenzivní humifikace, která probíhala pod stepní vegetací (černozemní půdotvorný pochod). Pro půdní profil
je charakteristický nápadně mocný, tmavě zbarvený humusový horizont, který obvykle zasahuje do
hloubky 60 - 80 cm. Tento horizont se vyznačuje odolnou vodostálou strukturou a hojným edafonem. Pro
spraš je příznačná přítomnost vápnitých žilek, povlaků a konkrecí (cicvárů) a chodeb stepních savců,
vyplněných humózní zeminou (krotovin). Černozemě jsou nejčastěji středně těžké, bez skeletu, s vyšším až
vysokým obsahem kvalitního humusu, mají neutrální reakci a velmi dobré sorpční vlastnosti. Také fyzikální
vlastnosti jsou většinou velmi příznivé.
Černozem modální na spraši – jedná se o velmi hluboké půdy, se středně hlubokou až hlubokou ornicí,
většinou porušené struktury, tmavě šedohnědě zbarvenou, hlinitou, s vysokým podílem prachových částic,
která přechází do poněkud tmavěji zbarveného humusového horizontu sahajícího do hloubky 46 - 56 cm. Je
krupnaté struktury, hlinitý, drobivý, příznivého fyzikálního stavu, který postupně přechází do přechodného
horizontu šedohnědě zbarveného s postupně slábnoucími humusovými záteky. Je zprvu krupnaté struktury,
která postupně mizí, hlinitý, mírně ulehlý, příznivého fyzikálního stavu, slabě vápnitý. Matečným substrátem
je spraš plavé barvy, bezstrukturní, hlinitá, s četnými pseudomyceliemi, někdy eflorescencemi a cicváry
CaCO3. Půdy vykazují hluboké a souvislé prokořenění. Jemné vlásečnicové kořínky pronikají až do spraše.
Oživení půdy makroedafonickou složkou je intenzivní.
Zrnitostně to jsou velmi příznivé hlinité půdy s obsahem jílnatých částic od 30 do 45 %. Podíl hrubšího písku
je nízký a kolísá většinou v rozmezí 3 – 8 %. Množství fyzikálního jílu vykazuje v jednotlivých genetických
horizontech normální průběh s klesající tendencí do většinou poněkud zrnitostně hrubšího matečného
substrátu.
Z hlediska fyzikálního vykazují tyto půdy velmi příznivý stav. V celém profilu mají výhodnou pórovitost za
příznivého poměru obsahu vody a vzduchu. Jsou propustné pro vodu i vzduch s příznivou kapilaritou i vodní
kapacitou. Faktor, který omezuje tyto příznivé vlastnosti, je nízký úhrn dešťových srážek, zvýšený výpar
z půdy a často výsušné, jihovýchodní větry, vanoucí v jarním období. Proto může mít i v těchto velmi
příznivých půdách nedostatečná zásoba půdní vláhy v době déletrvajícího přísušku nepříznivý vliv na vývoj a
výnosy pěstovaných zemědělských plodin. Černozemě modální na spraši patří pro svoje všestranné velmi
příznivé vlastnosti mezi nejkvalitnější půdy naší republiky.
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Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a jejich zařazení do tříd ochrany zemědělské
půdy
Výchozími podklady pro výzkum a hodnocení podmínek zemědělské výroby jsou materiály a mapy
komplexního průzkumu zemědělských půd. Pro bonitaci zemědělského půdního fondu bylo však potřeba
vyhodnotit nejen základní půdní vlastnosti, ale i další agroekologické faktory (klima, reliéf terénu atd.). Proto
byla pro účely bonitace vypracována podle jednotlivých principů soustava bonitovaných půdně ekologických
jednotek ČR (BPEJ). V obecném pojetí se pod tímto pojmem chápe specifický územní celek, který má v
důsledku interaktivního působení jednotlivých složek přírodního prostředí (půda, klima, reliéf terénu a pod.)
konkrétní agroekologické vlastnosti, projevující se určitou hodnotou produkčního potenciálu.
Při vyčleňování BPEJ byla dodržována zásada, že všechny složky prostředí jsou rovnocenné a při určování
příslušnosti určité lokality ke konkrétní BPEJ nejsou rozhodující genetické vlastnosti půd, klimatu reliéfu, ale
stejně významné jsou i obsah skeletu, hloubka půdy, expozice a další fyzikálně a chemické vlastnosti půd.
Dle bonitace zemědělského půdního fondu jsou půdní představitelé zájmového území zařazeni do
následujících BPEJ:
BPEJ
0.01.00

Půdní představitel
černozem modální

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.
01 - Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně
těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem
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.
Třídy ochrany zemědělské půdy
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 I. třídy ochrany zemědělské půdy.
Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v
polohách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu
pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro
liniové stavby zásadního významu.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Dle geomorfologického členění náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatských
sníženin, podsoustavy Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Dyjsko-svratecký úval, podcelku Drnholecká
pahorkatina. V detailu jde o okrsek Olbramovická pahorkatina. Severovýchodně v prostoru města Miroslav
navazuje na Olbramovickou pahorkatinu Leskounská vrchovina. Reliéf je typický pro nížinnou pahorkatinu na
neogenních a kvartérních uloženinách, místy s ostrůvky permokarbonských hornin.
Terén na hodnocené lokalitě je rovinný a leží v nadmořské výšce 182,0 - 183,5 m n.m. Terén je na území
rovinatý. Morfologie širšího okolí lokality je zatížena komunikačními koridory (silnice I/52, I/53, II/395,
železniční vlečka).
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Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska leží zájmové území v oblasti neogenních sedimentů Karpatské
předhlubně. Ty jsou překryty usazeninami kvartérního stáří převážně eolického a fluviálního původu.
Neogenní sedimenty karpatské předhlubně jsou v zájmovém území představovány uloženinami badenského
stáří. Badenské sedimenty jsou na bázi tvořeny sutěmi a suťovými brekciemi suchozemského, místy i
marinního původu v hlubokých depresích popř. různými typy písků a štěrků. Na psamitických uloženinách
došlo k ukládání šedozelených popř. hnědozelených nevrstevnatých karbonatických jílů se střípkovitým
rozpadem, označovaných jako tégly. Povrch neogenních sedimentů se na lokalitě nachází v úrovni cca 6,0 7,0 m p.t.
Kvartérní sedimenty jsou na bázi tvořeny písčitými štěrky a písky se štěrky terasy řeky Jihlavy risského stáří.
Jedná se o cca 4,0 - 5,0 m mocné souvrství písčitých štěrků a písků se štěrky, místy s polohami čistých písků
o mocnosti do cca 0,5 m. Valouny štěrku jsou o průměru cca 1 - 3 cm, ojediněle až cca 5 cm.
Svrchní část geologického profilu je tvořena uloženinami eolického původu. Jde převážně o spraše a
sprašové hlíny o mocnosti do cca 1,5 m.
Geologický profil byl na lokalitě ověřen vrtem HV-1 do hloubky cca 9 m p.t. a vrtem HV-2 do hloubky cca 50
m p.t. Vrtnými pracemi byl zjištěn níže uvedený geologický profil (zjednodušeno).
Tabulka: Geologický profil vrtu HV-1

hloubka (m)

poloha

0,0 - 0,4

ornice

0,4 - 1,4

spraš

1,4 - 2,1

sprašová hlína

2,1 - 2,7

písek až písčitý štěrk (valouny do 3 až 5 cm)

2,7 - 3,2

štěrkovitý písek až písčitý štěrk

3,2 - 3,5

jílovitý štěrk až písčitý jíl se štěrkem

3,5 - 6,7

písčitý štěrk až štěrkový písek

6,7 - 14,0

neogenní písek

14,0 - 20,0

neogenní jíl

20,0 - 30,0

střídání jílů a jemnozrnných písků

30,0 - 31,5

jemnozrnný písek

31,5 - 50,0

střídání jílů a jemnozrnných písků

Hydrogeologické poměry
Lokalita záměru leží dle hydrogeologického členění v rajónu 2241 - Dyjsko-svratecký úval.
Rajón je součástí hydrogeologických struktur průlinových podzemních vod neogénu karpatské předhlubně. V
závislosti na geologické stavbě a litologickém složení této sedimentární výplně je zde možno vymezit
struktury infiltračních oblastí s volným režimem proudění podzemní vody a struktury dílčích artéských pánví s
napjatými zvodněmi.
Terciérní neogenní sedimenty jsou vyvinuty ve dvou faciích. Jedná se o facii pelitickou - jíly a jílovce, místy
vápnité nebo písčité, a psamitickopsefitickou - písky a písčité štěrky. Jíly a jílovce jsou horniny se slabou až
nepatrnou průlinovou propustností s funkcí hydrogeologického izolátoru, s koeficienty filtrace (kf) v řádech
1.10-7 až 1.10-8 m/s. Funkci hydrogeologického kolektoru v neogenních sedimentech mají písky až písčité
štěrky s dosti silnou až mírnou (kf v řádech 1.10-4 až 1.10-5 m/s) průlinovou propustností.
Neogenní sedimenty jsou na lokalitě překryty kvartérními uloženinami eolického a fluviálního původu. Oběh a
akumulace podzemní vody jsou v kvartérních uloženinách vázány na písčité hlíny, písčité štěrky a písky se
štěrkem akumulačních teras řeky Jihlavy. Ve smyslu klasifikace hornin podle koeficientu filtrace jsou fluviální
sedimenty - písčité štěrky a písky se štěrkem - horniny se silnou až mírnou průlinovou propustností s funkcí
hydrogeologického kolektoru a s koeficienty filtrace kf v řádech 1.10-3 až 1.10-5 m/s. Ostatní genetické typy
kvartérních sedimentů (spraše) mají dosti slabou až slabou (kf v řádech 1.10-6 až 1.10-7 m/s) průlinovou
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propustnost a funkci hydrogeologických poloizolátorů a při větší mocnosti funkci hydrogeologických izolátorů.
Směr proudění podzemní vody na lokalitě je od SSZ k JJV do údolní nivy řeky Jihlavy, která je regionální
erozivní bází širšího zájmového území.
Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v širším zájmovém území dotčeného záměru zjištěny
střety s evidovanými ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory,
evidované v rozsahu map ložiskové ochrany.
V dotčeném území se nenachází žádné další zdroje nerostných surovin, nepředpokládá se výskyt
geologických nebo paleontologických památek.
Stabilita území, seismicita
V zájmovém území nejsou (dle datábaze ČGS-Geofond ČR) evidovány žádné sesuvné jevy nebo svahové
pohyby, území není poddolováno, nenachází se zde stará důlní díla ani deponie.
Z hlediska seismicity náleží zájmová oblast, budovaná neogenními sedimenty karpatské předhlubně, dle
mapy seismických oblastí a hlavních zemětřesení pozorovaných na území naší republiky v období 1756 1956 (Dvořák 1956) k oblastem IV.° - V.° M.C.S. (stupnice Mercalli, Cancani, Sieberg). ČSN 730036
"Seismická zatížení staveb" a její příloha č. 1 řadí prostor styku Českého masívu a Karpatské předhlubně,
podobně jako většinu území ČR, k oblastem s intenzitou 6° M.C.S., v nichž není nutné při návrhu stavebních
konstrukcí uvažovat účinek zemětřesení. Stavby v popisovaném území tedy z hlediska přirozené seismicity
nevyžadují žádná zvláštní opatření.

C.II.6. Fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Území patří do biogeografické provincie panonské, podprovincie severopanonské, biogeografického regionu
4.1a Lechovického A, při hranici s bioregionem 4.5 Dyjsko-moravským. Z hlediska typů biochor ČR se
v prostoru stavby a blízkém okolí jedná o typ 1RE – plošiny na spraších 1. vegetačního stupně. 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. Potenciální přirozenou vegetací
v daném území je prvosenková dubohabřina (Primula veris-Carpinetum) a sprašová doubrava s Quercus
petraea, Q. pubescens, Q. robur (Quercetum pubescenti-roboris).
Fauna a flóra
Záměr je umístěn u silnice II/395 (Velká Bíteš – D. Kounice – Pohořelice), v katastru Pohořelice nad Jihlavou,
na vnějším okraji zastavěného území města Pohořelice jihozápadně od města. Plocha záměru je od něj
oddělena silnicí I/53 – nájezdem na rychlostní silnici R52.
V současnosti se jedná o zemědělsky obhospodařovanou půdu, část velkého (více než 1000 ha) pozemku –
pole. Místo plánované stavby leží při jeho východním okraji, z východu je ohraničeno silnicí II/395,
v ostatních směrech navazují pole, která se západním směrem táhnou několik kilometrů. Severní hranice
pozemku prochází v blízkosti historického hřbitova (válečné německé pohřebiště), jižní hranici tvoří polní
cesta. Za ní ve vzdálenosti přibližně 400 m navazuje les (bažantnice).
Flóra - na místě plánované stavby se dnes nachází pole, v širším okolí lze najít jen velmi řídce roztroušené
dřeviny nízkého věku a nevalné kvality. Mladé výsadby jsou součástí německého pohřebiště (100 m
severně), souvislejší relativně přirozenější porosty představuje jižně položená bažantnice (400 m).
Prohlídka místa stavby a okolí (pole, okraje silnice) byla provedena v březnu 2010, s ohledem na roční
období pouze jako orientační botanický průzkum. Při prohlídce byly nalezeny tyto druhy a rody rostlin:
Dřeviny: pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), trnovník akát (Robinia pseudacacia).

STRANA 42 z 80

Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Byliny: brukvovité (Brassicaceae), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), hluchavka nachová
(Lamium purpureum), hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule), jetel (Trifolium sp.), kakost (Geranium
sp.), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), kopřiva
dvoudomá (Urtica dioica), lopuch větší (Arctium lappa), pampeliška (Taraxacum sect. Ruderalia), penízek
rolní (Thlaspi arvense), pryšec (Euphorbia sp.), pýr plazivý (Elytrigia repens), rozrazil (Veronica sp.), řebříček
(Achillea sp.), svízel (Galium sp.), šťovík (Rumex sp.)
Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že se jedná o druhy obecně rozšířené, hojné, až ruderální, popř.
nežádoucí invazní druhy (pajasan, akát), odpovídající stanovišti i nadmořské výšce. Vzhledem k době
průzkumu je samozřejmě množství rostlin, které bylo možné nalézt a identifikovat, velmi zúžené. Přesto lze
z charakteru lokality (intenzivně zemědělsky obdělávané pozemky na hranicích se zastavěným územím města
s množstvím staveb technické infrastruktury) usuzovat, že s největší pravděpodobností se přímo na místě
stavby ani v nejbližším okolí nenacházejí žádné zvláště chráněné nebo vzácnější druhy rostlin.
Nomenklatura rostlin je použita z publikace Klíč ke květeně České republiky (K.Kubát a kol., Academia, Praha
2002).
Fauna - průzkum živočichů byl proveden pouze orientačně, jednorázově, náhodným pozorováním nebo
zjištěním pobytových stop, nebyl prováděn specializovaný průzkum v delším časovém období, sběry, ani
nebyl průzkum zaměřen na určitou zoologickou skupinu. Pozorování byla realizována na ploše záměru a
v blízkém okolí rovněž v březnu 2010. Při pochůzce byly zjištěny tyto druhy živočichů: bažant obecný
(Phasianus colchicus), hraboš polní (Microtus arvalis), srnec obecný (Capreolus capreolus), strnad obecný
(Emberiza citrinella), zajíc polní (Lepus europaeus), z plžů hlemýžď zahradní (Helix pomatia) a suchomilka
obecná (Helicella obvia).
Lze předpokládat výskyt dalších živočichů, jak bezobratlých, tak i obratlovců. S ohledem na skutečnost, že se
jedná o pole, bude však jejich výskyt pouze náhodný (obojživelníci, plazi, ptáci, savci) nebo půjde o druhy
polní, ev. synantropní (ptáci, savci), popř. protahující (ptáci). Z ptáků by se mohla vyskytovat např. čejka
chocholatá (Vanellus vanellus), koroptev polní (Perdix perdix, O), křepelka polní (Coturnix coturnix, SO),
skřivan polní (Alauda arvensis), dravci - káně lesní (Buteo buteo), popř. další druhy z blízkých rybničních
mokřadů, ze savců např. hlodavci, šelmy - lasice (Mustela spp.), liška obecná (Vulpes vulpes) a další.
Predátory může k okraji silnice lákat i potravní nabídka – kolem silnice bylo nalezeno během několika hodin
několik uhynulých zvířat (pravděpodobně následkem střetu s projíždějícími vozidly): zajíc (3 ks), srna (1 ks),
bažant (1 ks čerstvý + několik starších), zpěvné ptactvo.
Vzhledem k ploše předpokládané stavby a charakteru okolí by živočichové neměli být plánovanou stavbou
výrazněji dotčeni nebo ovlivněni. Mnohem silnější (negativní) vliv má na populace všech zde žijících živočichů
bezesporu intenzivní silniční doprava na všech okolních komunikacích.
Lesy - lesní pozemky ani porosty nebudou stavbou nijak dotčeny. Nejbližší les se nachází přes 400 m jižně
od stavby, jedná se o les zvláštního určení - bažantnici. Místo stavby a okolí náleží do přírodní lesní oblasti č.
35 – Jihomoravské úvaly, do 1. lesního vegetačního stupně (dubového).
Územní ochrana přírody
Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální
systém ekologické stability.
Nadregionální – nadregionální biokoridor prochází východně od plánované stavby ve směru sever - jih,
podél Mlýnského potoka a řeky Jihlavy, není v kontaktu se stavbou.
Regionální – regionální biocentra č. 1894 Smolín, č. 49 Hák a č. 342 Vrkoš jsou součástí výše
uvedeného nadregionálního biokoridoru, východně od plánované stavby. Z biocentra Smolín vychází
směrem na západ další větev regionálního ÚSES - biokoridor č.111 Mezi rybníky-Smolín, pokračující přes
regionální biocentrum č. 51 Mezi rybníky dále na západ. Tato větev jde severně od stavby ve vzdálenosti
cca 3 km.
Místní (lokální) – větve lokálního ÚSES procházejí severně a východně od stavby, nejblíže ve vzdálenosti
cca 1 km. Část prvků je pouze navržena (obr. viz níže - vyznačeno červeně – LBK 29 Šumický potok, LBC
28 Soutok Mlýnský náhon – Šumický potok, LBK 34 Pohořelice – Mlýnský náhon, LBC 35 Mariánský dvůr).
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Žádný ze skladebných prvků ÚSES se stavby nedotýká, ani se nenachází v její bezprostřední blízkosti, jak je
patrné z následujících obrázků.
Obrázek: Situace nadregionálního ÚSES

Zdroj: internet - www.uur.cz
Obrázek: Situace lokálního ÚSES

místo stavby

Zdroj: VH ateliér, spol. s r.o., Brno, Generel lokálního ÚSES, 1995
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Národní parky (NP) - v okolí se žádný národní park nenachází.
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – nejblíže se nachází stávající CHKO Pálava, vzdálená vzdušnou čarou
cca 12 km jihovýchodním směrem.
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 Šumický rybník
(necelé 4 km západně), PR Plačkův les a říčka Šatava (přes 5 km jihovýchodně od stavby), a PP
Troskotovický dolní rybník (téměř 6 km jihozápadně).
Přírodní parky (PP) - nejblíže se nachází přírodního park Niva Jihlavy, cca 4 km severně.
Památné stromy - na místě stavby ani v blízkosti se žádný nenachází; na území k.ú. Pohořelice nad
Jihlavou jsou registrovány Tři duby na Studýnkové, ty se ovšem nacházejí ve vzdálenosti cca 4 km při
východní hranici katastru.
Významné krajinné prvky (VKP) - jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části
krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky
jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které
zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary,
výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a
parků.
VKP ze zákona:

Les – nejbližší lesní pozemky se nacházejí 400 m jižně od místa stavby. Tyto pozemky nebudou dotčeny.
Vodní tok, údolní niva – nejbližším vodním tokem je Mlýnský náhon (cca 700 m východně), a dále
Šumický potok (1,5 km severně). Stavba nezasahuje do toků ani do niv těchto toků.

Rybník – nejblíže se nachází Starý rybník (přes 1 km východně).
VKP registrované:
V blízkosti se nenacházejí.
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.
Obrázek: Situace lokalit soustavy Natura 2000 v okolí záměru

modře – poloha záměru
zeleně – Evropsky
významné lokality
fialově – Ptačí oblasti
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Ptačí oblasti (PO) - Nejbližší ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny (CZ0621030) se
nachází přes 7 km jihovýchodně od místa stavby. Předmětem ochrany jsou stanoviště: 91E0 - Smíšené
jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), a 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). Dále jsou předmětem ochrany tyto živočišné druhy: husa
běločelá (Anser albifrons), husa polní (Anser fabalis), husa velká (Anser anser), orel mořský (Haliaeetus
albicilla) a rybák obecný (Sterna hirundo).
Evropsky významné lokality (EVL)
Záměr nezasahuje na území žádné EVL, nejblíže k záměru se nachází:
EVL Šumické rybníky (CZ0623027), cca 2 km severozápadně. Předmětem ochrany jsou stanoviště:
91E0 - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae), a živočišné druhy: kuňka ohnivá (Bombina bombina).
EVL Vranovický a Plačkův les (CZ0620084), cca 3 km jihovýchodně. Komplex převážně tvrdého luhu s
fragmenty luhu měkkého (bezprostřední okolí Šatavy).
Lokalita je stanovištěm pro celou řadu obojživelníků - bohaté populace skokana ostronosého (Rana
arvalis), vyskytuje se zde řada chráněných druhů ptáků, hnízdí zde orel mořský (Haliaeetus albicilla),
luňák hnědý (Milvus migrans), čáp černý (Ciconia nigra), nocují volavka popelavá (Ardea cinerea) a
kvakoš noční (Nycticorax nycticorax). Z rostlin je významná populace bledule letní (Leucojum aestivum).
Předmětem ochrany jsou stanoviště: 3150 – Přirozené eutrofní vodní nádrže typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition, 91E0 - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae), 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).
EVL Mušovský luh (CZ0624103), 3,5 km jihovýchodně. Předmětem ochrany jsou stanoviště: 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion, 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae), 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). Dále jsou předmětem ochrany tyto
živočišné druhy: hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), roháč
obecný (Lucanus cervus) a vydra říční (Lutra lutra).
Krajina
V daném území se podle reliéfu jedná o krajinu rovin (při hranici s krajinou širokých říčních niv), podle
charakteru osídlení krajiny o pravěkou sídelní krajinu pannonica a podle využití krajiny jde o krajinu polní
(zemědělskou), na hranici s krajinou urbanizovanou.
Z hlediska vyváženosti a rovnováhy krajiny náleží území města Pohořelice do krajinného typu A, tj. krajina
zcela přeměněná člověkem, na rozhraní území nestabilního (nadprůměrně využívaná území s jasným
porušením přírodních struktur) a málo stabilního (intenzivně využívaná kulturní krajina s výrazným
uplatněním agroindustriálních prvků). Koeficient ekologické stability (KES - tedy poměr ekologicky stabilních
a nestabilních ploch) k.ú. Pohořelice je 0,38, jde tedy o území ekologicky nestabilní, neudržitelné.
Vlastní místo stavby se nachází v nadmořské výšce 180 – 190 m nad mořem, na rovině, na rozhraní
zastavěného území města Pohořelice a zemědělsky využívaných pozemků; zástavba v této části města slouží
pro průmysl a služby (sklady, haly, městský úřad, vodárenská zařízení, zemědělské stavby, energetické
stavby atp.). Jedná se také o místo koncentrace dopravních tras - silnic místního až mezinárodního významu
s hustým silničním provozem i železnice. Nacházejí se zde i další stavby technické infrastruktury – množství
nadzemních elektrických vedení, věže mobilních operátorů, vodojem, atd.
Celkově převažuje v daném místě průmyslový charakter krajiny, rozšiřující se ze současně zastavěného
území dál do volné krajiny (do polí).
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Krajinný ráz je dán (dle § 12 zákona č.114/1992 Sb.) přírodní, kulturní a historickou charakteristikou
daného území.
Z hlediska přírodního se v okolí stavby nachází jako pozitivní prvek stávající bažantnice (lesní pozemky
s porosty stromového i keřového charakteru), ve vzdálenějším okolí pak niva Mlýnského potoka s okolními
porosty. Zeleň v bezprostředním okolí je velmi sporadická, další pozitivní prvky přírodního charakteru se zde
nenacházejí.
Z hlediska kulturní charakteristiky je v nejbližším okolí významné německé pohřebiště pro oběti tzv.
pochodu smrti z přelomu května a června roku 1945, které se nachází asi 100 m severně. V katastrálním
území Pohořelice nad Jihlavou se nachází přes 20 nemovitých kulturních památek, ty však nejsou v přímém
ani vizuálním kontaktu s plánovanou stavbou – nacházejí se v Pohořelicích a ve Velkém Dvoře. Negativem je
nekoordinovaná roztroušená průmyslová zástavba v širším okolí, spleť frekventovaných komunikací a hustá
síť nadzemních vedení a stožárů.
Z hlediska historického bylo vlastní místo stavby nejméně od 2. poloviny 18. století až do dnešní doby
využíváno jako zemědělská půda. Dnešní silnice II/395 vede v trase historické cesty. Nejbližší zástavbou jsou
dnes průmyslové stavby (sklady, haly) kolem silnic.

C.II.7. Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek
V prostoru výstavby se nacházejí pouze zemědělské plochy a stavby technické infrastruktury. 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
a dopravní stavby, v nezbytných případech budou provedeny jejich přeložky.
Architektonické a historické památky
Na řešeném území záměru 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.).
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Na území města Pohořelice (v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou) se nachází celkem 16 nemovitých kulturních
památek evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Jde o např. o lovecký
zámeček ve Velkém Dvoře, Farní kostel sv. Jakuba, fara čp. 8, několik domů, sochy, boží muka a pod.,
všechny mimo území záměru.
Plocha záměru leží v blízkosti německého pohřebiště, které se nachází cca 100 m severně od hranice
navrženého areálu. S ohledem na potřebné respektování pietního místa je na severním okraji plochy 6.1
navržen interakční prvek, izolační zeleň o šířce min. 6 m. Tato plocha je nezastavitelná a měla by být
osázena dřevinami.
U vstupu na pohřebiště se nachází kovový kříž při silnici na Mikulov. Jedná se hromadný hrobu obětí tzv.
divokého odsunu a připomíná jeden z nejtragičtějších dozvuků druhé světové války. 30. května 1945, tři
týdny po skončení druhé světové války a o tři měsíce dřív, než odsun Němců z Československa posvětila
Postupimská konference, vyšel z Brna průvod více než dvaceti tisíc Němců, který později vstoupil do historie
jako pochod smrti. Na místě pohřebiště je pohřbeno 890 obětí.
Archeologická naleziště
Na území Pohořelic se nachází 7 evidovaných archeologických lokalit, všechny mimo řešené území záměru.
Území ORP Pohořelice je možné v celém jejich rozsahu považovat za území s archeologickými nálezy. Při
zásazích do terénu na takovém území dochází s velkou pravděpodobností k narušení archeologických objektů
nebo situací a je tedy nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu (ustanovení § 22 odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). V území je před zahájením
jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu stavebník povinen tuto činnost v časovém předstihu oznámit
Archeologickému ústavu AV ČR a musí umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci případné provedení
záchranného archeologického výzkumu (ustanovení § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů).
Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází jižně od města Pohořelice. Komunikačně je napojen na silnici II/395 a jejím
prostřednictvím na vyšší komunikační síť (silnice R52, I/52 a I/53). Schéma komunikační sítě dotčeného
území a umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku.
V dotčeném území je dostupná (resp. v přípravě) veškerá infrastruktura nezbytná pro provoz a výstavbu
záměru, tj. zejména komunikační síť.
Obrázek: Schéma komunikační sítě v dotčeném území, umístění záměru
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Silnice II/395, na kterou je záměr napojen úrovňovou křižovatkou, je krajskou silnicí II. třídy. Před realizací
silnice R52 (v roce 1996) sloužila jako hlavní tah z Brna ve směru Mikulov a Wien, v současné době slouží
především pro napojení města Pohořelice a průmyslové zóny na silnici I/52. V profilu záměru má
dvoupruhové uspořádání, kategorijní šířky 9,5 m.
Silnice R52 (I/52) je hlavním tahem z brněnské aglomerace směrem na Wien (Rakousko). Jde o státní silnici
I. třídy. Úsek silnice z Brna do Pohořelic je proveden ve čtyřpruhovém uspořádání, kategorie R26,5/120.
Úsek silnice z Pohořelic na rakouské hranice (hraniční přechod Mikulov) je doposud ve dvoupruhovém
uspořádání, kategorijní šířky 14,0 m. Koncepčně je připravována výstavba silnice R52 tak, aby celý tah z
Brna do Rakouska byl ve čtyřpruhovém uspořádání.
Silnice I/53 zajišťuje propojení dvou významných nadregionálních komunikací, trasovaných ve směru sever jih, a to silnice I/38 a silnice R52. Představuje spojnici brněnské aglomerace se silnicí I/38 a tím i s městem
Znojmem a významným hraničním přechodem Hatě/Kleinhaugsdorf. V současné době je připravována
úprava silnice na kategorii S11,5/80, s mimoúrovňovými kříženími.
Technický a provozní stav komunikací v dotčeném je při zajištění stavební a zimní údržby vyhovující.
Intenzity dopravy na komunikační síti jsou zřejmé z následujícího obrázku a tabulky.
Tabulka: Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti (ŘSD ČR, 2010)

Silnice
R52 (sever)

Profil
6-6210

Těžká
3 670

Osobní
10 813

Motocykly
44

Celkem
14 527

R52 (jih)

6-6230

1 956

5 861

45

7 862

I/53 (západ)

6-2120

1 750

5 557

30

7 337

Obrázek: Schéma komunikační sítě, intenzity dopravy na komunikační síti dočeného území (ŘSD ČR, 2010)

Území ORP Pohořelice je protkáno hustou sítí cyklotras a řadí se mezi nejvýznamnější cykloturistické oblasti v
republice, vyznamné i v mezinárodním kontextu. Specifikem oblasti jsou takzvané Moravské vinařské stezky.
Jde o dlouhodobý projekt nejen sportovně-turistického charakteru, ale i ochrany kulturního dědictví a rozvoje
vinařské turistiky na Jižní Moravě.
Regionem Pohořelicko prochází také mezinárodní cyklotrasa Greenways Krakow – Morava – Vídeň a
Jantarová stezka.

STRANA 49 z 80

Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Historie osídlení
Město Pohořelice leží převážně na pravém břehu řeky Jihlavy, 25 km jižně od Brna na rychlostní komunikaci
Brno - Vídeň. Jeho rozloha v rovinatém terénu s velmi úrodnou černozemí se zbytky lužních porostů je 2919
ha bez území jeho místních částí Nová Ves a Smolín.
V současnosti jsou Pohořelice obcí s rozšířenou působností, pod kterou spadá 12 okolních obcí: Branišovice,
Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Přibice, Vlasatice, Vranovice, Šumice a
Troskotovice. Počet obyvatel Pohořelic činí společně s obcemi Nová Ves, Velký Dvůr a Smolín 4 405 obyvatel.
Pohořelice jsou součástí mikroregionu Čistá Jihlava.
Město bylo od nejstaršího období průsečíkem obchodních cest. Archeologické nálezy dokládají pravěké
slovanské osídlení této oblasti. Slovanské obyvatelstvo přišlo na území Moravy někdy v 5. století a během
krátké doby vytlačilo zde usedlé Germány. Historické jádro města vzniklo na důležité obchodní cestě z Brna
do Znojma a do Vídně. První písemné záznamy uvádějí název Borlitz, pocházejí z roku 1222 a vážou se k
nejstarší zachovalé stavbě - ke kostelu apoštola Jakuba Většího a faře. V 16. století se vyskytuje český název
Pohořelice.
Královské město Pohořelice roku 1512 získal do dědičného držení Vilém z Pernštejna. Pernštejnové se
zaměřili na rozvoj hospodářství a na počátku 16. století byly v okolí položeny základy pohořelicko-vlasatické
a židlochovické rybniční soustavy, která existuje dodnes. Město se stalo střediskem obilnářství, vinařství a
rybnikářství. Dalším významným majitelem panství byl Bedřich ze Žerotína. Jako reprezentant českých bratří
v době pobělohorské držel ochrannou ruku nad nekatolíky, avšak k jinověrcům byl snášenlivý a městečko se
stalo obrazem náboženské svobody. Kromě původních katolíků, podobojích a židů žili zde tehdy čeští bratří,
luteráni čeští i němečtí, novokřtěnci a flaciáni (lutherská sekta).
V době třicetileté války, kdy se Morava připojila k stavovskému povstání, se městečko stalo dějištěm
válečných událostí, mnohokrát bylo vypáleno, vydrancováno, postiženo epidemiemi cholery a moru. V 18.
století nastal opět postupný rozmach města po vybudování císařské silnice z Brna do Vídně roku 1727.
Majiteli panství tehdy byli Dietrichštejnové, kterým patřil i Mikulov. Klidný život v oblasti byl přerušen roku
1805 za napoleonských válek. Táhla tudy vojska rakouská, ruská i francouzská. Zrušením poddanství roku
1848 zanikly vrchnostenské úřady, Pohořelice byli přiděleny k hejtmanství hustopečskému a k okresnímu
soudu v Židlochovicích, roku 1901 byl okresní soud zřízen v Pohořelicích. Vedle zemědělské výroby se ve
městě stále více rozvíjel obchod a průmysl (cukrovar, mlékárny, sodovkárna).
Územně plánovací dokumentace
Územním plánem (dle změny č. 6 z r. 2009) je plocha určena jako plocha výroby průmyslové.
Stavba je plně v souladu s územně plánovací dokumentací – Územní plán sídelního útvaru města Pohořelice,
změna č. 6, která byla stanovena veřejnou vyhláškou v r. 2009. Se záměrem souvisí dílčí změna 6.1, kde je
navržena plocha VP – plocha výroby průmyslové.
V ploše změny č. 6.1 bude podél její severní, jižní a východní hranice ponechán volný nezastavěný pruh
v šířce 6 m pro výsadbu zeleně.
Dle bodu I.F. (změna č. 6) – Stanovení podmínek pro využití ploch platí regulativy, které jsou obsaženy
v platném územním plánu sídelního útvaru města Pohořelice, po změně č. 3.
Přípustné jsou stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, velké skladové objekty. Doplňkově
k těmto stavbám lze umisťovat administrativu neveřejnou, služby motoristům, malá parkoviště, středně
velká parkoviště, parkovací plochy pro nákladní automobily, jednotlivé garáže, malé garáže, hromadné
garáže, garáže pro nákladní automobily, stavby pro propagaci, malé vodní prvky, malé věže a stožáry.
Dále zde mohou být umisťovány středně velké stavby technického vybavení, velké stavby pro energetiku,
malé stavby odpadového hospodářství a stavby železničních vleček.
Nepřípustné jsou rodinné domy, bytové domy, stavby pro individuální rekreaci, stavby pro řemeslnou
výrobu a výrobní služby, malé zemědělské stavby, středně velké zemědělské stavby, velké zemědělské
stavby, vinné sklepy, malé obchody a služby, středně velké obchody a služby, velká komerční zařízení,
nerušící objekty veřejného stravování, rušící objekty veřejného stravování, nerušící ubytovací zařízení, rušící
ubytovací zařízení, agroturistika, kulturní zařízení, církevní stavby, vzdělávací zařízení, stavby zdravotnické,
veřejné administrativní objekty, sportovní plochy, sportovní objekty, malé stavby sportovní, kulturní a

STRANA 50 z 80

Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

církevní, sociální ubytovací zařízení, vojenské stavby, velké věže a stožáry, velké stavby odpadového
hospodářství, stavby pro těžbu a zpracování nerostných surovin, účelové stavby k obhospodařování pozemků
a vodohospodářské stavby.
Pro každou vymezenou část území jsou v územním plánu sídelního útvaru města Pohořelice uvedeny tyto
regulativy:
Podmínky pro využití plochy (změna č. 6.1)
Přípustné využití území, činnosti a stavby (změna č. 3)
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby (změna č. 3)
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby (změna č. 3)
Navrhovaná stavba vyhovuje všem těmto regulativům.
Situace záměru na podkladu Územního plánu sídelního útvaru města Pohořelice je znázorněna na
následujícím obrázku.
Obrázek: Umístění záměru na podkladu Územního plánu SÚ Pohořelice
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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
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by
způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy o sobě nebo
ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit postižitelné negativní
důsledky na veřejné zdraví z následujících důvodů:


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



Významné a nadlimitní navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru není očekáváno.
Vlivem provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u
nejbližší chráněné zástavby.



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



Navýšení dopravy vlivem provozu areálu lze považovat za akceptovatelné, středně významné,
v širším měřítku je pak za nízké a nevýznamné. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních
prostředků nebude podstatně zvýšeno ani sníženo.



Záměr je situován na území ovlivněné antropogenní činností (průmyslová zóna) vyhrazené pro daný
typ využití (výroba a sklady). Narušení psychické pohody není předpokládáno.

Z uvedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů
nebo rizik.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako nízké pozitivního charakteru, pro město a jeho obyvatele však
jako málo významné.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro město a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající rekreační aktivity v území.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako velmi nízké, rozsahem jako lokální. Významné
negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány.
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D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Výstavba
V průběhu výstavby může především během zemních prací docházet krátkodobě ke zvýšené emisi prašných
částic. Takové případy však budou časově limitovány a jejich dosah bude omezen pouze na plochu vlastního
staveniště a jeho nejbližší okolí. Rozsah a intenzita emise bude nižší než při provádění (např.) polních prací.
Fáze provozu
Vliv provozu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při
výrobě a zpracování betonové směsi a provozu spalovacích motorů vozidel přijíždějících do areálu.
Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu je v rámci tohoto oznámení zpracován výpočet
záměrem vyvolaného příspěvku imisní zátěže (viz příloha 4 Rozptylová studie).
Výpočet je proveden dle metodiky SYMOS 97 a vyhodnocuje nárůst imisní zátěže NO2 a PM10 v okolí
záměru. Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky znázorněny na následujících obrázcích. Pro podrobnější
informace odkazujeme na přílohu č. 4 Rozptylová studie.
Oxid dusičitý (NO2)
Průměrná roční koncentrace NO2 v zájmovém území vyvolaná provozem hodnocených zdrojů dosahuje
nejvýše 1,5 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání s hodnotou
imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 4% limitu (40 µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území
bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších, mimo areál budou dosahovány hodnoty
příspěvku do 0,8 µg.m-3.
Maximální hodinové koncentrace NO2 vyvolané provozem hodnocených zdrojů z výpočtu vycházejí ve
výši do 8 µg.m-3, tedy do 4 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru
areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších
(6 µg.m-3 a méně) s relativně krátkou dobou trvání.
Z hlediska okolí areálu se tedy bude jednat o nízký nárůst v jehož důsledku, i s ohledem na stávající imisní
zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisních limitů.
Maxima imisních příspěvků vycházejí mimo objekty určené k trvalému bydlení. Rozložení imisních příspěvků
je zřejmé z následujících obrázků.
Obrázek: Imisní příspěvky NO2

příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3)

příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3)
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Tuhé látky PM10
Průměrná roční koncentrace PM10 v zájmovém území vyvolaná provozem hodnocených zdrojů dosahuje
nejvýše 1 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 2,5% limitu (40 µg.m-3).
Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. V ostatních částech hodnoceného území
bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších (do 0,2 µg.m-3).
Průměrné denní koncentrace PM10 vyvolané provozem hodnocených zdrojů z výpočtu vycházejí ve výši
cca 15 µg.m-3, tedy 30% imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu.
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot do 5 µg.m-3 a méně
s relativně krátkou dobou trvání.
Maxima imisních příspěvků vycházejí mimo objekty určené k trvalému bydlení. Z hlediska okolí
areálu se tedy bude jednat o nízký nárůst v jehož důsledku, i s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde
k dosažení či překročení imisních limitů.
Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z následujících obrázků.
Obrázek: Imisní příspěvky PM10

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

příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3)

Z hlediska ochrany ovzduší nebude mít stavba závodu na výrobu betonové dlažby významný vliv na imisní
situaci lokality.
V průběhu výstavby není s ohledem na rozsah stavby a délku stavebních prací očekáváno významné
ovlivnění kvality ovzduší.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.
Významné (relevantní) negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou očekávány. Vlivy na
kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat významem za negativní, velikostí za nízké, rozsahem za
lokální.

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. 5 tohoto
oznámení). V podrobnostech odkazujeme na tuto přílohu, její závěry jsou shrnuty v následujícím textu.
Posouzení je vztaženo k nejbližšímu (resp. nejvíce dotčenému) chráněnému venkovnímu prostoru:
Bod 1: Pohořelice, ul. Vídeňská č.p. 718, vzdálenost od přilehlého okraje záměru cca 850 metrů
Bod 2: Pohořelice, část Velký Dvůr č.p. 584, vzdálenost od přilehlého okraje záměru cca 850 metrů
Bod 3: Pohořelice, hájovna č.p. 279, vzdálenost od přilehlého okraje záměru cca 420 metrů
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Hluk z provozovny
Je modelován stav běžného provozu výrobního závodu. Hladiny hluku z provozovny v nejbližším chráněném
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka: Hluk z provozovny

Bod

Výška
[m]

1
2
3

9
5
5

Limit
(den/noc)
LAeq [dB]
50/40
50/40
50/40

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

44,1
42,9
48,4

-

Limitní hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, jsou pro hluk ze záměru dosažitelné. Záměr nezpůsobí dosažení nebo překročení limitních hodnot
hluku v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním
prostoru staveb. Průběh limitní izofony pro hluk z provozoven (LAeq,8h = 50 dB) vymezuje pouze plochu
záměru, volné nezastavěné pozemky, plochu komunikací a výrobní plochy, nedotýká se chráněného prostoru
(viz následující obrázek).
Obrázek: Hladiny hluku z areálu záměru

Hluk z dopravy
Příspěvek záměru k dopravně-hlukové situaci na veřejných komunikacích je shrnut v následující tabulce.
Tabulka: Příspěvek záměru k dopravně-hlukové situaci

Silnice
R52 (sever)
R52 (jih)
I/53 (západ)

X (pozadí)
[voz/den]
5639
3153
2964

Y (záměr)
[voz/den]
113
6
9

∆L (příspěvek záměru)
[dB]
0,09
0,01
0,01
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Je zřejmé, že příspěvek záměru k dopravně-hlukové situaci na komunikacích dotčeného území je
akusticky nevýznamný a pohybuje se v nejméně příznivém případě (silnice R52 směr sever) do 0,1 dB.
Ve smyslu metodiky NRL pro výpočtové akustické studie ze dne 11.9.2008, schválené hlavním hygienikem
ČR dne 13.10.2008, není za hodnotitelnou změnu považován rozdíl do 0,9 dB.
Změna v úrovni do +0,1 dB 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 rozdíl pohybujících se v intervalu 0,1 až 0,9 dB). Zároveň dopravní
provoz, související se záměrem, nezpůsobuje přeslimitní stavy.
Záměr tedy významně neovlivní stávající hladiny hluku z dopravního provozu na veřejných komunikacích.
Hluk ze stavební činnosti
V rámci stavební činnosti budou prováděny zemní práce (příprava území, zakládání objektů), následně
stavební a konstrukční práce.
Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby v době provádění zemních prací, v dalších fázích
výstavby bude hlukové zatížení nižší. Akustický výkon zdrojů hluku je limitován nařízením vlády
č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení
vlády č. 342/2003 Sb. a 198/2006 Sb. Nepřekročí hladinu akustického výkonu LAW = 103 dB, čemuž
odpovídá hladina akustického tlaku LA,10m = 78 dB resp. LA,50m = 64 dB.
Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku pro období provádění stavebních prací (LAeq,T = 65 dB, platí
pro období mezi 7:00 a 21:00) tak bude splněn do vzdálenosti nejvýše cca 50 metrů od místa provádění
prací. V této vzdálenosti se v současné době nenachází žádný chráněný venkovní prostor resp. chráněný
venkovní prostor staveb.
Odstup staveniště od chráněného prostoru je dostatečný pro eliminaci hlukových vlivů výstavby. Z tohoto
důvodu nejsou navrhována žádná dodatečná technická a/nebo organizační opatření pro omezení vlivů hluku
ze stavební činnosti.
Významné (relevantní) negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou očekávány. Vlivy na hlukovou situaci i další
fyzikální faktory lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako 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


vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik

V současné době jsou dotčené pozemky nezpevněné. V území dochází k přirozenému vsaku dešťových vod.
Realizací záměru dojde ke zpevnění a zastavění cca 32 218 m2 plochy. Dešťové vody ze střechy budou
akumulovány v jímce dešťových vod a přepadem zaústěny do vsakovacích nádrží. Dešťové vody ze
skladových ploch, komunikací a parkovišť budou před zaústěním do vsakovacích nádrží předčištěny na
odlučovači ropných látek.
Nutný retenční prostor pro likvidaci srážkových vod v území vsakováním byl výpočtem stanoven na cca
635,4 m3, což předpokládá realizaci 6 vsakovacích nádrží s uvažovanou retenční kapacitou cca 104 m3 na
jednu jímku. Tento počet je doplněn výše uvedenou akumulační jímkou o objemu cca 50 m3 pro
shromažďování dešťových vod ze střech objektů.
Realizací výše vsakovacích jímek bude omezení infiltrace z hlediska povodí zanedbatelné a tedy i vliv na
charakter odvodnění můžeme hodnotit jako nevýznamný. Nedojde k rychlému odtoku srážkových vod do vod
povrchových a tedy ovlivnění hydrologických charakteristik povrchových vod je nulové.


vlivy na jakost povrchových vod

Realizací záměru nedochází k vypouštění technologických, srážkových nebo splaškových vod do povrchových
toků. Technologické vody nejsou provozem produkovány a likvidace srážkových vod se předpokládá
prostřednictvím akumulačních vsakovacích nádrží.
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Splaškové vody z areálu v množství cca 775 m3 za rok budou svedeny do bezodtoké jímky o
předpokládaném objemu cca 25 m3, která bude pravidelně vyvážena. Předpokládaná četnost je stanovena
na 7 dní. Četnost odvozu vychází o odhadu denního množství produkovaných splaškových vod (3,1 m3) a je
výpočtem stanoven na 21,7 m3.
Provoz je bez přímých výstupů do povrchových vod, kvalita povrchových vod ani hydrologické parametry
toků nebudou provozem záměru dotčeny.
Na území areálu a v jeho okolí se nenacházejí povrchové toky ani vodní nádrže, provoz záměru
nepředstavuje riziko ovlivnění kvality povrchových vod v případě havarijního úniku.
V souvislosti s provozem záměru nelze tedy očekávat negativní vlivy na jakost povrchových vod.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu povrchových vod. V areálu nebudou ve významném
rozsahu skladovány nebezpečné látky ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.
Vlivy na podzemní vody


vlivy na hydrogeologické charakteristiky

Realizace záměru je spojena s nároky na odběr podzemní vody. Voda bude odebírána pro účely zajištění
pitné a technologické vody pro provoz areálu.
Potřeba pitné vody bude zajištěna čerpáním z nově realizovaného vrtu HV-2. Vrt hluboký cca 50 m je
umístěn na pozemcích investora. Byl realizován do hlubšího hydrogeologického kolektoru neogenních
sedimentů (karpatu). Předpokládané čerpané množství 0,1 l/s (ověřené orientační čerpací zkouškou) pokryje
nároky areálu na spotřebu pitné vody, které činí 775 m3/rok.
Potřebu technologické vody v množství cca 5 000 m3/rok pokryjí nově vybudované vrty HV-1 a HV-3,
realizované do hloubky cca 9 m, odebírající vodu z propustných poloh kvartérních sedimentů (předpokládaná
vydatnost 0,2 l/s a více). Tyto zdroje jsou schopny zabezpečit množství technologické vody potřebné pro
výrobu, tj. cca 0,15 l/s.
Podrobnosti odběru, včetně stanovení maximálního množství čerpané vody, budou předmětem následného
správního řízení a vydání rozhodnutí povolení k nakládání s vodami. Za předpokladu dodržení rozhodnutím
stanovených parametrů nelze předpokládat negativní ovlivnění hladiny podzemní vody a vydatnosti okolních
zdrojů podzemní vody. Podzemní voda z vrtu HV-2 je svou kvalitou vhodná k zásobování pitnou vodou.
Zasažení hladiny podzemní vody výkopovými pracemi v průběhu výstavby není očekáváno, hladina podzemní
vody se nachází více než 3 m pod terénem staveniště.
V případě posuzovaného záměru se tedy nepředpokládá významné ovlivnění hydrogeologických
charakteristik (směr a rychlost proudění podzemní vody) ani změna úrovně hladiny podzemních vod.
Množství čerpaných podzemních vod je malé a změny úrovně hladin podzemních vod budou v řádech cm a
lokálního rozsahu.


vlivy na kvalitu podzemních vod

Záměr předpokládá likvidaci srážkových vod vsakováním. Možnost vsakování byla prověřena
hydrogeologickým průzkumem (Geotest, 2011). Vsakovací spára pro navržené akumulační nádrže bude
umístěna do hloubky cca 5,5 m pod terénem.
Hodnocení bylo provedeno metodikou maximálního dešťového odtoku. Nutný retenční prostor pro likvidaci
produkovaného množství srážkových vod vsakováním byl stanoven na 635,4 m3, což předpokládá realizaci 6
ks vsakovacích jímek o retenční kapacitě cca 104 m3 a vsakovací kapacitě 204 m3/den.
Vzhledem k příznivému koeficientu vsakování (dle hydrogeologického průzkumu kf = x.10-5, ve výpočtu
uvažováno 3.10-5 m/s), dojde ke vsáknutí celkového objemu denních maximálních dešťových srážek během
3 dnů. Rezervou vsakování je retenční kapacita vsakovacích jímek.
V dokumentaci pro stavební povolení bude provedeno podrobné hydrogeologické posouzení, které ověří
realizací vsakovacích vrtů a provedením nálevových zkoušek provedené výpočty a případně upraví velikost a
počet vsakovacích jímek.
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Lze konstatovat, že vsakování srážkových vod ze střech a zpevněných ploch záměru nebude mít na kvalitu
podzemních vod zájmového území vliv. Srážkové vody ze skladových ploch, komunikací a parkovišť budou
do vsakovacího zařízení odváděny přes odlučovače ropných látek. Možnost ovlivnění kvality podzemní vody v
průběhu provozu je nepravděpodobná.
Místní ovlivnění jakosti odváděných vod z území výstavby je teoreticky možné pouze v omezeném časovém
období výstavby, např. působením úkapů z provozovaných mechanismů nebo smytím zemin při silnějších
deštích. Jedná se o malé a běžně akceptované riziko, které bude minimalizováno dodržováním potřebných
pracovních postupů. Významné působení těchto vlivů není očekáváno.
Vlivy na vodní zdroje
Vodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru ovlivněny. Vliv na vodní zdroj Nová Ves nelze
vzhledem k vymezení jeho ochranného pásma a vzdálenosti od posuzovaného záměru předpokládat.
Možnost ovlivnění vydatnosti tohoto zdroje je s ohledem na nároky záměru na množství pitné a
technologické vody nepravděpodobné. Podmínky na zajištění kvality vypouštěné (zasakované) vody jsou
součástí návrhu opatření. Podmínky pro čerpání podzemní vody i zasakování dešťových vod (vypouštění vod
povrchových do vod podzemních) budou v dalším stupni projektové přípravy podrobněji specifikovány na
detailním hydrogeologickým posudkem.
Vliv na podmínky ochrany přírodních léčivých zdrojů - minerálních vod Pasohlávky je vzhledem k hloubce
výskytu horizontu minerální vody (řádově stovky metrů pod úrovní stávajícího terénu) věcně vyloučen. Je
však nutno splnit podmínky stanovené §37 zákona č. 164/2001 Sb., a v dalším stupni projektové přípravy
(územní řízení, stavební povolení) získat souhlas Ministerstva zdravotnictví k realizaci záměru. Žádost
o souhlas s umístěním stavby musí být doplněna odborným hydrogeologickým posouzením.
Posuzovaným záměrem nebudou významně ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické
charakteristiky blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na kvalitu povrchových i
podzemních vod lze hodnotit jako nízké.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány.

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 stanoven na 59 943 m2.
Dotčené zemědělské půdy jsou zařazeny do I. třídy ochrany ZPF, s vysokou agronomickou hodnotou.
S ohledem na platné územně-plánovací podklady lze odnětí zemědělské půdy považovat za akceptovatelné.
Navržený záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).
Stavba nebude mít vliv na stabilitu nebo erozi půdy v jejím okolí.
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.

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Zájmové území je v současné době v převážné části zemědělsky využívané.
Projekt neuvažuje s hloubením podzemních prostor. Budoucí stavba se dotkne kvartérního pokryvu,
reprezentovaného uloženinami eolického a fluviálního původu. Při zemních pracích bude vytěžena svrchní
část geologického profilu (hrubé terénní úpravy). Stavba samotná tvoří z geologického hlediska cizorodý
prvek v geologické stavbě území, bez dalších vlivů na její kvalitu.
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Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu stavby může dojít
k úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty, oleje) například v důsledku dopravní nehody nebo technické
závady mechanismu, jde však o riziko obecně spojené s výstavbou a se silniční dopravou a dopravou v klidu.
V případě úniku mimo zpevněné plochy by došlo ke kontaminaci přípovrchových vrstev zemin a hornin
v místě úniku. Nezjištěný nebo zanedbaný únik však není předpokládán, mimořádné stavy lze spolehlivě řešit
sanačním zásahem.
Ve vlastním provozu nebude nakládáno s nebezpečnými látkami, k výrobě budou užívány převážně minerální
vstupy, v nízkém rozsahu pak plastifikátory.
Vlivy na nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany.
Záměr využívá nerostných surovin jako přímých vstupů pro výrobu. Předpokládaná spotřeba surovin je
uvedena v předchozím textu oznámení. Potřeba nerostných surovin není vyvolána vlastním záměrem,
provozem jsou vstupní suroviny zpracovány k výrobě betonových stavebních prvků, které jsou užívány na
jiném místě pro účely výstavby. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku vlastního provozu záměru
významně dotčeny.
Vlivy na jiné přírodní zdroje
Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny či znehodnoceny. Poškození či ztrátu
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit jako nízké, rozsahem lokální. Významné
(relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Uvažovaná stavba je novou stavbou za hranicí zastavěného území města Pohořelice, v místech dosavadního
zemědělského hospodaření. V území je značná koncentrace dopravních cest: silnic (místní II/395, rychlostní
R52, I/53, místní II/381, nájezdy, sjezdy, mimoúrovňová i úrovňová křížení) i železnice. Výstavba je
plánovaná v místech, které je určeno územním plánem jako plochy výroby průmyslové.
Vlivy na flóru - vzhledem k tomu, že stavba má být realizována výhradně na zemědělsky obhospodařované
ploše, vliv na vegetaci bude jen velmi malý. V současnosti se na místě stavby vyskytují pouze krátkověké
zemědělské plodiny, zasažena budou možná i společenstva plevelů podél silnice II/395. Žádné zásadní
negativní vlivy nelze očekávat.
Vlivy na faunu - podle orientačního zoologického průzkumu lze předpokládat výskyt pouze malého spektra
živočichů, především polních popř. synantropních druhů. S ohledem na plošný rozsah stavby a její charakter
i s ohledem na stávající (velmi nepříznivý) stav lokality lze vyloučit výraznější negativní vlivy na živočichy, a
to v období výstavby i při jejím provozu.
Vlivy na chráněná území
a) Vlivy na prvky ÚSES
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
b) Vlivy na významné krajinné prvky
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
c) Vlivy na zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP) nejsou záměrem
dotčena ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. ZCHÚ tedy nebudou záměrem ovlivněna a vlivy
v tomto směru lze hodnotit jako nulové.
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d) Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Na základě vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, OŽP, podle § 45 i zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění (viz příloha č. 10), nebyly vlivy záměru na lokality soustavy Natura 2000 vyloučeny.
Z uvedeného důvodu bylo v rámci oznámení zpracováno hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura
2000, které je v plném znění uvedeno v příloze č. 6 oznámení. V následujícím textu jsou uvedeny závěry
provedeného hodnocení.
Výstavba závodu v lokalitě dosud neurbanizované vyvolá plošnou zástavbou zábor cca 6 ha zemědělské
půdy. Ta může být používána jako prostor pro pěstování plodin, které využívají všechny druhy husí zimující
na nádržích Vodního Díla Nové Mlýny.
Dalším z vlivů je skutečnost, že husy z důvodů zachování bezpečnosti dodržují vzdálenost od lesních okrajů,
stromové vegetace, dopravních linií či výstavby kolem 100 m, podle některých údajů až 200-300 m, neboť
husy preferují nefragmentovaná území a území bez artefaktů (Ballasus, Sossinka 1997). Tato skutečnost
dále rozšiřuje plochu území, které je pro uvedené druhy nevyužitelné.
Vliv bude nabývat intenzity a rozsahu v závislosti na osevním postupu dotčených ploch. Husy jsou obecně
potravně vázané na ozimé obiloviny (pšenice ozimá, ječmen ozimý) a na posklizňové zbytky kukuřice.
Důležitý vliv ozimů byl v zahraniční prokázán několika nezávislými studiemi (viz. např. Mooij 1998, Vickery
Gill 1999).
Omezení předmětů ochrany představované ztrátou zabraného území bude vzhledem k inhibičním faktorům
závislé na osevním postupu v konkrétním roce. Při zásadách správného hospodaření, které je založeno na
dodržení pestrého osevního postupu, by se každá z uvedených plodin měla vyskytovat v území jednou za 5 7 let. V tomto rozmezí by měla být potravně vhodná plodina pěstována přibližně každý druhý rok.
V současnosti při intenzivním pěstování pouze tří plodin (pšenice ozimá, kukuřice, řepka olejka) se mohou
příznivé podmínky pro potravní nabídku rozšiřovat (2 třetiny plochy mohou být každý rok potravně
využitelné), nebo i více při dalším omezováním pestrosti pěstovaných plodin.
Preference plodin využívaných husami je kukuřice a ječmen (strniště), pšenice v případě nedostatku
předchozích plodin, řepka není využívána vůbec. Potravně je tedy využitelná výrazně méně než polovina
plochy (průměrně).
Po žních létají husy velké na ječmenná strniště, jakmile je vypasou, tak do začátku sečení kukuřic využívají
pšeničná strniště. V období sklizně kukuřice husy opouští pšeničná strniště a létají na pastvu na kukuřičná.
V té době začínají přilétat severské husy.
Tento trend potvrzuje i studie Křivana (Křivan 2008, 2009, 2010), který uvádí využitelnost plochy založené
na vhodnosti kultur 37% rozlohy sledovaného území, respektive více jak 50% potenciálně využitelných ploch
(orné půdy).
V roce 2008 území v okolí Pohořelic se husy v termínech sledování nevyskytovaly (Křivan 2008), ječná
strniště byla v jiných lokalitách. Absence pozorování v okolí dotčené lokality je patrná i z dat z roku 2009
(Křivan 2009), husy byly zaznamenány jihovýchodně od Pohořelic směrem na Přibice. V roce 2010 bylo
Křivanem (Křivan 2010) zaznamenáno pasení husí na lokalitě Pohořelice – Vlasatice tj. na půdních blocích
sousedících s půdním blokem, na kterém je situován posuzovaný záměr. I přes absenci těchto literárních dat
je z ústních informací známo využívání dotčeného území jako zimního pastviště. Chybí zde však přesnější
data o frekvenci a intenzitě užívání. Z citovaných studií lze odvodit, že využívání bude rozdílné v závislosti na
období, klimatických podmínkách, ale především na polní kultuře. Intenzivní dlouhodobé využívání lze v
tomto případě vyloučit.
Dalším zmíněným vlivem je rozšíření zóny, ve které nebudou husy moci využívat potravní zdroje vzhledem k
dodržování odstupu od zdrojů potenciálního nebezpečí (les, komunikace a zástavba). Při předpokládaném
odstupu 200 m od uvedených ploch je pro husy nevyužitelná plocha cca 16,6 ha, částečně využívané jako
orná půda. Při předpokladu 300 m odstupové vzdálenosti od těchto ploch se rozsah nevyužitelné plochy
zvyšuje o dalších cca 15 ha. Situace předpokládaného ovlivnění je graficky znázorněna na uvedeném
obrázku.
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Obrázek: Situace předpokládaných inhibičních faktorů v místě záměru

Předpokládané pásmo vlivů - šedá 100 m, modrá 200 m a zelená 300 m od zdroje

Husy polní preferují sběr potravy na ploše o rozloze min. 5 ha (Vickery Gill 1999). Tento faktor je v území
okolo VD Nové Mlýny hojně splňován díky velkoplošnému hospodaření. Zástavbou a dalšími zábory
zemědělské půdy tak dochází k omezování potravní nabídky jejím zánikem ve větší míře, než fragmentací
zemědělské půdy.
K ochraně živočišných druhů, které jsou vymezeny jako předměty ochrany na lokalitách soustavy Natura
2000, je nutné přistoupit komplexně a to již na úrovni ZUR a dalších regionálních a místních koncepcí, kdy je
nezbytné vyhodnocování záborů a fragmentace zemědělské půdy. Tento přístup by měl být dále
transponován do koncepcí obcí, a to i ve formě změn územních plánů.
V neposlední řadě by bylo vhodné podchytit a usměrnit způsoby zemědělského hospodaření v zájmovém
území a to formou tvorby faremních plánů s logickou návazností na dotační politiku.
Tabulka: Hodnocení vlivů na předměty ochrany EVL a PO

Předmět ochrany

Vliv

Charakteristika možného vlivu

husa velká (Anser anser)

-1

Omezení plochy pro zimní potravní nabídku

husa polní (Anser fabalis)

-1

Omezení plochy pro zimní potravní nabídku

husa běločelá (Anser albifrons)

-1

Omezení plochy pro zimní potravní nabídku

orel mořský (Haliaeetus albicilla)

0

Není předpokládáno omezení výskytu hus v důsledku
realizace záměru a tím i omezení potravní nabídky orla

rybák obecný (Sterna hirundo)

0

Výskyt druhu geograficky nesouvisí se záměrem

3260 Nížinné až horské vodní toky s
vegetací svazů Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion

0

Výskyt biotopu geograficky nesouvisí se záměrem

91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)

0

Výskyt biotopu geograficky nesouvisí se záměrem
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Předmět ochrany

Vliv

Charakteristika možného vlivu

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)

0

Výskyt biotopu geograficky nesouvisí se záměrem

hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)

0

Výskyt druhu geograficky nesouvisí se záměrem

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

0

Výskyt druhu geograficky nesouvisí se záměrem

roháč obecný (Lucanus cervus)

0

Výskyt druhu geograficky nesouvisí se záměrem

vydra říční (Lutra lutra)

0

Výskyt druhu geograficky nesouvisí se záměrem

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

0

Výskyt druhu geograficky nesouvisí se záměrem

Pozn.: 0 = nulový vliv, -1 = mírně negativní vliv

Z rozboru vlivů záměru „Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice“ na předměty ochrany,
respektive na lokality soustavy Natura 2000, vyplývá, že z blízkých lokalit soustavy Natura 2000 bude
dotčena pouze Ptačí oblast CZ0621030 Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny, a to prostřednictvím
předmětů ochrany – husí, které vyhledávají zimní pastvu v širokém okolí od místa sdružování tedy od vodní
plochy, jenž požívá územní ochranu. Předpokládané vlivy v rozsahu cca 6 – 20 ti hektarového omezení
potravní nabídky je vzhledem k rozsahu využívaného území zanedbatelné. Přesto lze definovat mírný
negativní vliv v podobě podílu záměru na postupně se kumulujících záborech území používaného ke sběru
potravy, a tím v budoucnu i podílu na možném ovlivnění početnosti zimujících populací hus a pravděpodobně
i druhů na ně vázaných (orel mořský). V současnosti nelze hovořit o pozitivních trendech vývoje početnosti
těchto předmětů ochrany, zároveň však chybí důkaz toho, že početní výkyvy jsou způsobeny faktory na
území ČR.
Hodnocení zohledňuje i skutečnost, že v lokalitě výstavby nejde ve své podstatě o vliv nový (vlivem je zde
myšleno rušení hlukem a pohybem osob a techniky), ale o posunutí hranic a navýšení vlivu stávajícího.
Závěrem lze konstatovat, že realizace záměru „Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice“
nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany ptačí oblasti CZ0621030 Střední nádrž
Vodního Díla Nové Mlýny. Při hodnocení možných vlivů byly vzaty v úvahu i nejbližší Evropsky významné
lokality (CZ0624103 Mušovský luh, CZ0620084 Vranovický a Plačkův les, CZ0623027 Šumické rybníky.
Zejména v důsledku vzdálenosti záměru od dotčených lokalit, charakteru předmětů ochrany a jejich
stanovišť, lze vlivy na uvedené evropsky významné lokality vyloučit.
Vzhledem k charakteru záměru a po vyhodnocení významnosti vlivů vyvolaných záměrem lze vyloučit
negativní vlivy na integritu lokalit soustavy Natura 2000. Vzhledem k poloze záměru a předpokládaným
vlivům lze rovněž vyloučit přeshraniční vlivy záměru.
Vlivy na ekosystémy - na místě stavby i v blízkém okolí se nacházejí pouze uměle udržované ekosystémy
s nízkou ekologickou stabilitou (pole, zastavěné plochy). Na místě vlastní stavby bude tento ekosystém
zlikvidován a nahrazen obdobným nestabilním ekosystémem. Na okolní ekosystémy bude mít stavba
minimální vliv. V malé míře bude mít pozitivní vliv výsadba zeleně kolem areálu.
Vlivy na faunu, flóru, prvky ÚSES a VKP, lze hodnotit z hlediska významu jako velmi nízké až nulové,
prakticky zanedbatelné.
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona nebudou záměrem ovlivněna.
Realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany ptačí oblasti CZ0621030
Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny, ani jiných blízkých evropsky významných lokalit. Současně lze
vyloučit negativní vliv na integritu lokalit soustavy Natura 2000.

STRANA 62 z 80

Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Konkrétní lokalita i navazující okolní krajina je územím zásadně a dlouhodobě ovlivňovaným člověkem.
V dřívějších dobách se jednalo především o likvidaci původní flóry a fauny a zúrodnění území pro potřeby
člověka, v posledních letech jde o kvalitativně odlišný proces – zástavba území a rozčlenění území
komunikacemi.
Uvažovaná stavba je novou stavbou za hranicí dosud zastavěného území města Pohořelice, v místech
stávajícího zemědělského hospodaření, ovšem v území s velkou koncentrací silnic (místní II/395, rychlostní
R52, I/53, místní II/381, nájezdy, sjezdy, mimoúrovňová i úrovňová křížení) i železnice. Výstavba je
plánovaná v místech, které je územním plánem určeno jako plochy průmyslové výroby.
Jedná se o ploché území s malými výškovými rozdíly v nadmořské výšce cca 185 m n.m., teoreticky by tedy
stavba mohla být viditelná z velkých vzdáleností ze všech směrů. V blízkosti plánované stavby se však
nacházejí objekty, které viditelnost z řady míst omezují.
Od jihu se jedná o bažantnici, která ohraničuje vizuálně dotčený prostor linií dřevin v délce 2 km ve směru
zhruba východ-západ. Vzhledem k rozloze bažantnice, resp. k její délce ve směru sever-jih, tvoří tato
dostatečnou pohledovou bariéru od jihu až jihozápadu, i když jsou dřeviny v ní seřezávány a udržovány
v nižší než normální výšce (cca do 10 m).
Rovněž od severu je uvažovaný prostor oddělen náspem silnice, a navíc se v místech severně od této silnice
nacházejí pouze průmyslové a skladovací objekty. Teprve ve vzdálenosti přes 1 km kolem silnice Pohořelice –
Branišovice a dále na severovýchod v obytné zástavbě Pohořelic se nacházejí obytné domy; s ohledem na
výškové poměry v území však odtud mohou být vidět z nové stavby jen nejvyšší partie, a to v kontextu
jiných průmyslových a skladových budov.
Od západu je krajina zcela otevřená, nenacházejí se zde však žádná významná místa pohledu – stavba bude
viditelná z prostoru polí, a dále ze silnice Branišov – Pohořelice a Branišov – Vlasatice, z obce Branišov (6
km), ale vždy z poměrně velké vzdálenosti (a tedy viditelnost bude již málo zřetelná) a vždy v souvislosti
s okolní průmyslovou a dopravní zástavbou.
Nejvýznamnější budou tedy pohledy na plánovanou stavbu z nejbližšího okolí – z okolních komunikací, popř.
ze zemědělského areálu ve Velkém Dvoře. Hmotově může při těchto pohledech stavba působit relativně
mohutně, areál však bude ozeleněn a bude tedy (postupem času) z větší části skryt; zároveň se tím zcela
začlení do okolního prostoru. Kromě toho se v širším okolí nachází řada dalších staveb obdobného měřítka –
hmotového i výškového – průmyslové a zemědělské objekty, dopravní i technická infrastruktura, takže nový
areál nevybočí ze stávajícího charakteru krajiny.
Problematické je umístění pouze v souvislosti s blízkým německým pohřebištěm. To se nachází v těsné
blízkosti plánovaného závodu a výstavbou bude jednak narušena pieta místa (degradace vzpomínkového
prostoru výstavbou průmyslového areálu), jednak budou jednotlivé budovy závodu tvořit buď pohledové
pozadí hřbitova (alespoň do doby, než odrostou dřeviny lemující areál), nebo kontrastní sousedství, popř. ho
budou zcela zakrývat (při příjezdu do Pohořelic od jihu). Je ovšem nutné podotknout, že už současné
umístění pohřebiště je velmi nešťastné – je umístěn v těsné blízkosti několika velmi frekventovaných
komunikací, a náspem silnice I/53 je de facto odděleno od samotného města Pohořelice, což evokuje dojem,
že bylo umístěno tak, aby nerušilo stávající zástavbu města.
Záměr není v přímém střetu ani ve vizuálním kontaktu se žádným zvláště chráněným územím nebo jiným
prvkem významným z hlediska ochrany přírody. Není rovněž v přímém ani vizuálním kontaktu se žádnou
nemovitou nebo jinou kulturní nebo historickou památkou - s výjimkou německého pohřebiště. Záměr není
umístěn v žádné unikátní nebo cenné krajině, jedná se o krajinu negativně ovlivněnou člověkem, harmonické
měřítko krajiny i harmonie vztahů v krajině již byly dříve narušeny necitlivou zástavbou na jedné straně, a
scelením zemědělských pozemků a velkoplošným hospodařením na straně druhé. Stavba mírně posílí
negativní vizuální působení dosavadní zástavby a posune hranice zastavěného území dále do volné krajiny,
nestane se však žádnou výraznou negativní dominantou ani nenaruší současný vzhled krajiny.
Na základě uvedených skutečností je možné uvažovanou stavbu hodnotit jako akceptovatelnou.
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Srovnání současné a výhledové situace je patrné z následujících obrázků (podrobněji viz příloha č. 3).
Obrázek: Současný stav – pohled na lokalitu záměru od severu

Obrázek: Výhledový stav – pohled na lokalitu záměru od severu

Vlivy na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako nízké až střední, rozsahem lokální. Realizace záměru
nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani nelikviduje stávající,
pohledově určující strukturní prvky krajiny. Realizací záměru nedojde k významné změně krajinného rázu,
krajinné struktury či jiné krajinné charakteristiky.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebude dotčen žádný hmotný majetek na vlastním staveništi ani mimo ně. Dotčené inženýrské sítě
budou využity pro napojení areálu bez zásahu do jejich funkčnosti. Jiný majetek nebude dotčen ani nebude
omezena jeho funkce.
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V území nejsou známy žádné architektonické a historické památky, které by byly výstavbou závodu
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. Podíl dopravy záměru
na celkových intenzitách dopravy v jednotlivých směrech je zřejmý z následující tabulky.
Tabulka: Porovnání intenzit dopravy bez záměru a se záměrem

Silnice
R52 (sever)
R52 (jih)
I/53 (západ)

Těžká
pozadí
3 670
1 956
1 750

záměr
113
6
9

Osobní
podíl
3,1 %
0,3 %
0,5 %

pozadí
10 813
5 861
5 557

záměr
75
10
15

Celkem
podíl
0,7 %
0,2 %
0,3 %

pozadí
14 527
7 862
7 337

záměr
188
16
24

podíl
1,3 %
0,2 %
0,3 %

Je zřejmé, že podíl dopravy, související se záměrem, činí (v nejvíce zatíženém směru) cca 1 % celkové
dopravy a cca 3 % nákladní dopravy. To je hodnota málo významná, která je v relaci s běžným trendem
změn intenzit dopravy na komunikacích. Pro dopravu jsou k dispozici odpovídající kapacitní komunikace.
Na silnici III/35846, která tvoří hlavní příjezdovou trasu k záměru, však bude podíl dopravy obsluhující
betonárnu na celkové intenzitě dopravy významný (s ohledem na stávající nízké dopravní zatížení silnice),
ani zde však nejde o mimořádně významné zatížení, které by se vymykalo běžnému zatížení komunikací.
Očekávaný nárůst je tedy nevýznamný, nezaznamenatelný ani subjektivně, ani objektivně (sčítáním).
Z dopravního hlediska proto nevzniká významný vliv. 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 ostatní komunikace v území (včetně rozvojových záměrů) ani stávající pěší nebo
cyklistické trasy.
Pro období výstavby záměru lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho provozu, půjde navíc o vliv
dočasný.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.
Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou hodnoceny z hlediska významu jako negativní, z hlediska
velikosti jako nízké, z hlediska rozsahu jako lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na dopravní a
jinou infrastrukturu nejsou očekávány.

D.I.11 Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah negativních vlivů je vymezen rozsahem záměru a navazujícími efekty, které se projevují i ovlivněním
jednotlivých složek životního prostředí.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší (výroba a doprava),
→ vlivy na hlukovou situaci (výroba a doprava),
→ vlivy na povrchové a podzemní vody (výroba);
→ vliv na dopravu (doprava surovin a expedice výrobků).
Ve všech uvedených charakteristikách jsou negativní důsledky realizace záměru hodnoceny jako nízké až
střední, lokálního rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny
jako velmi nízké až nulové, objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
Vlivy na veřejné zdraví a obyvatele jsou předběžně hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné.
Rozsah sociálních a ekonomických dopadů je místní, charakter vlivů realizace záměru je mírně pozitivní.
Vlivy na kvalitu ovzduší lze hodnotit jako nízké. Provozem záměru nedojde k překračování imisních limitů
v ovzduší v blízkém ani vzdálenějším okolí stavby.
Významné vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky nejsou očekávány. Vlivy na kvalitu
povrchových vod lze hodnotit jako nulové. Dopady záměru na hydrogeologický režim v důsledku
zasakování srážkových vod a čerpání podzemních vod jsou hodnoceny jako nízké, rozsahem jako místní.
Významné vlivy na kvalitu podzemních vod nejsou očekávány.
Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy v rozsahu do 6 ha, s ohledem na zařazení dotčené půdy
do I. stupně ochrany je vliv hodnocen jako středně významný; negativní vlivy na kvalitu půdy nejsou
očekávány.
Vlivy na geologické poměry nejsou očekávány. Nejsou očekávány vlivy na surovinové nebo jiné přírodní
zdroje.
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy lze hodnotit jako nízké (mírné), rozsahem jako lokální, bez zásadních
negativních dopadů na zjištěné současné druhy a jejich populace. Realizace záměru nezpůsobí plošně
významné a nevratné poškození populací a ekosystémů v dotčeném území. Realizaci záměru lze z
biologického hlediska a z pohledu zájmů ochrany přírody akceptovat.
Vlivy na prvky ÚSES lze hodnotit z hlediska významu jako nulové, bez dotčení prvků ÚSES.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako nulové, bez dotčení lokalit VKP.
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona nebudou záměrem ovlivněna.
Realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany ptačí oblasti CZ0621030
Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny, ani jiných blízkých evropsky významných lokalit. Současně lze
vyloučit negativní vliv na integritu lokalit soustavy Natura 2000.
Vlivy na krajinný ráz jsou hodnoceny jako lokální a málo významné.
Vlivy hluku jsou hodnoceny jako nízké, rozsahem lokální. Záměr nezpůsobí dosažení nebo překročení
limitních hodnot hluku v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru resp. chráněném
venkovním prostoru staveb. Příspěvek záměru k dopravně-hlukové situaci na komunikacích dotčeného území
je akusticky nevýznamný.
Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou hodnoceny z hlediska významu jako negativní, z hlediska
velikosti jako nízké, z hlediska rozsahu jako lokální.
Vlivy na kulturní a historické památky a na místní tradice nejsou očekávány.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
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D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou za účelem minimalizace vlivů navrženy následující
podmínky a opatření.
Opatření pro etapu přípravy
 V 1. etapě výstavby bude areál realizován pouze v nezbytném rozsahu tak, aby plocha pro rozšíření
v rámci 2. etapy výstavby závodu situovaná při západní hranici areálu zůstala volně přístupná; oplocení
na západní straně areálu bude v 1. etapě výstavby realizováno v posunuté poloze u výrobních
objektů při zachování zeleného pásu kolem celého areálu.
 Technologické výstupy do ovzduší (sila na cement a popílek, event. dopravníkové cesty) budou osazeny
filtry pro záchyt tuhých látek; podmínky pro provoz zařízení z hlediska ochrany ovzduší a přípustné
emisní limity tuhých znečišťujících látek stanoví příslušný správní úřad v ochraně ovzduší.
 V průběhu projektové přípravy stavby bude proveden podrobný inženýrsko-geologický a
hydrogeologický průzkum lokality. Na základě provedených průzkumů bude upřesněno technické
řešení stavby z hlediska ochrany podzemních vod a jejich využívání.
 Odvádění srážkových vod formou zasakování do podloží bude navrženo a realizováno v souladu se
závěry provedeného hydrogeologického průzkumu. Konkrétní řešení zasakovacího systému (počet a
velikost zasakovacích objektů) bude upřesněno v rámci navazujících stupňů projektové přípravy záměru.
 Srážkové vody z komunikací a parkovacích ploch budou vedeny přes odlučovač (odlučovače)
ropných látek. Obsah zbytkového znečištění na výstupu z ORL stanoví příslušný vodoprávní úřad.
 Provoz odlučovače ropných látek bude řízen podle provozního řádu, který bude předložen k žádosti o
vydání kolaudačního souhlasu.
 Odpadní vody splaškové budou shromažďovány v bezodtoké jímce, ze které budou podle potřeby
odváženy k likvidaci na vhodnou komunální ČOV.
 Odpadní vody technologické budou shromažďovány v bezodtoké jímce a plně recyklovány ve
výrobním procesu.
 Vzhledem k umístění objektu ve volné krajině a k blízkému německému pohřebišti je nezbytné v rámci
výstavby záměru realizovat ozelenění areálu dřevinami podél severní, východní a jižní strany
areálu v šířce min. 6 m, a to ozelenění vertikálně i horizontálně členité, s využitím stromů i keřů, tak
aby došlo k pohledovému odclonění víceméně celého areálu.
Výsadbu stromové a keřové vegetace navrhnout jako širší pás převážně vzrůstavých dřevin (kostru bude
tvořit např. Populus sp.) pro odclonění rušivých vlivů. Pro výsadby využít druhově i stanovištně původní
druhy dřevin s vyloučením zahradních kultivarů.
 Noční osvětlení areálu bude navrženo tak, aby nebylo osvětlováno širší okolí mimo vlastní areál
závodu; výkon osvětlení mimo provozní dobu výrazně omezit.
 Sklad PHM bude vybaven záchytným nepropustným prostorem (jímkou) pro případ úniku látek
nebezpečných vodám.
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 Bude provedeno odnětí dotčené zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
 Při přípravě a realizaci záměru budou respektovány požadavky památkové péče a Archeologického
ústavu, resp. jím pověřené organice k provádění archeologických výzkumů. V případě pozitivního
archeologického nálezu bude postupováno v souladu se zákonem.
 Ke stavebnímu řízení budou zpracovány zásady organizace výstavby (ZOV). Do ZOV je nutné
zahrnout následující podmínky:
a) Do ZOV stavby jednoznačně stanovit zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve ke konci
vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně žijících živočichů.
b) Veškerá stavební doprava bude vedena mimo zastavěné území města Pohořelice s nejkratším
napojením na silnice R52, resp. I/53.
c) Během zemních a stavebních prací je nutno důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek do
prostoru nivy a okolí vodního toku.
d) Organizace výstavby bude navržena tak, aby u okolních chráněných prostor staveb byly
respektovány nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
e) Stavební práce s nasazením hlučných mechanismů a většího objemu dopravy se budou realizovat
výhradně v denní době. V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební
činnost a stavební doprava.
f)

V ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen
provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů.

g) Je třeba navrhnout a realizovat opatření k omezení prašných emisí (čištění vozidel vyjíždějících ze
staveniště, čištění příjezdové cesty, zakrytí sypkých materiálů při dopravě).
h) Je nutno minimalizovat úkapy ropných látek ze stavebních mechanizmů a dopravních prostředků
zajištěním jejich dobrého technického stavu. Při odstavení strojů a vozidel používat záchytné vany.
i)

Při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, je nutno
respektovat příslušné předpisy a normy.

j)

Při nakládání s odpady je nutno zajistit dodržování platné legislativy (zejména jejich shromažďování
a následné využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

k) Bude zpracován havarijní plán pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod s
opatřeními k prevenci havárie a postupem k odstranění následků případné havárie.
l)

Staveniště bude vybaveno prostředky pro případnou sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných
látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (sorpční prostředky, kontejnery
atd.).

 Bude vypracován provozní řád zařízení, ve kterém budou specifikovány povinnosti provozovatele
z hlediska provozu zdroje znečišťování ovzduší, produkce odpadních vod, odpadů a zdrojů hluku.
 Bude vypracován havarijní plán, ve kterém budou zohledněna všechna rizika vyplývající z charakteru
provozu a místních podmínek.
Etapa výstavby
 Při výstavbě je nutné postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby: realizovat stavbu
s maximálním ohledem na okolí, zajistit plnění souboru opatření k minimalizaci potenciálních
nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a zabezpečit důslednou a průběžnou kontrolu
plnění příslušných opatření.
 Staveniště bude vybaveno tak, aby jeho provoz odpovídal platným předpisům v oblasti ochrany životního
prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro záchyt úniku ropných
látek).
 V průběhu stavby je nutné dbát všech preventivních opatření a je třeba vyloučit havarijní zhoršení jakosti
vody i jakékoli úniky škodlivin do horninového prostředí.
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 Stavební stroje a mechanismy budou používány pouze v dobrém technickém stavu, který vyloučí
případné drobné úniky ropných látek a znečišťování vod či půdy.
Opatření pro fázi provozu
 Provoz zařízení včetně navazující dopravy bude vyloučen v noční době, tj. mezi 22:00 – 6:00 hod.
 Během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize vodohospodářských objektů, které
souvisejí s provozem výrobního závodu.
 Doporučujeme pravidelné čištění zpevněných ploch od sypkých materiálů, které se mohou při
dopravě a manipulaci dostat mimo úložný prostor vozidel a zvyšovat druhotnou emisi prachu. Během
větrných a suchých dní doporučujeme při nárůstu prašnosti provádět kropení povrchu uložených sypkých
substrátů. Podrobněji bude postup upraven provozním řádem, v blízkosti skládky sypkých substrátů bude
napojení na zdroj vody včetně technického vybavení pro kropení (např. hadice a pod.).
 Při zimní údržbě parkoviště, příjezdních komunikací a zpevněných ploch nebude používán
chemický materiál.
 Bude prováděna pravidelná péče o vysazené dřeviny v pásu kolem areálu. Za uhynulé jedince bude
vysazena náhrada.

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.
V žádné ze sledovaných oblastí (veřejné zdraví, ovzduší, voda, půda, geofaktory, flóra a fauna, hluk,
památky, krajina) se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožnily
jednoznačnou formulaci závěrů.
Záměr (výstavba závodu na výrobu betonové dlažby) není potenciálně významným zdrojem znečišťování či
poškozování životního prostředí. Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných
negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr nachází
(zemědělská půda v extravilánu města navazující na zástavbu průmyslového charakteru) není mimořádně
citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí
dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě umístění dané vymezenou plochou staveniště a dotčenými pozemky.
Vzhledem k výběru lokality a souladu se záměry platného územního plánu nebylo umístění stavby řešeno ve
více variantách.
Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové
varianty je uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B). Na základě požadavků ze strany
ochrany přírody a krajiny KÚ JmK byla v rámci přípravy záměru tato varianta upravena tak, že část plochy při
západní straně areálu bude v 1. etapě ponechána bez oplocení (resp. plot bude vybudován v posunuté
poloze směrem k výrobní hale). Tím vznikne přechodová zóna mezi výrobním areálem a volnými
zemědělskými plochami.
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 (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného
záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (hluk, doprava, ochrana vod, krajinný ráz)
se stavem bez záměru, resp. ke stanovení kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi aktivní a nulovou
variantou, a vyhodnocení celkové významnosti vlivů projektové varianty.
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:
−

vizualizace záměru (příloha 3)

−

rozptylová studie (příloha 4)

−

akustická studie (příloha 5)

−

naturové hodnocení (příloha 6)

−

vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz (příloha 7)

−

pedologický průzkum (příloha 8)

−

biologické posouzení místa stavby (příloha 9).

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 je výstavba a provoz závodu na výrobu betonové dlažby v katastru města Pohořelice.
V sortimentní skladbě bude převažovat zámková dlažba, dále budou vyráběny dlažební desky, zahradní a
silniční obrubníky, zahradní tvarovky a ostatní stavební prvky.
Název záměru: Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice
Oznamovatel: SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s., Fr. Diviše 944, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
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:

sloupec:

II
6.2
Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím
bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků
obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I).
B

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Dle §4 odst. 1 písm. e) citovaného zákona jsou předmětem posuzování stavby, činnosti a technologie, které
podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu2a) mohou samostatně
nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; tyto stavby,
činnosti a technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

2a

) § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
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Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Základní kapacitní údaje jsou následující:
Výrobní výkon zařízení (kapacita):

123 000 t/rok
615 t/rok

Pozn.: Jedná se o maximální projektovanou výrobní kapacitu, která může být s ohledem na výrobní, dodavatelské a
odbytové možnosti snížena.

Plocha řešeného území
z toho:

59 943 m2

zastavěná plocha (objekty)

3 222 m2

vydlážděné (zpevněné) plochy

28 996 m2

rezervní skladovací plocha

9 573 m2

plocha zeleně

7 339 m2

plocha pro výhledové rozšíření

10 813 m2

z toho plocha zeleně v 1. etapě
Počet parkovacích míst (celkem)

2 852 m2
30 stání pro OA

Záměr je umístěn u silnice II/395 (Velká Bíteš – D. Kounice – Pohořelice), na vnějším okraji zastavěného
území města Pohořelice, jihozápadně od zastavěného území města. Plocha záměru je od stávající zástavby
oddělena silnicí I/53 – nájezdem na rychlostní silnici R52.
Řešené území se na rozhraní zastavěného území města Pohořelice a zemědělsky využívaných pozemků;
zástavba v této části města slouží pro průmysl a služby (sklady, haly, vodárenská zařízení, zemědělské
stavby, energetické stavby atp.).
kraj:

Jihomoravský

okres:

Brno - venkov

obec:

Pohořelice

katastrální území:

Pohořelice nad Jihlavou, 724866

pozemky:

p.č. 6353, 6354, 6355

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)
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Stavební pozemek leží mimo zastavěné území, u silnice II/395 (Velká Bíteš – Dolní Kounice – Pohořelice),
jihozápadně od města Pohořelice. Parcely leží mimo zastavěné území, v současné době jsou využívané jako
orná půda. Plocha je situována ve značné vzdálenosti od obytného území. Na pozemku nejsou žádné
vzrostlé stromy ani žádná zeleň, nenacházejí se tam ani žádné stavby. V blízkosti stavebního pozemku se
nenachází žádná zástavba.
V současnosti se jedná o zemědělsky obhospodařovanou půdu, část velkého (více než 1000 ha) pozemku –
pole. Místo plánované stavby leží při jeho východním okraji, z východu je ohraničeno silnicí II/395,
v ostatních směrech navazují pole, která jsou západním směrem v délce několika kilometrů. Jižní hranici
řešeného území tvoří polní cesta.
Stavba je plně v souladu s plánovací dokumentací. Plocha pro plánovanou stavbu má funkční využití VP –
plocha výroby průmyslové – jedná se o změnu ÚP č. 6.1. Podél této plochy je ponechán volný nezastavěný
pruh v šířce 6 m pro výsadbu zeleně.
V zájmovém území jižně od města Pohořelice se nachází průmyslová zóna, ve které jsou umístěny zejména
skladové a výrobní areály. Všechny stávající objekty jsou situovány severně od křižovatky silnic I/53 a R52,
které procházejí jižně od města Pohořelice. Řešený záměr je umístěn jižně od silnice I/53.
Společnost Semmelrock International GmbH se sídlem v Rakousku je významným evropským producentem
betonových výrobků. Působí v řadě zemí střední a východní Evropy. Česká společnost SEMMELROCK
STEIN+DEGIGN Dlažby, a.s., (bývalý název SEMMELROCK Colorbeton, a.s.) je výrobcem betonových
výrobků (zámková dlažba, dlažební desky, zahradní a silniční obrubníky, zahradní tvarovky a ostatní
betonové prvky), přičemž v Česku zaujímá cca 20% trhu s těmito výrobky a provozuje 4 výrobní závody
(Praha, Liberec, Kutná Hora, Ledčice). Pro výstavbu nového závodu a jeho umístění v lokalitě Pohořelice
vedly následující důvody:
−

Poptávka po výrobcích z uvedeného sortimentu se stále zvyšuje. Pro udržení a zvýšení podílu na trhu
a zlepšení konkurenceschopnosti, potřebuje výrobce vybudovat nový moderní závod s dostatečnou
kapacitou výroby. Současné závody navýšení kapacity neumožňují.

−

Důvodem pro výběr dané lokality je dostupnost pozemků v bezprostřední blízkosti zdroje suroviny –
kameniva a písku (těžba v lokalitách Hrušovany u Brna, Bratčice, Želešice, Dolní Kounice a dalších).

−

Areál má vyhovující dopravní napojení na silnici II/395 a blízkou rychlostní komunikaci R52, což
zajišťuje dobré spojení v zájmovém jihomoravském regionu.

−

Pozemky pro výstavbu jsou územním plánem vymezeny jako plocha průmyslové výroby.

−

Lokalita leží v dostatečné vzdálenosti od obytné a občanské zástavby.

V rámci posuzování záměru jsou uvažovány dvě varianty: varianta projektová (představuje realizaci záměru
v navržené podobě) a varianta nulová (bez realizace záměru).
Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové
varianty je uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B). Na základě požadavků ze strany
ochrany přírody a krajiny KÚ JmK byla v rámci přípravy záměru tato varianta upravena tak, že část plochy při
západní straně areálu bude v 1. etapě ponechána bez oplocení (resp. plot bude vybudován v posunuté
poloze směrem k výrobní hale). Tím vznikne přechodová zóna mezi výrobním areálem a volnými
zemědělskými plochami.
Vlastní záměr je řešen jednovariantně. Oznamovatel vlastní dotčené pozemky, na kterých je navrženo
umístění výrobního závodu. Lokalita je dána vymezením plochy v rámci územně plánovací dokumentace,
vhodným dopravním napojením s možností hlavní dopravní trasy mimo obytnou zástavbu.
Urbanistické a architektonické řešení stavby
Navrhovaný záměr představuje výstavbu nového závodu na výrobu betonové dlažby a ostatních betonových
stavebních prvků jižně od města Pohořelice. Jedná se o trvalou stavbu. Pozemek umožňuje rozšíření plochy
výroby nebo skladování výrobků v případě potřeby.
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Závod je členěn na 4 základní konstrukční celky:
•

dávkovací a míchací zařízení,

•

lis na výrobu betonových výrobků,

•

okruh zrání betonových výrobků,

•

skladovací plochy.

Celý závod sestává z řady stavebních objektů: kancelářská budova, výsypka kameniva, silo pro kamenivo a
dávkování, mísící centrum se silem na cement, sklad barev, vzorová zahrada a zelené plochy, zpevněné
plochy, oplocení, boxy pro kamenivo, mycí prostor a silo na vodu, přípojka VN, zařízení pro dávkování
surovin, jímka na splaškovou vodu, úpravna vody a čerpací stanice.
Hlavní budova bude mít rozměr 92,5 x 25 m, s maximální výškou 17,8 m. Nejvyšším bodem závodu budou
cementová sila, která mají výšku 21 m nad upraveným terénem.
Stavebně technické řešení
Celá stavba sestává dle projektové dokumentace z 22 stavebních objektů.
SO-01 Kancelářská budova
SO-02 Sociální zařízení
SO-03 Výsypka kameniva se šikmým dopravníkem (plocha 100,71 m2)
SO-04 Silo pro kamenivo (a dávkování)
SO-05 Mísící centrum se silem na cement a sklad barev (o půdorysných rozměrech 12,25 x 34,60 m)
SO-06 Výrobní hala (plocha 935,35 m2)
SO-07 Zrací komora s přistavěnou dílnou/skladem (plocha 822,55 m2)
SO-08 Zpevněné plochy (plocha 26 619 m2)
SO-09 Vzorová zahrada (2 384 m2), ostatní zelené plochy – podél hranice pozemku budou ponechány
6,00 m široké pruhy zelené plochy
SO-10 Oplocení
SO-11 Vrátnice
SO-12 Boxy pro kamenivo (6,30 x 23,10 m)
SO-13 Mycí prostor pro formy a silo na vodu (6,35 x 13,35 m)
SO-14 Vysokonapěťová přípojka
SO-15 Zařízení pro dávkování barev
SO-16 Mostová váha
SO-17 Zařízení pro malé dávkování kameniva
SO-18 Regál na formy
SO-19 Box na zlomkový beton (7,17 m2)
SO-20 Jímka na splaškové vody
SO-21 Úpravna vody
SO-22 Čerpací stanice
Údaje o provozu, směnnost, pracovní doba
Plánovaný počet pracovníků:
Provoz

31

výroba:

6:00 – 22:00 hod (2-směnný, 5 dní/týden)

kanceláře:

8:00 – 17:00 hod

expedice:

7:00 – 17:00 hod

Navážení surovin:

7:00 – 18:00 hod

Výroba:

březen - prosinec (leden - únor zimní přestávka, údržba zařízení)
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Roční výkon výroby betonových výrobků (t/rok):
Zámková dlažba
Dlažební desky
Zahradní a silniční obrubníky, zahradní tvarovky
Ostatní stavební prvky
Celková výroba:

90 000
5 000
23 000
5 000
123 000

Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obrázek: Situace stavby (1:10 000)

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v příloze č. 10 (Doklady):
Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, vyjádření č.j.: MUPOD5616/2011 ze
dne 7.3.2011:
„V souladu s platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD) je předložený záměr umisťován mimo zastavěné
území, v zastavitelné ploše průmyslové výroby 6.1.- VP.“
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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 41071/2011 ze dne 11.4.2011:
„…pro hodnocený záměr nelze vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany ptačí oblastí
CZ0621030 Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny vymezenou dle přílohy nařízení vlády č. 132/2005 Sb., ve
znění nařízení vlády 301/2007 Sb.
Vzhledem k výše uvedenému závěru musí být hodnocený záměr předmětem posouzení důsledků své
realizace na dané území soustavy Natura 2000 podle ustanovení § 45h a 45i téhož zákona, které vychází z
článku 6 odstavce 3 a 4 směrnice Rady 92/43/EHS.“

G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší,
povrchové a podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinný ráz,
hlukovou a dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace
těchto složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto
oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze
hodnotit jako nízké až střední. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou
celkově málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k významným negativním vlivům na obyvatelstvo. Vlivy na veřejné zdraví spojené s výstavbou a
provozem záměru lze hodnotit jako málo významné lokálního charakteru. Nejvýznamnějšími aspekty záměru
jsou provoz zařízení z hlediska ochrany ovzduší a doprava, jejichž působení nevyvolá přeslimitní stavy
(znečištění ovzduší, hluk), a samo o sobě nebo ve spojení se současnými aktivitami v území nepovede k
překračování příslušných hygienických limitů v zájmovém území záměru.
Z provedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů
nebo rizik.
Ovlivnění kvality ovzduší v okolí navrhované stavby je hodnoceno jako nízké, v případě maximálních
hodinových koncentrací PM10 jako střední. Maxima imisních příspěvků vycházejí mimo objekty určené k
trvalému bydlení. Z hlediska okolí areálu se tedy bude jednat o velmi nízký nárůst v jehož důsledku, i s
ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisních limitů. Překračování
platných imisních limitů vlivem provozu závodu není u žádné z posuzovaných látek (NO2, PM10)
předpokládáno. Hlavní provoz bude soustředěn do teplého období roku, kdy nedochází ke kumulaci
s ostatními zdroji tuhých znečišťujících látek.
Limitní hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, jsou pro hluk ze záměru dosažitelné. Záměr nezpůsobí dosažení nebo překročení limitních hodnot
hluku v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním
prostoru staveb.
Příspěvek záměru k dopravně-hlukové situaci na komunikacích dotčeného území je akusticky
nevýznamný a pohybuje se v nejméně příznivém případě (silnice R52 směr sever) do 0,1 dB. Změna v úrovni
do +0,1 dB je hluboko v pásmu akustické nevýznamnosti a nepředstavuje hodnotitelnou změnu. Záměr tedy
významně neovlivní stávající hladiny hluku z dopravního provozu na veřejných komunikacích.
Posuzovaným záměrem nebudou významně ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické
charakteristiky blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na kvalitu povrchových i
podzemních vod lze hodnotit jako nízké.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány.
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Záměr vyžaduje zábor zemědělské půdy do 6 ha. Vliv na půdu (zábor, kvalita) je hodnocen jako středně
významný, lokálního rozsahu.
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou záměrem negativně postiženy.
Vlivy na faunu, flóru, prvky ÚSES a VKP, lze hodnotit z hlediska významu jako velmi nízké až nulové,
prakticky zanedbatelné.
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona nebudou záměrem ovlivněna.
Realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany ptačí oblasti CZ0621030
Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny, ani jiných blízkých evropsky významných lokalit. Současně lze
vyloučit negativní vliv na integritu lokalit soustavy Natura 2000.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako nízké až střední, rozsahem lokální. Realizace záměru
nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani nelikviduje stávající,
pohledově určující strukturní prvky krajiny. Realizací záměru nedojde k významné změně krajinného rázu,
krajinné struktury či jiné krajinné charakteristiky.
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky, které by mohly být záměrem
negativně ovlivněny.
Záměr nevede k významné změně (zvýšení) intenzit dopravy na komunikační síti. Potenciální nárůst těžké
dopravy v nejvíce zatíženém směru (R52) oproti současnému zatížení komunikací nepřekročí cca 3%, u
celkové dopravy (tedy se započtením osobních a jiných vozidel) cca 1%. Přitížení dopravy vlivem záměru je
celkově nízké a v pásmu přirozeného růstu dopravy.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (veřejné zdraví, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, geofaktoy,
fauna, flóra, ekosystémy, krajinný ráz a památky a další) jsou možné vlivy záměru výstavby a provozu
„Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice“ v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou hodnoceny nízké
až střední velikosti. Záměr proto 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 tohoto 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 záměru 1:10 000
1.4. Hydrologická situace
1.5. Geologické profily vrtů HV1 a HV2
2. Situace stavby
2.1. Celková situace stavby 1:1000
2.2. Situace stavby 1:500
2.3. Pohledy východ a západ
2.4. Pohledy sever a jih
3. Vizualizace
3.1. Vizualizace – situace pohledů 1:10 000
3.2. Vizualizace – model areálu
3.3. Vizualizace – pohled P1
3.4. Vizualizace – pohled P2
3.5. Vizualizace – pohled P3
3.6. Vizualizace – pohled P4
3.7. Vizualizace – pohled P5
3.8. Vizualizace – pohled P6
4. Rozptylová studie
5. Hluková studie
6. Naturové hodnocení
7. Vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
9. Pedologický průzkum
9. Biologické posouzení místa stavby
10. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizace zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

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

PŘÍLOHA 2
(SITUACE STAVBY)

PŘÍLOHA 3
(VIZUALIZACE STAVBY)

Výstavba závodu na výrobu betonové dlaby, Pohoøelice

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství
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1. Úvod
Tato rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem záměru "VÝSTAVBA ZÁVODU
NA VÝROBU BETONOVÉ DLAŽBY" v Pohořelicích, a tvoří přílohu oznámení záměru ve smyslu §6
zákona 100/2001 Sb. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území.
Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2) a tuhými látkami (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.
Umístění záměru je patrné na následujícím obrázku:
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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.
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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.

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 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° p ři 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°(p ředvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
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 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
Tepelné zdroje
V rámci navržené stavby se nepředpokládá realizace nových tepelných zdrojů spalujících paliva.
Technologické zdroje
3

Pro skladování cementu budou v areálu umístěny 4 sila o objemu 70 m (každé). Při naskladňování
cementu z autocisterny bude použita pneudoprava, odpadní vzdušina bude vypouštěna přes
odlučovače tuhých částic. V průběhu naskladňování je uvažována emisi prachu do 8,5 g za den (pro
kapacitu 3 autocisterny za den).
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude za provozu působit výrobní a skladová plocha. Zdrojem
emisí bude manipulace s kamenivem a výrobky. Při manipulaci s kamenivem předpokládáme
1
maximální celkovou roční emisi TZL ve výši 4,858 kg/rok .
Automobilová doprava
Je uvažována automobilová doprava o denní intenzitě 30 osobních, 8 lehkých a 63 těžkých
nákladních vozidel za den (a stejný počet návratů vozidel).
Emisní faktory
Pro výpočet emisí produkovaných automobilovou dopravou byly použity emisní faktory MEFA 02. U
technologických zdrojů byly použity emisní faktory US EPA a hodnoty příslušných emisních limitů.

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité
větrné růžice je uveden v následující tabulce:
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

9,10

14,60

10,00

10,90

11,59

7,20

12,09

15,90

8,62

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, orientované rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK. Rozmístění jednotlivých bodů je
zřejmé z grafické přílohy této studie.
Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis.

1

-5

Výpočet byl proveden podle emisního faktoru US EPA ve výši 4,54.10
manipulované suroviny

kg TZL na 1 tunu
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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.:
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní
limit

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m

1 kalendářní rok
PM10

24 hodin
1 kalendářní rok

Přípustná četnost překročení za
kalendářní rok
-3

18

-3

---

-3

35

-3

---

40 µg.m
50 µg.m

40 µg.m
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4. Výsledky výpočtu
4.1. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži NO2
Průměrná roční koncentrace NO2 v zájmovém území vyvolaná provozem hodnocených zdrojů
-3
dosahuje nejvýše 1,5 µg.m . Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu.
-3
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 4% limitu (40 µg.m ). V ostatních
částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších, mimo
-3
areál budou dosahovány hodnoty příspěvku do 0,8 µg.m .
Maximální hodinové koncentrace NO2 vyvolané provozem hodnocených zdrojů z výpočtu vycházejí
-3
-3
ve výši do 8 µg.m , tedy do 4 % imisního limitu (200 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat
-3
hodnot ještě nižších (6 µg.m a méně).
Orientační grafické znázornění je patrné z následujících obrázků:

příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3)

příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3)

Podrobněji je rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.2. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži PM10
Průměrná roční koncentrace PM10 v zájmovém území vyvolaná provozem hodnocených zdrojů
-3
dosahuje nejvýše 1 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 2,5% limitu
-3
(40 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. V ostatních částech
-3
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších (do 0,2 µg.m ).
Průměrné denní koncentrace PM10 vyvolané provozem hodnocených zdrojů z výpočtu vycházejí ve
-3
-3
výši cca 15 µg.m , tedy 30% imisního limitu (50 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat
-3
hodnot nižších (do 5 µg.m ).
Orientační grafické znázornění je patrné z následujících obrázků:

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

příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3)

Podrobněji je rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území
5.1. Oxid dusičitý (NO2)
V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu
stávající úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského kraje
zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je
znázorněno na následujících obrázcích:

Z hodnot rozptylové studie vyplývá, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti
-3
-3
navrhovaného záměru dosahují úrovně 23 až 26 µg.m , tedy do 65% imisního limitu (LV=40µg.m ),
-3
-3
maximální hodinové koncentrace dosahují hodnot 80 až 100 µg.m , t.j. do 50% limitu (LV=200µg.m ).
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5.2. Tuhé látky (PM10)
Také při popisu stávající úrovně imisní zátěže prachem vycházíme rovněž z rozptylové studie
Jihomoravského kraje zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí
hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích:

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru
-3
dosahuje u průměrné roční koncentrace PM10 hodnot do 35 µg.m , tedy cca 88 % imisního limitu
-3
(40 µg.m ). Maximální 24hodinové koncentrace PM10, v prostoru hodnoceného záměru dosahují
-3
hodnot imisního limitu (50 µg.m ) 33x za rok, tedy s podlimitní četností.
Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že nejvyšší nárůst imisní
zátěže tuhými látkami (PM10) bude v prostoru vlastního areálu a v jeho těsné blízkosti.
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6. Celkové hodnocení vlivu záměru
Oxid dusičitý (NO2)
Z výše uvedených hodnot 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
-3
-3
maximální hodinová koncentrace pod 100 µg.m , tedy pod 50% imisního limitu (LV1h = 200 µg.m ).
-3
Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto prostoru činí 8 µg.m , tedy do 4 % imisního limitu.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují mezi
-3
-3
23 až 26 µg.m , tedy do 65% imisního limitu (LV=40 µg.m ). Očekávaný nárůst imisní koncentrace
-3
v tomto prostoru činí 1,5 µg.m , tedy 4 % imisního limitu.
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže NO2 vyvolaný provozem
posuzovaného záměru „Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, pohořelice“ výrazně neovlivní
celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném území a v součtu se stávající imisní zátěží bude
podlimitní.
Tuhé znečišťující látky (PM10)
Z výše uvedených hodnot vyplývá, že stávající (denní) imisní zátěž tuhými znečišťujícími látkami
frakce PM10 v hodnoceném území je prakticky na úrovni imisního limitu.
Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že nejvyšší nárůst imisní
zátěže tuhými látkami (PM10) bude v prostoru vlastního areálu a v jeho těsné blízkosti.
-3

Přírůstek maximální 24hodinové koncentrace bude dosahovat mimo vlastní areál nejvýše 5 µg.m ,
-3
10% imisního limitu l (LV24h=50 µg.m ) s velmi nízkou četností dosažení. Při uvažování stávající
pozaďové zátěže lze rovněž předpokládat celkovou imisní zátěž po realizaci záměru za podlimitní.
-3

Přírůstek průměrné roční koncentrace zde bude dosahovat maximálně 1 µg.m , tj. 2,5% limitu (40
-3
µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. V ostatních částech
-3
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších (do 0,2 µg.m ). Při
uvažování stávající imisní zátěži (z ostatních zdrojů) je možné považovat budoucí celkovou imisní
zátěž ze podlimitní.
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem
posuzovaného záměru „Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice“ 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 „Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby“ nezpůsobí přeslimitní nárůst imisní zátěže.
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že nejvyšší nárůst příspěvku ke stávající imisní zátěži
vyvolaný provozem zdrojů a automobilové dopravy vázané na záměr vychází do prostoru vlastního
areálu a jeho těsné blízkosti, tedy do prostoru bez obytné zástavby. Příspěvky ve stávající imisní
zátěži dosahují relativně nízkých hodnot.
V případě součtu očekávaného imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot stávající
imisní zátěže lze očekávat, že realizací navrhovaných zdrojů nedojde v okolí stavby k významnému
nárůstu imisní zátěže, tedy ani k dosažení či překročení hodnot imisního limitu pro průměrné roční ani
maximální hodinové či denní koncentrace vlivem záměru nebo limitem tolerovaných dob trvání
limitních koncentrací.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu
posuzovaného záměru nedojde k podstatnější změně imisní zátěže v hodnoceném území ani k
nepřípustné zátěži obyvatel.

V Brně 30.5.2011

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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8. Přílohy
8.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů

Poznámka:
•

vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50 m
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8.2. Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2
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8.3. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2
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8.4. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10
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8.5. Příspěvek maximální denní koncentrace PM10
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1. Zadání a cíl studie
Výpočtová akustická studie je vypracována jako součást oznámení záměru
VÝSTAVBA ZÁVODU NA VÝROBU BETONOVÉ DLAŽBY, POHOŘELICE.
Cílem studie je provést kvalifikovaný podklad pro zpracování oznámení (specifikaci možných hlukových
vlivů) a vyjádření příslušného orgánu hygienické služby v úrovni EIA. To znamená doložit způsob řešení
hlukové problematiky, prokázat že provoz záměru nebude způsobovat v nejbližším nebo nejvíce dotčeném
chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb přeslimitní hlukové vlivy a
navrhnout příslušná technická nebo organizační opatření pro zajištění dodržení hygienických limitů (v
případě potřeby).
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2. Vstupní údaje
2.1. Popis záměru a dotčeného území

Umístění a popis záměru
Hodnoceným záměrem je výstavba a provoz závodu na výrobu betonové dlažby v Pohořelicích.
Záměr je umístěn na území města Pohořelice, v jižní části k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, na pozemcích
p.č. 6353, 6354 a 6355. Plocha záměru je v současné době nezastavěná, je využívána jako zemědělská
půda. Celková kapacita záměru je 123 000 t betonových výrobků za rok (615 t za den při výrobě 200 dní v
roce).
Záměr je tvořen plochou, na které jsou umístěny výrobní objekty (výrobní hala, mísicí centrum, zásobníky
cementu a kameniva, výsypka kameniva), venkovní plochy (skladování výrobků a pohyb vozidel a
transportních mechanismů) a další doprovodné objekty (kanceláře, vrátnice, váha, parkoviště osobních
vozidel).

Chráněný venkovní prostor
Záměr se nachází ve volném prostoru, ve kterém se nacházejí pouze polní pozemky, pohřebiště a
komunikace. Prostor není určen pro trvalý pobyt a nenacházejí se zde žádné chráněné prostory.
Nejbližší nebo nejvíce dotčeny chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se
nachází ve vzdálenosti cca 850 metrů od hranice záměru severním směrem, ve stejné vzdálenosti
jihovýchodním směrem a cca 420 metrů jižním směrem. V těchto prostorech jsou voleny referenční
(výpočtové) body:
1
2
3

Pohořelice, ul. Vídeňská č.p. 718, vzdálenost od přilehlého okraje záměru cca 850 metrů
Pohořelice, část Velký Dvůr č.p. 584, vzdálenost od přilehlého okraje záměru cca 850 metrů
Pohořelice, hájovna č.p. 279, vzdálenost od přilehlého okraje záměru cca 420 metrů

Poloha referenčních bodů je zřejmá z následujícího obrázku:
Obr.: Poloha referenčních (výpočtových) bodů
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Zdroje hluku
Uvažované zdroje hluku v provozovně záměru jsou následující:
1

vykládka kameniva do násypky, akustický výkon LAW = 100,4 dB
27 operací denně, trvání 3 minuty, akustický výkon v průběhu operace LAW = 106,4 dB
provoz pouze v denní době

2

vykládka cementu do zásobníků, akustický výkon LAW = 92,8 dB
3 operace denně, trvání 25 minut, akustický výkon v průběhu operace LAW = 98,8 dB
provoz pouze v denní době

3-5

výrobní hala, akustický výkon do LAW = 90 dB
venkovní strana fasády
provoz pouze v denní době

6-9

mísicí centrum, akustický výkon do LAW = 85 dB
venkovní strana fasády
provoz pouze v denní době

10-17 vysokozdvižné vozíky, manipulační mechanismy, akustický výkon LAW = 103 dB
umístění na ploše záměru, nepřetržitá činnost 8 vozíků - konzervativní předpoklad
provoz pouze v denní době
18

pohyb nákladních vozidel na vjezdu do záměru, váze a ploše záměru
intenzita 15 vozidel/h
provoz pouze v denní době

19

parkoviště osobních vozidel
intenzita 10 vozidel/h
provoz pouze v denní době

2.2. Použité podklady
[1] Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice. Projektová dokumentace k územnímu řízení.
Ateliér stavebních konstrukcí, Praha, koncept únor 2011
[3] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
[4] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
[5] Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí
hluku, ve znění pozdějších předpisů
[6] ČSN ISO 9613-2 Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru (Část 2 Obecná metoda
výpočtu)
[7] Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy (RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracoviště
Brno, I. vydání 1991, novela 1996, 2005)
[8] Metodický návod Ministerstva zdravotnictví, hlavního hygienika České republiky, č.j. HEM-30011.12.01-34065 pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí
[9] Metodický pokyn NRL pro výpočtové akustické studie ze dne 11.9.2008, schváleno Hlavním
hygienikem ČR dne 13.10.2008
2.3. Použitá metodika
Studie je zpracována ve smyslu metodického pokynu NRL pro výpočtové akustické studie ze dne
11.9.2008, schváleného Hlavním hygienikem ČR dne 13.10.2008.
Vliv hluku technologie je vyhodnocen na základě ČSN ISO 9613-2 Akustika - Útlum při šíření zvuku ve
venkovním prostoru (Část 2 Obecná metoda výpočtu) a dle běžných postupů technické a akustické praxe.
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Vliv dopravního hluku je vyhodnocen ve smyslu Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy
(RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracoviště Brno, I. vydání 1991, novela 1996, 2005).
Výpočetní postupy jsou aplikovány v autorizovaném programu HLUK+, verze 7.11.
Nejistota výpočtu je, s ohledem na konzervativní předpoklady výpočtu, uvažována v pásmu <-3;+1> dB
(přičteno k výsledkům).
2.4. Hygienické limity
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou
dány nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, takto:
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).
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 nařízení vlády. 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.
Korekce jsou následující:
Způsob využití území

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.
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, 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.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti jsou uvedeny v následující tabulce:
Posuzovaná doba [hod]

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5
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S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
následovně:
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z provozoven uvažována hodnotami:
LAeq,8h = 50 dB v denní době (pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin z denního období),
LAeq,1h = 40 dB v noční době (pro 1 nejhlučnější hodinu z nočního období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a drahách
uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 55 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích a
drahách (mimo železniční dráhu) v ochranném pásmu dráhy uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 60 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 50 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích a
železničních drahách v ochranném pásmu dráhy uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 60 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 55 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních
komunikacích a drahách uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 70 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 60 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk ze stavební činnosti uvažována hodnotami:
LAeq,14h = 65 dB v denní době (7:00 - 21:00),
LAeq,1h = 60 dB v brzké ranní a pozdní večerní době (6:00 - 7:00, 21:00 - 22:00),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (22:00 - 6:00).
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3. Hluk z provozovny
Hluk z provozovny je shrnut v následující tabulce.
Protokol z výpočtu viz příloha této studie.
Tab.: Hluk z provozovny

Bod
1
2
3

Výška
[m]
9
5
5

Limit (den/noc)
LAeq [dB]
50/40
50/40
50/40

Den
LAeq [dB]
44,1
42,9
48,4

Noc
LAeq [dB]
-

V noční době není záměr provozován.
Z výsledků je zřejmé, že hluk z provozovny je pod úrovní limitu.
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4. Hluk z dopravního provozu
Příspěvek záměru k dopravně-hlukové situaci na veřejných komunikacích je shrnut v následující tabulce.
Pro příspěvkovou analýzu je použit vztah
∆L = 10log((X+Y)/X)
kde
∆L .. změna emisní/imisní hladiny hluku z komunikace
X .. pozaďová intenzita dopravy na komunikaci
Y .. příspěvek záměru k pozaďové intenzitě dopravy na komunikaci
Analýza je vztažena k intenzitě nákladní dopravy.
Tab.: Příspěvek záměru k dopravně-hlukové situaci

Silnice
R52 (sever)
R52 (jih)
I/53 (západ)

X (pozadí)
[voz/den]
5639
3153
2964

Y (záměr)
[voz/den]
113
6
9

∆L (příspěvek záměru)
[dB]
0,09
0,01
0,01

Je zřejmé, že příspěvek záměru k dopravně-hlukové situaci na komunikacích dotčeného území je akusticky
nevýznamný a pohybuje se v nejméně příznivém případě (silnice R52 směr sever) do 0,1 dB. Ve smyslu
metodiky NRL pro výpočtové akustické studie ze dne 11.9.2008, schválené hlavním hygienikem ČR dne
13.10.2008, není za hodnotitelnou změnu považován rozdíl do 0,9 dB.
Záměr tedy významně neovlivní stávající hladiny hluku z dopravního provozu na veřejných komunikacích.
Pozn.:
Za hluk na veřejných komunikacích odpovídají (ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění) vlastníci nebo správci pozemních komunikací. Nejde tedy o povinnost
jednotlivých uživatelů komunikací.
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5. Hluk ze stavební činnosti
V rámci stavební činnosti budou prováděny zemní práce (příprava území, zakládání objektů), následně
stavební a konstrukční práce.
Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby v době provádění zemních prací, v dalších fázích
výstavby bude hlukové zatížení nižší. Akustický výkon zdrojů hluku je limitován nařízením vlády
č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení
vlády č. 342/2003 Sb. a 198/2006 Sb. Nepřekročí hladinu akustického výkonu LAW = 103 dB, čemuž
odpovídá hladina akustického tlaku LA,10m = 78 dB resp. LA,50m = 64 dB.
Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku pro období provádění stavebních prací (LAeq,T = 65 dB,
platí pro období mezi 7:00 a 21:00) tak bude splněn do vzdálenosti nejvýše cca 50 metrů od místa
provádění prací. V této vzdálenosti se v současné době nenachází žádný chráněný venkovní prostor resp.
chráněný venkovní prostor staveb. Odstup staveniště od chráněného prostoru je dostatečný pro eliminaci
hlukových vlivů výstavby. Z tohoto důvodu nejsou navrhována žádná dodatečná technická a/nebo
organizační opatření pro omezení vlivů hluku ze stavební činnosti.
Pozn.:
Výpočet hluku z provozovny (viz kapitola 3. Hluk z provozovny, strana 9 této studie) uvažuje mimo jiné
souběžný a nepřetržitý provoz osmi vysokozdvižných vozíků o akustickém výkonu LAW = 103 dB. Výsledky
lze tedy konzervativně vztáhnout i na průběh provádění stavebních prací, její zdroje jsou limitovány
akustickým výkonem právě LAW = 103 dB. Je zřejmé, že výsledky jsou velmi hluboko pod limitem LAeq,T =
65 dB.
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6. Závěry a doporučení
Navržené řešení záměru "VÝSTAVBA ZÁVODU NA VÝROBU BETONOVÉ DLAŽBY, POHOŘELICE" respektuje
požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Limitní hladiny hluku dle uvedeného nařízení vlády jsou pro hluk ze záměru dosažitelné. Záměr nezpůsobí
dosažení nebo překročení limitních hodnot hluku v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb. Průběh limitní izofony pro hluk z
provozoven (LAeq,8h = 50 dB) vymezuje pouze plochu záměru, volné nezastavěné pozemky, plochu
komunikací a výrobní plochy. Nedotýká se chráněného prostoru.
Hluk z provozovny splňuje limitní hladinu LAeq,T = 50 dB, platnou pro denní dobu. Noční limit LAeq,T = 40 dB
by však byl při plném provozu záměru překročen. Z tohoto důvodu je formulována následující podmínka:


Výroba v areálu nebude prováděna v noční době, v noční době lze provozovat pouze omezený režim
bez výrazných zdrojů hluku v areálu.

Hluk z dopravy není záměrem významně ovlivněn, příspěvek záměru ke stávajícím hladinám hluku z
dopravy činí do 0,1 dB. To je hodnota akusticky zcela nevýznamná, záměr tedy nemá akusticky významný
vliv na stávající dopravně-hlukovou situaci v okolí dotčených komunikací.
Hluk ze stavební činnosti je spolehlivě řešitelný.
Vzhledem k tomu, že záměr i chráněný prostor se nacházejí v blízkosti kapacitních komunikací, lze
očekávat, že provoz záměru (hluk z provozovny) bude dokonale maskován dopravním hlukem z těchto
komunikací.
Hlukové problematice je nutno věnovat pozornost zejména ve vztahu k referenčnímu bodu 3 (hájovna
č.p. 279), který je záměrem nejvíce dotčený. Veškeré následné analýzy a případná opatření by proto měly
být zaměřeny k tomuto bodu tak, aby hladiny hluku zde byly minimalizovány - byly tak nízké, jak lze
rozumně dosáhnout.
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Příloha
Protokol z výpočtu

HLUK+

verze 7.11 normal

Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
PARKOVIŠTĚ: P-osobní
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
10.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 1 stupňů
|
|/1 Krajní body: [1640.5,1049.3] [1597.9,1053.9] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [1601.0,1040.3] [1637.4,1062.9] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: Nakladni
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
15.00, podíl nákladních aut: 100 %.
|
|/1 Krajní body: [1650.5,1048.1] [1532.7,1021.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.9 dB.
|
|/2 Krajní body: [1532.7,1021.0] [1520.7,1071.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.9 dB.
|
|/3 Krajní body: [1520.7,1071.2] [1472.1,1059.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.9 dB.
|
|/4 Krajní body: [1472.1,1059.2] [1515.1, 865.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.9 dB.
|
|/5 Krajní body: [1515.1, 865.7] [1562.1, 876.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.9 dB.
|
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|/6 Krajní body: [1562.1, 876.9] [1534.2,1004.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.9 dB.
|
|/7 Krajní body: [1534.2,1004.3] [1656.1,1033.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 |
0 | 1456.9; 1028.8 |
1.5| 1.0| 100.4| 1.000| 100.4| 0.28 |
| P 2 |
0 | 1446.8; 960.4 |
2.0| 1.0| 92.8| 1.000| 92.8| 0.28 |
| P 3 |
1 | 1497.7; 923.2 |
2.5| 1.0| 68.2|150.000| 90.0| 0.28 |
| P 4 |
1 | 1498.5; 871.8 |
2.5| 1.0| 63.2|150.000| 85.0| 0.28 |
| P 5 |
1 | 1479.8; 913.1 |
2.5| 1.0| 68.2|150.000| 90.0| 0.28 |
| P 6 |
2 | 1488.8; 968.3 |
7.5| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 7 |
2 | 1471.6; 954.5 |
7.5| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 8 |
2 | 1458.3; 960.4 |
7.5| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 9 |
2 | 1470.3; 972.0 |
7.5| 1.0| 85.0| 1.000| 85.0| 0.28 |
| P 10 |
0 | 1497.4; 1050.5 |
1.0| 1.0| 103.0| 1.000| 103.0| 0.28 |
| P 11 |
0 | 1507.6; 1007.7 |
1.0| 1.0| 103.0| 1.000| 103.0| 0.28 |
| P 12 |
0 | 1525.6; 937.8 |
1.0| 1.0| 103.0| 1.000| 103.0| 0.28 |
| P 13 |
0 | 1534.6; 884.9 |
1.0| 1.0| 103.0| 1.000| 103.0| 0.28 |
| P 14 |
0 | 1549.2; 1057.2 |
1.0| 1.0| 103.0| 1.000| 103.0| 0.28 |
| P 15 |
0 | 1565.0; 966.0 |
1.0| 1.0| 103.0| 1.000| 103.0| 0.28 |
| P 16 |
0 | 1577.4; 896.2 |
1.0| 1.0| 103.0| 1.000| 103.0| 0.28 |
| P 17 |
0 | 1435.5; 997.5 |
1.0| 1.0| 103.0| 1.000| 103.0| 0.28 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 5.0|1507.6; 873.6|1490.7; 958.1|1471.6; 954.3|1488.5; 869.8|
| 2. | Dům | 10.0|1459.9; 952.2|1490.7; 958.3|1487.3; 975.4|1456.5; 969.3|
| 3. | Dům | 2.0|1578.8;1020.2|1601.8;1025.3|1600.6;1030.5|1577.6;1025.4|
| 4. | Dům | 5.0|1575.4;1035.6|1596.7;1040.7|1594.2;1051.0|1572.9;1045.9|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 5.0| 4 | 1508; 874|
86|
19| 3.0
|
| 2
|Dům | 10.0| 4 | 1460; 952|
31|
17| 3.0
|
| 3
|Dům | 2.0| 4 | 1579; 1020|
24|
5| 3.0
|
| 4
|Dům | 5.0| 4 | 1575; 1036|
22|
11| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
9.0 | 1399.5; 1939.6 | 26.5 | 44.0 | 44.1 |( 44.1)|
|
| 2 |
5.0 | 2518.9; 685.0 | 20.4 | 42.9 | 42.9 |( 42.9)|
|
| 3 |
5.0 | 1744.1; 446.2 | 29.9 | 48.4 | 48.4 |( 48.4)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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VÝSTAVBA ZÁVODU NA VÝROBU BETONOVÉ DLAŽBY, POHOŘELICE

1.

Zadání
Předkládané hodnocení je zpracováno na základě objednávky zadavatele, kterým je
zpracovatel oznámení o vlivech záměru na životní prostředí (EIA) dle §6 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Tento dokument je předkládán jako hodnocení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.).

2.

Cíl hodnocení
Cílem je hodnocení vlivů záměru „Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice“
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, jejich předměty ochrany a celistvost.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, vydal dne 11.4.2011
stanovisko č.j. JMK 41071/2011 podle § 45i odstavce 1 zákona v tom smyslu, že pro
hodnocený záměr
nelze vyloučit významný vliv
na příznivý stav předmětu ochrany ptačí oblastí CZ0621030 Střední nádrž vodního díla
Nové Mlýny vymezenou dle přílohy nařízení vlády č. 132/2005 Sb., ve znění nařízení
vlády 301/2007 Sb.
Vzhledem k výše uvedenému závěru musí být hodnocený záměr předmětem posouzení
důsledků své realizace na dané území soustavy Natura 2000 podle ustanovení § 45h a 45i
téhož zákona, které vychází z článku 6 odstavce 3 a 4 směrnice Rady 92/43/EHS.
Odůvodnění:
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr není sice
lokalizován přímo na území Ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny, ale svou
věcnou povahou má vysoký potenciál nepříznivě ovlivnit stav předmětů ochrany této lokality.
Předmětem ochrany uvedené ptačí oblasti jsou populace orla mořského (Haliaeetus albicilla),
rybáka obecného (Sterna hirundo), husy velké (Anser anser), husy polní (Anser albifrons),
husy běločelé (Anser albifrons), vodní ptáci v počtu vyšším než 20 000 jedinců a jejich
biotopy. Ochrana hus se přitom z velké části týká ptáků, kteří Střední nádrž VDNM využívají
k odpočinku a nocování v době migrace a v zimě, a to v počtu až desítek tisíc jedinců. Odsud
se každodenně rozlétají do širokého okolí, 25-30 km, někdy až 40 km daleko, kde hledají na
polích se zbytky kukuřice či ozimech potravu. Rozloha území, které je pro husy využitelné, je
přitom omezena díky sídlům, infrastruktuře, lesním porostům apod. Tyto plochy, nejen že pro
ně nejsou potravně zajímavé, jsou pro ně i zdrojem nebezpečí, takže se jim vyhýbají a udržují
si od nich odstup min. 200 – 300 m.
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Pozemek, na který je záměr lokalizován, leží v blízkosti vymezené ptačí oblasti (cca 9 km) a
podle studie, která je již čtvrtým rokem pro účely správní činnosti zdejšího orgánu ochrany
přírody zpracovávána, je husami často potravně využíván. Přitom počet migrujících a
zimujících hus v Ptačí oblasti Střední nádrž VDNM v posledních letech stagnuje nebo se spíše
mírně snižuje, zároveň se jejich potravní nabídka v okolí nádrže nezlepšuje, naopak jsou další
plochy zemědělské půdy zabírány pro jiné účely (fotovoltaické elektrárny, komunikace
apod.). Posuzovaný záměr patří do tohoto okruhu vlivů a jeho realizací může být udržení
příznivého stavu populací všech tří druhů hus jako předmětu ochrany dané ptačí oblasti
ohroženo.
Na husy jsou potravně vázáni orli mořští, kteří sledují jejich hejna a loví slabší či poraněné
jedince. Se snížením počtu hus dojde i ke snížení počtu zimujících orlů. Nepřímo tedy může
být realizací záměru negativně ovlivněn i další předmět ochrany Ptačí oblasti Střední nádrž
VDNM.

3.

Postup a metodika zpracování hodnocení
Předložený materiál je zpracován v souladu s materiálem „Metodika hodnocení významnosti
vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů. Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka 11,
s. 1-23“ (Roth P., 2007:).
Významnost, rozsah a síla vlivů bude hodnocena podle následující stupnice:
Hodnota Termín
-2
Významný
negativní
vliv

-1

Mírně
negativní
vliv

0

Nulový
vliv

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat
pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu
nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků
stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do
přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

Poznámka: Cílem naturového hodnocení je zjistit, zda má záměr významný negativní vliv. To
odpovídá hodnotě -2 na stupnici. Pro úplnost je hodnotící stupnice doplněna o hodnoty -1 a 0,
tyto hodnoty odpovídají zjištění, že „záměr nemá významný negativní vliv“. Jemnější členění
umožní odlišit záměr s mírně negativním vlivem od záměrů zcela bez vlivů nebo dokonce
s vlivy pozitivními.
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Vodítkem pro rozhodnutí o významnosti vlivu jsou kromě uvedeného dostupná data
z odborné literatury o ekologii předmětu ochrany, o životaschopnosti populací druhů,
o minimálních areálech stanovišť.
Argumenty pro stanovení významného negativního vlivu se mohou týkat:
− Kvantitativních parametrů předmětu ochrany – lze konstatovat, že již ovlivnění řádově
jednotek procent výskytu v dotčené EVL/PO by mělo být považováno za významný vliv.
− Kvalitativních parametrů předmětu ochrany – nezávisle na kvantitativních parametrech
může být argumentace významného vlivu založena na kvalitě výskytu předmětu ochrany
jako např.:
 jedinečný výskyt v ČR (tj. předmět ochrany je v dotčené EVL/PO sice hojný, ale je to
jediná EVL/PO, kde se vyskytuje jako předmět ochrany)
 velmi kvalitní výskyt v rámci EVL/PO (jádrové území pro výskyt druhu, větší rozlohy
reprezentativních porostů atd.)
 ohrožená, poslední, zanikající populace/stanoviště v EVL/PO
− Zásadního významu místa z hlediska biologie druhu, např.:
 místo rozmnožování (hnízdiště, tokaniště, trdliště, stromové dutiny apod.)
 nenahraditelný potravní biotop
 úkrytové možnosti
 migrační trasy
 ekologických funkcí nezbytných pro zachování předmětů ochrany a celistvosti
lokality.
V případech identifikace negativních vlivů by mělo být zhodnocení významnosti vlivů
podepřeno širším konsensem relevantních odborníků (regionálních znalců pro ovlivněný
předmět ochrany, a kde je to díky charakteru záměru nebo významu lokality nutné, i předních
odborníků na celostátní úrovni).
Naturové hodnocení dbá principu předběžné opatrnosti, a to obzvláště v případech, kdy
neexistují dostatečné vědecké podklady pro zhodnocení vlivů na dotčené předměty
ochrany a zároveň se jedná o předměty ochrany mimořádných charakteristik (kvality
nebo kvantity v rámci dotčené lokality nebo celého území ČR). Princip předběžné
opatrnosti je však možné aplikovat pouze tehdy, pokud lze identifikovat vlivy záměru
(tzn. kdy jsou k dispozici dostatečné podklady o záměru).
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4.

Charakteristika záměru
4.1.

Název záměru:

Výstavba závodu na výrobu betonových výrobků
Investor:

SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s.
Fr. Diviše 944, 104 00, Praha 10 - Uhříněves

Kapacita (rozsah) záměru

Zámková dlažba
Dlažební desky
Zahradní a silniční obrubníky, zahradní tvarovky
(svahovky)
Ostatní stavební prvky
Celkem / výroba

Množství v tunách / rok
90.000
5.000
23.000
5.000
123.000

Spotřeba surovin / příměsí:
Štěrk a písek:
Cement:
Plastifikátory:
Barviva:
Celkem:
4.2.

107.000 tun / rok
16.000 tun / rok
75 tun / rok
50 tun / rok
123.000 tun / rok

Umístění záměru

Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno -Jih
Obec:
Pohořelice
Katastrální území: Pohořelice u Jihlavy
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací – územní plán sídelního útvaru města
Pohořelice, změna č. 6, stanovená veřejnou vyhláškou z r. 2009. Jedná se o dílčí změnu 6.1,
kde je navržena plocha výroby průmyslové (VP). Změna územního plánu nebyla posuzována
podle §§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
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Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku.

4.3.

Charakter záměru

Stavební pozemek leží mimo zastavěné území, u silnice II/395, Velká Bíteš – D. Kounice –
Pohořelice, jihozápadně od města Pohořelice. Plocha je situována ve značné vzdálenosti od
obytného území.
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Rozsah a zástavba areálu jsou zřejmé z následujícího obrázku.
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Účelem je stavba závodu na výrobu drobných betonových výrobků (zámková dlažba, prvky
zahradní architektury apod.). Závod je členěn na tyto základní konstrukční celky:
− Dávkovací a míchací zařízení
− Lis na výrobu betonových výrobků
− Okruh zrání betonových výrobků
− Skladovací plochy
Hlavní budova má rozměry cca 92,5 x 25 m. Maximální výška budovy je 17,8 m, nejvyšším
bodem závodu jsou cementová sila, která sahají do výše 21 m nad upraveným terénem.
Stavba je členěna na tyto objekty, které mají následující parametry (půdorysné rozměry,
výšky, zastavěné plochy):
S-01 Kancelářská budova z 2 x 5 + 2 kontejnery, 9 kancelářských kontejnerů, 1 sanitární
kontejner, 2 kontejnery jako středová ulička, půdorysný rozměr 14,56m x 12,20m =
177,63m2, (zaplánováno rozšíření o další dva kontejnery). Výška kontejnerů je 2,84m, světlá
vnitřní výška činí 2,60m.
S-02 Sociální vybavení ve výrobě, obsahuje 4 obytné kontejnery a jeden sanitární kontejner o
půdorysné ploše 6,06m x 12,20m = 73,94 m2 z hrubé půdorysné plochy. Výška kontejneru
činí 2,84 m, světlá vnitřní výška kontejneru činí 2,60m.
S-03 Výsypka kameniva včetně dopravníkového tunelu a šikmého dopravního pásu cca
100,71 m2. Dílo má formu 5,60 m hluboké jámy, dopravníkový tunel sahá do maximální
výšky 3,715 m nad terénem.
S-04 Sila kameniva s dávkováním a přistavěným schodištěm o půdorysné ploše cca 10,40 m
x 24,30m + 3,30m x 5,35m = 271,85m2 z hrubé půdorysné plochy, pod sedlovou střechou o
sklonu 15°, hřebenová výška cca 17,80m.
S-05 Mísící centrum s cementovými sily se skladem barev o půdorysné ploše cca 12,25m x
34,60m = 425,61m2. Zastřešení míchárny pultovou střechou, sklon střechy 15°, výška
hřebenu + 13,80m, vrchní hrana sil cca 21,00m.
S-06 Výrobní hala o půdorysné ploše 935,35m2, pultová střecha se sklonem 9%, výška
hřebenu +9,40m.
S-07 Hala zrací komory o rozloze 822,55 m2 a přistavěnou dílnou a skladem. Pultová střecha
se sklonem 9%, výška hřebene +12,05 případně +13,05m.
S-08 Zpevněné komunikace a skladové plochy o půdorysné ploše cca 26510m2.
S-09 Vzorová zahrada (cca 2384m2) + zelená plocha (cca 27761m2)
S-10 Oplocení
S-11 Vrátnice složená z jednoho kontejneru s integrovanou sanitární jednotkou o půdorysné
ploše 2,44 x 6,06m = 14,79m2, výška kontejneru 2,84m, světlá vnitřní výška 2,60m.
S-12 Boxy pro kamenivo o hrubé půdorysné ploše cca 6,30m x 23,10m = 145,53m2,
zastřešení s pultovou střechou, sklon střechy 15°, výška hřebene cca 7,45m
S-13 Mycí prostor na formy o zastavěné ploše cca 6,35 x 13,35m = 82,57m2 včetně sila na
vodu (průměr cca 2,50m, objem cca 70m3), vrchní hrana sila + 11,00m.
S-14 Vysokonapěťová přípojka a nová trafostanice
S-15 Zařízení pro dávkování barev (integrováno do prostoru mísícího centra)
S-16 Mostová váha
S-17 Zařízení pro malé dávkování kameniva, půdorysná plocha 3,0m x 15,26m = 45,78 m2
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S-18 Regál na formy o půdorysné ploše cca 10,7m x 1,9m = 20,0m2, se zastřešením
s pultovou střechou, sklon střechy 15°, výška hřebene +6,50m.
S-19 Otevřený box na zlomkový beton 7,17m2 bez zastřešení ohraničený ze 3 stran masivní
3,00 m vysokou betonovou stěnou.
S-20 Jímka na splaškové vody
S-21 Úpravna vody
S-22 Čerpací stanice
Celková zastavěná plocha všech objektů je cca 3 288 m2, celkové zpevněné plochy jsou cca
28 894 m2.

5.

Charakteristika dotčených lokalit
Schéma lokalit soustavy Natura 2000 v okolí záměru je zřejmé z následujícího obrázku.

modře – poloha záměru
zeleně – Evropsky významné lokality
fialově – Ptačí oblasti

5.1. Ptačí oblast CZ0621030 Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny
Lokalita se nachází na jižní Moravě, asi 10 km S od Mikulova, mezi obcemi Strachotín a
Dolní Věstonice a silnicí na Mikulov. Nádrž má rozlohu 4 km na délku a 3 km na šířku.
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Ekotop:
Oblast leží na neogénních (třetihorní) a kvartérních písčito-jílovitých uloženinách. Spadá do
Dyjsko-moravská nivy – akumulační rovina. V tomto úseku je zcela vyplněna vodní nádrží.
Jedná se o rovinaté území tvořené převážně vodní nádrží Nové Mlýny. V nádrži leží několik
ostrovů, některé uměle vytvořené. Převládají nivní půdy a gleje.
Biota:
Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny leží na soutoku Dyje, Svratky a Jihlavy, v místě
bývalých lužních biotopů. V nádrži je velice rozdílná výška vodní hladiny a již při malém
poklesu vody se vynořují ostrůvky. Při hladině 170,35 m n. m. je vynořeno téměř 20 ha
ostrůvků ve dvou soustavách. Lokalita je významná jak v hnízdním období, tak v období tahu
i v zimě.
Kvalita a význam:
Střední nádrž je významným hnízdištěm, tahovou zastávkou a zimovištěm pro řadu druhů
ptáků. Oblast byla vybrána s ohledem na hnízdění rybáka obecného (Sterna hirundo), na tři
zimující druhy - orel mořský (Haliaeetus albicilla), husa polní (A. fabalis) a husa běločelá (A.
albifrons) a na podzimní shromaždiště husy velké (Anser anser). Střední nádrž je kromě
rybáka obecného také nejvýznamnějším hnízdištěm, zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) a
racka chechtavého (Larus ridibundus) v České republice. Rovněž je jediným pravidelným
hnízdištěm racka bělohlavého (Larus cachinnans) a racka bouřního (Larus canus) a jedním ze
tří pravidelných hnízdišť racka černohlavého (Larus melanocephalus) v ČR. Ještě donedávna
představovala i největší hnízdiště husy velké (Anser anser). V první polovině 80. let minulého
století na nádrži vznikla první kolonie kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v ČR, která
sídlí nyní v NPR Křivé jezero. Na nádrži se každoročně shromažďuje více než 20 000 kusů
vodních a mokřadních ptáků. V době hnízdění je to hlavně zásluhou kolonie racka
chechtavého (Larus ridibundus), v zimě bezkonkurečně převládají severské husy, jejichž
početnost dosáhla maxima v první polovině 90. let minulého století - odhadem 80 000-100
000 husí, z toho více než 90 % husy polní (Anser fabalis). V posledních zimách naopak
převažují husy běločelé (Anser albifrons). Střední nádrž představuje rovněž největší zimoviště
morčáka malého (Mergus albellus) v ČR. V době tahu je lokalita velice atraktivní pro mnoho
druhů vodních ptáků (kachen, racků, rybáků a bahňáků) i pro řadu pěvců.
Předměty ochrany:
A043
A039
A041
A075
A193

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

5.2. Evropsky významná lokalita CZ0623027 Šumické rybníky
Poloha:
Soustava rybníků na Šumickém potoce, mezi obcemi Šumice a Pohořelice, ve střední části
Dyjsko-svrateckého úvalu.
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Ekotop:
Geologie: Podloží tvoří nezpevněné písčito-hlinité sedimenty, které mohou být z části
překryty spraší.
Geomorfologie: Lokalita spadá do podcelku Drnholecké pahorkatiny okrsku Olbramovická
pahorkatina. Jedná se o nížinnou pahorkatinu tvořenou neogenními a čtvrtohorními
sedimenty. JV okraj lemují akumulační říční terasy Jihlavy a Dyje.
Reliéf: Reliéf je jednotvárný, rovinný. Lokalita se nachází v mělkém údolí.
Pedologie: Půdy jsou převážně černice, okrajově doplněné černozemí.
Krajinná charakteristika:
obhospodařované krajině.

Zbytek

mokřadních

společenstev

v

jinak

intenzivně

Biota:
Vodní ekosystém mělkých průtočných rybníků s částečně zachovalou litorální zónou a
poměrně rozsáhlými rákosinami. Významné hnízdiště a tahová zastávka ptáků, výskyt řady
významných druhů - bukač velký (Botaurus stellaris), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina),
lžičák pestrý (Anas clypeata), potápka černokrká (Podiceps nigricollis), aj. Výskyt kuňky
ohnivé (Bombina bombina).
Kvalita a význam:
Významná je početnost populace kuňky ohnivé (Bombina bombina).
Zranitelnost:
Rybářsky využívaná vodní plocha, při intenzivním chovu ryb nebezpečí poškození nebo
zániku populace Bombina bombina.
Management:
Chov ryb pouze extenzivní, při odbahňování rybníka zachovat sklon břehů a mělčiny.
Předměty ochrany:
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
5.3. Evropsky významná lokalita CZ0624103 Mušovský luh
Komplex lužního lesa podél dolního toku řeky Jihlavy mezi obcí Přibice a střední nádrží
vodního díla Nové Mlýny.
Ekotop:
Geologie: Půdotvorným substrátem jsou štěrkovité a štěrkovitohlinité říční náplavy.
Geomorfologie: Lokalita patří do Dyjsko-svratecké nivy. Jedná se o akumulační rovinu
tvořenou kvartérními usazeninami.
Reliéf: Terén je rovinatý, průměrná nadmořská výška činí cca 170 m n. m. V úseku Přibice Ivaň se zachoval přirozený stav koryta Jihlavy.
Pedologie: V půdním pokryvu jsou zastoupeny fluvizemě (modální, glejová), doprovázené
gleji a stagnogleji.
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Krajinná charakteristika: Lokalita se nachází na hlubokých půdách, vlhkých až zamokřených,
voda se místy v depresích udrží až do léta. Komplex lužního lesa se sítí kanálů a slepých
ramen.
Biota:
Dominantním společenstvem jsou tvrdé luhy nížinných řek, maloplošně se vyskytují měkké
luhy a fragmentálně v tůních slepých ramenech a kanálech i mokřadní vegetace rákosin a
vodní vegetace. V jižní části přiléhající ke střední nádrži VD Nové Mlýny se nalézá v lokalitě
Betlém zbytek porostů suchého trávníku na hrúdu a mokřad s výskytem řady druhů
obojživelníků. Lokalita představuje významné refugium xylofágního hmyzu s výskytem
roháče obecného (Lucanus cervus). Z vodních savců se zde vyskytuje vydra říční (Lutra
lutra).
Kvalita a význam:
Kvalitnější porosty tvrdého luhu (L2.3A, L2.3B) se nachází především v jižní části území Mušovském luhu, kde se vyskytují i významnější druhy rostlin, jako bledule letní (Leucojum
aestivum). Severní část - Ivaňský a Bedřichův les je silně poznamenána lesním hospodařením
a chovem zvěře. Místy se vyskytují také měkké luhy (L2.4), které jsou však ze všech
společenstev nejvíce postižené poklesem hladiny podzemní vody. Významný je i výskyt
společenstev vodních makrofyt (V4A) s řadou ohrožených druhů např. žebratky bahenní
(Hottonia palustris). Další z ramen byla v posledních letech revitalizována.
Území má také zoologický význam. Vyskytují se zde minimálně dva druhy významné z
hlediska Natury 2000 - roháč velký (Lucanus cervus) a vydra říční (Lutra lutra).
V rámci území jsou vyhlášena dvě ZCHÚ - PP Mušovský Dolní luh a PP Betlém.
Lokalita představuje jeden z posledních dochovalých zbytků lužního lesa po vybudování
střední novomlýnské nádrže.
Zranitelnost:
Lesní porosty jsou zásadně ovlivňovány lesním hospodařením - chov zvěře (bažant, srnčí),
výsadby nepůvodních druhů, např. kanadské topoly (Populus x canadensis), ořešák královský
(Juglans nigra). Dlouhodobě negativně působí snížená hladina podzemní vody a absence
pravidelných záplav v důsledku vodohospodářských úprav na řece Jihlavě. Díky vysušování
dochází k vývoji společenstev směrem k suchým typům. Změnou jsou nejvíce postiženy
fragmenty měkkých luhů a mokřadní vegetace. Podél řečiště se šíří neofyty, např. netýkavka
žláznatá (Impatiens glandulifera) .
Management:
Obnovit původní druhové složení lesů a přirozenou věkovou strukturu s ponecháním
dostatečného množství mrtvé dřevní hmoty. Zamezit šíření invazních dřevin a bylin. Zvýšit
hladinu spodní vody. Snížit stav zvěře.
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Předměty ochrany:
Typy přírodních stanovišť:
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)
3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a CallitrichoBatrachion
91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
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)
Druhy:
hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
roháč obecný (Lucanus cervus)
vydra říční (Lutra lutra)

5.4. Evropsky významná lokalita CZ0620084 - Vranovický a Plačkův les
Území leží v Dyjsko-svratecké nivě, jižně od obce Vranovice, v prostoru mezi řekami
Svratkou a Šatavou.
Ekotop:
Geologie: Půdotvorným substrátem jsou štěrkovité a štěrkovitohlinité kvartérní říční náplavy.
Geomorfologie: Geomorfologicky lokalita spadá do podcelku Dyjsko-svratecké nivy. Jedná
se o akumulační rovinu podél řek Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje, tvořenou kvartérními
usazeninami s mrtvými rameny a ostrůvky vátých písků. Západní okraje lokality zasahují také
do okrsku Iváňská plošina.
Reliéf: Terén je rovinatý, průměrná nadmořská výška činí přibližně 170 m. Říčka Šatava
vytváří v území široké meandry se širokým inundačním územím.
Pedologie: Lokalita se nachází na hlubokých půdách, vlhkých až zamokřených, častý je
výskyt stojící vody v jarním období, která se místy udrží do léta i celý rok. Z půdních typů
převažují fluvizemě (modální, glejová), doplněné gleji a stagnogleji.
Krajinná charakteristika: Komplex převážně tvrdého luhu s fragmenty luhu měkkého
(bezprostřední okolí Šatavy).
Biota:
Dominantu porostu tvoří tvrdé luhy nížinných řek (L2.3). V okolí přirozeného toku říčky
Šatavy se fragmentálně vyvíjejí měkké luhy (L2.4), na místech s dlouhodobě stagnující vodou
mokřadní olšiny (L1) a ve fragmentech porosty rákosin (M1.1) a vysokých ostřic (M1.7). V
tůních výskyt vodních makrofyt (V1).
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Lokalita je stanovištěm pro celou řadu obojživelníků - bohaté populace skokana ostronosého
(Rana arvalis), vyskytuje se zde řada chráněných druhů ptáků, hnízdí zde orel mořský
(Haliaeetus albicilla), luňák hnědý (Milvus migrans), čáp černý (Ciconia nigra), nocují
volavka popelavá (Ardea cinerea) a kvakoš noční (Nycticorax nycticorax).
Z rostlin je významná populace bledule letní (Leucojum aestivum).
Kvalita a význam:
Jeden z pozůstatků rozsáhlých podpálavských lužních ekosystémů, nyní zatopených VD Nové
Mlýny s reprezentativními porosty tvrdých luhů (L2.3A a L2.3B). V menší míře se zde
vyskytují i měkké luhy (L2.4) a makrofytní vegetace stojatých vod (V1F a V2A).
V území se rozmnožuje řada obojživelníků včetně bohaté populace skokana ostronosého,
která vykazuje řadu odlišností od ostatních populací tohoto druhu. Vyskytuje se zde řada
chráněných druhů ptáků.
Zranitelnost:
Všechna mokřadní společenstva a lužní lesy jsou ohroženy vysycháním následkem narušení
vodního režimu v nivě Svratky a vlivem regulace jejího koryta. Hrozí vývoj vegetace směrem
k sušším typům a zánik některých společenstev vyžadujících vyšší hladinu spodní vody nebo
dlouhodobé zamokření. Druhová a prostorová struktura lužního lesa byla narušena obnovou
pomocí nepůvodních kultivarů topolu (Populus x canadensis) a ořešáku černého. Vysoký stav
spárkaté zvěře znemožňuje přirozenou obnovu lesních porostů. Porosty sousedící se
zemědělskými plochami jsou ohroženy splachem hnojiv a šířením ruderálních druhů. Podél
vodních toků se do porostů šíří invazní druhy rostlin. Vranovický les je uznanou bažantnicí.
Management:
Zvýšení hladiny spodní vody a obnovení pravidelných záplav. Snížení stavu zvěře. Likvidace
porostů Populus x canadensis a ořešáku černého, výsadba původních dřevin.
Předměty ochrany:
Typy přírodních stanovišť:
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)
3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
*
Alnion incanae, Salicion albae)
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)
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6.

Hodnocení úplnosti podkladů
Pro posouzení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 byly použity zejména
následující speciální a odborné podklady.
1) Mynář P. (2011): Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice.
Výpočtová akustická studie. INVEK s.r.o.
2) Pejšová G. (2011): Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice.
Biologické posouzení místa stavby
3) Pejšová G. (2011): Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice.
Posouzení vlivu stavby na krajinu.
4) Cetl. P (2011): Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice. Rozptylová
studie. Bucek s.r.o.
5) Kalles B. (2011): Stavba závodu na výrobu betonových výrobků. Průvodní a souhrnná
technická zpráva.
6) Křivan V. (2008): Monitoring výskytu a potravních zvyklostí husy velké, husy polní a
husy běločelé a na ně vázaného orla mořského jako předmětů ochrany Ptačí oblasti
Střední nádrž vodního díla Nové mlýny, Závěrečná zpráva za rok 2008.
7) Křivan V. (2009): Monitoring výskytu a potravních zvyklostí husy velké, husy polní a
husy běločelé a na ně vázaného orla mořského jako předmětů ochrany Ptačí oblasti
Střední nádrž vodního díla Nové mlýny, Závěrečná zpráva za rok 2009.
8) Křivan V. (2010): Monitoring výskytu a potravních zvyklostí husy velké, husy polní a
husy běločelé a na ně vázaného orla mořského jako předmětů ochrany Ptačí oblasti
Střední nádrž vodního díla Nové mlýny, Závěrečná zpráva za rok 2010.
Dále byly použity vizualizace záměru, mapové podklady a výkresy které jsou součástí
technické dokumentace, podklady pro zpracování oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, a dostupné databáze a podklady AOPK ČR.
Záznam z jednání na KÚ Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, dne 24.5.2011.
Použité podklady z pohledu jejich rozsahu a kompletnosti lze považovat za dostatečné.
Citované podklady byly dne 24.4.2011 doplněny prohlídkou místa stavby a okolí.

7.

Definice pravděpodobných vlivů záměru na předměty ochrany
Vlivy v době přípravy a výstavby záměru
V průběhu jednotlivých etap stavby bude hlavním negativním vlivem zvýšený pohyb osob a
techniky v lokalitě, provoz strojů a dopravních prostředků zajišťujících skrývku orniční vrstvy
a podorničí, včetně dopravy zemin na místa využití či deponie. Tuto činnost bude doprovázet
hluk a v suchých obdobích i zvýšená prašnost. Zároveň může (v případě nevhodného
načasování) docházet k likvidaci snůšek a mláďat na zemi hnízdících ptáků, ale i ostatních
živočichů vázaných na půdní povrch a organismů nízkou mobilitou.
Obdobné vlivy lze předpokládat při vlastní stavbě záměru, kdy může (v případě havarijní
situace) navíc docházet k ovlivnění mělkých podpovrchových vod a úniku látek a materiálů
používaných při výstavbě.
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Vlivy v době provozování záměru
Provozování technologií bude zejména zdrojem hlukového rušení. Za negativní vliv lze
považovat i možnost rušení nočním osvětlením areálu a oplocení rozsáhlé plochy v
zemědělské krajině. Nebezpečí úniků ropných a jiných používaných pevných i kapalných
nebezpečných látek by mělo být minimalizováno. Obdobná nebezpečí skrývá i provoz
dopravních prostředků. Doprovodným jevem bude zvýšené dopravní a tím hlukové a emisní
zatížení okolí záměru a na dopravních cestách.
Realizací záměru může být ovlivněna hydrologická situace jak čerpáním podzemní vody, tak
vsakováním dešťových vod, mikroklima území zvýšeným zahříváním povrchu a omezeným
výparem.

8.

Definice pravděpodobných kumulativních vlivů na předměty ochrany
Významnější kumulativní vlivy záměru je možné obecně definovat jako záměry vyvolávající
zábor zemědělské půdy v okolí předmětné lokality. Jedná se o záborů pozemků jak již
realizované, tak plánované v koncepčních dokumentech místního i regionálního charakteru.
Lze předpokládat, že v širším okolí záměru budou v budoucnosti stupňovány aktivity
zaměřené na využití území. Proto je velmi důležité kvalitní zpracování a zejména posouzení
vlivů nejen projektů na jednotlivé lokality, ale zejména územních plánů a koncepčních
dokumentů, na jejichž úrovni lze adekvátně a přehledně vyhodnotit zábory území a
kvantifikovat vlivy.

9.

Definice přeshraničních vlivů a jejich vyhodnocení
Lokalizace záměru je v dostatečné vzdálenosti od státních hranic, takže je možno na základě
charakteru a intenzity předpokládaných vlivů, a vzhledem ke geografické poloze záměru
a nejbližších lokalit soustavy Natura 2000 na cizím státním územím, vyloučit jejich přímé
negativní ovlivnění uskutečněním plánovaného záměru. Vzhledem k charakteru a intenzitě
předpokládaných negativních vlivů nelze uvažovat ani o zprostředkovaném ovlivnění cizího
státního území, i když nepřímo by mohly být ovlivněny předměty ochrany (tažné ptactvo)
lokalit na území EU.

10. Vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany
Výstavba závodu v lokalitě dosud neurbanizované vyvolá plošnou zástavbou zábor cca 6 ha
zemědělské půdy. Ta může být používána jako prostor pro pěstování plodin, které využívají
všechny druhy husí zimující na nádržích Vodního Díla Nové Mlýny.
Dalším z vlivů je skutečnost, že husy z důvodů zachování bezpečnosti dodržují vzdálenost od
lesních okrajů, stromové vegetace, dopravních linií či výstavby kolem 100 m, podle některých
údajů až 200-300 m, neboť husy preferují nefragmentovaná území a území bez artefaktů
(Ballasus, Sossinka 1997). Tato skutečnost dále rozšiřuje plochu území, které je pro uvedené
druhy nevyužitelné.
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Vliv bude nabývat intenzity a rozsahu v závislosti na osevním postupu dotčených ploch. Husy
jsou obecně potravně vázané na ozimé obiloviny (pšenice ozimá, ječmen ozimý) a na
posklizňové zbytky kukuřice. Důležitý vliv ozimů byl v zahraniční prokázán několika
nezávislými studiemi (viz. např. Mooij 1998, Vickery Gill 1999).
Omezení předmětů ochrany představované ztrátou zabraného území bude vzhledem
k inhibičním faktorům závislé na osevním postupu v konkrétním roce. Při zásadách správného
hospodaření, které je založeno na dodržení pestrého osevního postupu, by se každá z
uvedených plodin měla vyskytovat v území jednou za 5 - 7 let. V tomto rozmezí by měla být
potravně vhodná plodina pěstována přibližně každý druhý rok. V současnosti při intenzivním
pěstování pouze tří plodin (pšenice ozimá, kukuřice, řepka olejka) se mohou příznivé
podmínky pro potravní nabídku rozšiřovat (2 třetiny plochy mohou být každý rok potravně
využitelné), nebo i více při dalším omezováním pestrosti pěstovaných plodin.
Preference plodin využívaných husami je kukuřice a ječmen (strniště), pšenice v případě
nedostatku předchozích plodin, řepka není využívána vůbec. Potravně je tedy využitelná
výrazně méně než polovina plochy (průměrně).
Po žních létají husy velké na ječmenná strniště, jakmile je vypasou, tak do začátku sečení
kukuřic využívají pšeničná strniště. V období sklizně kukuřice husy opouští pšeničná strniště
a létají na pastvu na kukuřičná. V té době začínají přilétat severské husy.
Tento trend potvrzuje i studie Křivana (Křivan 2008, 2009, 2010), který uvádí využitelnost
plochy založené na vhodnosti kultur 37% rozlohy sledovaného území, respektive více jak
50% potenciálně využitelných ploch (orné půdy).
V roce 2008 území se v okolí Pohořelic husy v termínech sledování nevyskytovaly (Křivan
2008), ječná strniště byla v jiných lokalitách. Absence pozorování v okolí dotčené lokality je
patrná i z dat z roku 2009 (Křivan 2009), husy byly zaznamenány jihovýchodně od Pohořelic
směrem na Přibice. V roce 2010 bylo Křivanem (Křivan 2010) zaznamenáno pasení husí na
lokalitě Pohořelice – Vlasatice tj. na půdních blocích sousedících s půdním blokem, na kterém
je situován posuzovaný záměr. I přes absenci těchto literárních dat je z ústních informací
známo využívání dotčeného území jako zimního pastviště. Chybí zde však přesnější data o
frekvenci a intenzitě užívání. Z citovaných studií lze odvodit, že využívání bude rozdílné v
závislosti na období, klimatických podmínkách, ale především na polní kultuře. Intenzivní
dlouhodobé využívání lze v tomto případě vyloučit.
Dalším zmíněným vlivem je rozšíření zóny, ve které nebudou husy moci využívat potravní
zdroje vzhledem k dodržování odstupu od zdrojů potenciálního nebezpečí (les, komunikace a
zástavba). Při předpokládaném odstupu 200 m od uvedených ploch je pro husy nevyužitelná
plocha cca 16,6 ha, částečně využívané jako orná půda. Při předpokladu 300 m odstupové
vzdálenosti od těchto ploch se rozsah nevyužitelné plochy zvyšuje o dalších cca 15 ha.
Situace předpokládaného ovlivnění je graficky znázorněna na uvedeném obrázku.
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Situace předpokládaných inhibičních faktorů v místě záměru
Předpokládané pásmo vlivů - šedá 100 m, modrá 200 m a zelená 300 m od zdroje

Husy polní preferují sběr potravy na ploše o rozloze min. 5 ha (Vickery Gill 1999). Tento
faktor je v území okolo VD Nové Mlýny hojně splňován díky velkoplošnému hospodaření.
Zástavbou a dalšími zábory zemědělské půdy tak dochází k omezování potravní nabídky
jejím zánikem ve větší míře, než fragmentací zemědělské půdy.
K ochraně živočišných druhů, které jsou vymezeny jako předměty ochrany na lokalitách
soustavy Natura 2000, je nutné přistoupit komplexně a to již na úrovni ZUR a dalších
regionálních a místních koncepcí, kdy je nezbytné vyhodnocování záborů a fragmentace
zemědělské půdy. Tento přístup by měl být dále transponován do koncepcí obcí, a to i ve
formě změn územních plánů.
V neposlední řadě by bylo vhodné podchytit a usměrnit způsoby zemědělského hospodaření v
zájmovém území a to formou tvorby faremních plánů s logickou návazností na dotační
politiku.
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Tabulka potenciálního vlivu záměru na předměty ochrany
Předmět ochrany

Vliv Charakteristika možného vlivu

husa velká (Anser anser)

-1

Omezení plochy pro zimní potravní nabídku

husa polní (Anser fabalis)

-1

Omezení plochy pro zimní potravní nabídku

husa běločelá (Anser albifrons)

-1

Omezení plochy pro zimní potravní nabídku

orel mořský (Haliaeetus albicilla)

0

Není předpokládáno omezení výskytu hus v
důsledku realizace záměru a tím i omezení potravní
nabídky orla

rybák obecný (Sterna hirundo)

0

Výskyt druhu geograficky nesouvisí se záměrem

3260 Nížinné až horské vodní toky s
vegetací svazů Ranunculion fluitantis
a Callitricho-Batrachion

0

Výskyt biotopu geograficky nesouvisí se záměrem

91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní
lesy temperátní a boreální Evropy
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

0

Výskyt biotopu geograficky nesouvisí se záměrem

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)

0

Výskyt biotopu geograficky nesouvisí se záměrem

hrouzek běloploutvý (Gobio
albipinnatus)

0

Výskyt druhu geograficky nesouvisí se záměrem

lesák rumělkový (Cucujus
cinnaberinus)

0

Výskyt druhu geograficky nesouvisí se záměrem

roháč obecný (Lucanus cervus)

0

Výskyt druhu geograficky nesouvisí se záměrem

vydra říční (Lutra lutra)

0

Výskyt druhu geograficky nesouvisí se záměrem

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

0

Výskyt druhu geograficky nesouvisí se záměrem

Z rozboru vlivů záměru „Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice“ na
předměty ochrany, respektive na lokality soustavy Natura 2000, vyplývá, že z blízkých lokalit
soustavy Natura 2000 bude dotčena pouze Ptačí oblast CZ0621030 Střední nádrž Vodního
Díla Nové Mlýny, a to prostřednictvím předmětů ochrany – husí, které vyhledávají zimní
pastvu v širokém okolí od místa sdružování tedy od vodní plochy, jenž požívá územní
ochranu. Předpokládané vlivy v rozsahu cca 6 – 20ti hektarového omezení potravní nabídky
je vzhledem k rozsahu využívaného území zanedbatelné. Přesto lze definovat mírný negativní
vliv v podobě podílu záměru na postupně se kumulujících záborech území používaného ke
sběru potravy, a tím v budoucnu i podílu na možném ovlivnění početnosti zimujících populací
hus a pravděpodobně i druhů na ně vázaných (orel mořský). V současnosti nelze hovořit o
pozitivních trendech vývoje početnosti těchto předmětů ochrany, zároveň však chybí důkaz
toho, že početní výkyvy jsou způsobeny faktory na území ČR.
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Hodnocení zohledňuje i skutečnost, že v lokalitě výstavby nejde ve své podstatě o vliv nový
(vlivem je zde myšleno rušení hlukem a pohybem osob a techniky), ale o posunutí hranic a
navýšení vlivu stávajícího.

11. Závěr
Závěrem lze konstatovat, že realizace záměru „Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby,
Pohořelice“
nebude mít významný negativní vliv
na předměty ochrany ptačí oblasti CZ0621030 Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny. Při
hodnocení možných vlivů byly vzaty v úvahu i nejbližší Evropsky významné lokality
(CZ0624103 Mušovský luh, CZ0620084 Vranovický a Plačkův les, CZ0623027 Šumické
rybníky. Zejména v důsledku vzdálenosti záměru od dotčených lokalit, charakteru předmětů
ochrany a jejich stanovišť, lze vlivy na uvedené evropsky významné lokality vyloučit.
Vzhledem k charakteru záměru a po vyhodnocení významnosti vlivů vyvolaných záměrem
lze vyloučit negativní vlivy na integritu lokalit soustavy Natura 2000. Vzhledem k poloze
záměru a předpokládaným vlivům lze rovněž vyloučit přeshraniční vlivy záměru.
Předpokládané negativní vlivy v období realizace a provozu záměru lze zmírnit níže
uvedenými technickými a organizačními opatřeními.

12. Zmírňující opatření a další doporučení
Kompenzační opatření je definováno dle §45i, odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb. takto: „Pokud
hodnocení podle odstavce 2 prokáže negativní vliv záměru na území Natura 2000 a neexistuje
variantní řešení s menším negativním vlivem nebo bez něj, lze navrženou koncepci nebo
záměr schválit, případně řešení v rámci územně plánovací dokumentace přijmout jen
z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a za současného uložení kompenzačních
opatření nezbytných pro zajištění ochrany a celistvosti území Natura 2000 postupem podle
odstavce 11.“
Jelikož hodnocení záměru neprokázalo jeho významný negativní vliv na lokality soustavy
Natura 2000 (§ 45i odst. 9), lze doporučit navržený záměr ke schválení. Pro zmírnění
předpokládaných negativních vlivů záměru jsou navržena následující zmírňující opatření.
Zmírňující opatření:
 V 1. etapě výstavby realizovat areál pouze v nezbytném rozsahu tak, aby plocha pro
rozšíření v rámci 2. etapy výstavby závodu situovaná při západní hranici areálu zůstala
volně přístupná; oplocení na západní straně areálu bude v 1. etapě výstavby
realizováno v posunuté poloze u výrobních objektů při zachování zeleného pásu kolem
celého areálu.
 Zvýšenou prašnost je třeba omezovat kropením komunikací a ploch s potenciální
možností emise tuhých látek do ovzduší.
 Výskyt invazních a ruderálních druhů rostlin je nutné kontrolovat pravidelným
kosením ploch a případnou likvidací ohnisek výskytu invazních druhů.
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 Clonu ze stromové a keřové vegetace koncipovat jako širší pás převážně vzrůstavých
dřevin (kostru bude tvořit např. Populus sp.) pro odclonění rušivých vlivů. Pro
výsadby využít druhově i stanovištně původní druhy dřevin s vyloučením zahradních
kultivarů.
 Koncipovat noční osvětlení areálu tak, aby nebylo osvětlováno širší okolí; výkon
osvětlení mimo provozní dobu výrazně omezit.
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I. Základní údaje

Název práce:

Posouzení vlivu stavby na krajinu
studie pro potřeby EIA
VÝSTAVBA ZÁVODU NA VÝROBU BETONOVÉ DLAŽBY

Pohořelice

Objednatel:
M-envi s.r.o., Brtnice 357, 588 32 Brtnice u Jihlavy
IČ: 28297873

Zpracovatel:
Ing. Gerta Pejšová, Útěchovice 22, 395 01 Pacov
IČ: 75942666

3

II. Vymezení zájmového území
Stát:
Kraj:
Okres:
ORP:

Česká republika
Jihomoravský
Brno-venkov
Pohořelice

Samosprávná obec: město Pohořelice
Katastrální území: Pohořelice nad Jihlavou
Pozemky parcelní čísla: KN 6353, 6354, 6355

místo stavby

III. Cíl práce
Cílem práce bylo provést vyhodnocení dopadu plánované stavby na krajinu a krajinný ráz. Posuzován
byl pouze vizuální vliv stavby na krajinu. Spolupůsobit bude i vliv akustický, ten však bude pouze
doplňkem stávající hlukové situace v území, které je silně ovlivněno provozem na pozemních
komunikacích v nejbližším okolí a není předmětem této studie.
Pro tuto studii byly zajištěny podkladové materiály (přírodní, kulturní a historické atributy širšího
zájmového území, mapové podklady) a bylo provedeno venkovní šetření a průzkum terénu, včetně
pořízení fotodokumentace. Veškeré podklady a zjištěné skutečnosti byly souhrnně vyhodnoceny ve
vzájemném spolupůsobení a byl formulován závěr, včetně doporučených podmínek pro realizaci
stavby.
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IV. Charakter stavby
Jedná se o novostavbu závodu na výrobu drobných betonových výrobků (zámková dlažba, prvky
zahradní architektury apod.). Součástí stavby budou kromě administrativních budov také sila na
kamenivo a barvy, mísící centrum, výrobní hala, výsypka kameniva s dopravníky, hala zrací komory,
mostová váha a další.
Staveniště má tvar obdélníku o rozměrech přibližně 220 x 270 m, celková plocha je téměř 60.000 m2.
V areálu budou zastavěné plochy (cca 3.000 m2), dále zpevněné plochy – betonová zámková dlažba
(cca 29.000 m2), plochy zeleně (cca 18.000 m2) a rezervní skladovací plocha (cca 10.000 m2). Nejvyšší
stavby budou cca 20 m vysoké. Celý areál bude oplocen drátěným plotem o výšce 2,5 m a po obvodu
ozeleněn dřevinami v pruhu o šířce 4 – 10 m.

Vizualizace – celkový pohled na areál, v popředí silnice II/395 a vjezd do areálu

V. Charakteristika oblasti:
Přírodní charakteristiky
Z širšího geologického hlediska spadá území do karpatské neogenní předhlubně, s výskytem jílů,
vápnitých jílů, písků a štěrků, překrytých kvartérními sedimenty (hlíny, spraše, písky, štěrky).
Z hlediska pedologického se zde nacházejí černozemě (černozem arenická).
Z pohledu geomorfologie jde o systém Alpsko-himalájský, provincii Západní karpaty, subprovincii
Vněkarpatské sníženiny, oblast Západní vněkarpatské sníženiny, celek Dyjsko-svratecký úval,
rozhraní podcelků Dyjsko-svratecká niva a Drnholecká pahorkatina. Reliéf tvoří rozsáhlé plošiny
s minimálním převýšením. Nadmořská výška v místě stavby je cca 185 m n.m.
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Na základě biogeografického členění krajiny je oblast součástí biogeografické provincie panonské,
podprovincie severopanonské, biogeografického regionu 4.1a Lechovického, při hranici s bioregionem
4.5 Dyjsko-moravským. Z hlediska typů biochor ČR se v prostoru stavby a blízkém okolí jedná o typ
1RE – plošiny na spraších 1. vegetačního stupně. V Lechovickém bioregionu se jedná o nejhojnější a
typický typ biochory. V tomto typu biochory dosahují pole maximálního podílu a tvoří extrémně velké
celky.
Nařízení vlády č.132/2005 Sb. vymezuje území jako panonskou biogeografickou oblast.
Klimaticky se jedná dle Quitta o teplou oblast W4, dle Atlasu podnebí ČSR 1958 jde rovněž o oblast
teplou, podoblast suchou, klimatický okrsek A2 – teplý, suchý, s mírnou zimou, s kratším slunečním
svitem.
Území náleží do fytogeografického obvodu Panonské termofytikum, do okresu č.16 Znojemskobrněnská pahorkatina (při hranici s okresem č.18a Jihomoravský úval – Dyjsko-svratecký úval).
Potenciální přirozenou vegetací v území je sprašová doubrava s dubem zimním, dubem pýřitým a
dubem letním (Quercetum pubescenti-roboris), při hranici s prvosenkovou dubohabřinou (Primulo
veris-Carpinetum) a v blízkosti jilmové doubravy (Querco-Ulmetum).
Lesní porosty se v území vyskytují sporadicky, pokrývají jen asi 13% území, převažují lesy zvláštního
určení (různé typy chráněných území, bažantnice). Rozptýlená zeleň je málo četná, převažuje liniová
zeleň, a nachází se převážně kolem toků, kolem komunikací, v chráněných územích nebo v sídlech.
V rámci zemědělské půdy zcela převažuje orná půda (přes 90%).
Z hlediska výskytu zvláště chráněných území nebo jiných prvků cenných z hlediska ochrany přírody
lze konstatovat, že přímo na místě stavby ani v blízkém okolí se žádné zvláště chráněné území
nevyskytuje.

Krajina
Rámcovým sídelním krajinným typem je starosídelní krajina Pannonica, podle využití jde o krajinu
zemědělskou (polní) při hranici s krajinou urbanizovanou.
Podle typologického členění krajiny se jedná o kategorii krajin otevřených polí (openfields), krajinný
megatyp středoevropská scelená pole, a to při hranici zastavěného území.
Podle reliéfu je v místě záměru typem krajiny krajina rovin při hranici s krajinou širokých říčních
niv.
Z hlediska vyváženosti a rovnováhy krajiny náleží území města Pohořelice do krajinného typu A, tj.
krajina zcela přeměněná člověkem, na rozhraní území nestabilního – nadprůměrně využívaná území
s jasným porušením přírodních struktur – a málo stabilního – intenzivně využívaná kulturní krajina
s výrazným uplatněním agroindustriálních prvků. Koeficient ekologické stability (KES, tedy poměr
ekologicky stabilních a nestabilních ploch) obce Pohořelice je 0,38, jde tedy o území ekologicky
nestabilní, neudržitelné.
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Kulturní a historické charakteristiky
Území bylo osídleno již v pleistocénu, zhruba před 40 000 lety sem přichází moderní člověk. Lidská
společnost se stala významným geomorfologickým činitelem – v důsledku kácení lesů dochází
k rozsáhlé erozi půdy a v souvislosti s tím k zanášení koryt řek, k jejich rozlivům a k ukládání
náplavových sedimentů v nivách.
V 6. tisíciletí př. n. l. se zde objevuje zemědělská neolitická civilizace a díky příznivým podmínkám
zcela mění původní krajinu v kulturní zemědělskou krajinu. Území je osídleno lidmi doby kamenné,
posléze bronzové, lidé únětické kultury osídlili souvisle celé široké území až do nadmořských výšek
kolem 400 m n.m. Od 4. století př.n.l. sem přicházejí Keltové, na několik prvních století našeho
letopočtu pak oblast obsazují Římané (pochodové tábory římských legií). Po nich se zde objevují
Germáni, ale ti ráz krajiny zanechaný Kelty pravděpodobně nijak výrazně nezměnili. V druhé půli
1.tisíciletí n.l. přicházejí zemědělské slovanské kmeny a již v 8. století n. l. dochází k velkému rozvoji
výroby, zvýšení produktivity zemědělství a k výraznému ovlivňování krajiny. Slovanské kmeny se
sjednocují a vzniká první státní celek Slovanů – Velkomoravská říše (9. století n. l.). Do r. 1000 n. l. je
celé území osídleno Slovany.
Na křižovatce mikulovské stezky a stezky z Čech se vyvinulo městečko Pohořelice (první písemné
zmínky z r. 1222), které je v letech 1269 – 1514 královským věnným městem, a v okolí vzniká
soustava rybníků. V období třicetileté války protahují krajinou vojska a devastují sídla i krajinu, řada
sídel je poničena a zaniká navždy. Počátkem 18. století začíná budování císařských silnic do Brna a do
Vídně, z té doby pochází i dnešní silnice II/395 (resp. její předchůdkyně) – na mapě z poloviny 18.
století ji už najdeme.

zájmové území

Seutterova mapa z pol. 18. století (Zdroj: www.oahshb.cz/staremapy)
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místo stavby

I. vojenské mapování, 1764-68 a 1780-83, 1:28.800, (zdroj http://oldmaps.geolab.cz)

V roce 1775 změnila ráz zemědělské krajiny tzv. raabizace, kdy došlo k rozparcelování vrchnostenské
půdy mezi sedláky, přeměně panských obor a lesů na ornou půdu a k likvidaci řady rybníků.
V roce 1839 je zprovozněna železniční trať Vídeň – Brno, procházející velmi blízko Pohořelic,
s přípojkou do města. Roku 1885 jsou Pohořelice znovu povýšeny na město.
Po II. světové válce jsou obnoveny Pohořelické rybníky, dochází ke scelování pozemků, vzniku
obrovských lánů polí, k likvidaci mezí a rozptýlené zeleně. Kolektivizace zemědělství znamenala
veliký zásah do rázu zemědělské krajiny, který zůstal prakticky nezměněn až do dnešní doby.
Poslední desetiletí jsou ve znamení fragmentace krajiny dopravními komunikacemi – Pohořelice a
jejich nejbližší okolí jsou protkány a obklopeny silnicemi I. a II. třídy, rychlostními silnicemi i
silnicemi mezinárodního významu.
V Pohořelicích a blízkém okolí se nachází řada významných kulturně-historických objektů, např.
trojlodní farní kostel sv.Jakuba Staršího ze 13. a 14. století, dům č.p. 79 na nám. Svobody ze 16. století
(tzv. Dům u okrouhlého kamene, později hotel Pfann), Paarův zámeček č.p. 12 ze 17.století (později
součást školy), fara č.p. 8 z 18.století, lovecký zámeček Leopoldsruhe z první poloviny 18. století ve
Velkém Dvoře (dnes Dům na půli cesty), budova radnice a pošty v Pohořelicích, Boží muka, aj.
Významnou památkou je též židovský hřbitov s nejstaršími náhrobky ze 17. století - ve městě žila
jedna z nejstarších židovských komunit na Moravě (první písemné zmínky z r. 1490).
K novodobějším památkám patří dva sledy vojenského pohraničního opevnění z r. 1938, které se
táhnou od západu podél Šumického potoka a jižně kolem Pohořelic až na východní okraj města, a dále
německé pohřebiště s kovovým křížem u silnice II/395 - hromadný hrob obětí tzv. divokého odsunu
Němců po skončení II. světové války.
Žádný z výše uvedených objektů se však nenachází v blízkosti stavby, v přímém vizuálním kontaktu
se stavbou je pouze pohřebiště.
Na místě záměru ani v blízkém okolí se nenachází památková zóna, městská ani vesnická památková
rezervace, archeologická památková rezervace ani žádná národní kulturní památka nebo jiná nemovitá
památka.
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záměr výstavby

pohřebiště

významný kulturní n. historický objekt

linie pohraničního opevnění

VI. Popis zájmového území, vymezení potenciálně dotčeného prostoru
Vlastní místo stavby se nachází v nadmořské výšce 180 – 190 m nad mořem, na rovině, na rozhraní
zastavěného území města Pohořelice a zemědělsky využívaných pozemků; zástavba v této části města
slouží pro průmysl a služby (sklady, haly, městský úřad, vodárenská zařízení, zemědělské stavby,
energetické stavby atp.). Jedná se také o místo koncentrace dopravních tras - silnic místního až
mezinárodního významu s hustým silničním provozem, i železnice. Rovněž jde o území s dalšími
stavbami technické infrastruktury – množství nadzemních elektrických vedení, věže mobilních
operátorů, vodojem, atd. Celkově tedy převažuje v daném místě průmyslový charakter krajiny,
rozšiřující se jižním směrem ze současně zastavěného prostoru města.
Místo plánované stavby je z východu ohraničeno silnicí II/395, po ostatních stranách navazují pole. Ta
se směrem na západ táhnou několik kilometrů, severně se ve vzdálenosti cca 100 m nachází pohřebiště
a za ním dále k městu silnice I/53 (cca 200 m); směrem na jih ve vzdálenosti přibližně 400 m je pole
ohraničeno lesem (Bažantnice Proklatá).
Přímo přes pozemky stavby (podél silnice II/395) vede vzdušné elektrické vedení VN.
Terén v místě stavby i širším okolí je rovinatý, nad terén vystupují jen náspy komunikací a další
stavby. Za krajinné předěly můžeme považovat též vzrostlou dřevinnou vegetaci – bažantnice,
roztroušená mimolesní zeleň apod.
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Potenciálně dotčený krajinný prostor, teoreticky vizuálně ovlivněný stavbou, můžeme potom vymezit
takto:
1. Od severu je potenciálně dotčený krajinný prostor ohraničen náspem silnice I/53 s přemostěním
silnice II/395, železniční tratě a rychlostní silnice I/52, o výšce cca 10 m. Silnice je po severní
straně lemována průmyslovými objekty a sklady. Na severozápadě tvoří ve vzdálenosti více než 2
km pohledovou bariéru dřevinný lem rybníků na Šumickém potoce.
2. Od západu je pohledový prostor zcela volný, ničím nenarušený, rozkládají se zde pole až do
vzdálenosti přes 5 km od místa stavby, dále na západě prochází ve směru severozápad-jihovýchod
silnice II/396 Branišovice – Vlasatice a ještě západněji se nacházejí Branišovické a Vlasatické
rybníky. Vzhledem k tomu, že viditelnost stavby se vzdáleností klesá, je možné vymezit pro tento
typ stavby okruh silné viditelnosti na 2 km a okruh zřetelné viditelnosti na 4 km, což jsou
postačující hodnoty.
3. Od jihu je krajinný prostor omezen okrajem lesa – bažantnice.
4. Od jihovýchodu až východu je území pohledově volně omezeno komunikacemi a také
roztroušenou zástavbou, převážně průmyslových a zemědělských objektů, a roztroušenou
vzrostlou zelení.
Z následujícího obrázku je pak možné si udělat jasnější představu o potenciálně dotčeném krajinném
prostoru:

oblast zřetelné viditelnosti (dohlednost)

pohledové bariéry

zemědělské areály

oblast koncentrace skladů a
průmyslových objektů, popř. služeb

místo stavby
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VII.

Vyhodnocení záměru

Konkrétní lokalita i navazující okolní krajina je územím zásadně a dlouhodobě ovlivňovaným
člověkem. V dřívějších dobách se jednalo především o likvidaci původní flóry a fauny a zúrodnění
území pro potřeby člověka, v posledních letech jde o kvalitativně odlišný proces – zástavba území a
rozčlenění území komunikacemi.
Uvažovaná stavba je novou stavbou za hranicí dosud zastavěného území města Pohořelice, v místech
stávajícího zemědělského hospodaření, ovšem v území s velkou koncentrací silnic (místní II/395,
rychlostní R52, I/53, místní II/381, nájezdy, sjezdy, mimoúrovňová i úrovňová křížení) i železnice.
Výstavba je plánovaná v místech, které je územním plánem určeno jako plochy průmyslové výroby.
Jedná se o ploché území s malými výškovými rozdíly v nadmořské výšce cca 185 m n.m., teoreticky
by tedy stavba mohla být viditelná z velkých vzdáleností ze všech směrů. V blízkosti plánované stavby
se však nacházejí objekty, které viditelnost z řady míst omezují.
Od jihu se jedná o bažantnici, která ohraničuje vizuálně dotčený prostor linií dřevin v délce 2 km ve
směru zhruba východ-západ. Vzhledem k rozloze bažantnice, resp. k její délce ve směru sever-jih,
tvoří tato dostatečnou pohledovou bariéru od jihu až jihozápadu, i když jsou dřeviny v ní seřezávány a
udržovány v nižší než normální výšce (cca do 10 m).
Rovněž od severu je uvažovaný prostor oddělen náspem silnice, a navíc se v místech severně od této
silnice nacházejí pouze průmyslové a skladovací objekty. Teprve ve vzdálenosti přes 1 km kolem
silnice Pohořelice – Branišovice a dále na severovýchod v obytné zástavbě Pohořelic se nacházejí
obytné domy; s ohledem na výškové poměry v území však odtud mohou být vidět z nové stavby jen
nejvyšší partie, a to v kontextu jiných průmyslových a skladových budov.
Od západu je krajina zcela otevřená, nenacházejí se zde však žádná významná místa pohledu – stavba
bude viditelná z prostoru polí, a dále ze silnice Branišov – Pohořelice a Branišov – Vlasatice, z obce
Branišov (6 km), ale vždy z poměrně velké vzdálenosti (a tedy viditelnost bude již málo zřetelná) a
vždy v souvislosti s okolní průmyslovou a dopravní zástavbou.
Nejvýznamnější budou tedy pohledy na plánovanou stavbu z nejbližšího okolí – z okolních
komunikací, popř. ze zemědělského areálu ve Velkém Dvoře. Hmotově může při těchto pohledech
stavba působit relativně mohutně, areál však bude ozeleněn a bude tedy (postupem času) z větší části
skryt; zároveň se tím zcela začlení do okolního prostoru. Kromě toho se v širším okolí nachází řada
dalších staveb obdobného měřítka – hmotového i výškového – průmyslové a zemědělské objekty,
dopravní i technická infrastruktura, takže nový areál nevybočí ze stávajícího charakteru krajiny.
Problematické je umístění pouze v souvislosti s blízkým německým pohřebištěm. To se nachází
v těsné blízkosti plánovaného závodu a výstavbou bude jednak narušena pieta místa (degradace
vzpomínkového prostoru výstavbou průmyslového areálu), jednak budou jednotlivé budovy závodu
tvořit buď pohledové pozadí hřbitova (alespoň do doby, než odrostou dřeviny lemující areál), nebo
kontrastní sousedství, popř. ho budou zcela zakrývat (při příjezdu do Pohořelic od jihu). Je ovšem
nutné podotknout, že už současné umístění pohřebiště je velmi nešťastné – je umístěn v těsné blízkosti
několika velmi frekventovaných komunikací, a náspem silnice I/53 je de facto odděleno od samotného
města Pohořelice, což evokuje dojem, že bylo umístěno tak, aby nerušilo stávající zástavbu města.
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VIII.

Závěr

Záměr není v přímém střetu ani ve vizuálním kontaktu se žádným zvláště chráněným územím nebo
jiným prvkem významným z hlediska ochrany přírody. Není rovněž v přímém ani vizuálním kontaktu
se žádnou nemovitou nebo jinou kulturní nebo historickou památkou - s výjimkou německého
pohřebiště. Záměr není umístěn v žádné unikátní nebo cenné krajině, jedná se o krajinu negativně
ovlivněnou člověkem, harmonické měřítko krajiny i harmonie vztahů v krajině již byly dříve narušeny
necitlivou zástavbou na jedné straně, a scelením zemědělských pozemků a velkoplošným
hospodařením na straně druhé. Stavba mírně posílí negativní vizuální působení dosavadní zástavby a
posune hranice zastavěného území dále do volné krajiny, nestane se však žádnou výraznou negativní
dominantou ani nenaruší současný vzhled krajiny.
Na základě uvedených skutečností je možné uvažovanou stavbu hodnotit jako akceptovatelnou.

IX.

Doporučení, podmínky stavby:

Vzhledem k umístění objektu ve volné krajině a vzhledem k částečně konfliktnímu umístění záměru
ve vztahu k blízkému německému pohřebišti je nezbytné vhodné ozelenění areálu dřevinami po celém
obvodu, a to ozelenění vertikálně i horizontálně členité, s využitím stromů i keřů, tak aby došlo
k pohledovému odclonění víceméně celého areálu.

X. Literatura a další zdroje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balatka Bř., Kalvoda J.: Geomorfologické členění reliéfu Čech, Praha 2006
Culek M. a kol.:
Biogeografické členění České republiky, II.díl, AOPK ČR,
Praha 2005
kolektiv autorů:
Chráněná území ČR, sv.IX Brněnsko, AOPK ČR a EkoCentrum Brno,
Praha 2007
kolektiv autorů:
Krajina v České republice, Praha 2007
Löw J., Míchal I.:
Krajinný ráz; Lesnická práce, s.r.o., 2003
Neuhäuslová Zd. a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, Praha 2001
Tolasz R. a kol.:
Atlas podnebí Česka, Praha - Olomouc 2007
Geologická mapa České republiky, 1 : 500 000, ČGS Praha 2007
Geologická mapa ČR, 1 : 200 000, List Brno, ČGÚ 1996
turistická mapa KČT č. 83 a 88, 1 : 50 000, 2002 a 2001
Územně analytické podklady ORP Pohořelice, 2010
informace MěÚ Pohořelice
internet: www.geoportal.cenia.cz, www.jmk.vars.cz, www.mmr.cz, www.mapy.cz
www.nahlizenidokn.cuzk.cz, www.oahshb.cz/staremapy, www.obce.cz,
www.pohorelice.cz, www.staremapy.cz, www.uur.cz,
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XI. Přílohy
1.

Mapová příloha (zdroj http://www.mapy.cz)

plánovaná
stavba

pohřebiště

vysílač

bažantnice
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2.

Fotopříloha

Vlastní místo stavby – pohled od jihu

Částečně průmyslový charakter krajiny v okolí stavby (pohledy od jihu kolem silnice II/395)

místo stavby (za
vysílačem)

14

Pohled z místa stavby na jihozápad k bažantnici (vlevo) a na východ (vpravo)

Pohled od silnice II/395 k západu, vlevo okraj bažantnice

Pohled od bažantnice k východu, vpravo okraj bažantnice
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Umístění pohřebiště (pohled od jihu) – v okolí komunikace, v pozadí průmyslová zástavba

Kříž s pamětními deskami (vlevo), pohled na hřbitov při výjezdu z města (vpravo)
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PŘÍLOHA 8
(PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM)

VÝSTAVBA ZÁVODU NA VÝROBU BETONOVÉ DLAŽBY,
POHOŘELICE

Posouzení pedologických poměrů a návrh mocnosti skrývek
humusových horizontů lokality,
k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Brno, leden 2011
Doc. Ing. Vladimír ADAMEC, CSc. - EKO-CENTRUM
soudní znalec v oboru ochrana přírody

vědecko-výzkumná, inženýrská a poradenská
činnost v oblasti životního prostředí
Slavíčkova 9, 638 00 Brno

Výstavba závodu na výrobu betonové dlažby, Pohořelice
Pedologický průzkum

1. Ú V O D
Posudek, jehož cílem je posouzení pedologických poměrů a návrh mocnosti
skrývek humusových horizontů lokality týkající se návrhu změny 6.1 ÚPN SÚ
Pohořelice, byl vypracován na základě objednávky společnosti M-envi, spol. s r.o., ze
dne 16. září 2010.

2. N Á L E Z P O S U D K U
Posuzované území leží mimo zastavěné území, v těsné blízkosti silnice II/395
Velká Bíteš – Dolní Kounice - Pohořelice, jihozápadně od města Pohořelice. Základní
informace o dotčených parcelách uvádí následující přehled.

Parcelní číslo

Výměra (m2)

6353

15929

6354

13952

6355

30062

k. ú.

Číslo LV

Druh
pozemku

Pohořelice nad
Jihlavou

1516

orná půda

Vlastníkem pozemků je SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a. s. (bývalý
název SEMMELROCK Colorbeton a.s.), Františka Diviše 944, 104 00 Praha –
Uhříněves.
Dle výsledků Komplexního průzkumu zemědělských půd a Bonitace
zemědělského půdního fondu je půdní pokryv tvořen černozemí modální (typickou),
hlinitého zrnitostního složení, na spraších.
Předmětem pedologického posudku je, na základě terénního pedologického
průzkumu, posouzení kvality půdního pokryvu a návrh mocnosti skrývek půdních
horizontů parcel, určených k vynětí ze zemědělského půdního fondu, v souvislosti
s plánovanou výstavbou závodu v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
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3. V L A S T N Í P O S U D E K
Zájmové území se nachází po levé straně silnice II/395 Velká Bíteš – Dolní
Kounice - Pohořelice, jihozápadně od města Pohořelice, k.ú. Pohořelice nad
Jihlavou. Severní hranici prochází v blízkosti historického hřbitova, jižní hranici pak
tvoří polní cesta. Parcely leží mimo zastavěné území, v současné době jsou
zemědělsky využívané jako orná půda. Dle informací, poskytnutých uživatelem
pozemků a správcem meliorační kostry, nejsou na dotčených pozemcích vynaloženy
investiční prostředky za účelem zvýšení půdní úrodnosti (odvodnění).
Po stránce klimatické spadá zájmové území do regionu velmi teplého,
suchého, se sumou teplot (nad + 10o C) 2800 - 3100, průměrnou roční teplotou 9 10oC, průměrným ročním úhrnem atmosférických srážek 500 - 600 mm,
pravděpodobností suchých vegetačních období v rozmezí 30 - 50 a vláhovou
jistotou 0 - 3.
Geomorfologicky
náleží
k Vněkarpatským
sníženinám,
do
celku
Dyjskosvratecký úval. Posuzované území je součástí Olbramovické pahorkatiny, což
je nížinná pahorkatina se sklonem k jihovýchodu, s průměrnou nadmořskou výškou
kolem 175 m.
Na základě pedologického průzkumu (metoda zarážených sond) je půdní
pokryv lokality tvořen černozemí modální, hlinitého až jílovitohlinitého zrnitostního
složení. Jako půdotvorný substrát se zde uplatňují spraše.
Tabulka 1. Charakteristika půdotvorného substrátu
Název substrátu:
spraš
Geologická příslušnost:
čtvrtohory starší - pleistocén
Všeobecná charakteristika:
větrem naváté hlíny se značným
obsahem prachových částic , s obsahem
asi 10 – 15 % písku a kolem 5 %
fyzikálního jílu; barva závisí na obsahu
rozptýleného hnědele a uhličitanu
vápenatého; obvykle bývá světle
šedožlutá až světle hnědá; slabě
zpevněná, struktura homogenní
všesměrná.
Petrografické složení, chemismus:
převládá křemen a dále živce; důležitou
součástí je kalcit, buď jemně rozptýlený
nebo ve formě výkvětů a žilek; vykazuje
dostatek nezbytných biogenních
mikroprvků (F, Br, J, Cu, ZnO, CoO aj.)
Obtížnost zvětrávání:
zvětrává lehce
Mocnost zvětraliny (pokryvu):
velmi hluboká, u překryvů podložních
hornin hluboká, středně hluboká, lokálně
mělká
Skelet:
Zrnitostní složení:
ojediněle hlinitopísčitá, převážně hlinitá,
lokálně jílovitohlinitá
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Minerální síla:

Poznámka

nadprůměrný obsah CaCO3, dostatek K2O
a P2O5, u překryvů spraší na písčitých a
štěrkopískových terasách je CaCO3
splaven do větších hloubek teras
uplatňují se jako velmi hluboký substrát
nebo jako matečný substrát ve formě
překryvů především pleistocenních teras
a vápnitých navátých písků.

Základní charakteristika půdního představitele
Černozemě
Jsou rozšířeny v nejsušších a nejteplejších oblastech, kde vznikly v raných
obdobích postglaciálu pod původní stepí a lesostepí. V dnešní době se uchovávají ve
své původní podobě převážně jen díky zemědělské kultivaci. Matečným substrátem
jsou většinou spraše, jen místy se uplatňují také zvětraliny slínovců (slíny), vápnité
terciérní jíly nebo vápnité písky. Nadmořská výška výskytu černozemí zpravidla
nepřesahuje 300 m. Utváření terénu je převážně ploché, rovinaté. Místy však se
černozemě hojně uplatňují v pahorkatinném a dokonce vrchovinném reliéfu. Hlavním
půdotvorným procesem při vzniku černozemí byla intenzivní humifikace, která
probíhala pod stepní vegetací (černozemní půdotvorný pochod). Pro půdní profil je
charakteristický nápadně mocný, tmavě zbarvený humusový horizont, který obvykle
zasahuje do hloubky 60 - 80 cm. Tento horizont se vyznačuje odolnou vodostálou
strukturou a hojným edafonem. Pro spraš je příznačná přítomnost vápnitých žilek,
povlaků a konkrecí (cicvárů) a chodeb stepních savců, vyplněných humózní zeminou
(krotovin). Černozemě jsou nejčastěji středně těžké, bez skeletu, s vyšším až
vysokým obsahem kvalitního humusu, mají neutrální reakci a velmi dobré sorpční
vlastnosti. Také fyzikální vlastnosti jsou většinou velmi příznivé.
V současné době jsou černozemě prakticky bez výjimky využity jako orná
půda. Na území našeho státu jsou nejhodnotnějšími zemědělskými půdami vůbec, i
když zpravidla vlivem značně suchého klimatu občas trpí přílišným vysycháním (s
výjimkou černozemí lužních). Černozemě jsou vhodné pro naše nejnáročnější
plodiny: cukrovku, kukuřici, pšenici,ječmen a vojtěšku.
Černozem modální na spraši
Velmi hluboké půdy, se středně hlubokou až hlubokou ornicí, většinou
porušené struktury, tmavě šedohnědě zbarvenou (10 YR – 2/4), hlinitou, s vysokým
podílem prachových částic, která přechází do poněkud tmavěji zbarveného
humusového horizontu sahajícího do 46 - 56 cm. Je krupnaté struktury, hlinitý,
drobivý, příznivého fyzikálního stavu, který postupně přechází do přechodného
horizontu šedohnědě zbarveného (10 YR – 3/4) s postupně slábnoucími humusovými
záteky. Je zprvu krupnaté struktury, která postupně mizí, hlinitý, mírně ulehlý,
příznivého fyzikálního stavu, slabě vápnitý. Matečným substrátem je spraš plavé
barvy, bezstrukturní, hlinitá, s četnými pseudomyceliemi, někdy eflorescencemi a
cicváry CaCO3. Půdy vykazují hluboké a souvislé prokořenění. Jemné vlásečnicové
kořínky pronikají až do spraše. Oživení půdy makroedafonickou složkou je intenzivní.
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Zrnitostně to jsou velmi příznivé hlinité půdy s obsahem jílnatých částic od 30
do 45 %. Podíl hrubšího písku je nízký a kolísá vetšinou v rozmezí 3 – 8 %. Množství
fyzikálního jílu vykazuje v jednotlivých genetických horizontech normální průběh
s klesající tendencí do většinou poněkud zrnitostně hrubšího matečného substrátu.
Z hlediska fyzikálního vykazují tyto půdy velmi příznivý stav. V celém profilu
mají výhodnou pórovitost za příznivého poměru obsahu vody a vzduchu. Jsou
propustné pro vodu i vzduch s příznivou kapilaritou i vodní kapacitou. Faktor, který
omezuje tyto příznivé vlastnosti, je nízký úhrn dešťových srážek, zvýšený výpar
z půdy a často výsušné, jihovýchodní větry, vanoucí v jarním období. Proto může mít
i v těchto velmi příznivých půdách nedostatečná zásoba půdní vláhy v době
déletrvajícího přísušku nepříznivý vliv na vývoj a výnosy pěstovaných zemědělských
plodin.
Černozemě na spraši mají plně nasycený sorpční komplex dvojmocnými
kationty ( „V“ = 90 – 97 %), takže hodnota „S“ se prakticky kryje s maximální sorpční
kapacitou a pohybuje s v humusových horizontech kolem 20 – 25 mval, u lehčích
spraší kolem 18 – 20 mval. Ve spraši klesá na 12 – 14 mval. Půdní reakce (pH/KCl)
je v celém profilu neutrální a pohybuje se většinou kolem pH 7.0. Ve vápnité spraši je
alkalická. Spraš obsahuje kolem 10 – 12 % CaCO3 . Množství humusu, který je velmi
kvalitní, se pohybuje většinou v rozmezí od 1,8 – 2,6 %.
Černozemě modální na spraši patří pro svoje všestranné velmi příznivé
vlastnosti mezi nejkvalitnější půdy naší republiky.
Zařazení půdního představitele do BPEJ
Výchozími podklady pro výzkum a hodnocení podmínek zemědělské výroby
jsou materiály a mapy komplexního průzkumu zemědělských půd. Pro bonitaci
zemědělského půdního fondu bylo však potřeba vyhodnotit nejen základní půdní
vlastnosti, ale i další agroekologické faktory (klima, reliéf terénu atd.). Proto byla pro
účely bonitace vypracována podle jednotlivých principů soustava bonitovaných
půdně ekologických jednotek ČR (BPEJ). V obecném pojetí se pod tímto pojmem
chápe specifický územní celek, který má v důsledku interaktivního působení
jednotlivých složek přírodního prostředí (půda, klima, reliéf terénu a pod.) konkrétní
agroekologické vlastnosti, projevující se určitou hodnotou produkčního potenciálu.
Při vyčleňování BPEJ byla dodržována zásada, že všechny složky prostředí
jsou rovnocenné a při určování příslušnosti určité lokality ke konkrétní BPEJ nejsou
rozhodující genetické vlastnosti půd, klimatu reliéfu, ale stejně významné jsou i
obsah skeletu, hloubka půdy, expozice a další fyzikálně a chemické vlastnosti půd.
Dle bonitace zemědělského půdního fondu
zájmového území zařazeni do následujících BPEJ:

jsou půdní představitelé

Tabulka 2. Zařazení půd do BPEJ
BPEJ
0.01.00

Půdní představitel
černozem typická
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Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek
1. První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region
0 – region velmi teplý, suchého, se sumou teplot (nad + 10o C) 2800 - 3100,
průměrnou roční teplotou 09 - 10oC, průměrným ročním úhrnem
atmosférických srážek 500 - 600 mm, pravděpodobností suchých vegetačních
období v rozmezí 30 - 50 a vláhovou jistotou 0 - 3.
2. Další dvojčíslí kódu BPEJ charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ)
Účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým
půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu a skeletovitostí.

01 - Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo
karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s
příznivým vodním režimem
3. Na čtvrtém místě kódu BPEJ je kombinace sklonitosti a expozice
Číslo kódu 0 - sklonitost: 0 - 1o
4. Na pátém místě kódu BPEJ je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky
půdy
Číslo kódu 0 - skeletovitost: bezskeletovitá; hloubky půdy: hluboká (> 60 cm)

Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a jejich zařazení do tříd ochrany
zemědělské půdy
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 I. třídy ochrany zemědělské půdy.
Tabulka 3. Zařazení půdních představitelů do BPEJ a tříd ochrany zemědělské půdy
Kód BPEJ
0.01.00

Třída ochrany
I

 Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých
klimatických regionech, převážně v polohách rovinných nebo jen mírně sklonitých,
které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to
převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně
pro liniové stavby zásadního významu.


Do II. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou
produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a s ohledem na území plánování také jen podmíněně zastavitelné.



Do III. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. zástavbu.



Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.



Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi
svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s
nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany
životního prostředí.
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Současná úroveň zatížení
polutanty

půdního pokryvu zájmového území rizikovými

Vzhledem k tomu, že není reálný předpoklad zatížení lokality rizikovými
polutanty anorganické a organické povahy, nebyly prováděny odběry půdních vzorků
a jejich následné analyzování na vybrané polutanty.
Odolnost půd zájmového území vůči antropogennímu znečištění
Podle odolnosti vůči znečištění lze půdy začlenit do pěti kategorií.
Prezentovaná kategorizace je účelovou klasifikací půd, která umožňuje využití
výsledků komplexního průzkumu půd pro současné potřeby ochrany zemědělského
půdního fondu. Představuje seskupení půd v kategorie, charakterizované určitým
stupněm podobnosti důležitých agronomických vlastností a ekologického chování.
Podkladem pro její vypracování je v obecné půdoznalecké rovině genetickoagronomické seskupování půd, uzpůsobené tak, že bylo přihlédnuto k taxonům
klasifikační soustavy bonitace. Systém konstrukce této kategorizace je zaměřen tak,
aby jednak respektoval specifiku půdního pokryvu (tj. zastoupení, míru rozšíření
nebo absenci půdně ekologických jednotek) v jednotlivých klimatických oblastech a
jednak umožňoval převádění a konkretizaci nových poznatků na půdní areály. Dle
kategorizace půd podle odolnosti vůči antropogennímu znečištění lze půdní pokryv
zájmového území zařadit do kategorií uvedených v tabulce 4.
Tabulka 4. Kategorizace půd podle odolnosti vůči antropogennímu znečištění (Facek
- Adamec, 1990) - vyjádřená kódem hlavní půdní jednotky (HPJ)
Kategorie půd
Půdní druh
Půdní typ (HPJ)
I. Neodolné
lehké
21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 37,
39
II. Silně náchylné

III. Náchylné

lehké

04, 05, 17, 24, 25, 26, 28

střední

29, 33, 35, 38, 40, 41,48, 50, 51, 52,
55, 58, 62, 64, 65, 67, 68, 75, 76

střední

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 49

těžké

53, 56, 59, 60, 63, 66, 69, 70, 71, 72,
73, 74

IV. Slabě náchylné střední
V. Odolné

01, 02, 03, 08, 09, 18, 19

těžké

54, 57, 61

těžké

06, 07, 20

Zranitelnost půd vůči antropickým vlivům (kontaminace rizikovými polutanty,
acidifikace) je dána především jejich odolností proti vyluhování, kterou nejlépe
vystihují sorpční vlastnosti půdy (kationtová výměnná kapacita a stupeň nasycenosti
sorpčního komplexu). Čím jsou sorpční vlastnosti půd vyšší tím je vyšší i jejich
odolnost vůči antropogenním znečištění.
Jak vyplývá z výše uvedené kategorizace (tabulka 4) patří černozemě (HPJ 01) zájmového území k půdám slabě náchylným k antropogennímu znečištění.
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Výsledky terénního pedologického průzkumu
Na základě terénního pedologického průzkumu (metoda zarážených sond)
byla posouzena agronomická hodnota půdních horizontů černozemě modální
zájmového území a určena mocnost jejich skrývky. Na obr. 1 je mocnost vyznačena
pomocí isobat, které vymezují okrsky s příslušnou hloubkou skrývané vrstvy podle
pedogenetického charakteru a vlastností půdního pokryvu. Skrývky jednotlivých
horizontů je nutné deponovat odděleně a nakládat s nimi ve sm. Vyhlášky MŽP ČR
13/1994 Sb. (ochrana před znehodnocováním zaplevelení, erozí a zcizování).
Skrývku je nutné provést odděleně.
Stručná charakteristika humusových horizontů černozemních půd je uvedena
v následujícím textu.
Humusové horizonty z černozemních půd
Tato kategorie zahrnuje převážně středně těžké (hlinité), hodně humózní
homogenní zeminy, jež zasahují zpravidla do hloubky 40 – 60 cm. Obsah kvalitního
humusu se pohybuje v rozmezí 2 – 3 %, výměnná půdní reakce je neutrální až
alkalická, koloidní komplex je plně nasycen bázemi. Jsou to nejkvalitnější skrývkové
zeminy vhodné k zúrodnění všech půd se sníženou produkční schopností, popř.
k rekultivaci neplodných půd. Humusové horizonty černozemních půd na slínu,
případně na vápnitém terciérním jílu jsou zrnitostně těžké (jílovitohlinité až jílovité) a
vykazují zpravidla vyšší obsah humusu (kolem 3.5 %). Jsou vhodné zejména
k zúrodnění zrnitostně lehčích půd na lehkých heterogenních sedimentech a
zvětralinách hornin. Skrývku humusových horizontů půd této skupiny je nutno
provádět na jejich plnou hloubku, tzn. jak skrývku ornice, tak i podorniční část
humusového horizontu.
Obrázek č. 1: Vyznačení mocnosti skrývky humusových horizontů (cm) zájmové lokality
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Použité podklady:
1) Komplexní průzkum zemědělských půd okr. Břeclav. ESPP Brno, 1963. 120 s.
2) Němeček, J. et al.: Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. Praha 2001
120 s.
3) Metodický pokyn MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96; Vyhláška MŽP ČR č.
13/1994 Sb.
4) Vyhláška č. 546 ze dne 12. prosince 2002, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb.,
kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro
jejich vedení a aktualizaci.

4. Z Á V Ě R
Navrhovaný záměr si vyžádá trvalý zábor zemědělské půdy, kultura orná,
zařazené do I. třídy ochrany, kam jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v
jednotlivých klimatických regionech, převážně v polohách rovinných nebo jen mírně
sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Před zahájením prací, v případě realizace záboru, je nutné bezpodmínečně
provést skrývku orničních a podorničních humusových horizontů na základě
provedeného pedologického průzkumu. Mocnost skrývky je vyznačena pomocí
isobat (viz obr. 1), které vymezují určité okrsky s příslušnou hloubkou skrývané vrstvy
podle pedogenetického charakteru a vlastností půdního pokryvu. Kromě skrývky
humusových horizontů je nutné provést oddělenou skrývku hlouběji uložených
zúrodnění schopných zemin (spraše), tam kde je to technicky možné a kde lze tyto
zeminy vhodně využít ke zúrodnění půd nebo k rekultivačním či terénním úpravám.
Skrývky jednotlivých horizontů je nutné deponovat odděleně a nakládat s nimi
ve smyslu Vyhlášky MŽP ČR 13/1994 Sb. (ochrana před znehodnocováním
zaplevelení, erozí a zcizování). Skrývkového materiálu pak využít při konkrétních a
předem vybraných rekultivačních pracích dle požadavků orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu.

Brno, 5. ledna 2011

Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
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Obrázek č. 2 a 3: Zájmová lokalita
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PEDOLOGICKÁ

CHARAKTERISTIKA

-

POPIS PŮDNÍ SONDY

Lokalita:

Pohořelice

Č. sondy:

Reliéf:

rovina

Nadm. výška: 186 m

Expozice:

-

Datum:

Popsal:

Adamec

Půd. substrát spraš
SUBTYP

modální

1

15. 9. 2010
VARIETA

FORMA

PŮDNÍ TYP

černozem

Horizont

Hloubka
(cm)

Barva Munsell

Struktura

Textura

Skeletovitost

Vlhkost

Ap

0-35

10 YR 2/2
(černohnědá)

drobtová

h

bez skeletu

vlahý

Ac

35-55

10 YR 2/2 – 2/3
(černohnědá)

jemně
drobtová

h-jh

bez skeletu

vlahý

Ac/Ck

55-70

přechod

-

h

bez skeletu

vlahý

Ck

70+

10 YR 5/6
(žlutavěhnědá)

-

h

bez skeletu

vlahý

Biol. vlastnosti
dobrý obsah humusu,
známky aktivity
půdních červů, tvorba
půdní struktury,
vysoký obsah
humusu
pokles obsahu
humusu a biologické
aktivity, krotoviny
půdní červi, nízký
obsah humusu,
krotoviny

Jiná
charakteristika

pseudomycelia, a
drobné konkrece

Klimatické podmínky: oblačno s drobnými přeháňkami, teplota 18.7° C, slabý vítr
Rostlinný kryt: provedena podmítka
Provedené meliorace: Agronomická charakteristika: obhospodařovaný pozemek využívaný jako orná půda
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Sonda č. 1
Horizont

Půdní typ: černozem modální (CMe)

BPEJ: 0.01.00
ke skrývce
(cm)

Charakteristika

černohnědý, hlinitý, níže až jílovitohlinitý, struktura drobtová
až polyedrická, zásoba humusu dobrá až velmi dobrá, bez
skeletu, bez oglejení
přechodný horizont, tmavě šedý, postupně žlutohnědý, hlinitý,
níže uložený úbytek humusu, od 70 cm bez humusu, bez skeletu, drobná
pseudomycelia
humusový horizont
Průměrná mocnost skrývky
zúrodnění schopná zemina

60

humusový

Sonda č. 2
Horizont

Půdní typ: černozem modální (CMe)

60
20

BPEJ: 0.01.00

Charakteristika

černohnědý, hlinitý, níže až jílovitohlinitý, struktura drobtová
až polyedrická, zásoba humusu dobrá až velmi dobrá, bez
skeletu, bez oglejení
přechodný horizont ostřejší, již od 40 cm, tmavě šedý,
níže uložený postupně žlutohnědý, hlinitý, úbytek humusu, od 60 cm bez
humusu, bez skeletu, drobná pseudomycelia
humusový horizont
Průměrná mocnost skrývky
zúrodnění schopná zemina

humusový

20

ke skrývce
(cm)
55

20
55
20
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Sonda č. 3
Horizont

Půdní typ: černozem modální (CMe)

BPEJ: 0. 01.00
ke skrývce
(cm)

Charakteristika

černohnědý, hlinitý, struktura drobtová až polyedrická,
zásoba humusu dobrá až velmi dobrá, bez skeletu, bez
oglejení
přechodný horizont, tmavě šedý, postupně žlutohnědý, hlinitý,
úbytek humusu mezi 35 a 55 cm, krotoviny, níže bez
níže uložený
humusu, v 65 cm pohřbený humusový horizont několik cm,
níže písek
humusový horizont
Průměrná mocnost skrývky
zúrodnění schopná zemina
humusový

Sonda č. 4
Horizont

Půdní typ: černozem modální (CMe)

20
40
20

BPEJ: 0.01.00

Charakteristika

černohnědý, hlinitý, níže až jílovitohlinitý, struktura drobtová
až polyedrická, zásoba humusu dobrá až velmi dobrá, bez
skeletu, bez oglejení
přechodný horizont, tmavě šedý, postupně žlutohnědý, hlinitý,
níže uložený úbytek humusu, od 70 cm bez humusu, bez skeletu, drobná
pseudomycelia
humusový horizont
Průměrná mocnost skrývky
zúrodnění schopná zemina

humusový

40

ke skrývce
(cm)
60

20
60
20
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Sonda č. 5
Horizont

Půdní typ: černozem modální (CMe)

BPEJ: 0.01.00
ke skrývce
(cm)

Charakteristika

černohnědý, hlinitý, níže až jílovitohlinitý, struktura drobtová
až polyedrická, zásoba humusu dobrá až velmi dobrá, bez
skeletu, bez oglejení
přechodný horizont ostřejší, již od 40 cm, tmavě šedý,
níže uložený postupně žlutohnědý, hlinitý, úbytek humusu, od 60 cm bez
humusu, bez skeletu, drobná pseudomycelia
humusový horizont
Průměrná mocnost skrývky
zúrodnění schopná zemina

humusový

Sonda č. 6
Horizont

Půdní typ: černozem modální (CMe)

20
50
20

BPEJ: 0.01.00

Charakteristika

černohnědý, hlinitý, níže až jílovitohlinitý, struktura drobtová
až polyedrická, zásoba humusu dobrá až velmi dobrá, bez
skeletu, bez oglejení
přechodný horizont ostřejší, již od 40 cm, tmavě šedý,
níže uložený postupně žlutohnědý, hlinitý, úbytek humusu, od 60 cm bez
humusu, bez skeletu, drobná pseudomycelia
humusový horizont
Průměrná mocnost skrývky
zúrodnění schopná zemina

humusový

50

ke skrývce
(cm)
60

20
60
20
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I. Základní údaje

Název práce:

Biologické posouzení místa stavby
(pro potřeby EIA)

VÝSTAVBA ZÁVODU NA VÝROBU BETONOVÉ DLAŽBY
Pohořelice

Objednatel:
M-envi s.r.o., Brtnice 357, 588 32 Brtnice u Jihlavy
IČ: 28297873

Zpracovatel:
Ing. Gerta Pejšová, Útěchovice 22, 395 01 Pacov
IČ: 75942666
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II. Vymezení zájmového území
Stát: Česká republika
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-venkov
ORP: Pohořelice
Samosprávná obec: město Pohořelice
Katastrální území: Pohořelice nad Jihlavou
Parcelní čísla: 6353, 6354, 6355

místo stavby

III. Cíl práce, metodika
Cílem práce bylo provést zhodnocení daného území z biologického hlediska pro potřeby plánované
výstavby závodu na výrobu betonové dlažby a dalších drobných betonových výrobků.
Průzkum území proběhl jednorázově v termínu 25.3.2010, s ohledem na roční období pouze jako
orientační botanický a zoologický průzkum. Prozkoumáno bylo vlastní místo stavby (pole) a přilehlý
okraj silnice. Byla provedena také zevrubná prohlídka širšího okolí (okraj bažantnice, okraje
vzdálenějších komunikací, ladem ležící plochy, hřbitov) s ohledem na potřebu celkového zhodnocení
plánovaného místa výstavby. Botanické nálezy jsou uvedeny z vlastního místa stavby, popř.
nejbližšího okolí, průzkum živočichů byl proveden i v širším okolí, jednalo se ovšem pouze o náhodná
pozorování nebo zjištění pobytových stop, nebyl prováděn specializovaný průzkum v delším časovém
období, sběry, ani nebyl průzkum zaměřen na určitou zoologickou skupinu.
4

Nomenklatura rostlin je použita z publikace Klíč ke květeně České republiky (K.Kubát a kol.,
Academia, Praha 2002). Nomenklatura živočichů je použita z novějších publikací týkajících se
jednotlivých skupin živočichů (viz seznam literatury).

IV. Charakter stavby
Jedná se o novostavbu závodu na výrobu drobných betonových výrobků (zámková dlažba, prvky
zahradní architektury apod.). Součástí stavby budou kromě administrativních budov také sila na
kamenivo a barvy, mísící centrum, výrobní hala, výsypka kameniva s dopravníky, hala zrací komory,
mostová váha a další.
Staveniště má tvar obdélníka o rozměrech přibližně 220 x 270 m, celková plocha je téměř 60.000 m2.
V areálu budou zastavěné plochy (cca 3.000 m2), dále zpevněné plochy – betonová zámková dlažba
(cca 29.000 m2) a plochy zeleně (cca 28.000 m2). Nejvyšší stavby budou cca 20 m vysoké. Celý areál
bude oplocen drátěným plotem o výšce 2,5 m.
Stavba bude napojena prostřednictvím vlastní trafostanice na el. vedení VN 22 kV. Stavba bude
zásobována vodou z hloubkového vrtu situovaného na vlastním pozemku. Likvidace splaškových vod
bude dočasně řešena pomocí žumpy, která bude vyvážena na ČOV v Pohořelicích. Po vybudování
splaškové kanalizace v daném území bude areál připojen na tuto kanalizaci. Dešťové vody budou
likvidovány pomocí vsakovacích jímek s odlučovači ropných látek (na pozemku stavebníka).
Dle projektové dokumentace lze uvažovat následující vlivy stavby na okolí: zvýšená prašnost, hluk,
vibrace, zvýšení frekvence dopravy.

V. Charakteristika oblasti:
Z širšího geologického hlediska spadá území do karpatské neogenní předhlubně, s výskytem jílů,
vápnitých jílů, písků a štěrků, překrytých kvartérními sedimenty (hlíny, spraše, písky, štěrky).
Z hlediska pedologického se zde nacházejí černozemě (černozem arenická).
Z pohledu geomorfologie jde o systém Alpsko-himalájský, provincii Západní karpaty, subprovincii
Vněkarpatské sníženiny, oblast Západní vněkarpatské sníženiny, celek Dyjsko-svratecký úval,
rozhraní podcelků Dyjsko-svratecká niva a Drnholecká pahorkatina. Reliéf tvoří rozsáhlé plošiny
s minimálním převýšením.
Na základě biogeografického členění krajiny je oblast součástí biogeografické provincie panonské,
podprovincie severopanonské, biogeografického regionu 4.1a Lechovického, při hranici s bioregionem
4.5 Dyjsko-moravským. Z hlediska typů biochor ČR se v prostoru stavby a blízkém okolí jedná o typ
1RE – plošiny na spraších 1. vegetačního stupně. V Lechovickém bioregionu se jedná o nejhojnější a
typický typ biochory. V tomto typu biochory dosahují pole maximálního podílu a tvoří extrémně velké
celky.
Nařízení vlády č.132/2005 Sb. vymezuje území jako panonskou biogeografickou oblast.
Klimaticky se jedná dle Quitta o teplou oblast W4, dle Atlasu podnebí ČSR 1958 jde rovněž o oblast
teplou, podoblast suchou, klimatický okrsek A2 – teplý, suchý, s mírnou zimou, s kratším slunečním
svitem.
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Území náleží do fytogeografického obvodu Panonské termofytikum, do okresu č.16 Znojemskobrněnská pahorkatina (při hranici s okresem č.18a Jihomoravský úval – Dyjsko-svratecký úval).
Potenciální přirozenou vegetací v území je sprašová doubrava s dubem zimním, dubem pýřitým a
dubem letním (Quercetum pubescenti-roboris), při hranici s prvosenkovou dubohabřinou (Primulo
veris-Carpinetum) a v blízkosti jilmové doubravy (Querco-Ulmetum).
Stavba nezasahuje na území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních
rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek, přírodních parků
ani území Natura 2000 (ptačích oblastí ani evropsky významných lokalit). Nedotýká se také nijak
prvků ÚSES nebo významných krajinných prvků, nezasahuje žádné památné stromy.

VI. Popis zájmového území:
Místo stavby leží v nadmořské výšce cca 185 m n.m., na vnějším okraji zastavěného území města
Pohořelice, jižně od zastavěného území, od něhož je odděleno silnicí I/53 – nájezdem na rychlostní
silnici R52. V současnosti jde o zemědělsky obhospodařovaný pozemek – pole, který je součástí
obrovského lánu (přes 1000 ha) a který leží při jeho východním okraji.
Místo plánované stavby je z východu ohraničeno silnicí II/395, po ostatních stranách navazují pole. Ta
se směrem na západ táhnou několik kilometrů, severně se ve vzdálenosti cca 100 m nachází pohřebiště
(pro oběti tzv. pochodu smrti z přelomu května/června 1945) a za ním dále k městu výše zmíněná
silnice I/53 (cca 200 m); směrem na jih ve vzdálenosti přibližně 400 m je pole ohraničeno lesem (les
zvláštního určení – Bažantnice Proklatá).
Přes pozemky (podél silnice II/395) vede vzdušné elektrické vedení VN.
Na vlastním místě stavby se dnes nachází výhradně pole, v širším okolí lze najít jen velmi řídce
roztroušené dřeviny nízkého věku a nevalné kvality. Mladé výsadby jsou součástí německého
pohřebiště (100 m severně), souvislejší relativně přirozenější porosty představuje jižně položená
bažantnice (400 m). Plochy mezi dopravními koridory v okolí (komunikace, železniční trať) jsou
zatravněné, zčásti udržované a v malé míře zarostlé ruderální vegetací.
Terén v místě stavby i širším okolí je rovinatý, nad terén vystupují jen náspy komunikací a další
stavby. Za krajinné předěly můžeme považovat též vzrostlou dřevinnou vegetaci – bažantnice,
roztroušená mimolesní zeleň apod.
Jedná se o území dlouhodobě osídlené a tedy ovlivňované člověkem.
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VII.

Vlastní průzkum

Průzkum území proběhl jednorázově v termínu 25.3.2010, s ohledem na roční období pouze jako
orientační botanický a zoologický průzkum.
Při prohlídce byly nalezeny tyto rostlinné druhy (popř. rody, čeledě):
Dřeviny: pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), trnovník akát (Robinia pseudacacia)
Byliny: brukvovité (Brassicaceae), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), hluchavka
nachová (Lamium purpureum), hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule), jetel (Trifolium sp.),
kakost (Geranium sp.), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursapastoris), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), lopuch větší (Arctium lappa), pampeliška (Taraxacum
sect. Ruderalia), penízek rolní (Thlaspi arvense), pryšec (Euphorbia sp.), pýr plazivý (Elytrigia
repens), rozrazil (Veronica sp.), řebříček (Achillea sp.), svízel (Galium sp.), šťovík (Rumex sp.).
Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že se jedná o druhy obecně rozšířené, hojné, až ruderální, popř.
nežádoucí invazní druhy (pajasan, akát), odpovídající stanovišti i nadmořské výšce. Vzhledem k době
průzkumu je samozřejmě množství rostlin, které bylo možné nalézt a identifikovat, velmi zúžené.
Přesto lze z charakteru lokality (intenzivně zemědělsky obdělávané pozemky na hranicích se
zastavěným územím města s množstvím staveb technické infrastruktury) dovozovat, že s největší
pravděpodobností se přímo na místě stavby ani v nejbližším okolí nenacházejí žádné zvláště chráněné
nebo vzácnější druhy rostlin.
Průzkum živočichů byl proveden rovněž pouze orientačně, jednorázově, náhodným pozorováním (vč.
registrace uhynulých jedinců) nebo zjištěním pobytových stop, nebyl prováděn specializovaný
průzkum v delším časovém období, sběry, ani nebyl průzkum zaměřen na určitou zoologickou
skupinu.
Při pochůzce byly zjištěny tyto druhy živočichů: bažant obecný (Phasianus colchicus), hraboš polní
(Microtus arvalis), srnec obecný (Capreolus capreolus), strnad obecný (Emberiza citrinella), zajíc
polní (Lepus europaeus), z plžů hlemýžď zahradní (Helix pomatia) a suchomilka obecná (Helicella
obvia). Lze předpokládat výskyt dalších živočichů, jak bezobratlých, tak i obratlovců, s ohledem na
skutečnost, že se jedná o pole, bude však jejich výskyt pouze náhodný (obojživelníci, plazi, ptáci,
savci) nebo půjde o druhy polní, ev. synantropní (ptáci, savci), popř. protahující (ptáci). Z ptáků by se
mohla vyskytovat např. čejka chocholatá (Vanellus vanellus), koroptev polní (Perdix perdix, O),
křepelka polní (Coturnix coturnix, SO), skřivan polní (Alauda arvensis), dravci - káně lesní (Buteo
buteo), popř. další druhy z blízkých rybničních mokřadů, ze savců např. hlodavci, šelmy - lasice
(Mustela spp.), liška obecná (Vulpes vulpes) a další. Predátory může k okraji silnice lákat i potravní
nabídka – kolem silnice bylo nalezeno během několika hodin několik uhynulých zvířat
(pravděpodobně následkem střetu s projíždějícími vozidly): zajíc (3 ks), srna (1 ks), bažant (1 ks
čerstvý + několik starších), zpěvné ptactvo.
Vzhledem k ploše předpokládané stavby a charakteru okolí by živočichové neměli být plánovanou
stavbou výrazněji dotčeni nebo ovlivněni. Mnohem silnější (negativní) vliv má na populace všech zde
žijících živočichů bezesporu intenzivní silniční doprava na všech okolních komunikacích.
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Zpracovatel průzkumu a hodnocení nepředpokládá nutnost podrobného zoologického průzkumu pro
danou stavbu, a to s ohledem na charakter záměru (plošně relativně malý rozsah) a na celkovou situaci
v místě stavby (rozhraní pole/zastavěné území/několik velmi frekventovaných komunikací v blízkém i
těsném okolí).

VIII.

Zhodnocení lokality

Konkrétní lokalita i navazující okolní krajina je územím zásadně a dlouhodobě ovlivňovaným
člověkem. V dřívějších dobách se jednalo především o likvidaci původní flóry a fauny a zúrodnění
území pro potřeby člověka, v posledních letech jde o kvalitativně odlišný proces – zástavba území a
rozčlenění území komunikacemi.
Uvažovaná stavba je novou stavbou za hranicí dosud zastavěného území města Pohořelice, v místech
stávajícího zemědělského hospodaření, ovšem v území s velkou koncentrací silnic (místní II/395,
rychlostní R52, I/53, místní II/381, nájezdy, sjezdy, mimoúrovňová i úrovňová křížení) i železnice.
Výstavba je plánovaná v místech, které je územním plánem určeno jako plochy průmyslové výroby.
Vlivy na flóru: Vzhledem k tomu, že stavba má být realizována výhradně na zemědělsky
obhospodařované ploše, vliv na vegetaci bude jen velmi malý. V současnosti se na místě stavby
vyskytují pouze krátkověké zemědělské plodiny, zasažena budou možná i společenstva plevelů podél
silnice II/395. Žádné zásadní negativní vlivy nelze očekávat.
Vlivy na faunu: Zoologický průzkum byl proveden jen orientačně, lze předpokládat výskyt pouze
malého spektra živočichů, především polních popř. synantropních druhů. S ohledem na plošný rozsah
stavby a její charakter, i s ohledem na stávající (velmi nepříznivý) stav lokality, lze vyloučit výraznější
negativní vlivy na živočichy jak v období výstavby, tak při jejím provozu.
Vlivy na ekosystémy: na místě stavby i v blízkém okolí se nacházejí pouze uměle udržované
ekosystémy s nízkou ekologickou stabilitou (pole, zastavěné plochy). Na místě vlastní stavby bude
tento ekosystém zlikvidován a nahrazen jiným nestabilním ekosystémem. Na okolní ekosystémy bude
mít stavba minimální vliv. V malé míře bude mít pozitivní vliv výsadba lemující zeleně kolem areálu.
Záměr není ve střetu s žádným zvláště chráněným územím nebo jiným prvkem významným z hlediska
ochrany přírody.
Na základě uvedených skutečností je možné odhadovat vliv výstavby a provozu záměru na flóru,
faunu a ekosystémy jako velmi malý co do významu i co do rozsahu. Záměr lze hodnotit jako
akceptovatelný.
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IX. Doporučení:
Vzhledem k umístění objektu ve volné krajině je vhodné ozelenění areálu dřevinami po celém obvodu
(keře i vysoké stromy), jednak pro odclonění, jednak jako krytová a migrační funkce pro migrující
živočichy. K výsadbám je vhodné použít místní dřeviny, na straně odvrácené od silnice lze využít i
plodonosné druhy jako potravní nabídka pro vyskytující se živočichy.

X. Literatura a další zdroje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balatka Bř., Kalvoda J.: Geomorfologické členění reliéfu Čech, Praha 2006
Culek M. a kol.:
Biogeografické členění České republiky, II.díl, AOPK ČR,
Praha 2005
Hudec K. a kol.:
Příroda České republiky, Academia 2007
Kubát K. a kol.:
Klíč ke květeně České republiky; Academia, Praha 2002
kolektiv autorů:
Chráněná území ČR, sv.IX Brněnsko, AOPK ČR a EkoCentrum Brno,
Praha 2007
kolektiv autorů:
Květena ČR, 1.-7.díl, Academia, Praha 1988-2004
Neuhäuslová Zd. a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, Praha 2001
Pfleger V.:
Měkkýši, Artia 1988
Procházka Fr.:
Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav
v roce 2000), AOPK ČR Praha 2001
Šťastný K., Bejček Vl., Hudec K.: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR, Praha 2006
Tolasz R. a kol.:
Atlas podnebí Česka, Praha - Olomouc 2007
Geologická mapa České republiky, 1 : 500 000, ČGS Praha 2007
Geologická mapa ČR, 1 : 200 000, List Brno, ČGÚ 1996
turistická mapa KČT č. 83, 1 : 50 000, 2002
internet: www.geoportal.cenia.cz, www.jmk.vars.cz, www.mmr.cz,
www.nahlizenidokn.cuzk.cz, www.obce.cz, www.ochranaprirody.cz,
www.staremapy.cz, www.uur.cz,
informace poskytnuté MěÚ Pohořelice

9

XI. Přílohy
1.

Mapová příloha

plánovaná
stavba

pohřebiště

vysílač

bažantnice
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2.

Fotopříloha

Pohled na místo stavby od jihu (od bažantnice)

11

Pohled od severu (od silnice I/53) – stavba bude umístěna mezi pohřebištěm, vysílačem a silnicí
(vzdušné vedení VN) vlevo

Vlastní místo stavby (vpravo silnice II/395)
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PŘÍLOHA 10
(DOKLADY)

Městský úřad Pohořelice
Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE

*mupox002hhvn*
MUPOX002HHVN

Odbor územního plánování a stavební úřad
Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378

Vaše zn.:
ze dne
Č. j.:
Spis.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

MUPOD5616/2011
Pavel Bravenec
519 301 345
519 301 309
pavel.bravenec@pohorelice.cz

V Pohořelicích dne 7.3.2011
Územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby nebo zařízení
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, příslušný podle § 13
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, obdržel dne 8.2.2011 společnosti SEMMELROCK Colorbeton, a.s., IČ
27385621, Františka Diviše 994, 104 00 Praha 10, o územně plánovací informaci o
podmínkách vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení dle § 21 odst. 1
písm. b) stavebního zákona pro:
Stavba závodu na výrobu betonových výrobků
Na pozemcích parc. č. 6353, 6354, 6355 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
V žádosti jsou uvedeny základní údaje o stavbě a to:
Záměrem je výstavba závodu na výrobu betonových výrobků na pozemcích p.č. 6353, 6354,
6355 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Investorem záměru je společnost SEMMELROCK
Colorbeton a.s.. Účelem je stavba závodu na výrobu drobných betonových výrobků (zámková
dlažba, prvky zahradní architektury apod.). Závod je členěn na tyto základní konstrukční
celky:
- Dávkovací a míchací zařízení
- Lis na výrobu betonových výrobků
- Okruh zrání betonových výrobků
- Skladovací plochy
Hlavní budova má rozměry cca 92,5 x 25m. Maximální výška budovy je 17,8m , nejvyšším
bodem závodu jsou cementová sila, která sahají do výše 21m na upraveným terénem.
Dopravně bude areál závodu napojen na stávající komunikaci II/395. Dešťové vody jsou
navrženy k zasakování, splaškové vody budou svedeny do jímky. Zásobování elektrickou
energií je navrženo k napojení na stávajíc vedení VN. K areálu je navrženo napojení na STL
plynovod.
Vzhledem k tomu, že grafické přílohy žádosti neumožňovaly dostatečné posouzení
předloženého záměru, byl žadatel bezodkladně telefonicky vyzván k doplnění o zákres
navrženého napojení areálu na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Toto doplnění
bylo provedeno elektronickým podáním dne 24.2.2011.
Na základě takto doplněné dokumentace bylo možné dále blíže specifikovat rozsah záměru.
Areál závodu dle doplněné situace stavby obsahuje objekty:
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Kanceláře o rozměrech 12,2 x 14,56m
Vrátnice o rozměrech 2,44 x 6,06m
Sociální zařízení o rozměrech 6,06 x 12,2m
Výsypka kameniva o rozloze 100,71m2
Boxy na kamenivo o rozměrech 6,3 x 23,1m
Základovou patku o rozměrech 3,4 x 0,6m
Malé dávkování o rozměrech 3,0 x 15,26m
Halu o rozloze 1757,9m2
Mísící centrum + sila na kamenivo o rozloze 697,46m2
Regál na formy o rozloze 20m2
Místo pro mytí forem o rozloze 82,57m2
Trafo o rozloze 4,5m2
Mostová váha o rozloze 92,0m2
Box na zlomkový beton o rozměrech 10,5 x 7,0m
Vydlážděné plochy, zahrnující parkoviště, chodníky, dopravní plochy, skladové plochy a
vzorovou zahradu, jsou o celkové rozloze 28995,98m2.
Zelené plochy jsou celkové výměře 27725,0m2.
V grafické příloze je řešeno umístění přípojky elektřiny podél příjezdové komunikace k areálu
se zřízením nové trafostanice u objektu vrátnice. Přípojka plynu není v přeložené
dokumentaci řešeny, i když je navrhována v žádosti.
Dále je v grafické části řešeno umístění jímky na splaškové vody o objemu 25m3 a studny pro
odběr vody z vrtu HV2.
V předložené dokumentaci je zřejmě chybně uvedeno silo na kamenivo, správně silo na
cement.
Dle platné územně plánovací dokumentace :
Pro k.ú. Pohořelice nad Jihlavou je platný územní plán sídelního útvaru Pohořelice schválený
zastupitelstvem města dne 25.1.1995, jeho změna č. 1 schválená dne 10.4.2000, změna č.2
schválená dne 13.2.2006 se závaznou částí územního plánu vymezenou obecně závaznou
vyhláškou Města Pohořelice č. 1/2006, účinnou ode dne 1.3.2006, změna č.3 schválená
zastupitelstvem města dne 10.3.2008 a účinná ode dne 31.3.2008, změna č.4a schválená
zastupitelstvem města dne 15.12.2010 a účinná ode dne 31.12.2010, změna č.5 schválená
zastupitelstvem města dne 10.12.2008 a účinná ode dne 3.2.2009 a změna č. 6 schválená
zastupitelstvem města dne 17.6.2008 a účinná ode dne 14.7.2009.
Dle této dokumentace se dotčené pozemky p.č. 6353, 6354 a 6355 v k.ú. Pohořelice nad
Jihlavou nacházejí v ploše průmyslové výroby 6.1.- VP. Opatřením obecné povahy ke změně
č.3 ÚPNSÚ Pohořelice, byly stanoveny podmínky funkčního využití plochy průmyslové
výroby, které jsou platné i pro tuto plochu.
Přípustné jsou stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, velké skladové objekty.
Doplňkově k těmto stavbám lze umisťovat administrativu neveřejnou, služby motoristům,
malá parkoviště, středně velká parkoviště, parkovací plochy pro nákladní automobily,
jednotlivé garáže, malé garáže, hromadné garáže, garáže pro nákladní automobily, stavby pro
propagaci, malé vodní prvky, malé věže a stožáry.
Dále zde mohou být umisťovány středně velké stavby technického vybavení, velké stavby pro
energetiku, malé stavby odpadového hospodářství a stavby železničních vleček.
Nepřípustné jsou rodinné domy, bytové domy, stavby pro individuální rekreaci, stavby pro
řemeslnou výrobu a výrobní služby, malé zemědělské stavby, středně velké zemědělské
stavby, velké zemědělské stavby, vinné sklepy, malé obchody a služby, středně velké
obchody a služby, velká komerční zařízení, nerušící objekty veřejného stravování, rušící
objekty veřejného stravování, nerušící ubytovací zařízení, rušící ubytovací zařízení,
agroturistika, kulturní zařízení, církevní stavby, vzdělávací zařízení, stavby zdravotnické,
veřejné administrativní objekty, sportovní plochy, sportovní objekty, malé stavby sportovní,
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kulturní a církevní, sociální ubytovací zařízení, vojenské stavby, velké věže a stožáry, velké
stavby odpadového hospodářství, stavby pro těžbu a zpracování nerostných surovin, účelové
stavby k obhospodařování pozemků, vodohospodářské stavby.
V souladu s platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD) je předložený záměr umisťován
mimo zastavěné území, v zastavitelné ploše průmyslové výroby 6.1.- VP.
Ve změně č.6 ÚPN SÚ Pohořelice jsou vymezeny architektonicky a urbanisticky
významné stavby, pro které může dle § 17 písm. d) a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb.
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
Jedná se o plochu změny č. 6.1, ve které se navržený záměr nachází.
Platná ÚPD předpokládá odvod odpadní vody z dílčí změny 6.1 ÚPN SÚ Pohořelice
navrhovanou tlakovou kanalizací, čerpací stanice bude umístěna přímo v ploše změny 6.1.
Dešťové vody ze střech budov budou přednostně řešeny vsakováním na vlastním pozemku,
přebytek bude případně akumulován a odveden navrženou dešťovou kanalizací. Dešťové
vody ze zpevněných ploch, kde je riziko potenciálního znečištění ropnými látkami, budou
svedeny přes lapače ropných látek do akumulace a odtud čerpány a odvedeny podél železnice
do vodoteče.
Celé správní území města Pohořelice se nachází v zájmovém území AČR — koridor RR
spojů, proto veškerá výstavba v tomto území musí být předem konzultována s VUSS Brno.
Území se dále nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, proto veškerá výstavba,
především větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, venkovního vedení vvn
a vn, retranslačních stanic a základnových stanic mobilních operátorů a výsadba vzrostlé
zeleně (větrolamy apod.) v tomto území může být omezena a musí být nutně předem
projednána s VUSS Brno.
Předmětné území se nachází v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Pasohlávky. V tomto ochranném pásmu je nutno respektovat podmínky a
omezení stanovené Nezbytným prozatímním ochranným opatřením MZ ČR čj. ČIL-62-44221.10.1996/4522 ze dne 25.10.1996 a dále i ustanovení §37 zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský
zákon).
Západním směrem od řešeného území se nachází návrhová plocha pro zřízení sportovního
letiště. Je proto nutné navrhovat výškové řešení staveb tak, aby nebyl narušen případný
vzletový a přistávací koridor.
Dle územně analytických podkladů :
Do předmětných pozemků zasahuje vedení dálkových sdělovacích kabelů, nadzemní vedení
VN a ochranné pásmo VTL plynovodu, které jsou dotčeny navrhovaným umístěním stavby.
Bude nutné zajistit jejich ochranu, případně přeložení, dle stanoviska jejich vlastníka.
Řešené území se nachází na okraji ochranného pásma vodního zdroje Nová Ves pro
skupinový vodovod Hustopeče. Při řešení odběru podzemních vod a zasakování dešťových
vod na pozemcích v areálu stavby bude nutné doložit vyhodnocení možného ovlivnění tohoto
významného zdroje pitné vody.
Do řešení stavby je nutné zapracování těchto podmínek:
Na základě posouzení předložené dokumentace stavby a jejího souladu s platnou
územně plánovací dokumentací města Pohořelice, bude záměr podléhat vydání
územního rozhodnutí dle ust. §79 a §86 a násl. stavebního zákona a §3 vyhlášky
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního opatření na formuláři dle přílohy č. 3 vyhlášky.
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Dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou a v rozsahu dle ust.§ 3 odst. 2 a
přílohy č.4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Dokumentace bude předložena ve dvou vyhotoveních. Projekt stavby musí být navržen
v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném
znění, § 156 stavebního zákona, vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území.
K žádosti budou připojeny přílohy dle části B žádosti, včetně všech závazných
stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců veřejné technické a dopravní
infrastruktury.
K žádosti bude předložen souhlas vlastníka dotčených pozemků ke zřízení stavby
přípojek inženýrských sítí a sjezdu z pozemní komunikace.
K žádosti bude předložen souhlas MěÚ Pohořelice – odboru životního prostředí,
k vynětí ze zemědělského půdního fondu.
K žádosti bude předloženo rozhodnutí silničního správního úřadu o napojení
nemovitosti na pozemní komunikaci.
V souladu s ust. § 20 odst.5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, bude na
pozemku vyřešeno vsakování a zdržení dešťových vod, umístění odstavných a
parkovacích stání a nakládání s odpady a odpadními vodami. Toto bude doloženo
závazným stanoviskem příslušného dotčeného orgánu.
Je nutné zajistit vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí, zda bude záměr podléhat posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle
zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Vzhledem k tomu, že k areálu není navržena přípojka vody, ale je řešena studna pro
odběr podzemních vod, bude nutné doložit vyjádření MěÚ Pohořelice – odboru
životního prostředí k takto navrženému řešení.
Dokumentace bude řešit důvod odchýlení se navrhovaného řešení technických sítí od
způsobu jejich napojení dle platné ÚPD.
K dokumentaci bude zpracována hluková studie, řešící možné vlivy na širší území
v okolí stavby.
Dokumentace bude řešit možný vliv na blízké pietní místo, jehož ochranné pásmo
zasahuje do navrženého areálu.

Poučení
Územně plánovací informace má podle § 21 odst.3 stavebního zákona platnost 1 rok ode dne
jejího vydání, pokud orgán, který ji vydal nesdělí, že došlo ke změně podmínek za kterých
byla vydána. Zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických
podkladů, schválení zprávy o uplatňování územního plánu (§21 odst.3 stavebního zákona).
V případě, že dojde ke změně podmínek před vypršením lhůty, budete o ukončení její
platnosti informováni.
„otisk úředního razítka“
Ing. Jana Dvořáková
vedoucí odboru územního plánování a
stavebního úřadu
Přílohy :
Seznam dotčených orgánů pro správní území ORP Pohořelice
Rozdělovník
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