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Přehled zkratek
BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

HPP

hrubá podlahová plocha

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky

N

nebezpečný odpad

NP

nadzemní podlaží

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

ostatní odpad

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Park Lavičky
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma BOMAVET, s.r.o, Bohmova 1, 621 00 Brno
Zpracování oznámení proběhlo v červnu a červenci 2021. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
BOMAVET, s.r.o

A.2. IČ
269 68 568

A.3. Sídlo
Bohmova 1,
621 00 Brno

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Bohumil Oplatek
jednatel
Bystřinova 2576/16,
612 00 Brno

ve věcech technických
Ing. Pavel Štěpán
INGSTEP s.r.o.
Sloup č.p. 192,
679 13 Sloup
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Park Lavičky
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 326/2017 Sb., je následující:
kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
106
Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od 10 000 m2.
KÚ

Dle § 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem je Krajský úřad kraje Vysočina.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je novostavba skladového areálu pro skladování spotřebního zboží, elektroniky a
potravinářských i nepotravinářských výrobků.
Celková plocha areálu (dotčených parcel) činí 55 964 m2, přičemž cca 8 462 m2 tvoří zeleň. V areálu budou
2 na sebe navazující skladové haly o celkové ploše 25 986. V jihozápadní části areálu budou zpevněné
plochy určené k manipulaci a dopravní obsluze o celkové ploše 20 136 m2.
Skladové haly budou vnitřně rozděleny na jednotlivé části, které budou sloužit různým nájemcům.
V jednotlivých částech budou realizovány administrativní vestavky.
V areálu bude parkoviště pro osobní vozidla zákazníků s kapacitou 151, dále se zde počítá s vytvořením 11
stání pro parkování nákladních automobilů.
V jihozápadní stěně hal budou vytvořeny nakládací vrata (doky) pro nakládku a vykládku nákladních
vozidel.
Pozn.: Podrobnější popis záměru je uveden v následujících kapitolách tohoto oznámení.

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:

Vysočina
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okres:

Žďár nad Sázavou

obec:

Lavičky

katastrální území:

k.ú. Lavičky [679232]

Záměr je navržen do dosud nezastavěného území, které je z části zemědělsky obhospodařováno a na
menší části je deponie navážek – stavebního recyklátu. Území záměru je ze severu přiléhá k silnici II/602,
od západu a jihu je ohraničeno Lavičským potokem a z jihovýchodu silnicí III/0027.
Areál je v současnosti dopravně napojen stávajícím sjezdem ze silnice III/0027 (z II/602 směr na Hrbov –
Svařenov), který se nachází u jižní hranice areálu.
Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je navržen do prostoru který leží v blízkosti dálnice D1 u mimoúrovňové křižovatky D1 141. Území je
územním plánem určeny k zastavění pro lehkou výrobu, skladové a logistické aktivity s možností napojení
na celostátní dálniční síť – D1. Severně od budoucího areálu je již realizován komerční areál VEMAX.
Areál bude dopravně napojen novým vjezdem ze silnice II/602 při severozápadním okraji areálu, pro
osobní dopravu bude využíván stávající vjezd na pozemek ze silnice III/0027.
Hlavní dopravní napojení zajišťuje silnice II/602, z níž je nájezd na dálnici D1. Vzhledem k určení areálu
bude převážná většina těžké nákladní dopravy směřována na dálnici D1, silnice nižších tříd budou
využívány prakticky pouze pro příjezd zaměstnanců, případě k lokální distribuci skladovaného zboží.
Nejbližší obytná zástavba se nachází jižně a severně od záměru jde o obytnou zástavbu v obci Hrbov
(nejbližší objekt pro rodinou rekreaci leží více jak 170 m jižně od areálu, nejbližší objekt pro trvalé bydlení
je vzdálen více jak 500 m od hranice areálu) a obci Lavičky (obec leží za tělesem dálnice D1, nejbližší
obytný objekt je více jak 450 m od hranice areálu).
Z hlediska možné kumulace vlivů na životní prostředí připadá v úvahu především záměrem vyvolaná
automobilová doprava na silnici II/602 (a dálnici D1) a běžný provoz v areálu.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Umístění záměru vyplývá z podnikatelského záměru investora, který má k dispozici právě tuto lokalitu a z
požadavků uživatele areálu. Technické a prostorové řešení odpovídá typovému řešení obdobných areálů.
Umístění záměru je vázáno na nové dopravní napojení, respektuje případná omezení daná platným
územním plánem a není navrženo ve více variantách.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
V současné době je prostor budoucího záměru zemědělsky převážně využíván:

Předkládaným záměrem je výstavba skladových hal na předmětných pozemcích včetně administrativní
části. Součástí záměru je napojená na komunikaci – sjezd na kominici II/602. Maximální půdorysné
rozměry objektu 385,04m x 42,94 m. Maximální výška 12,5 m. Konstrukce železobetonový prefabrikovaný
skelet opláštěný sendvičovými panely. Základní modul v podélním směru 22,6 m, v příčném směru 12 m.

Projekt bude rozdělen na dvě samostatné skladové haly SO 01 se dvěma administrativními částmi a
skladovou halou SO 02 s jednou administrativní částí.
Součástí stavby budou areálové komunikace a odstavné parkovací plochy. Retenční nádrž pro dešťové
vody s vyústním objektem do Lavičského potoku. Dále bude dočasně na pozemku umístěna čistírna
odpadních vod. V budoucnu se předpokládá napojení na nově plánovaný kanalizační řad. V projektu se
předpokládá přeložka VN a vedení CETIN. Dále se předpokládá úprava části komunikace II/602 – sjezd do
areálu – přadní napojovacích pruhů.
Funkční rozdělení ploch areálu je následující:
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celková plocha areálu

55 964 m²

100%

celkem zastavěná plocha

25 986 m²

46,5%

retenční nádrž

1 380 m²

2,4%

zpevněná plocha, komunikace

20 136 m²

36,0%

plochy zeleně

8 462 m²

15,1%

Technické řešení
Budovy skladovacích hal se člení na nájemní jednotky. Každá jednotka má halovou část a administrativní
vestavbu. Dispoziční řešení jednotlivých nájemních jednotek vychází z požadavků budoucích nájemníků.
Administrativní vestavby jsou rozděleny na vstupní prostor s recepcí a schodištěm, do jednotlivých podlaží,
dále na prostor šaten s hygienickým zázemím (umývárny se sprchami, WC, úklidové místnosti) a denní
místností a na kancelářské prostory (kanceláře, zasedací místnosti, serverovna, sklady kancelářských
potřeb) se zázemím (WC, čajové kuchyňky).
Objekty budou založeny na širokoprofilových vrtaných pilotách s hlavicemi, v nichž budou vytvořeny
kalichy. Do kalichů budou osazeny prefabrikované sloupy skeletu. Způsob založení bude reflektovat
výsledky IGP a HGP.
Budovy jsou navrženy jako prefabrikovaný železobetonový montovaný skelet, zastřešený jednoplášťovým
střešním pláštěm s nosným železobetonovým panelem, tepelnou izolací a hydroizolací. Na sloupech budou
uloženy střešní vazníky s rozpětím 22,6 m, na ty budou kladeny vaznice po 6 m pro uložení nosného
panelu a skladby střechy. Po obvodě objektu a pod vnitřními dělícími stěnami budou umístěny
prefabrikované (anebo monolitické) základové nosníky. Skelet bude v úrovni střechy ztužen obvodovými
ztužidly. Střecha každé lodi bude sedlová se spádem 3% do střešních úžlabí a střešních vpustí, odvodnění
bude podtlakovým systémem. Střešní krytina bude povlaková. Ve střeše budou osazeny střešní světlíky,
zajišťující přirozené osvětlení, přirozený odvod tepla a kouře a popř. i provětrání haly. Na střeše budou
umístěné VZT jednotky.
Obvodový plášť tvoří sendvičové panely z pozinkovaných plechů, s výplní izolací, u administrativních
vestaveb je opláštění doplněno sklo-hliníkovou fasádou. Tím je ulehčena orientace a přístup k hlavním
vstupům. Opláštění bude doplněno o úrovňové vratové vjezdy nakládací můstky s těsnícími límcy a
sekčními vraty (výška rampy cca 1,0 m-1,1 m), dveře požárních úniků (po cca 60 m) a dveře či vrata do
technických místností (trafostanice, místnosti ventilových stanic SHZ, apod.). Na fasádách a střešním plášti
budovy bude umístěno firemní logo. Po cca 60 m budou ve fasádě umístěny únikové dveře.
Provoz je v budově řešen přehledně a jednoznačně, odráží se také ve vnitřním a vnějším hmotovém a
materiálovém pojetí - přiznané konstrukční prvky, technicistní výraz, jednoduchost a důraz na detail, užité
materiály (především beton, kov, sklo) ve svém přirozeném vzezření.
Půdorysy výrobních a skladovacích budov (SO 01 a SO 02 ) jsou obdélníkového tvaru, u SO 02 s
vystupující administrativní částí. Základní osový rozměry halových objektů jsou 272 × 73 m (SO 01), 113 x
49 m (SO 02) s administrativním apendixem 22,5x12 m. Administrativní vestavby jsou umístěny vždy na
čelní fasádě a jsou orientované na jih (SO 01). Základní modul skeletu je 22,6 x 12 m.
Administrativní vestavby jsou dvoupodlažní a mají osový rozměr 22,6 x 12 m. Úroveň podlah 2.NP je
+4,000 m. Na sloupech budou uloženy prefabrikované průvlaky, na nichž budou položeny předpjaté
dutinové stropní panely. Schodiště budou tvořena prefabrikovanými rameny, ukládanými na ozuby
prefabrikovaných podest a mezipodest. Svislé konstrukce a příčky budou zděné z tvárnic pro přesné zdění,
anebo sádrokartonové na kovové nosné konstrukci. Stěny v hygienických místnostech budou opařeny
keramickými obklady. Hlavní dělící příčky v halové části jsou zpravidla lehké, ocelové, montované, z
horizontálních sendvičových panelů. Podhledy budou minerální, kazetové. Podlaha objektu bude
průmyslová, drátkobetonová, v jednotlivých místnostech administrativní vestavby budou podlahy s
konečnou povrchovou úpravou dle účelu místnosti (keramická dlažba, koberec nebo PVC - resp.
marmoleum).
Střešní skladba bude tvořena železobetonovým panelem, tepelnou izolací a hydroizolací. Střecha každé lodi
bude sedlová se spádem 3% do střešních úžlabí a střešních vpustí, odvodnění bude podtlakovým
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systémem. Střešní krytina bude povlaková. Ve střeše budou osazeny střešní světlíky, zajišťující přirozené
osvětlení, přirozený odvod tepla a kouře a popř. i provětrání haly. Na střeše budou umístěné VZT jednotky,
na části střechy se předpokládá instalace fotovoltaických panelů.

Skladování
Areál bude určen pro skladování a následnou distribuci zboží potravinářského i nepotravinářského
charakteru. Nebudou zde skladovány látky mající nebezpečné vlastnosti nebo významně rizikové z hlediska
bezpečnosti či z hlediska životního prostředí.
Areál bude sloužit k redistribuci zboží dováženého ve velkých objemech kamiony od výrobců či dodavatelů
a následně budou odváženy k distributorům případně velkoodběratelům. Přímý prodej v areálu se
nepředpokládá, nicméně v omezené míře (registrovaným odběratelům) vyloučen není.
Distribuční sklad bude sloužit pro příjem a výdej spotřebního zboží. Nakládání bude prováděné přes
vyrovnávací můstky přímo na korby nákladních vozidel.
Veškerá manipulace ze zbožím bude ve vnitřním prostoru skladu. Ve skladu jsou uvažované regálové
systémy výšky 9m. Veškerá vnitřní manipulace bude prováděna elektrickými vozíky. Bude provedena
příprava na automatické skladování – provedení vodících pásek v podlaze.

Doprava
Příjezd o výjezd z areálu je umístěn v severozápadním části. Pro usnadnění pohybu je ve východní části
areálu navršena točna.
Příjezd vozidel je regulován – u vjezdu sloužícímu zároveň jaok výjezd z areálu je navržena závora.
Příjezd je řešen komunikací šířky 7,0 m kat MO 9/50. Páteřní komunikace je navržena šířky 7,0 m, a v
prosotru kde je to umožněno je opatřena kolmými parkovacími místy. Parkoviště a zásobovací dvory jsou
navrženy podle potřeb jednotlivých hal a dministrativných výstavku. Dále je navržena větší parkovací
plocha v prostoru točny ve východní části areálu.
Napojení je realizováno na komunikaci II/602 – komunikace bude stavebně upravena – přidány odbočovací
a připojovací pruhy
c) doprava v klidu.
Celkový počet parkovacích stání je 127 pro osobní automobily, 11 pro parkování nákladních automobilů

Navrhovaný areál je dopravně napojen na komunikaci II/602 procházející podél severovýchodního okraje
řešeného území. Příjezd do areálu klesá z úrovně komunikace až na centrální podélnou komunikaci, ze
které jsou napojeny jednotlivé objekty. Na východní straně je umístěna točna dimenzovaná pro nákladní
automobily.

Větrání objektu:
Větrání skladové haly bude decentralizované. Přívod vzduchu budou zajišťovat autonomní plynové větrací
jednotky typu s možností přívodu čerstvého vzduchu (jednotky se směšováním s výkonem min. 70m3/h
čerstvého vzduchu na 1 pracovníka).
Odtah přiváděného vzduchu z haly by byl pomocí dvou nástřešních ventilátorů osazených na střeše
objektu. Tyto ventilátory by zajišťovaly i odtah vzduchu z dobíječek akumulátorových vozíků.
U nakládacích ramp by byly osazeny dveřní cirkulační vzduchové clony bez teplovodního ohřevu, které by
snižovaly riziko pronikání venkovního vzduchu do prostoru skladovací haly.
Pobytové prostory administrativního vestavku by byly větrány centrální VZT jednotkou s rekuperací a s
teplovodním ohřevem. VZT jednotka by byla umístěna pod stropem zázemí administrativního vestavku a
zajišťovala by přívod upraveného čerstvého vzduchu do příslušných místností přes vířivé výustě resp.
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talířové ventily. Odtah vzduchu přes vířivé výustě resp. talířové ventily by byl jednak z větraných místností
a jednak ze sociálních zařízení a zázemí administrativního vestavku.
Množství přiváděného a upraveného (temperace a filtrace) venkovního vzduchu by zajišťovalo min. 50m3/h
čerstvého vzduchu na 1 pracovníka.

Vytápění a chlazení budovy:
Vlastní hala, bude vytápěna pomocí přímotopných vzduchotechnických jednotek napojených na zemní plyn
– viz část VZT. Administrativní části budou vytápěny pomocí závěsných teplovodních kotlů.
Ve skladové hale by byly osazeny i cirkulační větrací jednotky - teplovzdušné agregáty, které by sloužily
pouze pro vytápění skladové haly (předpokládaná min. teplota v hale 16°C). Větrací jednotky teplovzdušné agregáty - by byly osazeny na vlastních konstrukcích osazených na sloupech obvodních stěn
skladové haly ve výšce cca. 3-5 m a to s ohledem na skladovací plochy. Tyto větrací jednotky by byly typu
uzavřeného plynového spotřebiče tj. měly by sání spalovacího vzduchu z venkovního prostoru přes sací
potrubí a výfuk spalin do venkovního prostoru přes obvodní stěnu skladové haly.
Zdroje vytápění pro skladové haly:
SO 01. Skladová hala - teplovzdušné agregáty – celkem 965 kW
SO 02. Skladová hala - teplovzdušné agregáty – celkem 216 kW
Zdrojem tepla budou teplovodní kotle na spalování zemního plynu umístěné v určené místnost. Zde bude
instalován kondenzační Turbo kotel firmy Wolf na spalování zemního plynu. (kotel splňuje emisní třídu
NOx: 5)
Zdroje vytápění pro administrativu:
SO 01. Administrativa Tepelně kondenzační kotel – 32,0 kW 4 ks – celkem 128 kW
SO 02. Administrativa Tepelně kondenzační kotel – 32,0 kW 2 ks – celkem 64 kW
Chlazení kancelářských prostor administrativního vestavku by zajišťovalo klimatizační zařízení typu
MULTISPLIT popř. VRV systému s možností topení v zimním období. Toto Multisplit popř. VRV zařízení
sestává z jedné venkovní kondenzační jednotky a vícero vnitřních buď kazetových či nástěnných jednotek.
Vnitřní klimatizační jednotky by byly osazené v příslušných klimatizovaných místnostech. Venkovní
kondenzační jednotky by byly osazeny na střeše haly. Vnitřní klimatizační jednotky budou propojeny s
venkovní kondenzační jednotkou Cu potrubím s ekologickým chladivem R410A a budou propojeny i
komunikačním kabelem.

Vodovod vnitřní
Objekt bude zásobován jednou přípojkou pitné vody přes fakturační vodoměr ve vodoměrné šachtě na
hranici pozemku. Vodoměrná souprava bude vybavená armaturami dle standardu správce veřejného
vodovodu. Vnitřní rozvody vodovodu jsou vedeny v podhledu pod stropem v administrativní části objektu k
jednotlivým odběrným místům, pro napojení zařizovacích předmětů v halách bude potrubí vedeno po
stěně.
Příprava teplé vody bude centrální nepřímo topenými zásobníky ve adm. vestavcích haly. Cirkulace teplé
vody je řešena nuceně oběhovým čerpadlem u zásobníku, rozvod teplé vody a cirkulace je veden ve
společné trase se studenou vodou.

Splašková kanalizace
Objekty jsou napojen jednou přípojkou do areálové čistírny odpadních vod (SO 13.4), která je umístěna na
jihozápadním okraji pozemku. Přípojky jsou z kanalizačního PVC Ø200.
Vnitřní splašková kanalizace odvodňuje běžné zařizovací předměty sociálního zázemí zaměstnanců, tj.
umývárny, WC, vybavení denních místností a úklidové komory. Do splaškové kanalizace bude napojeno i
odvodnění kotelen a strojoven vzduchotechniky, případně odvod kondenzátu z klimatizačních jednotek.
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V současnosti není pozemek odkanalizován veřejnou kanalizací. Předpokládá se ale napojení nově
plánovaná kanalizační stoku budovanou v rámci odkanalizovaní obce Lavičky. V projektové dokumentaci
budou dočasné řešení čistírnou odpadních vod z podzemní retenční nádrží s regulovaným odtokem do
přilehlého recipientu. ČOV je umístěna v prostoru plánovaného napojení na nově plánovanou kanalizační
stoku. Která bude záměrně umístěna na pozemku stavebníka. Tato skutečnost je předjednána ze správce
vodovodu a kanalizací a je předmětem dokumentace pro územní rozhodnutí.

Čistírna odpadních vod (ČOV)
Pro čištění splaškových vod z areálu je navržena čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) typové řady AS –
HSBR DENITRI (dodavatel ASIO, spol. s r.o.) s kapacitou 60-300 EO.
Z hlediska stavební konstrukce se jedná o jednoplášťový skelet hranaté nádrže určený k obetonování nebo
jinému statickému zajištění na místě instalace (tedy pod úrovní terénu). Plastový skelet nádrže slouží jako
nosič technologie zabezpečující vodotěsnost a ztracené vnitřní bednění výsledné betonové nádrže. Skelet
je vyrobený z plastových desek z polypropylénu.
Technologie ČOV AS-HSBR v základním provedení soustřeďuje mechanické předčištění, biologické čištění
se separací kalu a vody, vyrovnávací a kalový prostor.
Schéma ČOV

Legenda:

01 – aerační jemnobublinné elementy
02 – čerpadlo přebytečného kalu
03 – dmychadlo aktivace
04 – čerpadlo vyčištěné vody
05 – dmychadlo denitrifikace – míchání pro velikost 60 – 150 EO
06 – aerační elementy hrubobublinné pro míchání – velikost 60 – 150 EO
07 – míchadlo denitrifikace – pro velikost 200 – 300 EO

Popis funkce
Odpadní voda natéká do primární nádrže s usazovacím a kalovým prostorem, kde je zbavena
mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou zde uskladněny a probíhá jejích rozklad. Z
usazovacího prostoru natéká přepadem opatřeným nornými stěnami již mechanicky předčištěná odpadní
voda do předřazené denitrifikační nádrže a následně do aktivačního prostoru SBR (sequential batch
reactor). Přepad je chráněný nornou stěnou, aby došlo k zadržení plovoucích látek.
V aktivační nádrži SBR probíhají v čase za sebou ve třech fázích následující procesy:
1. Fáze - Biologické čištění odpadní vody – 2,5 hodiny
2. Fáze - sedimentace aktivovaného kalu a oddělení vyčištěné vody, 1 hodina
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3. Fáze - odtah vyčištěné vody do odtoku čerpadlem, odtah přebytečného kalu – 0,5 hodiny.
Celková doba jednoho cyklu je 4 hodiny.

Přiváděná odpadní voda musí odpovídat svým složením a koncentracemi odpadní vodě charakteru
splaškových odpadních vod dle ČSN 75 6402 (Čistírny odpadních vod do 500 EO) při dodržení
kvantitativního množství odpadních vod Q24, dle Technické specifikace výrobce (na 1 EO je uvažováno s
množstvím odpadních vod 150 l/den).

základní výčet maximální koncentrace látek, které je možno do ČOV přivádět:

garantované hodnoty kvality vody na odtoku

Jedná se tedy o hodnoty splňující ukazatele nejlepších dostupných technologií dle přílohy č.7 nařízení vlády
401/2015 Sb.:
Dosažitelné hodnoty koncentrací a účinností pro jednotlivé ukazatele znečištění při použití nejlepší
dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod:

Recipientem vyčištěných odpadních vod bude Lavičský potok.
Čistírna odpadních vod bude provozována do doby napojení areálu na veřejnou stokovou síť, poté bude
provoz ČOV ukončen a splaškové vody budou svedeny na obecní ČOV. Výstavba kanalizačního sběrače pro
obec Lavičky a Hrbov je ve fázi projektové přípravy, vydání územního rozhodnutí se předpokládá ještě
v roce 2021 (viz vyjádření investora – města Velké Meziříčí v příloze tohoto oznámení).
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Dešťová kanalizace
Dešťové vody ze střechy hal budou napojeny dešťovými přípojkami do dešťové kanalizace vně objektu,
která je vedena podél jižní fasády objektu v prostoru zásobovacího dvora. Přípojky jsou navrženy z
kanalizačního PVC Ø200-300.
Pro odvodnění střechy je navržen systém podtlakové kanalizace. Střecha haly je navržena jako plochá,
spádovaná do průběžných úžlabí s podélným nulovým spádem. V úžlabích budou osazeny dešťové vtoky
ve vzdálenostech určených hydraulickým výpočtem. Pod stropem haly budou zavěšena v příčném směru
sběrná potrubí, vedená v nulovém spádu k obvodovému plášti západní fasády a u něho svedena k podlaze.
Nad podlahou přejde každá větev na gravitační potrubí, které je pak přípojkou napojeno do venkovní
dešťové kanalizace. Na každém odpadním potrubí bude osazena nad podlahou čistící tvarovka. Jednotlivá
úžlabí musí být opatřena na obou stranách havarijními přepady v obvodové konstrukci haly.
Kromě dešťových vod ze střech jednotlivých objektů, budou odvodněny areálové komunikace a zpevněné
plochy svedeny na odlučovače NEL. Zpevněné plochy zásobovacích dvorů budou předčištěny na odlučovači
NEL (ropných látek) se sorpčně dočišťovací kolonou.
Předpokládána je instalace odlučovačů lehkých kapalin AS TOP (dodavatel ASIO, spol. s r.o.). Odlučovač je
vybaven koalescenčním filtrem, plovákovým uzávěrem, který zajišťuje uzavření odtoku z odlučovače v
případě dosažení maximálního projektovaného množství zachycených LK a sorpčním filtrem.
Dešťové vody budou akumulovány v otevřené retenční nádrži ve východní části areálu. Z nádrže bude
umožněn přes kontrolní šachtu z řízený otok to přilehlého recipientu. Voda z nádrže bude využívána na
zálivku areálové zeleně. Případně mohou byt po mechanické vyčištění použity pro sociální zařízení.
Předčištěné a srážkové vod budou vypouštěny do Lavičského potoka – budou dodrženy požadavky Povodí
Moravy.
Lokalita je nevhodná pro vsak, z HG posudku vyplývá, že se v lokalitě vyskytuje mělce zakleslá hladina
podzemní vody, zejména ve vrtech v blízkosti vodního toku. V těchto místech stojí v současnosti voda
přímo na terénu a jílovité zeminy ji nepropustí do svého podloží. Mocnost krycích jemnozrnných sedimentů
zde kolísá mezi 2,4 až asi 2,9 m. Pro zasakování jsou nevhodné a zasakování v těchto zeminách se tedy
nedoporučuje.“

Napojení areálu na rozvody NN
Areál bude smyčkově připojen ke stávající lince distributora EG.D, z kioskové rozvodny povede kabelová
linka VN do transformátoru umístěného v objektu SO 01 a do transformátoru umístěného v objektu SO 02.
V rámci projektu se předpokládá přeložka VN vedoucího přes prostor výstavby a vedení CETIN.

Náhradní zdroj - elektrocentrála
Dle požadavku investora budou vytypované obvody (data serverovna, data racky v prodejně, zásuvky v
prodejních pultech, vybrané zásuvky v půjčovně nářadí a zásuvky v místnosti dispečera) soustředěny do
společné vývodové části rozvaděči RH, který bude zálohován proti dlouhodobému výpadku
elektrocentrálou. Zapojení je provedeno tak, aby v žádném případě nemohlo dojít k paralelnímu chodu se
sítí. Připojení uvedených obvodů na elektrocentrálu bude možné až po ručním nastartování a ručním
přepojení v rozvaděči RH.

Fotovoltaika
V rámci záměru se předpokládá instalace fotovoltaických panelů na střechu hal, elektrická energie bude
využívána v rámci areálu a bude připravena na instalaci bateriového úložiště v budoucnosti, které bude
sloužit také jako záložní zdroj elektrické energie. Celkový instalovaný výkon a tedy i počet panelů bude
upřesněn v dalším stupni projektové přípravy na základě energetické bilance.
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Protipožární zabezpečení
Protipožární zabezpečení bude splňovat současné normy a předpisy v této oblasti. V objektech v areálu
budou instalována elektrická požární signalizace tvořená opticko-kouřovými hlásiči, tlačítkovými hlásiči příp.
hlásiči multisenzorovými.
Ve skladových částech objektu bude navržen nucený odvod tepla a kouře, dále se zde předpokládá
instalace stabilního hasicího zařízení (sprinklerů). Systémy budou napájeny hlavním a záložním dieselovým
čerpadlem umístěnými ve strojovně SHZ s přilehlou nadzemní ocelovou nádrží. Nádrž každého systému
bude doplňována z veřejného vodovodu.

Doprav v areálu
Příjezd o výjezd z areálu je umístěn v severozápadním části, kde bude vybudován nový vjezd ze silnice
II/62. Pro usnadnění pohybu je ve východní části areálu navršena točna. Ve východní části areálu bude
zachován stávající vjezd ze silnice III/0027 (z II/602 směr na Hrbov – Svařenov).
Příjezd vozidel je regulován – u vjezdu sloužícímu zároveň jako výjezd z areálu je navržena závora.
Příjezd je řešen komunikací šířky 7,0 m kat MO 9/50. Páteřní komunikace je navržena šířky 7,0 m, a v
prostoru kde je to umožněno je opatřena kolmými parkovacími místy. Parkoviště a zásobovací dvory jsou
navrženy podle potřeb jednotlivých hal administrativních vestavků. Dále je navržena větší parkovací plocha
v prostoru točny ve východní části areálu.
Do prostoru požárních nádrží a okolo určených hal je navržen příjezd a otáčení vozidel HZS.

Sadové úpravy
V rámci budoucího uspořádání zájmové lokality bude do území zakomponována menší část – klidová zóna
kde budou umístěny včelí úly, hmyzí hotely a pod (SO 05), venkovní sportoviště.
Obecné podmínky:
•

vrstva humusu o tloušťce nejméně 15 cm

•

výsev květinové louky na celé zelené ploše s výjimkou míst, kde by mohla omezovat viditelnost.

•

1 m široké pásy nízké trávy u obrubníků a oplocení

•

relaxační zóna: prostupný dlážděný plácek o ploše cca 50 m2, 2 lavičky se stolem na jídlo,
doplňkové osvětlení, výsadba stromů a keřů v počtu min. 6 ks o výšce min. 2 m.

•

zhotovení dalších stanovišť pro hmyz ve formě hmyzího boxu; pro CityFlex-5 ks, pro ostatní - 10
ks.

•

3 úly pro včely

V jižní části bude svah směrem k potoku zpevněn geo-rohoží z přírodního materiálu(kokos, juta) a
následné zpevnění bude provedeno vhodným osevem půdopokryvných rostliny do svahu. Nádrž pro hasící
vodu pro sprinklery bude pokryta popínavými rostlinami.

Potřeba pracovních sil
V distribučních skladech bude pracovat celkem pracovníků 400, z toho 60 v administrativě, 325
v dělnických profesích a 15 THP.
Provozní doba se předpokládá ve trojsměnném provozu.

Demolice
S výjimkou skrývky ornice a úprav terénu se v prostoru výstavby s demolicemi nepočítá. Demolice menšího
rozsahu budou nutné při realizaci dopravního napojení na silnici II/602.

STRANA 16 z 64

Park Lavičky
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Posouzení záměru ve vztahu k zákonu o integrované prevenci
Oznamovaný záměr činností skladování spotřebního zboží nespadá pod režim zákona č. 76/2002 Sb.,
zákona o integrované prevenci.

Údaje o ukončení činnosti záměru
Po ukončení provozu záměru bude areál uvolněn pro případné další využití. Při řádném dodržování
provozního řádu by nemělo docházet k rizikovým únikům nebezpečných látek (maziv ze strojů) do půdy a
následně horninového prostředí - není tedy očekávána kontaminace území.
Veškeré dále nevyužitelné technické vybavení bude demontováno, zbylé odpady budou odvezeny na
skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány.

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

v průběhu roku 2022

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2023

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

Vysočina

kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
tel.: 564 602 111

obec:

Lavičky

obecní úřad Lavičky
Lavičky 90,
59401 Lavičky
tel.: 566 522 763

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
územní rozhodnutí a stavební povolení:

Městský úřad Velké Meziříčí
stavební úřad

zásah do významného krajinného prvku

Městský úřad Velké Meziříčí
odbor životního prostředí
Radnická 29/1,
59401 Velké Meziříčí
tel.: 566 781 111
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

celková plocha dotčených pozemků:

55 964 m2

stavbou dotčené parcely jsou uvedeny v následující tabulce:
Parcelní číslo

Výměra m2

Způsob využití / druh pozemku

2053/1

2 035

orná půda

2056/1

5 233

orná půda

2056/2

29 059

trvalý travní porost

2056/3

7 410

trvalý travní porost

2049

2 079

trvalý travní porost (již odňato ze ZPF)

2053/2

339

orná půda

2053/3

4 173

orná půda

2553

80

ostatní plocha

2053/4

2 735

orná půda

2053/5

2 821

orná půda

celkem

55 964

z toho:

ZPF (BPEJ):

celkem 55 884 m

2
2

z toho: 28 348 m ve II. třídě ochrany ZPF
(z toho již 9 585 m2 bylo odňato)
2

23 456 m ve III. třídě ochrany ZPF
2

4 080 m v V. třídě ochrany ZPF
Vzhledem k předchozí projektové přípravě jiného záměru v této lokalitě došlo již u celkem 9 585 m2
zemědělských půd k odnětí. Realizace předmětného záměru si tedy vyžádá odnětí
46 299 m2 ZPF.
PUPFL:

parcely nejsou součástí PUPFL

katastrální území:

Lavičky [679232]

spotřeba objektu:

10 220 m3 za rok
(max. 28 m3 za den)

zdroj:

přípojka na stávající vodovod

v průběhu výstavby:

spotřeba vody nespecifikována (běžná)

B.II.2. Voda
Pitná voda:

Technologická voda:

Požární voda:

není vyžadována menší množství bude
používáno pro úklid a čištění
spotřeba:

0,5 m3 za den

zdroj:

zajištěno ze stávajícího řadu
stávající vodovodní řad
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Spotřeba el. energie:

současný příkon 1383 kW (1043+ 340 kW)

Spotřeba zemního plynu:

268 770 m3 za rok

Teplo z rozvodu:

není uvažováno

Základní suroviny:

Základními surovinami pro provoz bude prodávané zboží jehož orientační výčet je
uveden v předchozím textu (kap. B.I.6.). Celkové roční množství procházející
areálem bude závislé od aktuální situace na trhu, tedy na poptávce. Pro účely tohoto
oznámení jsme uvažovali maximální denní obrat 300 t denně

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Navrhovaný záměr je situován do nově vybudovaného areálu, který bude dopravně napojena na stávající
silnici II/602. S ohledem na účel a zaměření areálu předpokládáme, že většina nákladní dopravy bude mít
nadregionální dosah, proto bude využívat stávající nájezd na dálnici D1. V případě osobní dopravy
předpokládáme příjezd především zaměstnanců, tedy spíše regionální dopravu, proto je uvažováno
s využitím místních komunikací, ale také dálnice D1.
Celkově je uvažováno s příjezdem 320 osobních vozidel do areálu (a stejným počtem odjezdů, tedy
v součtu 640 vozidel) za den. U nákladní dopravy je uvažováno s příjezdem 160 vozidel do areálu (a
stejným počtem odjezdů, tedy v součtu 320 nákladních vozidel) za den.
Pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí uvažujeme s následujícím rozložením dopravních nároků v okolí
záměru:

Během výstavby bude lokalita i její okolí zatížena nákladní dopravou a stavební technikou. Jedná se o
skrývku zeminy, demoliční a výkopové práce, transport materiálu ze i na stavbu (odvoz hlíny, přísun
betonu, živičné směsi a štěrku, armovací výztuže i jiných stavebních materiálů). Stavební doprava
nepřevýší počty nákladních vozidel za den uvažované při běžném provozu.

B.II.5. Nároky na biologickou rozmanitost
Záměr je realizován v prostoru, jejíž větší část tvoří zemědělská půda, tedy bez přirozeného vegetačního
krytu, menší jihovýchodní část pak zahrnuje ladem ponechanou plochu s inertními navážkami, kterou
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pokrývají travobylinná ruderalizovaná lada, místy i nálety dřevin. Součástí dotčeného území záměrem
(resp. minimálně jeho část) bude také travnatý svah náspu silnice II/602 s alejí a skupinami keřů. Od
západu, jihu a jihovýchodu prostor záměru vymezuje travnatý pozemek přiléhající k Lavičskému potoku.
Na řešené ploše se nachází množství vzrostlých dřevin. Podél silnice II/602 se nachází méně vzrůstná alej,
tvořená dominantně jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), doplněná javorem mléčem (Acer platanoides),
lípou velkolistou (Tilia platyphyllos) a l. srdčitou (T. cordata). V aleji je několik dožívajících jedinců jabloně
domácí (Malus domestica). V jihovýchodní části se na travnatém svahu náspu silnice nachází několik
rozsáhlejších skupin keřů tvořených trnkou obecnou (Prunus spinosa), zřejmě v minulosti vysazených. Na
náspu silnice a níže, při její patě, se pomístně vyskytují i nálety růže šípkové (Rosa canina) a slivoně
obecné (Prunus insitia). V sz. části zájmového území se pod náspem silnice II/602 nachází drobný porost
charakteru remízku, tvořený vrbou křehkou (Salix euxina) a dalšími nálety dřevin. V ohbí napojení silnice
III/0027 na silnici II/602 při jv. okraji zájmového území se nachází dvojice vzrostlých bříz bělokorých
(Betula pendula).
Dosud není znám konkrétní rozsah kácení dřevin. Pro jejich kácení bude zajištěn souhlas s kácením obce
Lavičky i OŽP MěÚ Velké Meziříčí. Současně bude řešena náhradní výsadba, která bude následně zahrnuta
do projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
Vybudování výpustí dešťových vod a výpustě z ČOV se dotkne koryta Lavičského potoka, který je
významným krajinným prvkem (VKP) ve smyslu zákona 114/1992 Sb. (§3, odst.1, písm.b).
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
Vytápění objektů v areálu bude zajištěno kotli a teplovzdušnými klimatizačními jednotkami využívající jako
palivo zemní plyn. Při spotřebě zemního plynu 268 770 m3/rok se tedy jedná o následujíc emitované
množství škodlivin za rok:
NOx

CO

303.7

12.9

(kg/rok)

(kg/rok)

Při maximálním výkonu bude vytápění zdrojem následujícího množství emisí:
spotřeba

NOx

VZT SO 01

101.6

114.8

4.9

VZT SO 02

22.7

25.7

1.1

kotelny SO 01

13.5

15.2

0.6
0.3

kotelna SO 02
celkem

CO

6.7

7.6

144.5

163.3

6.9

(m3/h)

(g/h)

(g/h)

V rámci areálu nebudou instalovány technologické zdroje znečišťování ovzduší, pouze pro nouzovou
dodávku elektrické energie se uvažuje s umístěním náhradního zdroje el. energie, jeho celkový roční
provoz však bude zanedbatelný (cca 50 h za rok), spalovacím motorem budou poháněna také čerpadla
dodávající vodu sprinklerům v případě požáru.

Plošné zdroje
Zdrojem emisí bude manipulace se zbožím na volné ploše a parkování vozidel. Běžný provoz bude zdrojem
následujícího objemu emisí:
NOx
g/den

PM10
g/den

PM2,5
g/den

benzen
g/den

BaP
mg/den

323.8

29.5

20.3

1.7

2.8

K emisi bude docházet uvnitř areálu v prostoru dopravní trasy a skladové plochy.

Liniové zdroje
Automobilová doprava (mimo areál) vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí:
NOx
g/km.den

PM10
g/km.den

PM2,5
g/km.den

benzen
g/km.den

BaP
mg/km.den

925.2

84.3

58.0

4.9

8.1

Výstavba
V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emise tuhých
znečišťujících látek a emisí ze spalovacích motorů mechanismů pohybujících v areálu. Objem emisí bude
úměrný rozsahu aktuálního staveniště, z hlediska doby trvání a potenciálních vlivů na relativně vzdálenou
obytnou zástavbu se nejedná o významný vliv.
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B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

10 220 m3 za rok

produkce:
maximálně

0,5 l/s

průměrně

0,32 l/s

Splaškové vody budou svedeny do nově vybudované areálové ČOV, po vybudování
přípojky na obecní kanalizaci budou splaškové vody z areálu svedeny do této
kanalizace.
Během provozu ČOV se předpokládá maximálně s následující produkci znečištění:
objem vypouštěných
vod (m3/r)

garantovaná hodnota
na odtoku (mg/l)

množství
(kg/r)

25

255.5

90

919.8

BSK5
CHSK

10 220

NL
Ncelk

30

306.6

30

306.6

Vzhledem k tomu, že se jedná o výpočet pro maximální hodnoty garantované
výrobcem, lze očekávat reálné množství znečištění na nižší úrovni.
Jak již bylo konstatováno výše, bude tato ČOV v provozu jen po dobu než bude
dokončen kanalizační sběrač Lavičky, Hrbov, Velké Meziříčí, jehož výstavba se již
připravuje.
Technologické vody: nebudou vznikat (vody z úklidu a mytí podlah jsou započteny do vod splaškových)
Srážkové vody:

26 974 m3 za rok

celkový roční odtok dešťových:

Vypouštění dešťových vod z celé zástavby bylo navrženo v součtu max q= 15l/s do
Lavičského potoka.
Kromě dešťových vod ze střech jednotlivých objektů, budou odvodněny areálové
komunikace a zpevněné plochy svedeny na odlučovač NEL. Zpevněné plochy
zásobovacích dvorů budou předčištěny na odlučovači NEL (ropných látek) se
sorpčně dočišťovací kolonou.
Dešťové vody budou akumulovány v otevřené retenční nádrži ve východní části
areálu. Z nádrže bude umožněn přes kontrolní šachtu z řízený otok to přilehlého
recipientu. Voda z nádrže bude využívána na zálivku areálové zeleně. Případně
mohou byt po mechanické vyčištění použity pro sociální zařízení. Retenční nádrž
bude provedena jako otevřená - biotop.
Předčištěné a srážkové vod budou vypouštěny do Lavičského potoka – budou
dodrženy požadavky Povodí Moravy.
Z HG posudku vyplývá, že lokalita je nevhodná pro vsak, protože se v lokalitě
vyskytuje mělce zakleslá hladina podzemní vody, zejména ve vrtech v blízkosti
vodního toku. V těchto místech stojí v současnosti voda přímo na terénu a jílovité
zeminy ji nepropustí do svého podloží. Mocnost krycích jemnozrnných sedimentů
zde kolísá mezi 2,4 až asi 2,9 m. Pro zasakování jsou nevhodné a zasakování v
těchto zeminách se tedy nedoporučuje.“
Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka:
Kód odpadu kategorie název
17 01

Beton, cihly, tašky a keramika
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17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 02 01

O

Dřevo

17 02 03

O

Plasty

17 03 01*

N

Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04 05
17 05

O

Železo a ocel
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontam. míst), kamení a vytěžená
hlušina

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 06 04

O

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

17 06 05*

N

Stavební materiály obsahující azbest (eternit)

17 02

Dřevo sklo a plasty

17 03

Asfaltové směsi dehet a výrobky z dehtu

17 04

Kovy (včetně jejich slitin)

17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 08
17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry
O

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

17 08
20 02 01

odpady ze zahrad a parků (včetně biologického odpadu)

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno.
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Za
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.
Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství,
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel
přepravujících odpady atd.).
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby.

Odpady z provozu
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následující tabulce:
Kód odpadu kategorie název
15 01 01

O

papírové obaly

15 01 02

O

plastové obaly

15 01 99

O

odpad blíže neurčený (obal)

17 01 01

O

beton

17 02 01

O

dřevo

17 02 03

O

plasty

15 02 02

N

absorpční činidla, filtrační materiály, .....znečištěné nebezpečnými látkami

13 02 05

N

nechlorované motorové, převodové a minerální oleje

16 06 01

N

olověné akumulátory

20 01 21

N

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

STRANA 23 z 64

Park Lavičky
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Provozovatel již v současné době dbá na minimalizaci vzniku odpadů především používáním vratných či
opakovaně použitelných obalů na suroviny a recyklací zmetkových výrobků (po podrcení se využívají jako
kamenivo nebo jsou následně využívány k terénním úpravám).
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě
řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Odpady budou
tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.

B.III.4. Ostatní
Bodové zdroje hluku: Jako bodový zdroj hluku byl uvažován výstup ze vzduchotechniky a klimatizace
budovy s předpokládanou hlukovou emisí 70 dB.
Mobilní zdroje hluku: Jako mobilní zdroje hluku je uvažována automobilová doprava obsluhující záměr
v intenzitách uvedených v kapitole B.II.4. a provoz vozidel a manipulační techniky
v areálu.
Provoz zdrojů bude v denní i noční době. Podrobněji je popis zdrojů hluku uveden v hlukové studii v příloze
č. 3 tohoto oznámení.
Vibrace:

Nejsou produkovány ve významné míře zasahující mimo objekt

Záření:

Ionizující záření:

zdroje nejsou používány

Elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými
zařízeními.
-

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany

-

Manipulace s látkami které by mohly znečistit vody bude prováděna na zabezpečených plochách

-

Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř objektu
budou nízké
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován na území obce Lavičky, katastrálním území
Lavičky. V prostoru bez zástavby, většina plochy je v současné době intenzivně zemědělsky využívána.
Nejvýznamnějším zdrojem antropogenních vlivů je automobilová doprava na dálnici D1 procházející
severně od plochy záměru a automobilová doprava na silnici II/602, tvořící severní okraj budoucího areálu.
Zdrojem antropogenních vlivů je pochopitelně také vlivy komerční činnosti (především blízkých areálů ve
Velkém Meziříčí).
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená následující:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku
nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, pramen či mokřad. Jižně a západně od areálu protéká Lavičský potok, s výjimkou
vybudování výústního objektu nebude záměrem zasažen.
Území záměru se nenachází v chráněném ložiskovém území ani nezasahuje jiné zdroje nerostných
surovin.
Areál respektuje ochranná pásma komunikací a také ostatní technická ochranná pásma.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001
Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
Dotčené území se nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) či jiných území
vymezených pro ochranu vod.
Dle údajů ČHMÚ v území dotčeném záměrem nebyly (v průměru za posledních 5 let) překročeny hodnoty
imisního limitu pro průměrné roční koncentrace škodlivin NO2, PM10, PM2,5 ani benzenu či BaP.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Předmětný záměr je navržen na katastrálním území obce Lavičky. V obci Lavičky žije dle údajů ČSÚ 578
obyvatel, obec je však od plochy záměru oddělena tělesem dálnice D1 a tedy z navrhovaným záměrem
fakticky nesousedí. Jihozápadně od plochy záměru leží Hrbov (nyní místní část Velkého Meziříčí), kde žije
dle údajů ČSÚ 150 obyvatel.
Nejbližší obytná zástavba se nachází jižně a severně od záměru jde o obytnou zástavbu v obci Hrbov
(nejbližší objekt pro rodinou rekreaci leží více jak 170 m jižně od areálu, nejbližší objekt pro trvalé bydlení
je vzdálen více jak 500 m od hranice areálu) a obci Lavičky (obec leží za tělesem dálnice D1, nejbližší
obytný objekt je více jak 450 m od hranice areálu).
Žádná obytná zástavby s předmětným areálem nesousedí. Přesný počet dotčených obyvatel nebyl pro
účely vyhodnocení zjišťován, s ohledem na vzdálenost, tvar terénu a předpokládané dopravní trasy přímé
dotčení obyvatelstva nepředpokládáme (nicméně v rámci hlukové a rozptylové studie vliv na nejbližší
obytnou zástavbu vyhodnocujeme).
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Stanice imisního monitoringu ležící nejblíže hodnoceného záměru jsou následující:
vzdálenost (km)

měřítko

representativnost

JKRI

kód

název
Křižanov

9.8

oblastní

desítky až stovky km

JTRE

Třebíč

17.9

oblastní

4 - 50 km

JZNZ

Ždár nad Sázavou

21.1

okrskové

0,5 - 4 km

JJIH

Jihlava

26.1

oblastní

4 - 50 km

JJIZ

Jihlava-Znojemská

27.2

střední

100 – 500 m

Pro popis stávajícího stavu přímo v lokalitě využíváme údaje o průměrné imisní zátěži za aktuální pětiletí
poskytované ČHMÚ.

Oxid dusičitý (NO2)

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace NO2 na stanici Jihlava 11.2 µg.m-3. Což činí cca 28%
imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.

STRANA 26 z 64

Park Lavičky
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 na této stanici dosáhla 62.0 µg.m což činí cca 31% imisního
-3
limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m ). Předpokládáme tedy, že imisní limit této
škodliviny je dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2015-2019 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
-3
-3
koncentrace do 14,3 µg.m , tedy asi 36% limitu (LVr=40 µg.m ). V případě maximálních hodinových
-3
-3
koncentrací pak odhadujeme imisní zátěž maximálně do 80 µg.m (LV1h=200 µg.m ).

Tuhé látky - PM10

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici Křižanov 15.0 µg.m-3. Což činí cca 42%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnota tedy nepřesahuje hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 na této stanici dosáhla 56.3 µg.m-3 což je nad hodnotou imisního
-3
limitu (LV24h=50 µg.m ), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 1 případ, tedy méně než limitem
tolerovaná četnost (35 případů za rok), 36. nejvyšší průměrná denní naměřená koncentrace činila 26.9
-3
µg.m-3 což je pod hodnotou imisního limitu (LV24h=50 µg.m ).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2015-2019 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční koncentrace
-3
-3
do 19.9 µg.m , tedy 50 % hodnoty limitu (LVr=40 µg.m ). Limit tedy není dosažen.
V případě maximálních denních koncentrací za období 2015-2019 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou v
prostoru záměru uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po odečtení 35
případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu):
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní koncentrace
-3
-3
cca 35.7 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m ).

Tuhé látky - PM2,5

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace PM2,5 na stanici Křižanov 10.8 µg.m-3. Což je pod hranicí
imisního limitu (20 µg.m-3).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2015-2019 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM2,5:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM2,5 průměrné roční koncentrace
-3
-3
do 14.9 µg.m , tedy nedosahuje hodnoty stávajícího platného limitu (LVr=20 µg.m ).

Benzen
V blízkosti záměru nebyly roce 2020 průměrné roční koncentrace benzenu vyhodnocovány, na stanici
v Jihlavě byly naměřeny průměrné roční koncentrace této škodliviny ve výši 0.8 µg.m-3, což je pod hranicí
imisního limitu (5 µg.m-3):

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2015-2019 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu se v předmětné lokalitě dosahuje do
-3
-3
1,1 µg.m , imisní limit (5 µg.m ) tedy není překročen.

Benzo(a)pyren
V roce 2020 byly průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu na stanici ve Žďáře naměřeny ve výši
2,2 ng.m-3, na stanici ve Valašském Meziříčí pak 0.4 ng.m-3. Což je pod hranicí imisního limitu (1 ng.m-3).
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Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2015-2019 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace BaP:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě dosahuje hodnoty
-3
-3
0.5 ng.m , imisní limit (1 ng.m ) tedy není dosažen.

Klima
Z klimatického hlediska leží plocha lokality v klimatické oblasti MT9, tedy v mírně teplé oblasti,

s následující charakteristikou:
MT 9 – dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až mírně teplým
jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti

MT 9

Počet letních dnů

40 až 50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 -160

Počet mrazových dnů

110-130

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-3 až -4

Průměrná teplota v červenci

17 až 18

Průměrná teplota v dubnu

6 až 7

Průměrná teplota v říjnu

7 až 8

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

100-120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

400-450

Srážkový úhrn v zimním období

250-300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 až 80

Počet dnů zamračených

120 -150

Počet dnů jasných

40 až 50
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hlukovou situaci v prostoru záměru znázorňují výsledky výpočtu vyhodnocující stávající s automobilové
dopravy podrobněji je situace popsána v hlukové studii (příloha č. 3):

denní doba

noční doba
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situace v prostoru obytné zástavby
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C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění z vodopisného hlediska:
• hlavní povodí řeky 4-00-00 Moravy,
• dílčí povodí 4-16-02 Oslava a Jihlava od Oslavy po Rokytnou,
• drobné povodí

4-16-02-0450 Lavičský potok

Tok Lavičského potoka lemuje jižní a západní stranu budoucího areálu, ale vlastní výstavba tok nezasahuje
s výjimkou nově navrhovaných vtokových objektů pro vypouštění srážkových vod a výstupu z čistírny
splaškových odpadních vod.
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Koryto Lavičského potoka podél plochy záměru bylo v minulosti přeložené a je zcela upravené, s absencí
břehových doprovodných porostů s výjimkou několika skupinek olší lepkavých a vrby křehké.
Vodnost toku ani kvalita vody není sledována.
Lavičský potok pramení severozápadně od obce Lavičky, protéká několika rybníky (Sytov, Skryjův, Horní a
Dolní) a vtékají do něj 2 bezejmenné toky – levobřežní, sycený z rybníků Nivka a Pařilák a dále po proudu
pak pravobřežní sycený z rybníka v obci Hrbov. Od přítoku z Hrbovského rybníka je Lavičský potok zařazen
do kaprových vod:

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné údaje o Lavičském potoku uvádím na tomto místě informace
o toku Balinka (do něhož se Lavičský potok vlévá):
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HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM
Výpis dat - Útvary povrchových vod kategorie "řeka":
ID útvaru:

DYJ_1040

Mezinárodní ID útvaru:

CZDYJ_1040

Název útvaru:

Balinka od toku Lavičský potok včetně po ústí do
toku Oslava

Změna z kategorie "řeka" na kategorii "jezero":

ne

Vodní tok:

Balinka

Délka páteřního toku útvaru. km:

1 838

Kategorie útvaru:

řeka

Typ útvaru:

3212

Popis typu útvaru:

úmoří: Černé moře, nadmořská výška m n.m. (h):
200 <= h <500, geologie: kristalinikum a vulkanitty.
řád toku podle Strahlera: říčky (4-6)

Typ podle nadmořské výšky

nižší střední výška: 200 <= h <500 m

Typ podle plochy povodí (8):

100 < v C= 500 km2

Typ podle geologie (B):

kristalinikum a vulkanity

Typ podle Strahlera:

říčky (řád 4-6)

Hydromorfologický charakter:

přirozený

Oblast povodí:

Dunaj

Dílčí povodí CR:

Dyje

Správce povodí:

Povodí Moravy, státní podnik

Odběr(y) vody pro lidskou spotřebu? (ano/ne):

ne

Přeshraniční útvar? (ano/ne):

ne

Stát (a země). se kterou je útvar sdílen:
Společné ID přeshraničního útvaru:
ID navazujího útvaru:

DYJ 1100

Název navazujícího útvaru:

Oslava od toku Balinky po ústí do toku Jihlavy

Ekologický stav/potenciál:

střední stav

Období hodnocení ekologického stavu:

2011-2011

Chemický stav:

nedosažení dobrého stavu

Období hodnocení chemického stavu:

2011-2011

Ekologický stav podle složek (vyhodnocení pro 2. plánovací cyklus):
Složka ekologického stavu

stav složky

1

biologie: fyloplanIdon

neklasifikovaný stav

2

biologie: macroalgae

neklasifikovaný stav

3

biologie: angiosperm

neklasifikovaný stav

4

biologie: malcrofyta

neklasifikovaný stav

5

biologie: fytobentos

neklasifikovaný stav

6

biologie: makrozoobentos

7

biologie: ryby

neklasifikovaný stav

8

hydromorfologie: režim průtoku

neklasifikovaný stav

dobrý stav

9

hydromorfologie: kontinuita toku

neklasifikovaný stav

10

hydromorfologie: morfologické podmínky

neklasifikovaný stav

11

Vše. obecné fyzikálně chemické složky průhlednost vody

neklasifikovaný stav

12

všeobecné fyzikálně chemické složky teplotní poměry

velmi dobrý stav
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13

všeobecné fyzikálně chemické složky kyslíkové poměry

14

všeobecné fyzikálně chemické složky slanost

dobrý stav

15

všeobecné fyzikálně chemické složky acidobazicicý stav

dobrý stav

16

všeobecné fyzikálně chemické složky živinové podmínky- dusík

dobrý, stav

17

všeobecné fyzikálně chemické složky živinové podmínky- fosfor

střední stav

18

specifické znečišťující látky

dobrý stav

neklasifikovaný stav

Stav podle chemických a fyzikálně-chemických ukazatelů (vyhodnocení pro 2. plánovací cyklus):
environmentální cíl

stav dle ukazatele

1

Ukazatel (látka)
kadmium a jeho sloučeniny- rozpuštěné

dobrý chemický stav

dobrý

2

rtuť a její sloučeniny- rozpuštěná

dobrý chemický stav

3

nikl a jeho sloučeniny-rozpuštěný

dobrý chemický stav

dobrý
nedosažení dobrého
stavu

4

olovo a jeho sloučeniny- rozpuštěné

dobrý chemický stav

dobrý

5

méď

dobrý ekologický stav/potenciál

dobrý

6

molybden

dobrý ekologický stav/potenciál

dobrý

7

rozpuštěný kyslík

dobrý ekologický stav/potenciál

velmi dobrý stav

8

reakce vody

dobrý ekologický stav/potenciál

dobrý

9

antimon

dobrý ekologický stav/potenciál

dobrý

10

selen

dobrý ekologický stav/potenciál

velmi dobrý stav

11

zinek

dobrý ekologický stav/potenciál

dobrý

12

halogeny adsorbovatelné organicky vázané

dobrý ekologický stav/potenciál

dobrý

13

fosfor celkový

dobrý ekologický stav/potenciál

střední

14

biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní

dobrý ekologický stav/potenciál

dobrý

15

dusík amoniakální

dobrý ekologický stav/potenciál

dobrý

16

dusík dusičnanový

dobrý ekologický) stav/potenciál

dobrý

17

chrom

dobrý ekologický stav/potenciál

dobrý

18

železo

dobrý ekologický stav/potenciál

dobrý

19

teplota vody

dobrý ekologický stav/potenciál

velmi dobrý stav

20

vanad

dobrý ekologický stav/potenciál

dobrý

21

stříbro

dobrý ekologický stav/potenciál

velmi dobrý stav

Z výše uvedených hodnot je tedy zřejmé, že nedosažení dobrého stavu podle chemických a
fyzikálně-chemických ukazatelů je pouze u niklu a jeho sloučenin.
Emise této škodliviny do vodního prostředí se však u navrhovaného záměru nepředpokládá. Vypouštěny
budou jen vyčištěné splaškové vody a předčištěné srážkové vody.

Další informace o území
Na ploše záměru se nenachází žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a rovněž zde není žádné
ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů
a neleží ve vyhlášeném záplavovém území. Nejbližší záplavové území je v okolí toku Balinky a Oslavy, tedy
zcela mimo plochu záměru:
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Posuzované území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani jiná ochranná
pásma pro vodohospodářské účely do území nezasahují.

Podzemní voda
Z hydrogeologického hlediska náleží zájmové území do hydrogeologického rajónu č. 655 „Krystalinikum v
povodí Jihlavy“ (M. Olmer, J. Kessl, Hydrogeologické rajóny, VÚV Praha, 1990).

V tomto zájmovém území je oběh podzemní vody soustředěn v zóně zvětralin a přípovrchového porušení
hornin. Na tuto zónu je také vázán jednokolektorový zvodnělý systém s lokálním oběhem podzemní vody s
průlinově-puklinovou propustností. Množství podzemní vody je silně závislé na atmosférických srážkách
během roku. K dotaci kolektoru krystalinika dochází infiltrací prakticky v celé ploše povodí, v závislosti na
propustnosti zvětralinového pláště.
Hloubka oběhu je dána úrovní místní erozní báze. Hladina podzemní vody je v daném rajónu převážně
volná a sleduje konformně terén. Nejčastějším způsobem odvodnění mělkého oběhu podzemních vod je
skrytý příron do uloženin údolních niv, příp. přímo do vodotečí, méně časté jsou suťové eventuálně
puklinové vývěry v úrovni a nad úrovní místních erozních bází.
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Z provedeného HG Posudku vyplývá, že lokalita je nevhodná pro vsak „Níže položené partie lokality v
blízkosti vodního toku jsou pro zasakování zcela nevhodné a zasakování do podloží zde nedoporučujeme,
protože nebude účinné. Vyskytuje se zde mělce zakleslá hladina spodní vody. Jemnozrnné zeminy byly
ověřeny ve všech vrtech a zejména ve vrtech v blízkosti vodního toku, tj. HS-3 a HS-4. V těchto místech
stojí v současnosti voda přímo na terénu a jílovité zeminy ji nepropustí do svého podloží. Mocnost krycích
jemnozrnných sedimentů zde kolísá mezi 2,4 až asi 2,9 m. Pro zasakování jsou nevhodné a zasakování v
těchto zeminách se nedoporučuje.“
V předmětné lokalitě, v blízkém okolí se nevyskytují zdroje minerálních stolních a léčivých vod.

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude probíhat především na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního
fondu (ZPF). Dle mapy Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd se v okolí tohoto záměru nacházejí
půdy s nadprůměrnou a průměrnou produkční schopností s II, III. a V. třídou ochrany ZPF:

Žádný z dotčených pozemků není určen k plnění funkce lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Z geologického hlediska dotčená lokalita patří k území, které se do dnešní podoby utvářelo již tzv.
hercynským vrásněním v období karbonu v prvohorách – tím vznikla jedna ze dvou hlavních geologických
jednotek na našem území označované jako Český masiv (druhou jednotkou jsou pak Karpaty). Český
masiv, geomorfologicky nazýván jako provincie Česká vysočina, podsoustava Českomoravská vrchovina
Celek Křížanovská vrchovina, kde převládají vrchoviny, pahorkatiny a brázdy s typickými lesními porosty. V
tektonicky podmíněných sníženinách se objevují různé pruhy neogenních sedimentů. Vzhledem k
charakteru krajiny (výraznému morfologickému členění a geologické stavbě území) dochází v širším okolí
zájmového území ke svahovým deformacím. Z pokryvů dominují zvláště kamenité až balvanité svahoviny.
Geomorfologicky dále území spadá do podcelku Bítešská vrchovina, okrsek Velkomezeříčská pahorkatina
Geologická stavba posuzovaného záměru se vyznačuje jen málo mocným pokryvným útvarem nad
zvětralým skalním podkladem – deluviální hlinitopísčité sedimenty. Skalní podklad na lokalitě je budován

STRANA 37 z 64

Park Lavičky
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

paleozoickými magmatickými horninami. Jedná se o porfyrické amfibol-biotitické melanokratní žuly až
křemenné syenity.
Výřez z geologické mapy okolí záměru je uveden na následujícím obrázku:

Znečištění horninového prostředí
V oblasti se dle databáze SEKM nenachází staré ekologické zátěže.

Přírodní zdroje
Záměr nezasahuje do ložisek přírodních surovin ani jejich chráněných území. Nejbližším chráněným
ložiskovým územím je ložisko živcové suroviny Lavičky (ID 09220000) výhradního ložiska 30922000):
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Hydrogeologické poměry
Z hydrogeologického hlediska náleží zájmové území do hydrogeologického rajónu č. 655 „Krystalinikum v
povodí Jihlavy“ (M. Olmer, J. Kessl, Hydrogeologické rajóny, VÚV Praha, 1990).
V tomto zájmovém území je oběh podzemní vody soustředěn v zóně zvětralin a přípovrchového porušení
hornin. Na tuto zónu je také vázán jednokolektorový zvodnělý systém s lokálním oběhem podzemní vody s
průlinově-puklinovou propustností. Množství podzemní vody je silně závislé na atmosférických srážkách
během roku. K dotaci kolektoru krystalinika dochází infiltrací prakticky v celé ploše povodí, v závislosti na
propustnosti zvětralinového pláště.
Hloubka oběhu je dána úrovní místní erozní báze. Hladina podzemní vody je v daném rajónu převážně
volná a sleduje konformně terén. Nejčastějším způsobem odvodnění mělkého oběhu podzemních vod je
skrytý příron do uloženin údolních niv, příp. přímo do vodotečí, méně časté jsou suťové eventuálně
puklinové vývěry v úrovni a nad úrovní místních erozních bází.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Dle biogeografického členění České republiky (CULEK 1996) se hodnocený záměr nachází ve
Velkomeziříčského bioregionu (1.50). Uvedený bioregion náleží do podprovincie Hercynské.
Bioregion leží na severozápadě jižní Moravy, přičemž jižním cípem zasahuje do Rakouska. Zabírá
moravskou stranu Českomoravské vrchoviny, tj. téměř celou Křižanovskou vrchovinu (kromě západního a
východního okraje) a vyšší západní okraj Jevišovické pahorkatiny. Na území České republiky má rozlohu
2542 km2.
Bioregion je tvořen pahorkatinou na zdviženém zarovnaném povrchu na rulách a syenitech. Převažuje
ochuzená hercynská biota 4. bukového stupně s přechody do 5. stupně. Zejména na východním okraji je
patrný vliv suchých, teplejších částí jihozápadní Moravy s přítomností východních a jižních migrantů a
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řadou mezních prvků. Potenciální vegetace náleží jednotvárným bikovým bučinám, na členitějším reliéfu i
květnatým bučinám. Netypickou část tvoří jihovýchodní okraj bioregionu, který je nižší, teplejší, sušší, a
vyskytují se zde i acidofilní doubravy, v údolích větších toků též dubohabrové háje.
V současné krajině převažuje orná půda, lesy jsou převážně kulturní smrčiny, méně bory; fragmenty bučin
jsou nepatrné. Typické jsou drobné rybniční pánve.

Fauna a flóra
Flóra
Popis flóry je podrobněji popsán v botanické části biologickém průzkumu (viz příloha č. 4).
Plocha zájmového území zahrnuje pole, dále plochu navážek s travobylinnými ruderalizovanými lady a
travnatý násep silnice II/602 s alejí a keřovými porosty, porosty vrb při sz. okraji zájmového území, a
skupinkou bříz při napojení silnice III/0027 při jv. okraji.
Přímo v ploše trvalého záboru, v sz. části při silnici II/602, se nachází porost vrb křehkých (Salix euxina),
charakteru drobného remízku, doplněný nálety dalších dřevin jako jsou jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a
ořešák královský (Juglans regia). Součástí území dočasně dotčeného realizací záměru (tedy v rámci obvodu
území bezprostředně vně trvalého záboru) je část aleje s keřovými porosty podél silnice II/602 a skupinka
vzrůstnějších bříz bělokorých (Betula pendula) při jihovýchodním okraji dotčeného území, kde se napojuje
silnice III/0027 na silnici II/602. Vlastní alej tvoří asi 55 stromů, z toho 41 ks jasanu ztepilého (Fraxinus
excelsior), 11 ks javoru mléče (Acer platanoides), dvou ks lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) a 1 ks l.
malolisté (T. cordata). Jedná se o relativně nedávno založenou alej (cca 18 let starou), kde vzrůstnost
stromů je nižší, cca do 7 m výšky. Několik málo dožívajících jedinců jabloně domácí (Malus domestica),
jsou pak zřejmě pozůstatkem starší původní aleje. V jihovýchodní části se nachází několik skupin keřů
trnky obecné (Prunus spinosa) zřejmě vysazených se současnou alejí. Na svazích náspu silnice se pomístně
vyskytují i nálety růže šípkové (Rosa canina), místy i slivoň obecná (Prunus insitia).
Tato stávající zeleň bude pravděpodobně z větší části odstraněna (konkrétní rozsah kácení však dosud není
určen) a v dalším stupni projektové přípravy bude řešen souhlas s kácením u územně příslušného OŽP,
včetně případných náhradních výsadeb.
Větší, severozápadní část dotčeného území tvoří pole (aktuálně oseté řepkou olejkou), v rámci nějž se
vyskytují i výrazně zaplevelené partie, vázané na lokálně, dočasně zamokřené plochy s pojezdy, tvořené
souvislejšími zápoji ruderální polní vegetace - hojně s pryskyřníkem lítým (Ranunculus sceleratus) a sítinou
žabí (Juncus buffonius). Plocha navazující jihovýchodně od pole, tvořená navážkami inertního matriálu je
pokryta ruderalizovanými lady s různou pokryvností, od sporadické, nezapojené, většinou travinné
vegetace (Festuca sp., Agrostis sp., Poa sp.), po výrazně zapojené, ruderalizované travobylinné porosty
s přítomností běžných zástupců ruderální vegetace rumišť, vč. invazních druhů jako je třtina křovištní
(Calamagrostis epigeios) či celík kanadský (Solidago canadensis). Při patě náspu silnice se vyskytují
lokálně, dočasně zamokřené plochy s porosty vrbovek (Epilobium sp. ), orobinců (Typha sp.) i ostřic
(Carex sp.). Z travnatého náspu sem pronikají i nálety dřevin, zejména růže šípkové (Rosa canina). Vlastní
násep pak tvoří druhově chudý trávník s ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius), a běžnými zástupci
sušších luk, při kontaktu s polem ruderalizovaný.
V minulosti přeložený tok Lavičského potoka, představuje umělé koryto toku s absencí břehových
doprovodných porostů, s výjimkou několika skupinek dřevin tvořených vrbou křehkou (Salix euxina) a olší
lepkavou (Alnus glutinosa), lemované ruderalizovanými travobylinnými zápoji s dominantou kopřivy
dvojdomé (Urtica dioica), jen pomístně s chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) a velmi sporadickou
přítomností vodních makrofyt, jako je rozrazil potoční (Veronica beccabunga) a zblochan vodní (Glyceria
maxima). Tok nebude záměrem dotčen.
V rámci botanického průzkumu bylo aktuálně popsáno 127 druhů cévnatých rostlin, přičemž nebyl zjištěn
výskyt žádného ze zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Byl
pouze zjištěn výskyt 1 zástupce Červeného seznamu, a to jestřábníku oranžového (Hieracium aurantiacum)
(C3), kde se však jedná o sekundární výskyt (zřejmě zplanělý) mimo areál svého přirozeného rozšíření.
Druh se v okolí vyskytuje i jinde, kde se v rámci travnatých náspů dálnice D1 u Měřína šíří.

Fauna
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Popis fauny je podrobněji popsán v zoologické části biologickém průzkumu (viz příloha č. 4).
V rámci zoologického průzkumu bylo proveden hydrobiologický průzkum Lavičského potoka.
Celé údolí představuje z biologického hlediska aktuálně méně hodnotný segment krajiny, vzhledem k silně
technicky upravenému a zahlubujícímu se toku a intenzivnímu zemědělskému využití ZPF.
Celkově byla z faunistického hlediska, s ohledem na stav toku, druhová diverzita vyhodnocena jako
minimální. Dle skupin zde chybí více druhů jepic, chrostíků a dvoukřídlích. Zcela chybí zástupci skupin
ploštěnky, korýši, pošvatky, vážky, brouci. Převládají především filtrátoři splaveného planktonu ze stojaté
vody rybníků.
Zjištěná fauna obratlovců má pak vazbu především na dřevinnou vegetaci v území (doprovodná dřevinná
vegetace podél Lavičského potoka a podél silnice II/602), přičemž samotná fauna obratlovců s přímou
vazbu na dotčené území je velice chudá.
V rámci zoologického průzkumu bylo v řešeném území zjištěno celkem 23 druhů obratlovců, z toho 17
druhů ptáků a 6 druhů savců, v rámci hydrobiologického průzkumu Lavičského potoka pak 20 zástupců
bezobratlých. Ze zvláště chráněné druhů byl zjištěn 1 druh v kategorii silně ohrožený - vydra říční (Lutra
lutra) (§SO). Její výskyt však nijak nekoliduje s realizací záměru, neboť využívá pouze tok Lavičského
potoka jako migrační koridor, který ve svých migračních parametrech nebude realizací záměru nijak
dotčen.

Územní systém ekologické stability
Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES)
poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů.
Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené
prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke křížení s navrženou výstavbou. Za
potencionálně dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou
výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.
V prostoru budoucího areálu se žádné prvky ÚSES nenachází, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni.
Z nejbližších prvků USES je vymezen lokální biokoridor LK2, a to podél Lavičského potoka, který se dotýká
severozápadní a jižní hranice předmětného areálu (viz obrázek výřezu platného územního plánu obce
Lavičky s vyznačením níže):

Chráněná území

Zvláště chráněná území, území soustavy Natura 2000
Posuzované území neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
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CHKO Žďárské vrchy se nachází cca 16 km severně. Z maloplošných chráněných území se nachází nejblíže
PP Dobrá voda, vzdálená cca 6 km sv.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Nejblíže
se nachází EVL CZ0612143 Rybník u Zadního Zhořce, vzdálená cca 6,5 km severně:

Významné krajinné prvky
V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny.
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich
obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly
vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody.
VKP ze zákona představuje niva a tok Lavičského potoka, výrazně však znehodnocená přeložením a
úpravou toku s absencí břehových doprovodných porostů a přirozeného charakteru koryta.

Památné stromy
Památné stromy v dotčeném území ani v jeho bezprostředním okolí nebyly vyhlášeny. Nejbližší památný
strom se nachází cca 3,1 km jihozápadně ve Frankově Zhořci (Lípa u hlaváčova mlýna).

C.II.8. Krajina
Plocha zájmového území leží při jižním okraji katastru obce Lavičky. Od jihu přiléhá k silnici II/602, která
vede jižně, v souběhu s dálnicí D1, a to v západně od napojení silnice na D1 (Exit 141). Územím protéká
Lavičský potok, který vymezuje západní a jižní hranici zájmového území průmyslového areálu. Niva
Lavičského potoka a okolní svahy tak vytváří mělké údolí, od severozápadu na jihovýchod orientované
údolí, zřetelněji vymezené lesnatým svahem východně od Hrbova, na severu pak stoupajícím terénem s
drobnými svahovými lesíky podél dálnice D1, procházející na mírném, na jihozápad orientovaném svahu.
V nivě a na mírných svazích převažuje orná půda, místy i louky.
Z krajinně-typologického hlediska širší hodnocené území představuje leso-zemědělskou až zemědělskou
krajinu vrcholně středověké kolonizace hercynika. Lesy jsou přítomny ve formě menších lesních celků a
drobných remízků, jako převážně jehličnaté (smrkové, smrko-borové). Místy výrazněji se uplatňuje nelesní
krajinná zeleň v podobě alejí, dnes i zápojů porostů podél dálnice D1 a drobných skupinek dřevin. Vlastní
Lavičský potok byl však v souvislosti s výstavbou dálnice D1 přeložen a dnes vytváří umělé koryto, jen se
sporadickými skupinami břehové doprovodné vegetace, která je více podél toku zastoupena až v území
více na jihovýchod, kde se údolí Lavičského potoka více zařezává s přítomností svahových lesíků a s
kaskádou rybníčků, místy po obvodu s břehovou dřevinnou vegetací.
Území dnes ovlivňuje průchod dálnice D1, kde podél ní, resp. mezi ní a silnicí II/602 jsou dnes některé
pozemky postupně zastavovány menšími průmyslovými areály, zejména ve směru od V. Meziříčí (v rámci
ulice Jihlavské).
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C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Plocha budoucí výstavby je z části zemědělsky obdělávána, ne menší části na jihovýchodě je plocha
překryta navážkami. V prostoru nejsou žádné stavby ani jiný hmotný majetek či kulturní památky.
Nejblíže záměru se nachází drobná památka – Kamenný kříž "Pod březinami", je však zcela mimo dosah
vlivů stavební činnosti i vlivů z provozu.

Architektonické a historické památky
V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka.

Archeologická naleziště
V prostoru hodnoceného záměru byl v minulosti dotčen stavební činností, proto je pravděpodobnost
archeologického nálezu nízká. Plocha záměru je zařazena do UAN III, jedná se tedy o území s 50%
pravděpodobností archeologického nálezu.
Nejbližší plochy s archeologickými nálezy jsou znázorněny na následujícím obrázku:
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C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravně areál bude obsluhován nově vybudovaným vjezdem ze silnice II/602 a stávajícím vjezdem ze
silnice III/0027 (z II/602 směr na Hrbov – Svařenov), která se nachází u jižní hranice areálu. Způsob
dopravního napojení je s ohledem na rozsah záměru dostatečný.
Intenzitu dopravy uvádí ŘSD pouze na silnici II/602. Dle sčítání dopravy z roku 2016 tato intenzita činí
celkem 8 344 vozidel (z toho 1 461 těžkých vozidel) viz na následující obrázek:

Pro dálnici D1 uvádí ŘSD intenzity:

EXIT 141 směr Brno 40.080 vozidel, z toho 11.566 těžkých
EXIT 141 směr Praha 40.020 vozidel, z toho 11.669 těžkých

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Posuzovaný záměr teoreticky může působit na okolní obyvatelstvo především dopravním provozem
vázaným na provoz skladu. Hlavními potenciálními problémy budou proto hluk, případně znečišťování
ovzduší. Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.
Záměr je umisťován do prostoru relativně izolovaném od obytné zástavby. Nejbližší obytná zástavba se
nachází jižně a severně od záměru jde o obytnou zástavbu v obci Hrbov (nejbližší objekt pro rodinou
rekreaci leží více jak 170 m jižně od areálu, nejbližší objekt pro trvalé bydlení je vzdálen více jak 500 m od
hranice areálu) a obci Lavičky (obec leží za tělesem dálnice D1, nejbližší obytný objekt je více jak 450 m od
hranice areálu).

znečišťování ovzduší
Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise ze spalovacích motorů vozidel manipulačních
prostředků v areálu. Z jejich referenčních škodlivin jsou v podkladové rozptylové studii vyhodnoceny imise
oxidu dusičitého (NO2), tuhých znečišťujících látek (PM10), benzenu a benzo(a)pyrenu (BaP). Vyhodnocení
imisní zátěže bylo provedeno jednak plošně pro síť výpočtových bodů s pravidelnou rozteči 50 m a také
pro vybrané výpočtové body situované do prostoru oken nejbližších obytných objektů:
NO2
objekt
Hrbov č.p. 20
Hrbov č.e. 12
Lavičky č.p. 32
naměřená imisní zátěž 2020
průměrné pětiletí 2015-2019
limit

roční
průměr
0.005
0.029
0.012
11.200
14.300
40,000
(µg.m-3)

hodinové
maximum
0.314
0.920
0.547
62.000
200,0
(µg.m-3)

PM10
roční
průměr
0.002
0.014
0.005
15.000
19.900
40,000
(µg.m-3)

24hodinové
maximum1
0.039
0.122
0.057
26.500
35.700
50,000
(µg.m-3)

PM2,5

benzen

BaP

roční
průměr
0.001
0.010
0.004
10.800
14.900
20.000

roční
průměr
0.0001
0.0008
0.0003
0.800
1.100
5,000
(µg.m-3)

roční
průměr
0.0003
0.0015
0.0006
0.400
0.500
1,0000
(ng.m-3)

Z výsledků rozptylové studie (viz příloha č. 2) tedy vyplývá, že imisní příspěvky vyvolané provozem
technologických zdrojů a nárůstu vnitroareálové dopravy podstatněji nemění stávající situaci z hlediska
zdravotních účinků uvažovaných škodlivin a mohou být proto považovány za přijatelné.

1

U naměřených hodnot a u hodnot za aktuální pětiletí je uváděna 36. nejvyšší koncentrace.
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hluk
V rámci hlukové studie zpracované jako součást tohoto oznámení byly vyhodnoceny změny hlukové zátěže
vyvolané hodnoceným záměrem v prostoru nejbližší obytné zástavby:

Označení
1

Využití
Rodinný dům

Adresa
Hrbov 20

Podlaží
1. a 2. NP

2
3

Rekreační objekt

Hrbov 12

1. a 2. NP

Rodinný dům

Lavičky 32

1. a 2. NP

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že hluk z dopravy a stacionárních zdrojů v chráněném venkovním
prostoru staveb nepřekročí příslušné limity v denní ani noční době.
Hluk ze silniční dopravy vyvolané záměrem také nevyvolává nadlimitní hlukovou zátěž. V noční době
nebude záměr (doprava) provozován. Podrobnější popis stávající i očekávané hlukové situace je uveden
v hlukové studii viz příloha č. 3 tohoto oznámení.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti nepředpokládáme podstatnější negativní vliv na nejbližší hlukově
chráněné venkovní prostory staveb ani na obyvatelstvo.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

Sociální a ekonomické důsledky
V distribučních skladech bude pracovat celkem 400 pracovníků, z toho 250 pracovníků v dělnických
profesích - skladník (160 mužů a 90 žen) , 15 pracovníků v THP, v administrativě (67 mužů a 68 žen).
Provozní doba bude převážně ve dvojsměnném provozu, ve skladu se předpokládá také noční provoz.

Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Provoz hodnoceného záměru pravděpodobně vyvolá mírný nárůst emisí škodlivin produkovaných
spalovacími motory vozidel zajišťujících dopravu zboží a osob.
Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, PM10, benzenu a BaP v okolí
záměru.

Oxid dusičitý (NO2)
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0,31 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání
s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty cca 0,8 % limitu (40 µg.m-3). V ostatních částech
hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty příspěvku významně nižší.
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaného záměru, z výpočtu vycházejí
ve výši do 3,2 µg.m-3, tedy cca 1,6 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do
vlastního areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot
ještě nižších.
V součtu se stávající imisní zátěží tedy dosažení limitních hodnot nepředpokládáme:
AIM 2020

2015-2019

příspěvek

limit

roční průměr

11.200

14.300

0.314

40

hodinové maximum

62.000

-

3.182

200

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Tuhé látky (PM10)
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
dosahuje nejvýše 0,26 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,65% limitu
(40 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do vlastního areálu. V ostatních částech hodnoceného
území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů, z výpočtu vycházejí ve
výši do 1,04 µg.m-3, tedy cca 2,1 % imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do
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prostoru vlastního areálu. Doby trvání maximální koncentrace jsou relativně krátké. Významnější ovlivnění
stávající četnosti dosažení imisního limitu tedy nepředpokládáme.
V součtu se stávající imisní zátěží tedy dosažení limitních hodnot nepředpokládáme:
AIM 2020

2015-2019

příspěvek

limit

roční průměr

15.000

19.900

0.260

40

24hodinové maximum

26.500

35.700

1.039

50

V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

maximální 24hodinové koncentrace PM10

průměrné roční koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy rozptylové studie.

Tuhé látky (PM2,5)
Průměrné roční koncentrace PM2,5 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0,185 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,9 %
limitu (20 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného
území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
V součtu se stávající imisní zátěží tedy dosažení limitních hodnot nepředpokládáme:
roční průměr

AIM 2020

2015-2019

příspěvek

limit

10.800

14.900

0.185

20

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:
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průměrné roční koncentrace PM2,5

Benzen
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0,015 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,3 %
limitu (5 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného
území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
V součtu se stávající imisní zátěží tedy dosažení limitních hodnot nepředpokládáme:
roční průměr

AIM 2020

2015-2019

příspěvek

limit

0.800

1.100

0.015

5

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace benzenu

Benzo(a)pyren (BaP)
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0,023 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 2,3% limitu
(1 ng.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného území
bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot nižších 0,005 ng.m-3 a méně.
V součtu se stávající imisní zátěží tedy dosažení limitních hodnot nepředpokládáme:
roční průměr

AIM 2020

2015-2019

příspěvek

limit

0.400

0.500

0.023

1
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Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace BaP

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy rozptylové studie.

Zápach
Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu.

Vlivy na klima
Potenciální negativní vlivy záměru na klimatický systém připadají v úvahu jednak z hlediska produkce emisí
skleníkových plynů, dále ve vztahu k efektům souvisejícím se změnou využití ploch.

Skleníkové plyny
Skleníkové plyny vznikají v atmosféře přirozenou cestou (např. odpar vody z vodních ploch, mikrobiální
procesy) nebo antropogenní činností (spalování fosilních paliv, hnojení) a přispívají k tzv. skleníkovému
efektu. Nejvýznamnějšími skleníkovými plyny jsou vodní pára, oxid uhličitý (CO2), metan, oxid dusný,
fluorované uhlovodíky, halony a fluorid sírový.
Provoz haly F bude z výše uvedených skleníkových plynů do ovzduší emitovat zejména oxid uhličitý ze
spalování zemního plynu ve stacionárních zdrojích pro vytápění objektů. Dalším zdrojem je též související
automobilová doprava.
Spalovací zdroje budou tedy přímým zdrojem oxidu uhličitého. Celková roční potřeba tepla pro vytápění (a
přípravu TUV) haly F vyrobená spalováním zemního plynu činí 14,81 TJ za rok, tomu tedy odpovídá
produkce CO2 ve výši 433,3 t za rok )1.
Dalším zdrojem emise CO2 jsou motory vozidel obsluhujících areál(respektive v nich spalované palivo).
Intenzita dopravy vázaná na navrhovaný záměr činí 320 příjezdů (a stejný počet odjezdů) osobních vozidel
a 160 příjezdů (a stejný počet odjezdů) těžkých nákladních vozidel za den. Pro tuto intenzitu lze přibližně

1

Výpočet emisních toků oxidu uhličitého lze pro tyto účely provést v souladu s metodikou dle Nařízení
Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. 6. 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. Podle čl. 24 se vypočítává emise ze spalování ve
zdrojovém toku - množství spáleného paliva vyjádřené v terajoulech na základě výhřevnosti, odpovídajícím
emisním faktorem vyjádřeným v tunách CO2 na terajoul (t CO2/TJ). Emisní faktor pro zemní plyn činí 55,4 t
CO2/TJ.
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stanovit hmotnostní tok emise CO2 z dopravy související s provozem areálu do ovzduší 267,1 kg CO2/km za
den )1.
U dopravy však nelze predikovat, že dojde ke globálnímu nárůstu vlivem realizace záměru, potřeba
dopravy existuje již nyní, jen může dojít k jiné diverzifikaci dopravy, či dokonce zkrácení délek dopravních
cest ve světovém měřítku. Realizace výrobních či skladových kapacit v této lokalitě neovlivní potřeby či
nároky obyvatel Velkomezeříčské aglomerace (ani jejího širšího okolí) na potraviny, textil, spotřební zboží a
další prostředky pro život, stejně jako potřebu pracovních míst. Pokud tyto potřeby nebudou lokálně
dostupné budou je obyvatelé této aglomerace získávat z větší vzdálenosti což by vedlo k větším nárokům
na dopravu, nebo se z této aglomerace přemístí do jiné lokality, ovšem jejich potřeby i nároku zůstanou
zachovány jen budou realizovány na jiném místě – z globálního hlediska tedy ke změně nedojde.

Vliv záměru na zmírňování změny klimatu (vliv na mitigaci změny klimatu)
Záměr je prioritně podnikatelským záměrem, jedná se o lokální provoz. Retence vod v území, výsadba
ochranné zeleně jsou tak jedinými lokálními kompenzačními opatřeními.
Z pohledu změny využití ploch a zadržování vody v krajině bude v areálu realizována 1 retenční nádrž
umožňující postupné odvádění srážkových vod a odpar srážkových vod. Dle geologického průzkumu
lokality je však v tomto prostoru zasakování srážkových vod velmi nízké, proto se s zasakovaním vod
nepočítá. Systém otevřených retenčních nádrží, které budou umožňovat i vsak počítá také se zachycením
určitého množství vod a jejich následné využití pro závlahy v areálu (kapacitně bude navrženo v další fázi
projektové přípravy). Systém zachycení srážkových vod v nádrži přináší zpomalení odtoku vody z území,
které se může projevit i významněji a více zpomalí odtok vody z území než za stávajícího stavu kdy
kapacita přirozeného vsaku je v tomto území omezená.

Vlivy z hlediska předpokládaných vlivů změny klimatu
Předpokládané změny klimatu nebudou mít na záměr vliv v horizontu několika desítek let.

Výskyt extrémů a přírodních katastrof
Jedná se o stabilizované území bez významnějších povětrnostních vlivů, seizmicity, rizika povodní.

Vliv záměru na přizpůsobení se změně klimatu (adaptaci na změnu klimatu)
Technologie skladování mají životnost cca 20 - 30 let, v takovém případě se neočekává, že by záměr musel
reagovat na změny klimatu před technologickou obměnou například změnou zdrojů energie.

Zranitelnost záměru samotného vůči dopadům změny klimatu
Záměr je koncipován jako podnikatelský záměr, změny klimatu ve výhledu 50 let nebudou mít na záměr
vliv.
Na základě výše uvedeného lze posuzovaný záměr z hlediska vlivu na klimatické poměry v území hodnotit
jako přijatelný.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
V rámci tohoto oznámení byla zpracována hluková studie (viz příloha č. 3) vyhodnocujíc dopady hlukové
zátěže na stávající situaci v okolí záměru. Výsledná hluková zátěž sledovaného území je znázorněna na
následujících obrázcích:

1

Výpočet emisí skleníkových plynů z dopravy vychází z naměřených a statisticky zhodnocených emisních
faktorů a z celkové spotřeby pohonných hmot u příslušného druhu dopravy. Emise oxidu uhličitého jsou
přímo závislé na spotřebě uhlíkatých paliv, tj. benzínu a nafty. Emise oxidu uhličitého vzniklé spálením 1 kg
benzínu nebo nafty se dle údajů Centra dopravního výzkumu, v. v. i., Brno, pohybují přibližně na úrovni
3,10 – 3,15 kg. Pro výpočet uvažujeme průměrnou spotřebu osobního vozidla 6,5 l paliva na 100 km,
dodávky 10 l na100 km a průměrnou spotřebu těžkého nákladního vozidla 40 l paliva na 100 km.
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příspěvek vyvolaný denním provozem:

příspěvek vyvolaný nočním provozem:
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denní provoz (včetně pozadí):

noční provoz (včetně pozadí):
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Ze závěrů hlukové studie vyplývá, že hluk šířený ze stacionárních zdrojů Hluk v chráněném venkovním
prostoru staveb nepřekročí limity pro hluk ze stacionárních zdrojů LAeq8h = 50 dB v denní době ani LAeq1h =
40 dB v noční době.
Podrobněji je problematika výpočtů hluku a interpretace výsledků popsána v textu přílohy 3.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti nepředpokládáme podstatnější negativní vliv na nejbližší hlukově
chráněné venkovní prostory staveb ani na obyvatelstvo.
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 odvodnění území
V rámci realizace záměru se uvažuje s vybudování zastřešených objektů a zpevněných ploch, srážkové
vody budou svedeny do retence a následně vypouštěny do Lavičského potoka. Množství bude omezeno
tak, aby aktuální odtok nepřekročil 15 l/s. Vody ze zpevněných ploch budou před svedením do retence
předčištěny v odlučovači lehkých kapalin se sorbční vložkou. V rámci dalšího stupně příprav bude v rámci
vodoprávního řízení technické řešení upřesněno.
Recipient pro odvod vody z území se tedy oproti stavu před realizací záměru nemění, Lavičský potok již
nyní danou oblast odvodňuje.
Realizace záměru nebude mít významné negativní vlivy na odvodnění zájmového území.
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Vliv na kvalitu povrchových vod
V rámci provozu nebudou vypouštěny technologické odpadní vody. Splaškové vody budou vypouštěny do
areálové kanalizace svedené na ČOV.
Vzhledem k tomu, že dosud nebyla dobudována kanalizace napojující toto území na městskou ČOV bude
v areálu vybudována vlastní ČOV, která bude zajišťovat čištění splaškových vod do doby než bude
dobudováno napojení na městskou ČOV. Recipientem vyčištěných vod bude Lavičský potok. Předpokládané
maximální vypouštěné množství bude 0,5 l/s (průměrné 0,32 l/s).
Pro čištění splaškových vod z areálu je navržena čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) typové řady AS –
HSBR DENITRI (dodavatel ASIO, spol. s r.o.) s kapacitou 60-300 EO. Technologie ČOV AS-HSBR v
základním provedení soustřeďuje mechanické předčištění, biologické čištění se separací kalu a vody,
vyrovnávací a kalový prostor.

garantované hodnoty kvality vody na odtoku

Jedná se tedy o hodnoty splňující ukazatele nejlepších dostupných technologií dle přílohy č.7 nařízení vlády
401/2015 Sb.:
Dosažitelné hodnoty koncentrací a účinností pro jednotlivé ukazatele znečištění při použití nejlepší
dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod:

Recipientem vyčištěných odpadních vod bude Lavičský potok. Podrobnější vyhodnocení včetně stanovení
limitních hodnot pro vypouštění bude předmětem vodoprávního řízení.
Čistírna odpadních vod bude provozována do doby napojení areálu na veřejnou stokovou síť, poté bude
provoz ČOV ukončen a splaškové vody budou svedeny na obecní ČOV.
Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat negativní ovlivnění kvality povrchových vod.

Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, v rámci provozu nebudou provozovány žádné
technologie, které by byly potenciálním zdrojem znečištění. Dešťové vody z parkovišť budou před
svedením do retence předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.
V případě, že v průběhu stavebních prací dojde ke zjištění kontaminace (staveb nebo horninového
prostředí) bude provedena adekvátní sanace.

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.
Se vsakování srážkových vod se nepočítá – je zachován stávající způsob odvodnění území.
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D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr je navržen na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), celkově se
předpokládá odnětí 55 884 m2 půd následujících BPEJ:
BPEJ 73211 – odnětí celkem 28 348 m2 (z toho již 9 585 m2 bylo odňato během přípravy
jiného záměru na stejné ploše, nutné odnětí tedy bude činit 18 763 m2)
Kambizemě převážně na mírných svazích se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 25 %.
Půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém, vlhkém klimatickém regionu a velmi málo produkční.
Bonitovaná půdně ekologická jednotka 7.32.11 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č.
48/2011 Sb. do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její bodová výnosnost je na stupnici od 6
do 100 vyjádřena hodnotou 31. Jedná se o velmi málo produkční půdy.
76401 – odnětí celkem 23 456 m2
Gleje převážně na rovině nebo úplné rovině se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 25 %.
Půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém, vlhkém klimatickém regionu a velmi málo produkční.
Bonitovaná půdně ekologická jednotka 7.64.01 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č.
48/2011 Sb. do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její a bodová výnosnost je na stupnici od
6 do 100 vyjádřena hodnotou 32. Jedná se o velmi málo produkční půdy.
73214 – odnětí celkem 4 080 m2
Kambizemě převážně na mírných svazích se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu 25 - 50 %.
Půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém, vlhkém klimatickém regionu a produkčně málo
významné.
Bonitovaná půdně ekologická jednotka 7.32.14 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č.
48/2011 Sb. do V. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její bodová výnosnost je na stupnici od 6
do 100 vyjádřena hodnotou 19. Jedná se o produkčně málo významné půdy.
Jak vyplývá z výše uvedené charakteristiky jedná se o málo produkční půdy.
K záboru a tedy ani k ovlivnění pozemků určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován do prostoru, jejíž větší část tvoří zemědělská půda (tedy bez přirozeného vegetačního
krytu), a menší jihovýchodní část, pak zahrnuje ladem ponechanou plochu, kterou pokrývají travobylinná
ruderalizovaná lada, místy i s nálety dřevin. Zčásti dotčené území zahrnuje i travnatý svah náspu silnice
II/602 s alejí a skupinami keřů. V prostoru posuzovaného záměru se tedy vyskytují antropogenně výrazně
podmíněné či ovlivněné biotopy. Nejedná se tedy o biotopy přírodní či přírodě blízké, u kterých bývá
předpokládána vysoká pravděpodobnost vazby zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Tomu
odpovídá charakter a zjištěné druhové spektrum flóry, a zejména pak fauny.
Stávající vegetační kryt, zahrnující travobylinné formace a porosty dřevin v prostoru záměru, bude
odstraněn. Dosud není znám přesný rozsah kácení dřevin, dá se však předpokládat, že minimálně část
aleje podél silnice II/602 vč. keřových porostů na náspu silnice, bude odstraněna. V dalším stupni
projektové přípravy bude řešen souhlas s kácením OŽP MěÚ Velké Meziříčí včetně případných náhradních
výsadeb, která budou zahrnuty do projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
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Realizace záměru by se neměla dotknout Lavičského potoka s několika skupinami dřevin, ani lokálního
biokoridoru LK1 vymezeného podél něj, který však není, s ohledem na stav toku a absenci břehových
doprovodných porostů, příliš funkční. Záměr se v rámci levobřeží dotýká okraje nivy, která představuje tzv.
VKP ze zákona. Nebude dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000 byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu
vyloučen (viz příloha tohoto oznámení).
Zjištěná vydra říční (Lutra lutra) (§SO) úsekem toku Lavičského potoka pouze migruje a trvale tento
prostor neobývá. Takové vhodné biotopy se nachází až ve více zaříznutém prostoru údolí Lavičského
potoka s kaskádami rybníčků jihovýchodně, a zejména pak v prostoru údolí říčky Balinky, do kterého se
Lavičský potok jižněji vlévá. V tomto ohledu realizace záměru migrační prostupnost v území nesníží.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Realizace záměru z pohledu vlivů na krajinu bude představovat jen relativně významnější zásah do území.
S ohledem na polohu umístění a charakter objektů, areál vizuálně významněji ovlivní jen blízké okolí, a
jako stavba s absenci vertikálního rozměru nenaruší širší krajinné prostory a nezasáhne do významných
pohledových horizontů (viz obrázky se zákresy haly do modelu terénu v aplikaci Google Earth níže). Dojde
však k zastavění dosud volné krajiny plošně rozsáhlými objekty, ovšem krajiny již dlouhodobě ovlivněné
průchodem dálnice D1. Takto je již ovlivněno např. území východně od Stránecké Zhoře, kde se mezi
dálnicí D1a a silnicí II/602 nachází poměrně rozsáhlý logistický areál a zejména pak sz. okraj V. Meziříčí.
Zde je potřeba vzít v úvahu skutečnost, že volné enklávy mezi souběžně procházející silnicí II/602 a dálnicí
D1, jsou zejména v zázemí Velkého Meziříčí postupně zastavovány průmyslovými areály, které využívají
možnosti napojení silnice na dálnici D1. Z hlediska zajištění pro okolní obce nerušící dopravní obslužnosti
těchto areálů, ale i zohlednění faktu, že pás území při dálnicí D1 je již dlouhodobě liniovou dopravní
stavbou ovlivněn, je toto řešení umístění logické a tedy vhodné. Je i v souladu s ÚP Lavičky, který v této
poloze vymezuje plochy pro výrobu a skladování Z21 - Z24 a Z31.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence
proto nebudou ovlivněny. S ohledem na terénní a stavební činnosti v souvislosti s realizací záměru je vždy
třeba počítat s možností archeologického nálezu. V souladu s platnou legislativou je tedy třeba zásahy do
terénu v předstihu oznámit příslušnému Archeologickému ústavu.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Za stávajícího stavu je plocha dopravně napojena vjezdem ze silnice III. třídy (směr Hrbov) a na plochu
vjíždí především zemědělská technika v rámci obhospodařování polí.
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Po vybudování předmětného areálu bude vytvořen nový vjezd ze silnice II/602 a na této silnici bude
provedena dopravní úprava umožňující plynulé dopravní napojení.
Z hlediska dopravy tedy dojde ke změně vyplývající především z očekávaného nárůstu dopravy. V rámci
tohoto oznámení byl vyhodnocen očekávaný nárůst:

V rámci stavby se předpokládá přeložka VN vedení a úprava sdělovacích sítí v prostoru stavby.
Stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma budou respektovány. Stejně tak bude respektováno
ochranné pásmo silnic.

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

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze
vlivy vyvolané dopravou zboží a osob. Tyto nepříliš významné dopady jsou podrobně řešené v části
věnované ovzduší a hluku.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
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D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí.

D.V.
CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ, VÝCHOZÍCH
PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ VLIVŮ
Popis záměru vycházel z rozpracované projektové dokumentace (TIPRO projekt s.r.o., 2020) poskytnuté
oznamovatelem.
Pro popis stávajícího stavu životního prostředí byly využity veřejně dostupné databáze a zdrojová data
poskytovaná příslušnými institucemi (ČHMÚ, VÚV, MŽP, KÚ PK, územně plánovací dokumentace města
Nový Jičín atd.).
Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno rozptylovou studií zpracovanou dle metodiky SYMOS 97 s
využitím dalších metodik a emisních faktorů doporučených MŽP.
Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy a z průmyslových zdrojů hluku byl použit program HLUK+
verze 13.5 (RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy
vycházejí z Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy, autorizovaného pro použití v
hygienické službě rozhodnutím hlavního hygienika České republiky a z novelizované metodiky pro výpočet
hluku z dopravy.Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy jsou v České republice časově
posledním a vývojově nejvyšším stupněm modelů pro výpočet vlivu dopravy na kvalitu akustické situace ve
venkovním prostředí. Výsledky modelů autoři ověřují měřením a prokazují tak vhodnost výše uvedeného
programu. Použití novely je hygienickou službou rovněž schváleno. Podle této metodiky je počítána
ekvivalentní hladina hluku LAeq,T od trasy s proměnným dopravním provozem v libovolném referenčním
bodě, vyjádřená v jednotkách dB.
Při výpočtu ekvivalentní hladiny hluku LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku
vychází program z metodiky, zveřejněné v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových
staveb – stavební akustika“.
Podrobněji jsou zmíněné metodiky komentovány v příslušných studiích.

D.VI.
CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ - NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V rámci vyhodnocení vlivu na tok Lavičského potoka nebyly k dispozici údaje o vodnosti toku a kvalitě vody
neboť tento tok není dlouhodobě sledován. Vzhledem k relativně malému množství vypouštěných
odpadních vod z ČOV a navržené technologii na úrovni BAT se však nejedná o významný nedostatek ve
znalostech. Podrobnější informace a vyhodnocení bude provedeno v rámci vodoprávního řízení.
Vzhledem ke zkušenostem z jiných obdobných areálů nepředpokládáme výraznější odchylky ve vlivech
přesahujících hranice vlastního areálu oproti stavu popsaném v tomto oznámení.
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Můžeme tedy konstatovat, že při zpracování se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo
neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a
veřejného zdraví. Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (stávající průmyslová zástavba,
zemědělská činnost) 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)
Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, již provedených investic v území,
dopravního napojení a potřeb uživatelů areálu.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i hluková a rozptylová studie a nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora je výstavba nového areálu pro skladování zboží spotřebního a potravinářského
charakteru.
Areál je navržen v těsné blízkosti dálniční mimoúrovňové křižovatky dálnice D1
Areál bude dopravně napojen stávajícím sjezdem ze silnice na Hrbov a nově vybudovaným vjezdem ze
silnice II/602 (Velké Meziříčí – Měřín).
Nově navržený areál bude tvořen vnitřně děleným skladovým objektem s administrativními vestavky a
venkovními manipulačními plochami. Součástí areálu bude parkoviště pro osobní vozidla, dodávky a několik
nákladních vozidel.
V souvislosti se záměrem se předpokládá pouze mírný nárůst automobilové dopravy na navazující silniční
síti, většina dopravy bude využívat dálnici D1.
V souvislosti se záměrem se uvažuje s potřebou 400 pracovních míst, ve 3 směnách.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí mimo areál dojde k relativně malé změně množství
stávajících emisí škodlivin do ovzduší, vliv na celkovou kvalitu ovzduší tak nebude významný. Rozptylová
studie zpracovaná v rámci tohoto oznámení vyhodnotila vliv na stávající kvalitu ovzduší jako nevýznamný.
Záměr významnějším způsobem nezmění stávající zdroje hluku.
V areálu nebudou skladovány látky, které by znamenaly významné riziko pro životní prostředí či lidské
zdraví.
Celkově se tedy nebude jednat o významné negativní ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
•
•
•

1 Grafické přílohy
2 Rozptylová studie
3 Hluková studie
4 Biologický průzkum
5 Doklady:
vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
stanovisko starosty Velkého Meziříčí k přípravě kanalizačního přivaděče

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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SO 12
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HYDRANT
13
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NOVÝ AREÁLOVÝ POŽÁRNÍ VODOVODNÍ ŘAD
NOVÝ AREÁLOVÝ VODOVODNÍ ŘAD
NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN 150
NOVÉ SILOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ
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6
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zast. plocha 201m²
zast. plocha 35m²
zast. plocha 76m²
délka ~ 56m
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ČOV, přípojky, rozvody, RŠ
ležaté rozvody, ORL, RŠ
plocha 680m²
VŠ, podzemní rozvody vody
ležeté vedení podzemní
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SIL

NIC

SO 19

13
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5
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. „BOMAVET, s.r.o, Bohmova 1, 621
00 Brno“. Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem záměru "Park Lavičky" a
byla vytvořena jako příloha oznámení záměru ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb. V oznámení je
uveden podrobnější popis záměru, vzhledem k tomu, že tato studie tvoří nedílnou součást oznámení
není zde popis podrobněji opakován.
Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území vyvolaný
automobilovou dopravou obsluhující záměr a vytápění objektu. Technologické zdroje v hodnoceném
areálu instalovány nebudou. Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž tuhými látkami (PM10 a PM2,5),
oxidem dusičitým (NO2), benzenem a benzo(a)pyrenem.
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 97, vytvořený společností IDEA-ENVI s.r.o. podle
metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné legislativy (2014).
Rozptylová studie je zpracována dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění, přílohy č.
15. k vyhlášce k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

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

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.
Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.

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° při všech třídách stability a
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
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• 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.
Kompletní text metodiky je uveden na webových stránkách ČHMÚ (www.chmi.cz).
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Výpočet byl proveden pro následující zdroje:
•

automobilová doprava obsluhující záměr

•

zdroje tepla využívající jako palivo zemní plyn

Emise z dopravy
Pro výpočet imisní zátěže z nárůstu dopravy bylo uvažováno s následujícím nárůstem dopravních
intenzit do areálu (příjezdů a odjezdů za 24 hodin):
osobni
640

nákladní
320

1

Rozložení dopravy (pohybů za 24 hodin) na okolní komunikace je uvedeno na následujícím obrázku:

V areálu bude parkoviště s kapacitou 125 parkovacích stání, z toho 125 stání pro osobní vozidla
zákazníků a zaměstnanců. Pro nakládku nákladních vozidel jsou vymezena nakládací místa – doky
v jihozápadní jihovýchodní stěně objektu. dále se v areálu počítá s vytvořením 6 stání pro parkování
nákladních automobilů.
Emisní faktory
Pro výpočet emisí byly využity emisní faktory MEFA 2013, uvažovaná emisní úroveň Euro 3 pro rok
2022, plynulost dopravy na stupni 3:
10 km/h
2025

1

OA

LN

50 km/h
TN

90 km/h

OA

LN

TN

OA

LN

TN

NOx (g/km)

0.52042 0.90730 1.83690

0.3077

0.4850

1.0217

0.3480

0.5312

0.9462

PM10 (g/km)

0.05970 0.17450 0.40650

0.0407

0.1021

0.1765

0.0274

0.1083

0.1287

PM2,5 (g/km)

0.04346 0.16120 0.32430

0.0285

0.0993

0.1342

0.0214

0.0989

0.1038

benzen (g/km)

0.00440 0.00320 0.03030

0.0021

0.0015

0.0129

0.0027

0.0011

0.0096

benzoapyren (µg/km)

0.00527 0.01369 0.01181

0.0048

0.0123

0.0107

0.0048

0.0139

0.0126

příjezd + odjezd = pohyb
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Resuspenze
Množství škodlivin emitovaných při provozu komunikace v důsledku resuspenze na veřejných
komunikacích bylo stanoveno podle metodiky „METODIKA PRO VÝPOČET EMISÍ ČÁSTIC
POCHÁZEJÍCÍCH Z RESUSPENZE ZE SILNIČNÍ DOPRAVY (CENEST 12/2018)“.
Emise z vytápění a přípravu teplé vody
Vytápění objektů v areálu bude zajištěno kotli a teplovzdušnými klimatizačními jednotkami využívající
3
jako palivo zemní plyn. Celková roční spotřeba areálu je předpokládána ve výši 268 770 m /rok.
Při maximálním výkonu bude vytápění zdrojem následujícího množství emisí:
spotřeba

NOx

VZT SO 01

101.6

114.8

4.9

VZT SO 02

22.7

25.7

1.1

kotelny SO 01

13.5

15.2

0.6

kotelna SO 02

6.7

7.6

0.3

144.5

163.3

6.9

3

(g/h)

(g/h)

celkem

(m /h)

CO

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha.

Souhrn použité větrné růžice je uveden v následující tabulce:
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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, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK, výpočtová výška 1,6 m nad
terénem. Síť je definována souřadnicemi:
levý dolní roh

-641184

-1135130

pravý horní roh

-643584

-1137130

Dále byl výpočet proveden pro 3 vybrané výpočtové body umístěné do prostoru oken v nejvyšším
podlaží obytných budov v okolí záměru:

Hrbov č.p. 20

Hrbov č.e. 12

Lavičky č.p.32

Rozmístění jednotlivých bodů je zřejmé z grafické přílohy této studie. Pro všechny referenční body byl
výpočtovým programem SYMOS vygenerován výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze č.1 k zákonu
201/2012 Sb.:
znečišťující látka
oxid dusičitý (NO2)

tuhé látky frakce PM10
tuhé látky frakce PM2,5
benzen
benzo(a)pyren (BaP)
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doba průměrování

imisní limit

přípustná četnost překročení
za kalendářní rok

1 hodina

200 µg.m-3

18

1 rok

40 µg.m-3

-

24 hodin
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok

50 µg.m

-3

35

40 µg.m

-3

-

20 µg.m

-3

-

-3

-

-3

-

5 µg.m
1 µg.m
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4. Výsledky výpočtu
4.1. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži NO2
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
-3
dosahuje nejvýše 0,31 µg.m . Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu.
-3
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty cca 0,8 % limitu (40 µg.m ).
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaného záměru, z výpočtu
-3
-3
vycházejí ve výši do 3,2 µg.m , tedy cca 1,6 % imisního limitu (200 µg.m ). Toto výpočtové maximum
vychází do vlastního areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže
dosahovat hodnot ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.2. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži PM10
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 0,26 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,65%
-3
limitu (40 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do vlastního areálu. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů, z výpočtu vycházejí
-3
-3
ve výši do 1,04 µg.m , tedy cca 2,1 % imisního limitu (50 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází
do prostoru vlastního areálu. Doby trvání maximální koncentrace jsou relativně krátké. Významnější
ovlivnění stávající četnosti dosažení imisního limitu tedy nepředpokládáme.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.3. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěž PM2,5
Průměrné roční koncentrace PM2,5 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
-3
dosahuje nejvýše 0,185 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,9 %
-3
limitu (20 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujícím obrázku:

průměrné roční koncentrace PM2,5

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.4. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěž benzenu
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného
-3
záměru, dosahuje nejvýše 0,015 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty
-3
do 0,3 % limitu (5 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujícím obrázku:

průměrné roční koncentrace benzenu

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.5. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěž BaP
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
-3
dosahuje nejvýše 0,023 ng.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 2,3%
-3
limitu (1 ng.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech
-3
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot nižších 0,005 ng.m a méně.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujícím obrázku:

průměrné roční koncentrace BaP

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.

4.5. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži ve vybraných
bodech
Nárůst koncentrace ve vyhodnocovaných bodech je uveden v následující tabulce:
NO2
objekt
Hrbov č.p. 20
Hrbov č.e. 12
Lavičky č.p. 32
naměřená imisní zátěž 2020
průměrné pětiletí 2015-2019
limit

roční
průměr
0.005
0.029
0.012
11.200
14.300
40,000
(µg.m-3)

hodinové
maximum
0.314
0.920
0.547
62.000
200,0
(µg.m-3)

PM10
roční
průměr
0.002
0.014
0.005
15.000
19.900
40,000
(µg.m-3)

24hodinové
maximum2
0.039
0.122
0.057
26.500
35.700
50,000
(µg.m-3)

PM2,5

benzen

BaP

roční
průměr
0.001
0.010
0.004
10.800
14.900
20.000

roční
průměr
0.0001
0.0008
0.0003
0.800
1.100
5,000
(µg.m-3)

roční
průměr
0.0003
0.0015
0.0006
0.400
0.500
1,0000
(ng.m-3)

S ohledem na předpokládanou úroveň stávající imisní zátěže (viz kap. 5) tedy v součtu se stávající
imisní zátěží neočekáváme významnější změnu stávající imisní zátěže v prostoru s obytnou
zástavbou.

2

U naměřených hodnot a u hodnot za aktuální pětiletí je uváděna 36. nejvyšší koncentrace.
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území
kód

název

vzdálenost (km)

měřítko

representativnost

JKRI

Křižanov

9.8

oblastní

desítky až stovky km

JTRE

Třebíč

17.9

oblastní

4 - 50 km

JZNZ

Ždár nad Sázavou

21.1

okrskové

0,5 - 4 km

JJIH

Jihlava

26.1

oblastní

4 - 50 km

JJIZ

Jihlava-Znojemská

27.2

střední

100 – 500 m

Stanice s šedým tiskem jsou ve větší vzdálenosti než je jejich representativnost.
Pro popis stávajícího stavu přímo v lokalitě využíváme údaje o průměrné imisní zátěži za aktuální
pětiletí poskytované ČHMÚ.

Oxid dusičitý (NO2)

-3

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace NO2 na stanici Jihlava 11.2 µg.m . Což činí cca 28%
-3
imisního limitu (LVr=40 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 na této stanici dosáhla 62.0 µg.m což činí cca 31% imisního
-3
limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m ). Předpokládáme tedy, že imisní limit
této škodliviny je dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2015-2019 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
-3
-3
koncentrace do 14,3 µg.m , tedy asi 36% limitu (LVr=40 µg.m ). V případě maximálních hodinových
-3
-3
koncentrací pak odhadujeme imisní zátěž maximálně do 80 µg.m (LV1h=200 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
-3
dosahuje hodnoty do 0,314 µg.m , příspěvek maximální hodinové koncentrace se očekává do
-3
3,2 µg.m . Nejvyšší příspěvky vychází do prostoru vlastního areálu. Ve větší vzdálenosti od areálu
hodnota příspěvků klesá.
roční průměr
hodinové maximum

limit

AIM 2020

2015-2019

příspěvek

11.200

14.300

0.314

40

3.182

200

62.000

-

Imisní příspěvky vyvolané provozem hodnoceného záměru jsou tedy poměrně nízké. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže nad hodnotu imisního
limitu.
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Tuhé látky - PM10

-3

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici Křižanov 15.0 µg.m . Což činí cca
-3
42% imisního limitu (40 µg.m ). Stávající hodnota tedy nepřesahuje hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 na této stanici dosáhla 56.3 µg.m-3 což je nad hodnotou
-3
imisního limitu (LV24h=50 µg.m ), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 1 případ, tedy méně než
limitem tolerovaná četnost (35 případů za rok), 36. nejvyšší průměrná denní naměřená koncentrace
-3
činila 26.9 µg.m-3 což je pod hodnotou imisního limitu (LV24h=50 µg.m ).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2015-2019 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční
-3
-3
koncentrace do 19.9 µg.m , tedy 50 % hodnoty limitu (LVr=40 µg.m ). Limit tedy není dosažen.
V případě maximálních denních koncentrací za období 2015-2019 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po
odečtení 35 případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu):

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní
-3
-3
koncentrace cca 35.7 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 vyvolaný hodnoceným záměrem v areálu dosahuje
-3
-3
hodnoty do 0.26 µg.m , příspěvek maximální 24hodinové koncentrace se očekává do 1.04 µg.m .
Nejvyšší příspěvky vychází do vlastního areálu. Doby trvání maximálních koncentrací jsou velmi
nízké.
AIM 2020

2015-2019

příspěvek

limit

roční průměr

15.000

19.900

0.260

40

24hodinové maximum

26.500

35.700

1.039

50

Imisní příspěvky vyvolané provozem hodnoceného záměru jsou tedy poměrně nízké. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje nové nadlimitní stavy.
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Tuhé látky - PM2,5

-3

V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace PM2,5 na stanici Křižanov 10.8 µg.m . Což je pod
-3
hranicí imisního limitu (20 µg.m ).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2015-2019 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM2,5:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM2,5 průměrné roční
-3
-3
koncentrace do 14.9 µg.m , tedy nedosahuje hodnoty stávajícího platného limitu (LVr=20 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace PM2,5 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
-3
dosahuje hodnoty do 0,185 µg.m (tedy 0,93% limitu), nejvyšší příspěvek vychází do vlastního areálu.
Ve větší vzdálenosti od areálu hodnota příspěvku klesá.
roční průměr

AIM 2020

2015-2019

příspěvek

limit

10.800

14.900

0.185

20

Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů mimo vlastní
areál.

Benzen
V blízkosti záměru nebyly roce 2020 průměrné roční koncentrace benzenu vyhodnocovány, na
-3
stanici v Jihlavě byly naměřeny průměrné roční koncentrace této škodliviny ve výši 0.8 µg.m , což je
-3
pod hranicí imisního limitu (5 µg.m ):

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2015-2019 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu se v předmětné lokalitě dosahuje do
-3
-3
1,1 µg.m , imisní limit (5 µg.m ) tedy není překročen.
Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém
-3
území dosahuje hodnoty do 0,015 µg.m , nejvyšší příspěvek vychází do vlastního areálu. Ve větší
vzdálenosti od areálu hodnota příspěvku klesá.
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roční průměr

AIM 2020

2015-2019

příspěvek

limit

0.800

1.100

0.015

5

Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže nad hodnotu imisního
limitu.

Benzo(a)pyren
V roce 2020 byly průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu na stanici ve Žďáře naměřeny ve
-3
-3
výši 2,2 ng.m , na stanici ve Valašském Meziříčí pak 0.4 ng.m . Což je pod hranicí imisního limitu
-3
(1 ng.m ).

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2015-2019 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace BaP:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě dosahuje hodnoty
-3
-3
0.5 ng.m , imisní limit (1 ng.m ) tedy není dosažen.
Příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu vyvolaný hodnoceným záměrem
-3
v zájmovém území dosahuje hodnoty do 0,023 ng.m . Nejvyšší příspěvek je dosahován v prostoru
-3
areálu, mimo něj hodnota příspěvku klesá na 0,005 ng.m a méně.
roční průměr

AIM 2020

2015-2019

příspěvek

limit

0.400

0.500

0.023

1

Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů.

6. Kompenzační opatření
Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. Jak je
dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zátěže pro oxid dusičitý (NO2)
PM10, PM2,5.ani benzenu či BaP v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována.
Očekávaný imisní příspěvek hodnocených škodlivin je však velmi nízký a zdaleka nedosahující
hodnotu 1% imisního limitu, proto nepředpokládáme nutnost případného uložení kompenzačních
opatření prověřit v rámci územního řízení.
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7. Závěry
Z hlediska stávající imisní zátěže je realizace záměru přípustná neboť v případě součtu očekávaného
imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot stávající imisní zátěže docházíme
k závěru, že realizací navrhovaných zdrojů nedojde v okolí záměru k výraznému ovlivnění stávající
kvality ovzduší ani ke vzniku nových přeslimitní stavů, tedy k dosažení či překročení hodnot imisního
limitu pro průměrné roční ani maximální hodinové či denní koncentrace vlivem záměru.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu
předmětného zdroje nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné zátěži obyvatel.
V Brně 8.7.2021

………………………………………………….
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 50m
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8.2. Výpočtové body mimo pravidelnou síť
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8.3.Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2
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8.4. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2
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8.5. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10
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8.6. Příspěvek maximální denní koncentrace PM10
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8.7. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM2,5
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8.8. Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu
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8.9. Příspěvek průměrné roční koncentrace BaP
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2

ÚVOD
1.1. Ú

EL STUDIE

P edm tem studie je posouzení a vyhodnocení vlivu hluku generovaného provozem
zdroj hluku po zprovozn ní logistického parku na objekty nedaleké obytné zástavby
v denních a no ních hodinách.
Zám rem investora je realizace stavby logistického parku a související infrastruktury.
Projekt navrhuje jednu halu o celkové pronajímatelné ploše 55 964 m2, výška haly
12,5 m. Obvodový pláš objektu bude tvo en sendvi ovými panely z pozinkovaných
plech , s výplní minerální izolací, u administrativní vestavby bude oplášt ní dopln no
pásy oken a dve í. Oplášt ní bude dopln no o úrov ové vratové vjezdy, nakládací
m stky s t snícími límci, sek ními vraty a požární únikové a provozní ocelové dve e.
Posouzení bylo provedeno výpo tovým postupem na základ zadavatelem dodaných
podklad o dopravním zatížení a stacionárních zdrojích hluku na st echách hal. Tato
studie byla zhotovena jako podklad pro oznámení zám ru podle zákona 100/2001 Sb.

1.2. VSTUPNÍ ÚDAJE
Název:
Místo:
Kraj:
Investor:

Logistický areál 7R Park
Lavi ky
Vyso ina
7R, s r.o.

1.3. CHARAKTERISTIKA LOKALITY
Zájmové území se nachází na relativn rovné ploše podél jihozápadní hranice
komunikace II/602, za níž cca 60m dále SV sm rem následuje rovnob žná D1. Krom
t chto dvou dominantních komunikací jsou prakticky všemi sm ry pásy obd lávané
zem d lské p dy. Nejbližší obytná zástavba je cca 600m JZ od areálu na okraji obce
Hrbov, podobn pak severním sm rem okraj obce Lavi ky. Samostatný objekt cca
100m jižn od okraje areálu slouží k rekreaci a limity se na n j nevztahují, do výpo tu
byl zahrnut pouze z informa ních d vod (ref. bod . 2).

LEGISLATIVA
2.1. PODMÍNKY PRO

EŠENÍ STUDIE

Hygienické limity hluku v chrán ných venkovních prostorech staveb
a v chrán ném venkovním prostoru (NV 272/2011, §12)
(1) Ur ujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysoko-energetického impulsního hluku,
je ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v kmito tových
pásmech. V denní dob se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlu n jších hodin (LAeq,8h), v no ní dob pro nejhlu n jší 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk
z dopravy na pozemních komunikacích, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h)
a celou no ní dobu (LAeq,8h).
(2) Ur ujícím ukazatelem vysokoenergetického impulsního hluku je ekvivalentní
hladina akustického tlaku C LCeq,T a sou asn pr m rná hladina expozice zvuku C LCE
3

jednotlivých impuls . V denní dob se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlu n jších hodin (LCeq,8h), v no ní dob pro nejhlu n jší 1 hodinu (LCeq,1h).
(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví sou tem
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T50 dB a korekcí p ihlížejících ke druhu
chrán ného prostoru a denní a no ní dob , které jsou uvedeny v tabulce . 1 ásti A
p ílohy . 3 k tomuto na ízení. V p ípad hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku
z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se p i te další
korekce -5 dB.
(4) Stará hluková zát ž LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro no ní dobu se zjiš uje
m ením nebo výpo tem z údaj o ro ní pr m rné denní intenzit a skladb dopravy
v roce 2000 poskytnutých správcem pop ípad vlastníkem pozemní komunikace nebo
dráhy. Hygienický limit stanovený pro starou hlukovou zát ž se vztahuje na ucelené
úseky pozemní komunikace nebo dráhy.
(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zát že
stanovený sou tem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro
starou hlukovou zát ž uvedené v tabulce . 1 ásti A p ílohy . 3 k tomuto na ízení
z stává zachován i
a) po položení nového povrchu vozovky, provád né údržb
a rekonstrukci
železni ních drah nebo rozší ení vozovek p i zachování sm rového nebo výškového
vedení pozemní komunikace nebo dráhy a b) pro krátkodobé objízdné trasy.
(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zát že
stanovený sou tem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro
starou hlukovou zát ž uvedené v tabulce . 1 ásti A p ílohy . 3 k tomuto na ízení
nelze uplatnit v p ípad , že se hluk p sobený dopravou na pozemních komunikacích
a dráhách po 1. lednu 2001 v p edm tném úseku pozemní komunikace nebo dráhy
zvýšil o více než 2 dB. V tom- to p ípad se hygienický limit ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T stanoví postupem podle odstavce 3. Jestliže ale byla
hodnota hluku p sobeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách p ed
jejím zvýšením o více než 2 dB podle v ty první vyšší než hodnoty uvedené v tabulce
. 2 ásti A p ílohy . 3 k tomuto na ízení, pak se k hygienickým limit m ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoveným podle odstavce 3 p i te další korekce
+5 dB.
(7) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického
impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro no ní dobu
LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypo te
zp sobem upraveným v ásti C p ílohy . 3 k tomuto na ízení.
(8) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se
vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou no ní dobu
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
(9) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební
innosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 p i te další korekce podle
ásti B p ílohy . 3 k tomuto na ízení.
P íloha . 3
Stanovení hygienických limit hluku v chrán ných venkovních prostorech staveb a v
chrán ném venkovním prostoru
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ást A

tabulka 1
Korekce pro stanovení hygienických limit hluku v chrán ných venkovních prostorech
staveb a v chrán ném venkovním prostoru
Druh chrán ného prostoru
Chrán ný venkovní prostor staveb l žkových
zdravotnických za ízení v etn lázní
Chrán ný venkovní prostor l žkových
zdravotnických za ízení v etn lázní
Chrán ný venkovní prostor ostatních staveb
a chrán ný ostatní venkovní prostor

1
-5

Korekce (dB)
2
3
0
+5

4
+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nes ítají.
Pro no ní dobu se pro chrán ný venkovní prostor staveb p i ítá další korekce -10 dB,
s výjimkou hluku z dopravy na železni ních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce . 1:

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdroj a hluk ze železni ních stanic
zajiš ujících vlakotvorné práce, zejména roz a ování a sestavu nákladních vlak , prohlídku
vlak a opravy voz . Pro hluk ze železni ních stanic zajiš ujících vlakotvorné práce, které byly
uvedeny do provozu p ede dnem 1. listopadu 2011, se p i ítá pro no ní dobu další korekce +5
dB.
2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. t ídy, místních komunikacích III.
t ídy a ú elových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona . 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis .
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. t ídy a místních komunikacích I.
a II. t ídy v území, kde hluk z dopravy na t chto komunikacích je p evažující nad hlukem
z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách
v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zát že.

tabulka 2
hodnoty hluku p sobeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro
použití další korekce + 5 dB podle § 12 odst. 6 v ty t etí
Pozemní komunikace a
železni ní dráhy
Dálnice, silnice I. a II. t ., místní
komunikace I. a II. t .

Doba dne

LAeq,T[dB]

Denní
No ní
Denní
No ní
Denní
No ní
Denní
No ní

65
55
60
50
65
60
60
55

Silnice III. t ., komunikace III. t .
a ú elové komunikace
Železni ní dráhy v ochranném
pásmu dráhy
Železni ní dráhy mimo
ochranné pásmo dráhy
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2.2. D

SLEDKY PRO EŠENÍ STUDIE

Pro stávající obytné objekty zájmového území byly pro ú ely hodnocení akustické
studie ve venkovním prost edí uvažovány tyto nejvýše p ípustné hodnoty hluku
v chrán ném venkovním prostoru a v chrán ných venkovních prostorech staveb:
základní hodnota hluku
korekce pro no ní dobu
korekce podle tabulky 1, sloupce 4

LAeq,T = + 50 dB
k = - 10 dB
k = + 20 dB

T mto korekcím odpovídá celkový hlukový limit pro den LAeq,T = 50 dB, pro noc
platí limit ve výši LAeq,T = 40 dB, v blízkosti dálnice D1 a silnice II/602 výpo tem
zjišt na možnost uplatn ní limit pro SHZ (70/60 dB). Porovnáním hluku z r.
2000 a sou asného byl zjišt n nár st hodnot nižší než 1 dB.

2.3. METODIKA VÝPO

TU

Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy a z pr myslových zdroj hluku byl použit
program HLUK+ verze 13.5 (RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Algoritmy
výpo tu hluku pozemní dopravy vycházejí z Metodických pokyn pro výpo et hladin
hluku z dopravy, autorizovaného pro použití v hygienické služb rozhodnutím hlavního
hygienika eské republiky a z novelizované metodiky pro výpo et hluku z dopravy.
Metodické pokyny pro výpo et hladin hluku z dopravy jsou v eské republice asov
posledním a vývojov nejvyšším stupn m model pro výpo et vlivu dopravy na kvalitu
akustické situace ve venkovním prost edí. Výsledky model auto i ov ují m ením a
prokazují tak vhodnost výše uvedeného programu. Použití novely je hygienickou
službou rovn ž schváleno. Podle této metodiky je po ítána ekvivalentní hladina hluku
LAeq,T od trasy s prom nným dopravním provozem v libovolném referen ním bod ,
vyjád ená v jednotkách dB.
P i výpo tu ekvivalentní hladiny hluku LAeq generované ve venkovním prost edí
pr myslovými zdroji hluku vychází program z metodiky, zve ejn né v materiálu
„Podklady pro navrhování a posuzování pr myslových staveb – stavební akustika“.
V programu se uvažuje jenom se složkou hluku ší eného vzduchem. Po ítají se
hodnoty akustického tlaku A, deskriptorem pro vyjád ení úrovní akustického tlaku A ve
venkovním prost edí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A. Akustická situace po
realizaci plánovaného zám ru byla zjiš ována standardním výpo etním postupem.
K výpo t m bylo použito výše popsaného programu.
Program vyžaduje p i vytvá ení výpo tového prost edí zadání typ terén. Používá se
globální volby „terén odrazivý“ nebo „terén pohltivý“, resp. m že být použit atribut
„vno eného“ terénu. Terén odrazivý p sobí minimální útlum zvukových vln. P evážn
se jedná o betonové i asfaltové plochy a vodní hladinu. P i ší ení zvukové vlny nad
terénem pohltivým naopak dochází k v tšímu útlumu zvukových vln. Tento terén je
charakterizován nap . travnatými plochami, obilím, nízkými zem d lskými kulturami.
Pro výpo et byl použit „terén pohltivý“, i když menší ást ploch bude odrazivá.
Pro výpo ty byl zvolen rok 2021 a využit reálný mapový podklad. Grafické výstupy
v obrazové p íloze jsou p evzorkovány tak, aby se vešly na stránku, takže z nich nelze
ur it m ítko. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v referen ních bodech byly
stanovovány 2m p ed fasádou dom ve výšce oken místností. Izofony byly po ítány
ve výšce 3m.
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PODKLADY PRO VÝPO ET
3.1. REFEREN

NÍ BODY

Pro posouzení hlukových imisí v nejbližší obytné zón a v chrán ném venkovním
prostoru byly zvoleny pro hodnocení budoucího stavu 3 referen ní body. V t chto
bodech byl proveden výpo et hlukové zát že. Umíst ní referen ních bod (jedná se o
domy v blízké obytné zástavb ) pro hodnocení hlukové zát že je patrné z obr. . 2 a
tabulky . 3.
tabulka 3 –referen ní body
.

1
2
3

adresa
Hrbov 20
Hrbov 12
Lavi ky 32

3.2. CHARAKTERISTIKA ZDROJ
Stacionární zdroje
Stacionárními zdroji budou vzduchotechnické jednotky na st eše haly (celkem 16 ks –
každý 70dB – pro lepší p ehlednost byly v modelu n které slou eny pomocí tzv.
hlukové kalkula ky), parkovací a manipula ní plochy a doky pro taha e (41) a osobní
automobily + dodávky (125).

Mobilní zdroje

P íjezd a odjezd 160 TNA a 320 OA za 24 hodin (tam i zp t = 320 TNA a 640 OA)
Pozadí – silnice II/602: 7143 OA, 1488 TNA ( SD 2016 / dopo et 2021)
Pozadí – dálnice D1: 29704 OA, 11926 TNA (
dtto
)

P ÍSP VEK ZÁM RU K AKUSTICKÉ SITUACI
Opat ení pro omezení akustické zát že

Hluk z mobilních ani stacionárních zdroj generovaný provozem logistického parku
nep ekro í p íslušné akustické limity pro denní ani no ní dobu, naopak je splní
s velkou rezervou. Na celkové akustické situaci se tento hluk projeví navýšením max.
o 0,1 dB v p ípad bodu . 3 (Lavi ky), u zbylých dvou dojde ke snížení akustické
zát že odstín ním hluku z D1 a II/602 vlastním objektem. Opat ení pro eliminaci hluku
není tedy nutné navrhovat.

ZÁV R
P edložená hluková studie hodnotí situaci akustické zát že generované
provozem stacionárních a mobilních zdroj hluku po zprovozn ní logistického
parku firmy 7R s.r.o. v lokalit Lavi ky v denních a no ních hodinách. Hluk
z výše uvedených zdroj nep ekro í hygienické limity pro denní ani no ní dobu
v chrán ném venkovním prostoru nedaleké okolní obytné zástavby, další
opat ení pro jeho eliminaci není tedy nutné navrhovat.
7
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1.

Úvod

Biologický průzkum představuje průzkum zpracovaný na přelomu jarního a letního období pro účely záměru "Park Lavičky průmyslová zóna". Biologický průzkum byl zpracován v území dotčeném záměrem s mírným přesahem vně, a byl zaměřen na
popis a zhodnocení kvality biotopů dotčených v území záměru, zejména pak na zjištění potenciálního výskytu zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
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2.

Popis záměru

Umístění a předmět záměru
Předmětem záměru je skladový areál v lokalitě jižně od dálnice D1 "Park Lavičky - průmyslová zóna." Předmětný prostor záměru
leží při silnici II/602 a Exitu 141. Jeho větší, severozápadní část tvoř pole, menší jihozápadní část pak ladem ponechaná plocha
s navážkami. Od jihu dotčené území vymezuje tok Lavičského potoka a úsek silnice III/0027 do Hrbova. Území je svažité směrem
na jih až jihozápad.
Záměr je umístěn v souladu s územním plánem Lavičky, kde jsou předmětné pozemky vymezeny jako plochy výroby a
skladování - lehký průmysl (VL), a to v rámci ploch Z22 a Z31. Severně od silnice II/602 pak leží plocha Z21, zčásti již
zastavěná průmyslovým areálem.
Záměr je navržen na těchto pozemcích (trvalý zábor): p. č. 2049, 2053/1, 2053/2, 2053/3, 2053/4, 2053/5, 2056/1, 2056/2, 2056/3,
2553. Dále budou dočasně dotčeny pozemky p. č. 2054/1, 2055/1, 2549, 2552.
Celková výměra řešeného území je 5,5964 ha.
Záměr je umístěn na území následujících územních jednotek:
Kraj
Kraj Vysočina

Okres
Žďár nad Sázavou

ORP
Velké Meziříčí

Obec
Lavičky

Katastrální území
Lavičky u Velkého Meziříčí

Obr.: Umístění záměru
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Stručná charakteristika záměru
Předmětem záměru je výstavba skladových hal včetně administrativní části. Součástí záměru je napojení na silnici II/602.
Maximální půdorysné rozměry objektu jsou 385,04m x 42,94m. Maximální výška hal bude 12,5m. Konstrukce je řešena
železobetonovým prefabrikovaným skeletem opláštěným sendvičovými panely. Základní modul v podélném směru je 22,6 m, v
příčném směru 12m.
Projekt bude rozdělen na dvě samostatné skladové haly SO 01 se dvěma administrativními částmi a skladovou halou SO 02 s
jednou administrativní částí.
Součástí stavby budou areálové komunikace a odstavné parkovací plochy, dále retenční nádrž pro dešťové vody s výústním
objektem do Lavičského potoka. Dále bude dočasně na pozemku umístěna čistírna odpadních vod. V budoucnu se předpokládá
napojení na nově plánovaný kanalizační řad. V projektu se předpokládá přeložka VN a vedení CETIN. Dále se předpokládá
úprava části komunikace II/602 (sjezd do areálu a řešení napojovacích pruhů).
(Pozn.: podrobnější popis je popsán v oznámení záměru)
Obr.: Koordinační situace záměru
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3.

Biologický průzkum

3.1. Přírodní poměry a charakteristika dotčeného území
Hodnocené území se nachází v Kraji Vysočina, a tvoří jej území mezi silnicí II/602 severně a Lavičským potokem včetně a
úsekem silnice III/0027. Větší, severozápadní část území tvoř pole (aktuálně oseté řepkou), menší jihozápadní část tvoří plocha
(částečně na navážkách), kterou pokrývají travnatá lada, místy i s drobnými nálety keřů. Území je svažité směrem na jih až
jihozápad. Dotčené území tedy zahrnuje pozemky katastrované jako orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha (ostatní
komunikace) a vodní plocha (koryto vodního toku umělé).
3.1.1. Geomorfologické, geologické a pedologické poměry
Hodnocené území leží ve východní části Česko-moravské vrchoviny v centrální části Křižanovské vrchoviny. Zařazení na nižší
úrovni je následující:
soustava: Česko-moravská soustava
podsoustava: Českomoravská vrchovina
celek: Křižanovská vrchovina
podcelek: Bítešská vrchovina
okrsek: Velkomeziříčská pahorkatina
Geologický podklad tvoří hlubinné vyvřeliny moldanubika (granity, křemenné syenity), v nivě Lavičského potoka pak kvarterní
uloženiny nezpevněných sedimentů (hlíny, písky a štěrky).
Z půd zcela dominují kambizemě mesobazické, v nivě Lavičského potoka pak gleje modální.
3.1.2. Klimatické poměry
Tab.: Základní klimatické charakteristiky pro oblast MT5 a MT9
Základní klimatické charakteristiky
Počet letních dnů
Počet dnů s prům. teplotou 10 °C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v říjnu
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

MT5
30-40
140-160
130-140
40-50
-3 až -5
6-7
16-17
6-7
110-120
350-450
250-300
60-100
120-150
50-60

MT9
40-50
140-160
100-130
30-40
-3 až -4
6-7
17-18
7-8
100-120
400-450
250-300
60-80
120-150
40-50

Dle Quitta území leží v mírně teplé oblasti při rozhraní MT5 a MT9. Podnebí je charakterizováno dlouhým, teplým, suchým až
mírně suchým létem s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá s krátkým trváním
sněhové pokrývky.
3.1.3. Hydrologické poměry
Hodnocené území leží v povodí Moravy, v dílčím povodí (3. řádu) 4-16-02 - Oslava a Jihlava od Oslavy po Rokytnou, v povodí 4.
řádu: 4-16-02-0450-0-00 - Lavičský potok.
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3.1.4. Biogeografická charakteristika území
Zájmové území leží víceméně v centrální části Velkomeziříčského bioregionu (1.50). Bioregion leží na severozápadě jižní Moravy,
přičemž jižním cípem zasahuje do Rakouska. Zabírá moravskou stranu Českomoravské vrchoviny, tj. téměř celou Křižanovskou
vrchovinu (kromě západního a východního okraje) a vyšší západní okraj Jevišovické pahorkatiny. Má protáhlý tvar ve směru JZ–
SV a v České republice plochu 2542 km2.
Bioregion je tvořen pahorkatinou na zdviženém zarovnaném povrchu na rulách a syenitech. Převažuje ochuzená hercynská biota
4. bukového stupně s přechody do 5. stupně. Zejména na východním okraji je patrný vliv suchých, teplejších částí jihozápadní
Moravy s přítomností východních a jižních migrantů a řadou mezních prvků. Potenciální vegetace náleží jednotvárným bikovým
bučinám, na členitějším reliéfu i květnatým bučinám. Netypickou část tvoří jihovýchodní okraj bioregionu, který je nižší, teplejší,
sušší, a vyskytují se zde i acidofilní doubravy, v údolích větších toků též dubohabrové háje.
V současné krajině převažuje orná půda, lesy jsou převážně kulturní smrčiny, méně bory; fragmenty bučin jsou nepatrné. Typické
jsou drobné rybniční pánve.
Bioregion se rozkládá v mezofytiku a zaujímá střední, převážně moravskou část fytogeografického okresu 67. Českomoravská
vrchovina, včetně k severu směřujících výběžků fytogeografického okresu 68. Moravské podhůří Vysočiny podél řek Jihlavy a
Moravské Dyje.
Vegetační stupně (Skalický): (suprakolinní-)submontánní.
V potenciální vegetaci převažují acidofilní bučiny (Luzulo-Fagion sylvaticae), na živnějších substrátech jsou místy rozšířeny i
květnaté bučiny (pravděpodobně nejčastěji Dentario enneaphylli-Fagetum sylvaticae). V nižších polohách a na sušších
stanovištích na ně navazují acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion). V nivách podél vodních toků najdeme luhy
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae a Carici remotae-Fraxinetum excelsioris). Velmi vzácné jsou suťové lesy (Tilio-Acerion) a
fragmenty primární skalní vegetace, dokonce se zastoupením kapradinky skalní (Woodsia ilvensis). Z lesnického hlediska za
významnější ekodém se považuje populace borovice lesní rostoucí na hadci u Dolních Borů na celkové ploše asi 200 ha.
Polopřirozenou náhradní vegetaci reprezentují na mezofilních místech ovsíkové louky Violion caninae. Na vlhkých místech jsou
louky svazů Calthion palustris a Caricion canescenti-nigrae, vzácně i rašeliništní vegetace svazu Sphagno recurvi-Caricetum
canescentis, výjimečně i Sphagno warnstorfii-Tomenthypnion nitentis. Kolem rybníků se pomístně vyskytuje vegetace svazu
Magno-Caricion elatae a na obnažených rybničních dnech vegetace svazu Eleocharition ovatae.
Flóra je velmi chudá, s mezními prvky méně náročných (panonských) termofytů, alpidských mezofytů a zčásti subatlantsky
laděných mezofytů. Je tvořená téměř výhradně zástupci hercynské květeny, vliv Alp se projevuje vzácným výskytem
submontánních druhů, např. ostřice chlupaté (Carex pilosa), řeřišnice trojlisté (Cardamine trifolia) a dřípatky horské (Soldanella
montana). Absolutní západní hranice v Evropě zde dosahuje brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa). Z rašelinných druhů byla
dříve hojná vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a pampeliška Nordstedtova
(Taraxacum nordstedtii). Některé druhy zde dosahují východní hranice souvislého areálu, např. rozchodník huňatý (Sedum
villosum), hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) a ostřice blešní (Carex pulicaris). Vlhkomilné a
rašeliništní druhy minerálně silnějších substrátů jsou vzácné, mezi nimi ostřice odchylná (Carex appropinquata), o. latnatá (C.
paniculata) a suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum). Velmi zajímavé druhy hostí rybniční pánve, např. v okolí Náměště nad
Oslavou, odkud byly doloženy masnice vodní (Tillaea aquatica), puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) a úpor kuřičkovitý (Elatine
alsinastrum), u Velkého Meziříčí roste i rdest trávolistý (Potamogeton gramineus). Na výjimečně se vyskytujících vápencích roste
hořeček nahořklý (Gentianella amarella) a pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule). Na skalách v PR Zaječí skok přežívá arkto-alpinský
relikt kapradinka skalní (Woodsia ilvensis).
Převažuje běžná fauna zkulturněné krajiny, hercynského původu, ovšem s počínajícími východními vlivy. Byl zde zaznamenán i
výskyt podhorských prvků, zejména v nejvyšších polohách v nepatrných torzech bučin. Říčními údolími proniká od jihovýchodu
teplomilnější prvky (otakárek ovocný, někteří modrásci). Početné rybníky jsou významné pro výskyt ptactva. Tekoucí vody patří
převážně pstruhovému pásmu, Jihlava a Oslava pásmu lipanovému, pod údolní nádrží Mostiště je na Oslavě sekundární pásmo
pstruhové.
Významné druhy. Savci: ježek východní (Erinaceus roumanicus), vydra říční (Lutra lutra), netopýr brvitý (Myotis emarginatus).
Ptáci: husa velká (Anser anser), vodouš rudonohý (Tringa totanus), slavík modráček (Luscinia svecica), moudivláček lužní (Remiz
pendulinus), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), čečetka zimní (Carduelis flammea). Plazi: ještěrka živorodá (Zootoca
vivipara), zmije obecná (Vipera berus). Kruhoústí: mihule potoční (Lampetra planeri). Měkkýši: zuboústka trojzubá
(Isognomostoma isognomostomos), aksamitka sametová (Causa holosericea), chlupatka jednozubá (Petasina unidentata),
vrásenka pomezní (Discus ruderatus), zemoun skalní (Aegopis verticillus). Hmyz: kobylka křídlatá (Phaneroptera falcata), saranče
vrzavá (Psophus stridulus), nesytka černohlavá (Eusphecia melanocephala), n. jedlová (Synanthedon cephiformis), vřetenuška
ligrusová (Zygaena carniolica), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), okáč voňavkový (Brintesia circe), modrásek vikvicový
(Polyommatus coridon), čmelák ovocný (Bombus pomorum).
(Pozn.: převzato z CULEK, M. a kol. 2013: Biogeografické regiony České republiky. Masarykova univerzita Brno. 448 s., volně upraveno)
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3.1.5. Rekonstrukce potenciálních přírodních ekosystémů
Z hlediska fytogeografického leží hodnocené území v termofytiku, ve východní části fytogeograﬁckého okresu 16. Znojemskobměnská pahorkatina.
Podle mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová, Moravec a kol. 1997) jsou v hodnoceném území zastoupeny Bikové
bučiny (Luzulo -Fagetum) - výkyt v celém širším území.
Dle geobotanické mapy (Mikyška et al. 1968) jsou v hodnoceném území zastoupeny Luhy a olšiny (Alno padion, Alnetea
glutinosae, saliceta purpureae) - výskyt je vázán na rovinný terén nivy (Lavičského potoka a jeho okolí) a Květnaté bučiny (EuFagion) - výskyt po obvodu nivy.
3.1.6. Biotopy v dotčeném území
Dle programu mapování biotopů zpracovaného pro účely mapování území soustavy Natura 2000 (Chytrý et al. 2001), v zájmovém
území nejsou zastoupeny přírodně blízké biotopy, zcela dominují antropogenně ovlivněné plochy mapované jako biotopy typu X:
X1 - Urbanizovaná území
X2 - Intenzivně obhospodařovaná pole
X5 - Intenzivně obhospodařované louky
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty
X13 - Nelesní stromové výsadby mimo sídla
X14 - Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

3.1.7. Chráněná území, území soustavy Natura 2000
Zvláště chráněná území
V dotčeném území, v přilehlém, ani širším okolí není vymezeno žádné z kategorie zvláště chráněných území.
Území soustavy Natura 2000
V dotčeném území, v přilehlém, ani širším okolí není vymezena evropsky významná lokalita či ptačí oblast.
3.1.8. Územní systém ekologické stability
V rámci řešeného území jsou dle platné ÚPD vymezen ÚSES, a to lokální biokoridor LK2 podél Lavičského potoka.
3.2. Botanický průzkum
Ing. Pavel Koláček, Ph.D.
3.2.1. Úvod, použitá metodika
V rámci vlastního botanického průzkumu území byl zpracován tzv. "vegetační screening", který představuje souvisle mapované
území v rámci dotčeného území stavby vč. pásu území s přesahem vně.
Průzkum byl proveden v měsících dubnu - květnu . Výstupem botanicky zaměřeného biologického posouzení je:
•
•
•
•

popis flóry vztažený k území dotčenému záměrem;
lokalizace případně nalezených zvláště chráněných druhů rostlin;
jednotlivé segmenty jsou označeny čísly (1 - 6);
rámcové vyhodnocení vlivů záměru na biotopy a druhy.

Z hlediska metodologie zpracování vegetační screening vychází z klasifikace biotopů v intencích vymezení dle Katalogu biotopů
České republiky (Chytrý a kol., 2001).
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Nomenklatura taxonů je sjednocena podle Kubáta (Kubát 2002).
Zvláště chráněné druhy uvedené ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., či druhy z Červeného seznamu, pokud zde byly zjištěny, jsou ve
floristickém seznamu zvýrazněny tučně a je uveden jejich ochranný statut.
Zvláště chráněné druhy uvedené ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.:
(§1) - druh kriticky ohrožený
(§2) - druh silně ohrožený
(§3) - druh ohrožený
Druhy uvedené v Červeném seznamu květeny ČR (aktuální verze z roku 2012):
(A1) - druh vyhynulý
(A2) - druh nezvěstný
(A3) - neajasné případy vyhynutí
(C1) - druh kriticky ohrožený, podkategorie (C1b), (C1r), (C1t)
(C2) - druh silně ohrožený, podkategorie (C2b), (C2r), (C2t)
(C3) - druh ohrožený
(C4a) - druh vzácnější vyžadující pozornost - méně ohrožený
(C4b) - druh vzácnější vyžadující pozornost - dosud nedostatečně prostudovaný
Obr.: Situace vegetačního screeningu na podkladu ortofotomapy
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3.2.2. Současný stav vegetace a flóry v dotčeném území
Hodnocené území tvoří v jihozápadní části travnatá lada s různou pokryvností (segment č.1), v severozápadní části pole (segment
č. 2), dále travnatý pás náspu silnice s alejí a keřovými porosty II602 (segmenty č. 3, 4), porost vrb (segment č. 5) a tok
Lavičského potoka (segment č. 6).
Travnatá lada
(segment č. 1)
biotopy: X6, X7B, X12B
Travobylinné, ruderalizované lado s různou mírou pokryvnosti. V jihovýchodní části jsou porosty rozvolněné s převažující vegetací
travin až po zapojenější travobylinné porosty. Tvoří je psineček obecný (Agrostis capillaris), jílek obecný (Lolium perenne), lipnice
smáčknutá (Poa compressa), l. úzkolistá (P. angustifolia), bika ladní (Luzula campestris), kostřava červená (Festuca rubra), jetel
plazivý (Trifolium repens), j. pochybný (T.dubium), místy i j. ladní (Trifolium campestre), štírovník růžkatý, vikev čtyřsemenná
(Vicia tetrasperma), v. ptačí (V. cracca), řebříček obecný (Achillea millefolium), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), čekanka
obecná (Cichorium intybus), mochna stříbrná (Potentilla argentea), v jz. okraji i m. husí (Potentilla anserina), dále třezalka
tečkovaná (Hypericum perforatum), mrkev obecná (Daucus carota), hadinec obecný (Echium vulgare), pcháč obecný (Cirsium
vulgare), prasetník kořenatý (Hypochaeris radicata), turan roční (Erigeron anuus), škarda dvouletá (Crepis biennis), šťovík
tupolistý (Rumex obtusifolius), vratič obecný (Tanacetum vulgare) přeslička rolní (Equisetum arvense). Směrem na severozápad
lada přechází v souvisle zapojené ruderalizované porosty s ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius), srhou laločnatou
(Dactylis glomerata) a zápoji třtiny křovištní (Calamagrostis epigeios). Pod náspem silnice lokálně vlhčí až zamokřené plochy
s přítomností porostů ostřic (Carex sp.), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), orobinec
úzkolistý (Typha angustifolia), vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum), pryskyřník plazivý (Ranunculus repenes), a další vlhkomilné
vegetace. Místy, zejména pod náspem silnice, nálety keřů růže šípkové (Rosa canina), pomístně i ostružiník ježiník (Rubus
caesius). Při jižním okraji v návaznosti na nivu Lavičského potoka vrbina penízková (Lysimachia nummularia).
Pole
(segment č. 2)
biotopy: X2, X7B
Řepkové pole (Brassica napus subsp. napus), místy silněji zaplevelené. Při severozápadním okraji pole u skupin vrb a v poli jižněji
rozsáhlé zbahnělé, postupně vysychající plochy se zápoji pryskyřníku lítého (Ranunculus sceleratus) a sítiny žabí (Juncus
buffonius), dále zblochan řasnatý (Glyceria notata), rozrazil douškolistý (Veronica serpyllifolia), drchnička rolní (Anagalis arvensis),
jitrocel prostřední (Plantago media), truskavec obecný (Polygonum arenastrum), rdesno blešník (Persicaria lapathifolia), při okraji
pole zápoje vrbovky chlupaté (Epilobium hirsutum), penízek rolní (Thlaspi arvense), přeslička rolní (Equisetum arvense), jinde v
kultuře heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), hadinec obecný (Echium vulgare), mák vlčí (Papaver rhoeas), svízel
přítula (Galium aparine).
Travnatý pás náspu silnice s alejí a keřovými výsadbami
(segmenty č. 3, 4)
biotopy: moz. X5, X6, X7B
Z travin dominantní ovsík vyvýšený (Arrhenartherum elatius), dále jílek vytrvalý (Lolium perenne), srha laločnatá (Dactylis
glomerata), kostřava červená (Festuca rubra), z bylin kakost luční (Geranium pratense), čičorka pestrá (Seccurigera varia),
mochna plazivá (Potentilla reptans), škarda dvouletá (Crepis biennis), smetánka lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia), jitrocel
kopinatý (Plantago lanceolata), přeslička rolní (Equisetum arvense), na sušších místech, zejména v jihozápadní části i jestřábník
chlupáček (Hieracium pilosella), chrastavec rolní (Knautia arvensis), kostřava ovčí (Festuca ovina), svízel bílý (Galium album),
zvonek rozkladitý (Campanula patula), mrkev obecná (Daucus carota). V rámci více ruderalizovaných partií kopřiva dvojdomá
(Urtica dioica), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč oset (Cirsium arvense), svízel přítula (Galium aparine). V trávníku na
náspu silnice nad porosty vrb (segment č. 5) několik jedinců jestřábníku oranžového (Hieracium aurantiacum) (C3) - v této oblasti
je však nepůvodní, zplanělý.
V jihovýchodní části podél silnice II/602 zřejmě původní keřové výsadby trnky obecné (Prunus spinosa), dnes doplněné nálety
slivoně obecné (Prunus insitia), růže šípkové (Rosa canina). Vlastní alej tvoří asi 55 stromů, z toho 41 ks jasanu ztepilého
(Fraxinus excelsior), 11 ks javoru mléče (Acer platanoides), dvou ks lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) a 1 ks l. malolisté (T.
cordata). Jedná se o relativně nedávno založenou alej (cca 18 let starou), kde vzrůstnost stromů je nižší, cca do 7 m výšky.
Několik málo dožívajících jedinců jabloně domácí (Malus domestica), jsou pak zřejmě pozůstatkem starší původní aleje. Při jv.
okraji u napojení silnice III/0027 na silnici II/602 skupinka vzrůstnějších bříz bělokorých (Betula pendula).
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Porosty vrb u silnice
(segment č. 5)
biotopy: inklinace ke K2.1, X12B
Porosty vrby křehké (Salix fragilis), při okraji jabloň domácí (Malus domestica), bez černý (Sambucus nigra), vyšší nálety ořešáku
královského (Juglans regia) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), růže šípková (Rosa canina). Bylinný podrost ruderalizovaný
s dominantou kopřivy dvojdomé (Urtica dioica), dále svízel přítula (Galium aparine), orsej jarní (Ficaria verna subsp. bulbifera),
vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kuklík
městský (Geum urbanum), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), mléč zelinný (Cirsium oleraceum).
Lavičský potok
(segment č. 6)
biotopy: X14
Zcela upravené, v minulosti přeložené koryto Lavičského potoka s absencí břehových doprovodných porostů s výjimkou několika
skupinek olší lepkavých (Alnus glutinosa) a vrby křehké (Salix euxina). Tok lemují místy ruderalizované bylinné zápoje
s dominantou ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) a kopřivy dvojdomé (Urtica dioica), dále srha laločnatá (Dactylis
gleomerata), bojínek luční (Phleum pratense), psárka luční (Alopecurus pratensis), svízel přítula (Galium aparine), roztroušeně
štětka planá (Dipsacus fullonum). Vlastní tok je místy zřetelněji lemován i porosty chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea),
roztroušeně tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), mléč zelinný (Cirsium oleraceum), kuklík
městský (Geum urbanum). V jihovýchodní části v nivě potoka i vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), sítina klubkatá (Juncus
conglomeratus), vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum), opletník plotní (Calystegia sepium). V toku absence vodních makrofyt,
pouze pomístně při břehu porosty rozrazilu potočního (Veronica beccabunga), a zblochanu vodního (Glyceria maxima).
3.2.3. Výčet zjištěných druhů
Níže v tabulce je prezentován soupis všech zjištěných druhů ve zkoumaném území. Tento soupis představuje zachycení
aktuálního druhového spektra v rámci průzkumů během měsíce června.
Tab.: seznam zjištěných druhů
Latinský název
Acer platanoides L.
Aegopodium podagraria L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis stolonifera L.
Achillea millefolium L.
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alopecurus pratensis L.
Anagalis arvensis L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl subsp. elatius
Artemisia vulgaris L.
Ballota nigra L.
Betula pendula Roth
Brassica napus L. subsp. napus
Calamagrostis epigeios (L.) Roth.
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Campanula patula L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Carduus acanthoides L.
Carex vesicaria Stokes.
Cerastium holosteoides subsp. triviale (Spenner) Möschl
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Conolvulus arvensis L.
Crepis biennis L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Deschampsia caespitosa (L.) P. B.
Dipsacus fullonum L.
Echium vulgare L.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Epilobium hirsutum L.
Equisetum arvense L.
Erigeron anuus (L.) Pers.
Erophila verna (L.) Bess.
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Český název
javor mléč
bršlice kozí noha
psineček obecný
psineček výběžkatý
řebříček luční
česnáček lékařský
olše lepkavá
psárka luční
drchnička rolní
kerblík lesní
huseníček rolní
ovsík vyvýšený
pelyněk černobýl
měrnice černá
bříza bělokorá
řepka olejka
třtina křovištní
opletník plotní
zvonek rozkladitý
kokoška pastuší tobolka
bodlák obecný
ostřice měchýřkatá
rožec obecný luční
čekanka obecná
pcháč oset
pcháč zelinný
pcháč obecný
svlačec rolní
škarda dvouletá
srha laločnatá
mrkev obecná
metlice trsnatá
štětka planá
hadinec obecný
pýr plazivý
vrbovka chlupatá
přeslička rolní
turan roční
osívka jarní

St. ochrany
-

St. ohrožení
-
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Latinský název
Festuca ovina L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Ficaria verna subsp. bulbifera Á. Löve et D. Löve
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fraxinus excelsior L.
Fumaria officinalis L.
Galium album Mill.
Galium aparine L.
Geranium pratense L.
Geum urbanum L.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Glyceria notata Chevall.
Heracleum spondylium L.
Hieracium pilosella L.
Hieracium aurantiacum L.
Holcus lanatus L.
Hypericum perforatum L.
Hypochaeris radicata L.
Chelidonium majus L.
Chenopodium album L.
Chenopodium hybridum L.
Juglans regia L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus buffonius L.
Knautia arvensis L.
Lactuca serriola L.
Lamium album L.
Linaria vulgaris Mill.
Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Luzula campestris (L.) DC.
Lycopus europaeus L.
Lysimachia nummularia L.
Malus domestica Borkh.
Medicago sativa L.
Melilotus albus Med.
Melilotus officinalis (L.) Pallas
Mentha arvensis L.
Oenothera biennis L.
Papaver rhoeas L.
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre
Phalaris arundinacea L.
Phleum pratense L.
Plantago lanceolata L.
Plantago media L.
Poa angustifolia L.
Poa annua L.
Poa compressa L.
Poa trivialis L.
Polygonum arenastrum Boreau
Potentilla anserina L.
Potentilla argentea L.
Potentilla reptans L.
Prunus insitia L.
Prunus spinosa L.
Ranunculus repens L.
Ranunculus sceleratus L.
Rosa canina L.
Rubus caesius L.
Rumex obtusifolius L.
Salix euxina I. V. Belyaeva
Sambucus nigra L.
Scrophularia nodosa Dumort.
Securigera varia (L.) Lassen
Silene latifolia Poir. Subsp. alba (Miller) Greuter et Burdet
Solidago canadensis L.
Sonchus oleraceus L.
Symphytum officinale L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Tragopogon orientalis L.
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Český název
kostřava ovčí
Kostřava luční
kostřava červená
orsej jarní hlíznatý
tužebník jilmový
jasan ztepilý
zemědým lékařský
svízel bílý
svízel přítula
kakost luční
kuklík městský
zblochan vzplývavý
zblochan řasnatý
bolševník obecný
jestřábník chlupáček
jestřábník oranžový
medyněk vlnatý
třezalka tečkovaná
prasetník kořenatý
vlaštovičník větší
merlík bílý
merlík zvrhlý
ořešák královský
sítina klubkatá
sítina žabí
chrastavec rolní
locika kompasová
hluchavka bílá
lnice květel
jílek vytrvalý
štírovník růžkatý
bika ladní
karbinec evropský
vrbina penízková
jabloň domácí
tolice vojtěška
komonice bílá
komonice lékařská
máta rolní
pupalka dvouletá
mák vlčí
rdesno blešník
chrastice rákosovitá
bojínek luční
jitrocel kopinatý
jitrocel prostřední
lipnice úzkolistá
lipnice roční
lipnice smáčknutá
lipnice obecná
truskavec obecný
mochna husí
mochna stříbrná
mochna plazivá
slivoň obecná
trnka obecná
pryskyřník plazivý
pryskyřník lítý
růže šípková
ostružiník ježiník
šťovík tupolistý
vrba křehká
bez černý
krtičník hlíznatý
čičorka pestrá
silenka šírolistá bílá
celík kanadský
mléč zelinný
kostival lékařský
vratič obecný
smetánka lékařská
lípa srdčitá
lípa velkolistá
kozí brada východní

St. ochrany
(C3)
-

St. ohrožení
-
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Latinský název
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium dubium Sibth.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.
Tussilago farfara L
Typha angustifolia L.
Urtica dioica L.
Verbascum thapsus L.
Veronica beccabunga L
Veronica chamaedrys L
Veronica serpyllifolia L
Vicia cracca L.
Viola arvensis Murray

Český název
jetel ladní
jetel pochybný
jetel luční
jetel plazivý
heřmánkovec nevonný
podběl lékařský
orobinec úzkolistý
kopřiva dvojdomá
divizna malokvětá
rozrazil potoční
rozrazil rezekvítek
rozrazil douškolistý
vikev ptačí
violka rolní

St. ochrany
-

St. ohrožení
-

3.2.4. Shrnutí a celkové zhodnocení
V rámci realizace záměru řešeného územní studií dojde k výstavbě 2 halových objektů a související infrastruktury (zpevněné
plochy veřejných a reálových komunikací s napojením na silnici II/602, retenční nádrž s biotopem a dalšími objekty).
Ovlivněné biotopy
Realizací záměru dojde k zastavění mírného svahu mezi Lavičským potokem a silnicí II/602. V jižní části bude areál v kontaktu s
okrajem nivy levobřežní části potoka. Z hlediska charakteru biotopů a jejich dochovanosti lze zásahy vyhodnotit jako málo
významné. Větší část záboru bude realizovaná na orné půdě, menší část tvoří travobylinná ruderalizovaná lada na pozemku, který
je částečně tvořen navážkami s běžnými zástupci ruderální vegetace rumišť s přítomností invazní třtiny křovištní i celíku
kanadského. Součástí dotčeného území bude zřejmě i část trávníků na náspu silnice II/602, tvořená druhově chudými, místy
ruderalizovanými trávníky s dominantním ovsíkem vyvýšeným a běžnými zástupci sušších luk. Přirozené typy biotopů se zde
nevyskytují, dotčeny budou antropogenně podmíněné biotopy typu X. Tok Lavičského potoka nebude dotčen, ale areál se bude
rozkládat v blízkém odstupu, severně, v jeho levobřeží.
Zjištěný výskyt drobné populace jestřábníku oranžového (Hieracium aurantiacum), zařazeného do Červeného seznamu jako druh
ohrožený (C3), na travnatém náspu silnice II/603, je s vysokou pravděpodobností sekundární. Druh je jako nenáročná trvalka s
oblibou pěstován na zahrádkách a často zplaňuje. Jeho původní, přirozený výskyt je vázán na sušší louky a pastviny ve vyšších
polohách hercynských pohoří (Šumava, Krkonoše, Jeseníky), odkud vlivem odlesnění sestoupil i do nižších poloh, kde má
tendenci se šířit. Na jižní Moravě a moravském předhůří Vysočiny je prokazatelně nepůvodní. V blízkém okolí byl jestřábník
oranžový zjištěn na travnatých náspech dálnice D1 u Měřína. Pravidelně udržované sušší trávníky v areálu (viz kap. 3.2.5), se tak
časem mohou stát pro něj vhodným biotopem.
Rozsah kácení dřevin
V rámci realizace dojde k odstranění veškerého vegetačního krytu a k terénním úpravám mírně svažitého pozemku (pole, a
zejména porosty travobylinných lad). Přímou součástí záboru je i drobný remízek tvořený vrbami při sz. okraji dotčeného území
(segment č. 5). Součástí území dotčeného záměrem bude zřejmě obvod bezprostředně se přimykající k ploše trvalého záboru.
Kácení se tak vztahuje minimálně na část aleje podél silnice II/602, vč. keřových porostů na jejím náspu (segmenty č. 3, 4) a
pravděpodobně i ke skupince bříz při východním okraji řešeného území (východní cíp segmentu č. 3). Povětšinou se jedná o
méně vzrůstné porosty, s výjimkou skupinky bříz a porostů vrb. Vlastní alej tvoří mladší jedinci jasanu ztepilého, lípy srdčité a l.
velkolisté (max do 7 m výšky). Sporadické skupinky porostů v rámci Lavičského potoka, nebudou dotčeny.
ÚSES, migrace
Lokální biokoridor LK2 podél Lavičského potoka v levobřežní části bude v kontaktu s dotčeným územím (podél hranice p.č.
2055/1). Migrační prostupnost území však nebude realizací záměru snížena, neboť od jihu k potoku přiléhá rozsáhlý pravobřežní
prostor nivy.
3.2.5. Obecná doporučení
•

V intencích obecných zásad ochrany přírody je doporučeno provést vlastní kácení dřevin a odstranění dřevinného a
bylinného krytu mimo vegetační období, tedy od listopadu do začátku března.

•

V rámci terénních prací bude nutno postupovat tak, aby byl minimalizován rozsah deponií zemin v území a veškeré
výkopové práce a následné vegetační úpravy - výsadby dřevin, osetí ploch vhodným sortimentem travobylinných směsí
apod., byly prováděny ve vhodném termínu a co nejrychleji. Tím se může výrazně omezit masivní rozvoj a následné
šíření nežádoucí ruderální vegetace a synantropních druhů v území. Při termínově správně načasovaných vegetačních
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úpravách a minimalizaci rizika expanze ruderálů v takto „zraněném“ území výkopovými pracemi, se výrazně zvyšuje
úspěšnost osídlení žádoucími skupinami společenstev.
•

V rámci volných prostorů uvnitř areálu založit trávníky oseté stanovištně vhodnou směsí.

•

Jako částečnou kompenzaci za kácené dřeviny bude v rámci vegetačních úprav areálu žádoucí realizovat výsadby
skupinové zeleně v rámci volných prostorů mezi halami a komunikační sítí. Výsadby koncipovat tak, aby vytvářely
přirozeně působící skupiny dřevin. K výsadbám je třeba užít domácí autochtonní druhy vhodné pro tuto oblast. Vhodné
jsou např. dub letní (Quercus robur), d. zimní (Quercus petraea), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer
platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), třešeň ptačí (Prunus avium), střemcha obecná (Prunus padus), olše
lepkavá (Alnus glutinosa), vrba křehká (Salix fragilis), v. jíva (S. caprea), z keřů pak např. trnka obecná (Prunus
spinosa), brslen evropský (Euonymus europaeus), aj.

3.2.6. Závěr
V rámci botanického průzkumu bylo popsáno 127 druhů cévnatých rostlin, přičemž nebyl zjištěn výskyt žádného ze
zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Byl pouze zjištěn výskyt 1 zástupce
Červeného seznamu, a to jestřábníku oranžového (Hieracium aurantiacum) (C3), kde se jedná o sekundární výskyt
(zřejmě zplanělý) mimo areál svého původního rozšíření. Celkově lze konstatovat, že zásah do území z hlediska
charakteru, kvality dotčených biotopů a druhového spektra, kde zcela dominují antropogenně podmíněné vegetační
formace, pomístně silněji ovlivněné ruderalizací, přičemž jihovýchodní část zájmového území s travobylinnými lady je
překryta navážkami inertního materiálu.
3.3. Zoologický průzkum
Ing. Václav Prášek, Ph.D.
3.3.1. Hydrobiologický průzkum
Seznam druhů zjištěných při odběru v ř.km 0,05 pravostranný bezejmenný přítok Lavičského potoka IDVT 10206892 (délka 567
m) tekoucí od Hrbova, původně protékající mělkou údolnicí vlhkými loukami, byl přeložen a narovnán podél silnice III. třídy č. 0027
a zaústěn pod obloukem Lavičského potoka v 3,512 ř.km.
Tab.: seznam zjištěných druhů
Skupina
Oligochaeta máloštětinatci
Hirudinea pijavky
Ephemeroptera jepice
Trichoptera chrostíci
Chironomidae pakomáři
Simuliidae muchničky

Druh
Tubifex sp.
Erpobdella vilnensis
Glossiphonia complanata
Baetis rhodani
Baetis sp. juv.
Hydropsyche angustipennis
Hydropsyche pellucidula
Chironomus sp.
Tanytarsus sp.
Simulium morsitans

Tab.: seznam zjištěných druhů
Skupina
Oligochaeta máloštětinatci
Hirudinea pijavky
Ephemeroptera jepice
Trichoptera chrostíci
Chironomidae pakomáři
Simuliidae muchničky

Druh
Nais communis
Nais sp.
Tubifex sp.
Erpobdella octoculata
Baetis rhodani
Baetis fuscatus
Baetis sp. juv.
Hydropsyche pellucidula
Chironomus sp.
Simulium morsitans

3.3.2. Vertebratologický průzkum
Obojživelníci:
Nebyli zjištěni
Plazi:
Nebyli zjištěni

FileName:
SaveDate:

PARK-LAVIČKY_průmyslová-zóna.doc
9.7.2021 11:49:00

Strana: 14 z 23

PARK LAVIČKY - PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
BIOLOGICKÝ PRŮZKUM

Ptáci:
drozd kvíčala - Turdus pilaris
drozd zpěvný - Turdus philomelos
holub hřivnáč - Columba palumbus
káně lesní - Buteo buteo
kos černý - Turdus merula
konipas bílý - Motacilla alba
pěnice černohlavá - Sylvia atricapilla
pěnkava obecná - Fringilla coelebs
poštolka obecná - Falco tinnunculus
sedmihlásek hajní - Hippolais icterina
skřivan polní - Alauda arvensis
stehlík obecný - Carduelis carduelis
strnad obecný - Emberiza citrinella
rákosník zpěvný - Acrocephalus palustris
strnad obecný - Emberiza citrinella
sýkora modřinka - Parus /Poecile/ coeruleus
špaček obecný - Sturnus vulgaris
Savci:
kuna - Martes sp.
liška obecná - Vulpes vulpes
prase divoké - Sus scrofa
srnec obecný - Capreolus capreolus
vydra říční - Lutra lutra - §SO
zajíc polní - Lepus europaeus
Ve sledovaném území bylo kombinací standardních zoologických metod zjištěno celkem 23 druhů obratlovců, z toho 17 druhů
ptáků a 6 druhů savců.
3.3.2. Shrnutí a celkové zhodnocení
Celé údolí představuje z biologického hlediska aktuálně méně hodnotný segment krajiny, vzhledem k silně technicky upravenému
a zahlubujícímu se toku Lavičského potoka a intenzivnímu zemědělskému využití ZPF. Východní část dotčeného území je
překryta navážkou inertního materiálu.
Rychlé proudění díky zahloubenému narovnanému korytu lichoběžníkového profilu s opevněním břehů i dna a vyšším spádu
(nalezen pouze jediný práh s výškou 20 cm v korytě, mohou být i další, neprocházeno celé koryto). Koryto zastíněné převislou
travinou a bylinnou vegetací s minimem pobřežních dřevin. Hlinito-písčité sedimenty na opevněném dně v mocnosti do 5 cm.
Přítok sice také napřímený s opevněním dna, ale alespoň s doprovodnou dřevinou vegetací bez opevněných břehů.
Celkově druhová diverzita minimální, dle skupin chybí více druhů jepic a chrostíků a dvoukřídlích. Úplně chybí zástupci skupin
ploštěnky, korýši, pošvatky, vážky, brouci. Dané je to především úpravou koryta - opevněné břehy i dno v lokalitě, ale i
zatrubněním a zatopením plochou rybníků v povodí výše. Také narovnáním koryta do oblouku bez meandrů - zrychlení proudu a
odtoku. Převládají především filtrátoři splaveného planktonu ze stojaté vody rybníků. Koryto je zastíněné převislou pobřežní, z
velké většiny pouze travinnou vegetací s minimem dřevin.
Zvýšení průtoků zaústěním další vody z dešťových svodů nového areálu situaci jen zhorší, nebude-li voda zdržena v nějakém typu
adekvátní retence a vypouštěna postupně.
Zjištěná fauna obratlovců má vazbu především na dřevinnou vegetaci v území (doprovodná dřevinná vegetace podél Lavičského
potoka a podél silnice II/602), přičemž samotná fauna obratlovců s přímou vazbu na dotčené území je velice chudá.
Jediným zvláště chráněným druhem v území je vydra říční (Lutra lutra), její výskyt však nijak nekoliduje s realizací záměru, neboť
využívá pouze tok Lavičského potoka jako migrační koridor, která ve svých migračních parametrech nebude realizací záměru nijak
dotčen.
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3.4. Shrnutí a závěr
Přírodovědný (biologický) průzkum byl vypracované pro účely oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění, v rozsahu přílohy č. 3 zákona. Předmětem záměru je výstavba záměru „Park Lavičky průmyslové zóna“. Cílem biologického průzkumu byl popis a celkové zhodnocení současného stavu dotčeného území z hlediska
potenciálně ovlivněných biotopů rostlin a živočichů, se zvláštním důrazem na možnost výskytu zvláště chráněných druhů.
V rámci botanického průzkumu bylo popsáno 127 druhů cévnatých rostlin, přičemž nebyl zjištěn výskyt žádného ze
zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Byl pouze zjištěn výskyt 1 zástupce
Červeného seznamu, a to jestřábníku oranžového (Hieracium aurantiacum) (C3), kde se jedná o sekundární výskyt
(zřejmě zplanělý) mimo areál svého původního rozšíření.
V rámci zoologického průzkumu bylo v řešeném území zjištěno celkem 23 druhů obratlovců, z toho 17 druhů ptáků a 6
druhů savců, v rámci hydrobiologického průzkumu Lavičského potoka pak 20 zástupců bezobratlých. Ze zvláště
chráněné druhů byl zjištěn 1 druh v kategorii silně ohrožený - vydra říční (Lutra lutra).
Celkově lze záměr při zohlednění doporučení a podmínek (viz kap. 3.2.5.) hodnotit jako akceptovatelný.

V Brně, 7. 7. 2021
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Foto 1: Jihovýchodní část území s navážkmi inertního materiálu, porostlá ruderalizovanými travobylinnými lady (segment č. 1).

Foto 2: Jihovýchodní okraj lad s nízkou pokryvností (segment č. 1), od severu lemovaný alejí podél silnice a keřovými porosty
trnky obecné (segment č. 3).

FileName:
SaveDate:

PARK-LAVIČKY_průmyslová-zóna.doc
9.7.2021 11:49:00

Strana: 18 z 23

PARK LAVIČKY - PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
BIOLOGICKÝ PRŮZKUM

Foto 3: místy se vyskytují při patě náspu silnice dočasně zamokřené partie s porosty vrbovek, orobince a ostřic (segment č. 1).

Foto 4: Větší, severozápadní část dotčeného území tvoří pole, aktuálně oseté řepkou olejkou, hojně polní plevele (segment č. 2).

FileName:
SaveDate:

PARK-LAVIČKY_průmyslová-zóna.doc
9.7.2021 11:49:00

Strana: 19 z 23

PARK LAVIČKY - PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
BIOLOGICKÝ PRŮZKUM

Foto 5: Lokálně zamokřené a poté vysýchající partie pole s pojezdy, se zápoji pryskyřníku lítého, sítiny žabí a dalšími druhy
(segment č. 2).

Foto 6: Porosty vrb při severozápadním okraji zájmového území (segment č. 5).
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Foto 7: Drobná populace jestřábníku oranžového v horní části travnatého náspu silnice II/602 u porostu vrb (segment č.4).

Foto 8: Alej tvořená jasanem ztepilým, doplněná lípou srdčitou a l. velkolistou, tvoří mladší méně vzrůstné porosty (segment č.3).
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Foto 9: Přeložený, umělý tok Lavičského potoka se sporadickými skupinami doprovodných břehových porostů tvořených vrbou
křehkou a olší lepkavou (segment č. 6).

Foto 10: Detail toku, lemovaného vysokými ruderalizovanými zápoji s dominantou kopřivy dvojdomé, místy s přítomností chrastice
rákosovité (segment č. 6).
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Foto 11: Jen sporadický výskyt makrofytní vegetace tvořené rozrazilem potočním a zblochanem (okraj segmentu č. 6 u mostku
silnice III/0027).
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MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Číslo jednací:

VÝST/37324/2021-klim /9437/2021

Dne:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

02.07.2021
Ing. arch. Radka Klímová
566 781 216
klimova.r@velkemezirici.cz
gvebwhm

Bomavet, s.r.o., Böhmova 768/1, Řečkovice, 621 00 Brno

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
orgánu územního plánování
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, jako úřad územního
plánování, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vydává v souladu s ustanovením § 96b
stavebního zákona na základě žádosti, kterou podala společnost Bomavet, s.r.o., Böhmova 768/1,
Řečkovice, 621 00 Brno, a za použití ustanovení § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto závazné stanovisko:
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, v souladu s územně plánovací
dokumentací pro k.ú. Lavičky, tj. Územní plán Lavičky, ve znění dokumentace po vydání Změny
č. 1, s účinností ke dni 26. 03. 2019 (dále jen „ÚP Lavičky“), pro k.ú. Velké Meziříčí, tj. Územní
plán Velké Meziříčí, s účinností ke dni 26. 03. 2019 (dále jen „ÚP Velké Meziříčí“), a dále s
ustanoveními § 18 a 19 stavebního zákona, stanovuje, že záměr, popsaný níže v bodu I.,
je přípustný
za podmínek, uvedených níže v bodu II., které vycházejí z platné politiky územního rozvoje,
územně plánovací dokumentace a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování:
I. ZÁMĚR:
Dle předložené projektové dokumentace se jedná o záměr „Park Lavičky“, na pozemku p.č.
2056/3, 2056/2, 2056/1, 2053/1, 2053/2, 2053/3, 2053/4, 2053/5, 2049, 2553, 2552, 2549,
2055/1, 2054/1, v k. ú. Lavičky. Předmětem projektové dokumentace je novostavba skladových
hal včetně administrativní části. Součástí záměru je napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu. Podrobný rozsah záměru je popsán v textové části PD – B) souhrnná technická
zpráva (viz příloha tohoto stanoviska).
II. PODMÍNKY:
Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou
tohoto závazného stanoviska; další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.
PLATNOST ZÁVAZNÉHO STANOVISKA:
Platnost tohoto závazného stanoviska se stanovuje v souladu s §96b odst. 5 stavebního zákona na
2 roky ode dne vydání.
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@velkemezirici.cz,
internet: www.velkemezirici.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100

ODŮVODNĚNÍ:
Dne 10. 06. 2021 obdržel Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, jako
věcně a místně příslušný úřad územního plánování (dále jen „správní orgán“), žádost o vydání
závazného stanoviska, kterou podala společnost Bomavet, s.r.o., Böhmova 768/1, Řečkovice, 621
00 Brno, k záměru popsanému ve výrokové části výše. Správní orgán předmětnou žádost
posoudil a shledal, že odpovídá všem náležitostem pro řádné posouzení.
Podklady pro vydání závazného stanoviska:
K žádosti byly doloženy následující podklady:
· Projektová dokumentace, generální projektant Ing. Štěpán, ČKAIT 1004763
Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel správní orgán z
· Politiky územního rozvoje České republiky, v platném znění (dále jen „PÚR“),
· Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina vydaných dne 16. 9. 2008 usnesením
0290/05/08/ZK, v platném znění (dále jen „ZÚR“),
· Územního plánu Lavičky, ve znění dokumentace po vydání Změny č. 1, s účinností ke dni
26. 03. 2019 (dále jen „ÚP Lavičky“).
PŘEZKOUMÁNÍ ZÁMĚRU
Správní orgán přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z
hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska
uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Platná PÚR ani ZÚR předmětný záměr
neřeší.
Dle ÚP je záměr navržen v zastavitelné ploše Z22 a Z31 s rozdílným způsobem využití VL –
lehký průmysl. Hlavním funkčním určením plochy je výroba průmyslového charakteru
s negativními vlivy nepřesahujícími hranici areálu. Přípustné jsou plochy, stavby a zařízení pro
výrobu a skladování, stavebnictví, opravárenství, výrobní i nevýrobní služby, řemesla, komerční
aktivity, zemědělská výroba, dopravní a technická infrastruktura, zeleň, hromadné a halové
garáže, čerpací stanice pohonných hmot. U ploch Z21, Z22, Z23 a Z24 (v částech, do kterých
zasahuje dopravní koridor pro územní rezervu vysokorychlostní trati nebo dopravní koridor pro
výhledové rozšíření dálnice D1) je možné povolit pouze stavby dočasného charakteru. Konkrétně
povolení stavby dočasné s dobou trvání do roku 2025. Záměr umisťuje skladovací objekty a je
tedy z funkčního hlediska v souladu s ÚP. Koridor pro výhledové rozšíření dálnice D1 ZÚR ruší,
tato podmínka ÚP se nepoužije.
Podmínky prostorového uspořádání pro funkční plochu VL:
· U stabilizovaných i zastavitelných ploch zástavba do max. 12,5 m od úrovně upraveného
terénu (kromě technologických objektů).
Podmínky využití zastavitelné plochy Z22:
· Zástavba do max. 12,5 m od úrovně upraveného terénu (kromě technologických objektů).
· Dopravní napojení sjezdem ze silnice III/0027.
· Respektovat vedení VN 22 kV v ploše včetně ochranného pásma.
· Plocha leží v ochranném pásmu letiště s výškovým omezením.
· Plocha se nachází v ochranném pásmu dálnice D1.
· Do části plochy zasahuje koridor pro vysokorychlostní trať územní rezerva.
· Využití plochy nesmí ztížit nebo znemožnit umístění dopravních staveb, pro které je výše
uvedený koridor vymezen.
· V části plochy, do které zasahuje územní rezerva koridoru pro vysokorychlostní trať,
budou povolovány pouze stavby dočasného charakteru. Konkrétně povolení stavby
dočasné s dobou trvání do roku 2025.
· Respektovat manipulační pruh od navazujícího vodního toku.
· Respektovat navrhovaný koridor pro přívodní kanalizační řad z Laviček.
Podmínky využití zastavitelné plochy Z31:
· Zástavba do max. 12,5 m od úrovně upraveného terénu (kromě technologických objektů).
Č.j.:
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· Dopravní napojení totožné se zastavitelnou plochou Z22.
· Respektovat technickou infrastrukturu v ploše včetně ochranných a bezpečnostních
pásem.
· Plocha leží v ochranném pásmu letiště s výškovým omezením.
· Respektovat manipulační pruh od navazujícího vodního toku.
· Respektovat navrhované koridory pro kanalizační řad TK1 a TK4.
V předložené projektové dokumentaci v kapitole B.1b) je psáno: „Při stavbě nebudou
respektovány výše uvedené podmínky, vyjma dobu Z22…“ Správní orgán tuto formulaci
vyhodnotil jako písařskou chybu a předpokládá správné znění: „Při stavbě budou respektovány
výše uvedené podmínky, vyjma bodu…“.
Záměr respektuje podmínky prostorového uspořádání a podmínky využití zastavitelných ploch,
vyjma podmínky pro zastavitelnou plochu Z22 - Dopravní napojení sjezdem ze silnice III/0027 a
podmínky V části plochy, do které zasahuje územní rezerva koridoru pro vysokorychlostní trať,
budou povolovány pouze stavby dočasného charakteru. Konkrétně povolení stavby dočasné s
dobou trvání do roku 2025.
Dle předložené projektové dokumentace bylo v tomto vydáno samostatné stanovisko dotčeného
orgánu – Stanovisko Ministerstva dopravy č.j. MD-5289/2021-130/2 ze dne 22. 02. 2021, které
uděluje souhlas s umístěním stavby na předmětných pozemcích.
Na základě výše uvedeného dospěl správní orgán k závěru, že podmínky ÚP týkající se
dopravního napojení a výstavby v koridoru územní rezervy pro VRT nebudou uplatněny.
Záměr je v souladu s ÚP.
Správní orgán zároveň navržený záměr posoudil z hlediska naplnění cílů a úkolů územního
plánování vyplývajících z § 18 a 19 stavebního zákona. Zejména vzal v úvahu naplnění
podmínek pro hospodárné využití zastavitelných ploch (§ 18 odst. 4 stavebního zákona) a to, zda
navržený záměr vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na
využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a na jeho charakter [§
19 odst. 1, písm. d) a e) stavebního zákona]. Posuzovaný záměr je navržen v zastavitelné ploše.
Z předložené dokumentace je patrné řešení napojení na stávající dopravní infrastrukturu.
Navržené řešení naplňuje požadavek na hospodárné využívání zastavitelných ploch. Záměr je
umisťován na okraji města. Posuzovaný záměr vyhovuje urbanistickým, architektonickým a
estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v
území a s ohledem na stávající charakter území v souladu s § 19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního
zákona. Posuzovaný záměr je v souladu s ÚP i s požadavky ustanovení § 19 odst. 1 písm. d) a e)
stavebného zákona; splňuje rovněž podmínky pro hospodárné využívání zastavitelných ploch
podle § 18 odst. 4 stavebního zákona. Pro umístění navrženého záměru není nutné stanovovat
podmínky.
Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je
přípustný. Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.

Oprávněná úřední osoba
Ing. arch. Radka Klímová

Příloha: ověřená část předložené dokumentace
- Výkres C.3.00.001, D.1.01.001, D.2.01.001
- A) průvodní zpráva
- B) souhrnná technická zpráva
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