FMZ JIHLAVA OBCHODNÍ CENTRUM
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Oznámení
o hodnocení vlivů na životní prostředí dle
přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.
v platném znění

FMZ JIHLAVA
OBCHODNÍ CENTRUM

oznamovatel:
BAU-projekt spol.s r.o.
(červen 2007)

FMZ JIHLAVA OBCHODNÍ CENTRUM
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Oznámení
o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy
č.3 zákona č.100/2001 Sb.
v platném znění

FMZ JIHLAVA
OBCHODNÍ CENTRUM

Zhotovitel:
ECO-ENVI-CONSULT
Sladkovského 111
506 01 Jičín
Oprávněná osoba:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
Dubinská 720
530 12 Pardubice
tel.: 603483099
466260219

Sladkovského 111
506 01 Jičín
493523256

držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb.,
č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 45657/ENV/06

(červen 2007)

2

FMZ JIHLAVA OBCHODNÍ CENTRUM
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Oznámení
o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy
č.3 zákona č.100/2001 Sb.
v platném znění

FMZ JIHLAVA
OBCHODNÍ CENTRUM
Oznámení o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/01 Sb. v platném
znění zpracoval:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc., ECO-ENVI-CONSULT Jičín
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01
Sb., č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 45657/ENV/06

RNDr. Milan Macháček, EKOEX Jihlava
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01
Sb., č.osvědčení 6333/246/OPV/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 238877/ENV/06

Ing. Karel Kříž, Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě
Ing. Martin Šára, ENVICOM Slatiňany
Ing. Jana Bajerová, ECO-ENVI-CONSULT Jičín

(červen 2007)

3

FMZ JIHLAVA OBCHODNÍ CENTRUM
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

OBSAH:
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI ...................................................................................................................................................................5
A.I. OBCHODNÍ FIRMA .......................................................................................................................................................................................................5
A.II. IČO ...........................................................................................................................................................................................................................5
A.III. SÍDLO .......................................................................................................................................................................................................................5
A.IV. J MÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE .............................................................................................5
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU...............................................................................................................................................................................6
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE .......................................................................................................................................................................................................6
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1 ............................................................................................................................. 6
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru............................................................................................................................................................ 6
B.I.3. Umístění záměru .......................................................................................................................................................................... 6
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry ........................................................................................................... 6
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění.............................................................................................................................. 7
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru................................................................................................................. 7
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení ...................................................................................... 22
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků ...................................................................................................................... 22
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat ....................... 22
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH .................................................................................................................................................................................................25
B.II.1. Půda............................................................................................................................................................................................ 25
B.II.2. Voda............................................................................................................................................................................................ 28
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje ................................................................................................................................... 29
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu ................................................................................................................................. 31
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH ..............................................................................................................................................................................................34
B.III.1. Ovzduší..................................................................................................................................................................................... 34
B.III.2. Odpadní vody ........................................................................................................................................................................... 42
B.III.3. Odpady ..................................................................................................................................................................................... 44
B.III.4. Hluk, vibrace............................................................................................................................................................................. 45
B.III.5. Doplňující údaje........................................................................................................................................................................ 49
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ...............................................................................................50
C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ.........................................................................................50
C.2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ............................................................................................52
C.2.1.Ovzduší ....................................................................................................................................................................................... 52
C.2.2. Voda ........................................................................................................................................................................................... 52
C.2.3. Půda ........................................................................................................................................................................................... 55
C.2.4. Geofaktory životního prostředí .................................................................................................................................................. 59
C.2.5. Fauna a flora .............................................................................................................................................................................. 63
C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz.................................................................................................................... 68
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání ................................................................................................................................................ 70
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...............71
D.I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A
VÝZNAMNOSTI ...................................................................................................................................................................................................................71
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů ...................................................................................................... 71
D.I.2. Vlivy na ovzduší .......................................................................................................................................................................... 82
D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody......................................................................................................................................... 82
D.I.4. Vlivy na půdu............................................................................................................................................................................... 88
D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje ........................................................................................................................... 90
D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy............................................................................................................................................. 91
D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu ...................................................................................................................... 94
D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.............................................................................................................................. 97
D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI.........................................................................................................................98
D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE ....................................................................98
D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ .......................................................................................................................................................................................................................99
D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ..........................................102
D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ (DOKUMENTACE)
........................................................................................................................................................................................................................................103
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU........................................................................................................................................103
F. ZÁVĚR ..................................................................................................................................................................................................103
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU............................................................................104
H. PŘÍLOHY..............................................................................................................................................................................................109

4

FMZ JIHLAVA OBCHODNÍ CENTRUM
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.I. Obchodní firma
BAU - projekt spol.s r.o.
Architektonická a inženýrská kancelář

A.II. IČO
45539103

A.III. Sídlo
BAU - projekt spol.s r.o.
Architektonická a inženýrská kancelář
Nádražní 128
Havlíčkův Brod

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Oznamovatel:

Ing. Jan Hyliš
tel: 608824269
BAU projekt spol. s r.o.
Architektonická a inženýrská kancelář
Ing. Jan Hyliš
Nádražní 128
580 01 Havlíčkův Brod

5

FMZ JIHLAVA OBCHODNÍ CENTRUM
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Název záměru: FMZ Jihlava
Jedná se o záměr dle přílohy č.1, kategorie II: 10.6 Skladové nebo obchodní
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné
plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu, kde příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní
prostředí je Krajský úřad kraje Vysočina.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Stavba má obchodní – nevýrobní charakter. Obsahuje řadu samostatně provozovaných
staveb mimo staveb zabezpečujících příjezd,parkování a napojení neinženýrské sítě to
jsou to stavby jednotlivých prodejen v počtu 9 samostatných provozních jednotek,
zabezpečujících prodej od potravin , textil, body, elektro, módu, sport.
Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Objekt

prodejny – zastavěné plochy
komunikace a zpevněné plochy
zelené plochy
celkem záměr
počet parkovacích míst

Zastavěná plocha ( m2)

45 290
54 850
51 360
151 500
1 191

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
Vysočina
obec:
Jihlava
katastrální území: Horní Kosov, Pístov u Jihlavy, Hosov

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
S výjimkou dopravní zátěže související s využíváním (a s ní související změnou imisní a
akustické situace) záměr negeneruje žádnou jinou významnější kumulaci s jinými
záměry. Stav stávajících zdrojů v zájmovém území, které by se mohly synergicky podílet
na imisním pozadí benzenu v zájmovém území byl prověřen měřením, které je doloženo
v příloze předkládaného oznámení. Na území ze západu přímo navazuje zahájená
výstavba zkušebního centra kamionů Autoškoly Musil.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Dle předpokladu oznamovatele se jedná o umístění objektů Obchodního centra FMZ
s parkovištěm na plochách, určených územním plánem Statutárního města Jihlavy, ve
znění pozdějších změn a doplňků, k výstavbě objektů občanské vybavenosti a
doprovodné infrastruktury. Cílem navrženého záměru je doplnění prodejní sítě a zvýšení
vybavenosti města Jihlavy, resp. celé západní části regionu. Právě pro příjezdové směry
od západu je lokalita umístěna na dopravně dobře přístupném místě mimo městské
centrum a bez nutnosti centrem nebo jinou dopravně problematickou částí města
projíždět (dnes již s funkční částí obchvatu silnice I/38 – prodloužení přivaděče od D1 až
na Pelhřimovskou).
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Investor uvažuje v dané lokalitě na svých pozemcích a pozemcích ve správě vlastníků
provozujících veřejné komunikace realizovat v souladu s platným územním plánem
Statutárního města Jihlavy ve znění pozdějších změn a doplňků rozsáhlou investiční
výstavbu občanské vybavenosti doplněnou systémem komunikací, parkovišť a zeleně, s
nezbytným napojením na inženýrské sítě a na silnici II/602 v zájmovém území. Vlastní
napojení na silnici II/602 včetně novostavby okružní křižovatky je předmětem
samostatného řízení mimo předkládané oznámení.
Stavba je rozčleněna dle návrhu zástavby lokality na dvě samostatné části podél hlavní
obslužné komunikace území a dále umožňuje i realizaci a napojení investičního záměru
Statutárního města Jihlavy na jeho navazujících pozemcích (výhledová výstavba
multifunkční haly). Investor předpokládá plynulou výstavbu v jedné etapě, případně
v dílčích etapách pro jednotlivé obchodní jednotky, výstavba inženýrských sítí,
komunikací a zpevněných ploch se předpokládá v rámci první etapy.
Z urbanistického hlediska lze záměr charakterizovat jako asymetrickou skupinu poměrně
mohutných budov obchodního centra s parkovišti, účelovými komunikacemi plochami
zeleně. Návrh předpokládá umístění tří velkých obchodních domů, doplněných menšími
objekty určenými pro obchod a služby, přičemž areál je hlavní obslužnou komunikací
rozdělen na dvě relativně samostatné části – západní se dvěma obchodními domy
v řadě a východní s budovami, uspořádanými do uzavřeného celku.
Navržená stavba obchodního centra FMZ v Jihlavě je situována na plochách mezi silnicí
II/602 vpravo ve směru výjezdu z města Jihlavy dále vymezené propojovací komunikací
silnice II/602 a ulice Rantířovské v souladu s územním plánem Statutárního města
Jihlavy ve znění pozdějších změn a doplňků.
Základní napojení zájmového území je navrženo ze silnice II/602 v ose plochy
navrhované zástavby prostřednictvím novostavby okružní křižovatky zajišťující
bezpečný průjezd jak tranzitní dopravy na silnici II/602, tak i dopravy cílové do
navrženého obchodního centra.
Záměr obchodního centra je členěn na následující stavební objekty:
Pozemní objekty:
S 01 – Nájemní specializované prodejny - FMZ TOP 1 – TOP 5
S 02 – Prodejna Elektronika
S 03 – Prodejna nábytku ASCO
S 04 – Prodejna Elektro - WORLD
S 05 – Nájemní specializované prodejny - FMZ TOP 6 – TOP 12
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S 06 – Potravinářský supermarket PLUS -DISCOUNT
S 07 - Rychlé občerstvení
S 08 – Potravinářský hypermarket TESCO
S 09 – Stavební hypermarket OBI
Dopravní objekty:
S 10 - Účelová komunikace a připojení na komunikační síť
S 11 - Parkoviště, zpevněné plochy
Inženýrské objekty:
S 12 - Areálový rozvod elektrické energie a trafostanice
S 13 - Areálová splaškové kanalizace, odlučovače tuků
S 14 - Areálová dešťová kanalizace, retenční nádrž, požární nádrž, vsakovací příkop,
ORL
S 14 - Areálový vodovod, podzemní spinklerové nádrže
S 15 - Areálový plynovod
S 16 - Areálový rozvod slaboproudu
S 18 - Areálové venkovní osvětlení
S 19 - Reklamní pylon a reklamní tabule
S 20 - Sadové úpravy, drobné objekty, oplocení
V následujícím přehledu je uveden stručný popis rozhodujících
v rámci předkládaného záměru:

stavebních objektů

S 01 – Nájemní specializované prodejny - FMZ TOP 1 – TOP 5
Prodejna obsahuje nájemní prostory a to pro 5 nájemců:
SO 01 – 1 – Prodejna HERVIS SPORT MÓDA

Architektonicko - stavební řešení objektu
je dáno jednak provozním řešením
objektu,jednak charakterem stavby z hlediska opakovatelnosti objektů firmy a dále
místem výstavby. Objekt je jednopodlažní bez podsklepení. Funkční využití je dáno
provozními celky a to prodejním prostorem prodejny, skladem a technickým a sociálním
zázemím.
Konstrukční řešení je dáno železobetonovým skeletem, zastřešení pultovou střechou
s nosnou částí z trapézového plechu. Obvodový plášť ze sendvičových oceloplechových
panelů s tepelnou izolací ze skelné vaty. Založení stavby na patkách, sokl je ze
sendvičového železobetonového prahu uloženého na patkách. Dispoziční uspořádání
vychází z osvědčených provozních vazeb a zkušeností provozovatele a je plně
přizpůsobeno charakteru boxové stavby a interiéru prodejny. Hlavní vchod i východ pro
zákazníky jsou orientovány k nově vybudovanému parkovišti. Na prosklené vstupní
zádveří s automatickými dveřmi navazuje vlastní prostor prodejny. Čelní fasáda je
prosklená jako celek a v návaznosti na sousední objekt je vytvořen požární pás.
Reklamní tabule je umístěna na fasádě. Pro vykládání je vytvořen nákladový prostor.
Prodejna slouží pro prodej sportovního zboží a módního zboží společnosti
HERVIS.Veškerý prodej je soustředěn do prodejny a to jak do volné plochy , tak pro
regálovou část pro drobný sortiment u stěn.Vnitřní vybavení je věcí nájemce a bude
splňovat bezbarierové nároky. Provozní schéma odpovídá stavebnímu popisu a
zahrnuje provozní plochy prodejny , sklad,sociální zázemí.
Prodejní doba 8,00 – 20,00 hod., pondělí až sobota; uvažováno 300 dnů v roce
Počet zaměstnanců : 10 ve dvousměnném provozu, z toho 5 mužů a 5 žen
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SO 01 – 2 – Prodejna Textilu NEW YORKER

Architektonicko - stavební řešení objektu
je dáno jednak provozním řešením
objektu,jednak charakterem stavby z hlediska opakovatelnosti objektů firmy a dále
místem výstavby.Objekt je jednopodlažní bez podsklepení.Funkční využití je dáno
provozními celky a to prodejním prostorem prodejny,skladem a technickým a sociálním
zázemím. Konstrukční řešení je dáno železobetonovým skeletem, zastřešení pultovou
střechou s nosnou částí z trapézového plechu. Obvodový plášť ze sendvičových
oceloplechových panelů s tepelnou izolací ze skelné vaty. Založení stavby na patkách,
sokl je ze sendvičového zatepleného železobetonového prahu uloženého na patkách.
Dispoziční uspořádání vychází z osvědčených provozních vazeb a zkušeností
provozovatele a je plně přizpůsobeno charakteru boxové stavby a interiéru prodejny.
Hlavní vchod i východ pro zákazníky jsou orientovány k nově vybudovanému parkovišti.
Na prosklené vstupní zádveří s automatickými dveřmi navazuje vlastní prostor prodejny.
Čelní fasáda je prosklená jako celek a v návaznosti na sousední objekt je vytvořen
požární pás. Pro vykládání je vytvořen nákladový prostor.
Prodejna slouží pro prodej textilního zboží a módního zboží společnosti NEW YORKER.
Veškerý prodej je soustředěn do prodejny a to jak do volné plochy , tak pro regálovou
část pro drobný sortiment u stěn. Vnitřní vybavení je věcí nájemce a bude splňovat
bezbarierové nároky. Provozní schéma odpovídá stavebnímu popisu a zahrnuje
provozní plochy prodejny , sklad,sociální zázemí.
Prodejní doba: 8,00 – 19,00 hod., pondělí až sobota s výjimkou svátků; uvažováno 300
dnů v roce.
Počet zaměstnanců : 5 x 2 ve dvousměnném provozu, z toho 5 mužů a 5 žen
SO 01 – 3 – Prodejna Textilu TAKKO

Architektonicko - stavební řešení objektu
je dáno jednak provozním řešením
objektu,jednak charakterem stavby z hlediska opakovatelnosti objektů firmy a dále
místem výstavby. Objekt je jednopodlažní bez podsklepení. Funkční využití je dáno
provozními celky a to prodejním prostorem prodejny, skladem a technickým a sociálním
zázemím. Konstrukční řešení je dáno železobetonovým skeletem, zastřešení pultovou
střechou s nosnou částí z trapézového plechu. Obvodový plášť ze sendvičových
oceloplechových panelů s tepelnou izolací ze skelné vaty. Založení stavby na patkách,
sokl je ze sendvičového železobetonového prahu uloženého na patkách. Dispoziční
uspořádání vychází z osvědčených provozních vazeb a zkušeností provozovatele a je
plně přizpůsobeno charakteru boxové stavby a interiéru prodejny. Hlavní vchod i východ
pro zákazníky jsou orientovány k nově vybudovanému parkovišti. Na prosklené vstupní
zádveří s automatickými dveřmi navazuje vlastní prostor prodejny. Čelní fasáda je
prosklená jako celek a v návaznosti na sousední objekt je vytvořen požární pás.
Reklamní tabule je umístěna na fasádě. Pro vykládání je vytvořen nákladový prostor.
Prodejna slouží pro prodej textilního zboží a módního zboží společnosti TAKKO.
Veškerý prodej je soustředěn do prodejny a to jak do volné plochy, tak pro regálovou
část pro drobný sortiment u stěn. Vnitřní vybavení je věcí nájemce a bude splňovat
bezbarierové nároky. Provozní schéma odpovídá stavebnímu popisu a zahrnuje
provozní plochy prodejny , sklad,sociální zázemí.
Prodejní doba: 8,00 – 19,00 hod., pondělí až sobota s výjimkou svátků; uvažováno 300
dnů v roce.
Počet zaměstnanců : 2 x 5 ve dvousměnném provozu, z toho 5 mužů a 5 žen
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SO 01 – 4 – Prodejna obuvi DEICHMANN

Architektonicko - stavební řešení objektu
je dáno jednak provozním řešením
objektu,jednak charakterem stavby z hlediska opakovatelnosti objektů firmy a dále
místem výstavby. Objekt je jednopodlažní bez podsklepení. Funkční využití je dáno
provozními celky a to prodejním prostorem prodejny,skladem a technickým a sociálním
zázemím. Konstrukční řešení je dáno železobetonovým skeletem, zastřešení pultovou
střechou s nosnou částí z trapézového plechu. Obvodový plášť ze sendvičových
oceloplechových panelů s tepelnou izolací ze skelné vaty. Založení stavby na patkách,
sokl je ze sendvičového železobetonového prahu uloženého na patkách. Dispoziční
uspořádání vychází z osvědčených provozních vazeb a zkušeností provozovatele a je
plně přizpůsobeno charakteru boxové stavby a interiéru prodejny. Hlavní vchod i východ
pro zákazníky jsou orientovány k nově vybudovanému parkovišti. Na prosklené vstupní
zádveří s automatickými dveřmi navazuje vlastní prostor prodejny. Čelní fasáda je
prosklená jako celek a v návaznosti na sousední objekt je vytvořen požární pás.
Reklamní tabule je umístěna na fasádě. Pro vykládání je vytvořen nákladový prostor.
Prodejna slouží pro prodej obuvi společnosti DEICHMANN.Veškerý prodej je soustředěn
do prodejny a to jak do volné plochy v regálech, tak pro regálovou část pro sortiment u
stěn.Vnitřní vybavení je věcí nájemce a bude splňovat bezbarierové nároky. Provozní
schéma odpovídá stavebnímu popisu a zahrnuje provozní plochy prodejny ,
sklad,sociální zázemí.
Prodejní doba: 8,00 – 19,00 hod., pondělí až sobota s výjimkou svátků; uvažováno 300
dnů v roce.
Počet zaměstnanců : 5 x 2 ve dvousměnném provozu, z toho 5 mužů a 5 žen
S0 01 – 5 – Prodejna obuvi Baťa

Architektonicko - stavební řešení objektu
je dáno jednak provozním řešením
objektu,jednak charakterem stavby z hlediska opakovatelnosti objektů firmy a dále
místem výstavby.Objekt je jednopodlažní bez podsklepení.Funkční využití je dáno
provozními celky a to prodejním prostorem prodejny,skladem a technickým a sociálním
zázemím. Konstrukční řešení je dáno železobetonovým skeletem, zastřešení pultovou
střechou s nosnou částí z trapézového plechu. Obvodový plášť ze sendvičových
oceloplechových panelů s tepelnou izolací ze skelné vaty.Založení stavby na patkách,
sokl je ze sendvičového železobetonového prahu uloženého na patkách. Dispoziční
uspořádání vychází z osvědčených provozních vazeb a zkušeností provozovatele a je
plně přizpůsobeno charakteru boxové stavby a interiéru prodejny. Hlavní vchod i východ
pro zákazníky jsou orientovány k nově vybudovanému parkovišti. Na prosklené vstupní
zádveří s automatickými dveřmi navazuje vlastní prostor prodejny. Čelní fasáda je
prosklená jako celek a v návaznosti na sousední objekt je vytvořen požární
pás.Reklamní tabule je umístěna na fasádě. Pro vykládání je vytvořen nákladový
prostor.
Prodejna slouží pro prodej obuvi společnosti BAŤA. Veškerý prodej je soustředěn do
prodejny a to jak do volné plochy v regálech, tak pro regálovou část pro sortiment u
stěn. Vnitřní vybavení je věcí nájemce a bude splňovat bezbarierové nároky. Provozní
schéma odpovídá stavebnímu popisu a zahrnuje provozní plochy prodejny,
sklad,sociální zázemí.
Prodejní doba: 8,00 – 19,00 hod., pondělí až sobota s výjimkou svátků; uvažováno 300
dnů v roce.
Počet zaměstnanců : 2 x 5 ve dvousměnném provozu, z toho 5 mužů a 5 žen
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S 02 – Prodejna Elektronika
Architektonicko - stavební řešení objektu je dáno jako jednoduchý halový, přízemní,
nájemní objekt pro prodej průmyslového zboží ,různých nájemců s vysokou variabilitou a
zde pro prodej elektrospotřebičů a elektroniky.Objekt je situován hlavním vstupem
k parkovišti zákazníků, zásobování je zajištěno v zadní části a to včetně skladů a
sociálního zařízení.Přední část vstupu zákazníků je z velké části prosklená.Fasádu tvoří
zateplený sendvičový fasádní panel s nosným plechem a výplní z minerální vaty.
Založení stavby je na pilotech, použit bude prefabrikovaný, železobetonový sokl,
obvodový plášť bude ze sendvičových oceloplechových panelů, plochá střecha. Nosný
systém je potom z prefabrikovaného sloupového skeletu, průvlak a vazník
z železobetonu, nosný plášť z ocelového trapézového plechu, tepelná izolace střechy
z minerální vaty tvrzené tl 200 mm, krytina z foliové plastové krytiny s atestem proti
šíření požáru.
Prodejna elektro je řešena jako širokosortimentní prodej včetně elektroniky na prodejní
ploše cca 3000 m2, skladové zázemí se zásobovacím vjezdem, sociální zázemí s denní
místností.
Prodejní doba : Po – Pá …. 8 – 18 hod
So …….…. 8 – 14 hod
Počet zaměstnanců :

22 ve dvou směnách, největší směna 14 lidí

S 03 – Prodejna nábytku ASCO
Architektonicko - stavební řešení objektu je dáno jako jednoduchý halový, přízemní,
nájemní objekt pro prodej průmyslového zboží ,různých nájemců s vysokou variabilitou a
zde pro prodej elektrospotřebičů a elektroniky.Objekt je situován hlavním vstupem
k parkovišti zákazníků, zásobování je zajištěno v zadní části a to včetně skladů a
sociálního zařízení.Přední část vstupu zákazníků je z velké části prosklená.Fasádu tvoří
zateplený sendvičový fasádní panel s nosným plechem a výplní z minerální vaty.
Založení stavby je na pilotech, použit bude prefabrikovaný, železobetonový sokl,
obvodový plášť bude ze sendvičových oceloplechových panelů, plochá střecha. Nosný
systém je potom z prefabrikovaného sloupového skeletu, průvlak a vazník
z železobetonu, nosný plášť z ocelového trapézového plechu, tepelná izolace střechy
z minerální vaty tvrzené tl 200 mm, krytina z foliové plastové krytiny s atestem proti
šíření požáru.
Prodejna nábytku je řešena jako širokosortimentní prodej včetně doplňků na prodejní
ploše cca 4000 m2 , skladové zázemí se zásobovacím vjezdem, sociální zázemí
s denní místností.
Prodejní doba : Po – Pá …. 8 – 18 hod
So ……….. 8 – 14 hod
Počet zaměstnanců :

22 ve dvou směnách, největší směna 14 lidí

S 04 – Prodejna Elektro – WORLD
Objekt je koncipován jako jednoduchý halový, přízemní ,nájemní objekt pro prodej
průmyslového zboží, různých nájemců s vysokou variabilitou a zde pro prodej
elektrospotřebičů a elektroniky. Objekt je situován hlavním vstupem k parkovišti
zákazníků, zásobování je zajištěno v zadní části a to včetně skladů a sociálního
zařízení. Přední část vstupu zákazníků je z velké části prosklená. Fasádu tvoří
zateplený sendvičový fasádní panel s nosným plechem a výplní z minerální vaty.
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Založení stavby bude na pilotech, prefabrikovaný, železobetonový sokl, obvodový plášť
ze sendvičových oceloplechových panelů, plochá střecha. Nosný systém bude tvořen
z prefabrikovaného sloupového skeletu, průvlak a vazník ze železobetonu, nosný plášť
z ocelového trapézového plechu, tepelná izolace střechy z minerální vaty tvrzené tl 200
mm, krytina z foliové plastové krytiny s atestem proti šíření požáru.
Prodejna elektro je řešena jako širokosortimentní prodej včetně elektrospotřebičů na
prodejní ploše cca 2000 m2, skladové zázemí se zásobovacím vjezdem, sociální zázemí
s denní místností. Prodejna je shromažďovacím prostorem.
Prodejní doba : Po – Pá …. 8 – 18 hod
So ….……. 8 – 14 hod
Počet zaměstnanců :

22 ve dvou směnách, největší směna 14 lidí

S 05 – Nájemní specializované prodejny - FMZ TOP 6 – TOP 12
Nájemní objekt specializovaných prodejen o celkové ploše cca 7275 m2. Obsahuje tyto
nájemní prodejny : TOP 6 – Prodejna nábytku JYSK
TOP 7 – Prodejna sportu SPORTISIMO
TOP 8 – Prodejna textilu KIK
TOP 9 – Prodejna DM DROGERIE
TOP 10 – Prodejna SPORT a HOBY
TOP 11 – Prodejna Elektro O-KAY
TOP 6 – Prodejna nábytku JYSK

Architektonicko - stavební řešení objektu
je dáno jednak provozním řešením
objektu,jednak charakterem stavby z hlediska opakovatelnosti objektů firmy a dále
místem výstavby.Objekt je jednopodlažní bez podsklepení.Funkční využití je dáno
provozními celky a to prodejním prostorem prodejny,skladem a technickým a sociálním
zázemím. Konstrukční řešení je dáno železobetonovým skeletem, zastřešení pultovou
střechou s nosnou částí z trapézového plechu.
Obvodový plášť ze sendvičových oceloplechových panelů s tepelnou izolací ze skelné
vaty.Založení stavby na patkách, sokl je ze sendvičového železobetonového prahu
uloženého na patkách.
Dispoziční uspořádání vychází z osvědčených provozních vazeb a zkušeností
provozovatele. Hlavní vchod i východ
pro zákazníky jsou orientovány k nově
vybudovanému parkovišti. Na prosklené vstupní zádveří s automatickými dveřmi
navazuje vlastní prostor prodejny. Čelní fasáda je prosklená jako celek a v návaznosti
na sousední objekt je vytvořen požární pás.Reklamní tabule je umístěna na fasádě.
Prodejna slouží pro prodej nábytku a ostatního souvisejícího sortimentu.Veškerý prodej
je soustředěn do prodejny a to jak do volné plochy pro nábytek, tak pro regálovou část
pro drobný sortiment u stěn. Provozní schéma odpovídá stavebnímu popisu a zahrnuje
provozní plochy prodejny , sklad,sociální zázemí.
Prodejní doba 8,00 – 20,00 hod., pondělí až sobota; uvažováno 300 dnů v roce
Počet zaměstnanců : 12 ve dvousměnném provozu, z toho 6 mužů a 6 žen
TOP 7 – Prodejna sportu SPORTISIMO

Architektonicko - stavební řešení objektu
je dáno jednak provozním řešením
objektu,jednak charakterem stavby z hlediska opakovatelnosti objektů firmy a dále
místem výstavby.Objekt je jednopodlažní bez podsklepení.Funkční využití je dáno
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provozními celky a to prodejním prostorem prodejny,skladem a technickým a sociálním
zázemím. Konstrukční řešení je dáno železobetonovým skeletem, zastřešení pultovou
střechou s nosnou částí z trapézového plechu. Obvodový plášť ze sendvičových
oceloplechových panelů s tepelnou izolací ze skelné vaty. Založení stavby na patkách,
sokl je ze sendvičového zatepleného železobetonového prahu uloženého na patkách.
Dispoziční uspořádání vychází z osvědčených provozních vazeb a zkušeností
provozovatele a je plně přizpůsobeno charakteru boxové stavby a interiéru prodejny.
Hlavní vchod i východ pro zákazníky jsou orientovány k nově vybudovanému parkovišti.
Na prosklené vstupní zádveří s automatickými dveřmi navazuje vlastní prostor prodejny.
Čelní fasáda je prosklená jako celek a v návaznosti na sousední objekt je vytvořen
požární pás. Reklamní tabule je umístěna na fasádě. Pro vykládání je vytvořen
nákladový prostor.
Prodejna slouží pro prodej textilního zboží a módního zboží společnosti NEW YORKER.
Veškerý prodej je soustředěn do prodejny a to jak do volné plochy , tak pro regálovou
část pro drobný sortiment u stěn. Vnitřní vybavení je věcí nájemce a bude splňovat
bezbarierové nároky. Provozní schéma odpovídá stavebnímu popisu a zahrnuje
provozní plochy prodejny , sklad,sociální zázemí.
Prodejní doba: 8,00 – 20,00 hod., pondělí až sobota s výjimkou svátků; uvažováno 300
dnů v roce.
Počet zaměstnanců : 5 x 2 ve dvousměnném provozu, z toho 5 mužů a 5 žen
TOP 8 – Prodejna textilu KIK

Architektonicko- stavební řešení objektu je dáno jednak provozním řešením objektu,
jednak charakterem stavby z hlediska opakovatelnosti objektů firmy a dále místem
výstavby. Objekt je jednopodlažní bez podsklepení. Funkční využití je dáno provozními
celky a to prodejním prostorem prodejny, skladem a technickým a sociálním zázemím.
Konstrukční řešení je dáno železobetonovým skeletem, zastřešení pultovou střechou
s nosnou částí z trapézového plechu. Obvodový plášť ze sendvičových oceloplechových
panelů s tepelnou izolací ze skelné vaty. Založení stavby na patkách, sokl je ze
sendvičového zatepleného železobetonového prahu uloženého na patkách. Dispoziční
uspořádání vychází z osvědčených provozních vazeb a zkušeností provozovatele a je
plně přizpůsobeno charakteru boxové stavby a interiéru prodejny. Hlavní vchod i východ
pro zákazníky jsou orientovány k nově vybudovanému parkovišti. Na prosklené vstupní
zádveří s automatickými dveřmi navazuje vlastní prostor prodejny. Čelní fasáda je
prosklená jako celek a v návaznosti na sousední objekt je vytvořen požární pás.
Reklamní tabule je umístěna na fasádě. Objekt bude zásobován vozidly kategorie N2.
Pro vykládání je vytvořen nákladový prostor.
Prodejna slouží pro prodej textilního zboží a módního zboží společnosti KIK. Veškerý
prodej je soustředěn do prodejny, a to jak do volné plochy, tak pro regálovou část pro
drobný sortiment u stěn.Vnitřní vybavení je věcí nájemce a bude splňovat bezbarierové
nároky. Provozní schéma odpovídá stavebnímu popisu a zahrnuje provozní plochy
prodejny, sklad, sociální zázemí.
Prodejní doba: 8:00 až – 20:00 hod pondělí až sobota s výjimkou svátků; uvažováno
300 dnů v roce
Počet zaměstnanců : 10 ve dvousměnném provozu, z toho 5 mužů a 5 žen
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TOP 9 – Prodejna DM DROGERIE

Architektonicko - stavební řešení objektu je dáno jednak provozním řešením objektu,
jednak charakterem stavby z hlediska opakovatelnosti objektů firmy a dále místem
výstavby. Objekt je jednopodlažní bez podsklepení. Funkční využití je dáno provozními
celky a to prodejním prostorem prodejny,skladem a technickým a sociálním zázemím.
Konstrukční řešení je dáno železobetonovým skeletem, zastřešení pultovou střechou
s nosnou částí z trapézového plechu. Obvodový plášť ze sendvičových oceloplechových
panelů s tepelnou izolací ze skelné vaty. Založení stavby na patkách, sokl je ze
sendvičového zatepleného železobetonového prahu uloženého na patkách. Hlavní
vchod i východ pro zákazníky jsou orientovány k nově vybudovanému parkovišti. Na
prosklené vstupní zádveří s automatickými dveřmi navazuje vlastní prostor prodejny.
Čelní fasáda je prosklená jako celek a v návaznosti na sousední objekt je vytvořen
požární pás. Reklamní tabule je umístěna na fasádě. Objekt bude zásobován vozidly
kategorie N2. Pro vykládání je vytvořen nákladový prostor.
Prodejna slouží pro prodej drogistického zboží společnosti DM DROGERIE. Veškerý
prodej je soustředěn do prodejny a to jak do volné plochy, tak pro regálovou část pro
drobný sortiment u stěn. Vnitřní vybavení je věcí nájemce a bude splňovat bezbarierové
nároky. Provozní schéma odpovídá stavebnímu popisu a zahrnuje provozní plochy
prodejny, sklad, sociální zázemí.
Prodejní doba: 8:00 až – 20:00 hod pondělí až sobota s výjimkou svátků; uvažováno
300 dnů v roce
Počet zaměstnanců : 10 ve dvousměnném provozu, z toho 5 mužů a 5 žen
TOP 10 – Prodejna SPORT a HOBY

Architektonicko - stavební řešení objektu je dáno jednak provozním řešením objektu,
jednak charakterem stavby z hlediska opakovatelnosti objektů firmy a dále místem
výstavby. Objekt je jednopodlažní bez podsklepení. Funkční využití je dáno provozními
celky a to prodejním prostorem prodejny, skladem a technickým a sociálním zázemím.
Konstrukční řešení je dáno železobetonovým skeletem, zastřešení pultovou střechou
s nosnou částí z trapézového plechu. Obvodový plášť ze sendvičových oceloplechových
panelů s tepelnou izolací ze skelné vaty. Založení stavby na patkách, sokl je ze
sendvičového zatepleného železobetonového prahu uloženého na patkách. Dispoziční
uspořádání vychází z osvědčených provozních vazeb a zkušeností provozovatele a je
plně přizpůsobeno charakteru boxové stavby a interiéru prodejny. Hlavní vchod i východ
pro zákazníky jsou orientovány k nově vybudovanému parkovišti. Na prosklené vstupní
zádveří s automatickými dveřmi navazuje vlastní prostor prodejny. Čelní fasáda je
prosklená jako celek a v návaznosti na sousední objekt je vytvořen požární pás.
Reklamní tabule je umístěna na fasádě. Objekt bude zásobován vozidly kategorie N2.
Pro vykládání je vytvořen nákladový prostor.
TOP 11 – Prodejna Elektro O-KAY

Architektonicko - stavební řešení objektu
je dáno jednak provozním řešením
objektu,jednak charakterem stavby z hlediska opakovatelnosti objektů firmy a dále
místem výstavby. Objekt je jednopodlažní bez podsklepení. Funkční využití je dáno
provozními celky a to prodejním prostorem prodejny,skladem a technickým a sociálním
zázemím. Konstrukční řešení je dáno železobetonovým skeletem, zastřešení pultovou
střechou s nosnou částí z trapézového plechu. Obvodový plášť ze sendvičových
oceloplechových panelů s tepelnou izolací ze skelné vaty. Založení stavby na patkách,
sokl je ze sendvičového železobetonového prahu uloženého na patkách a je plně
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přizpůsobeno charakteru boxové stavby a interiéru prodejny. Hlavní vchod i východ pro
zákazníky jsou orientovány k nově vybudovanému parkovišti. Na prosklené vstupní
zádveří s automatickými dveřmi navazuje vlastní prostor prodejny. Čelní fasáda je
prosklená jako celek a v návaznosti na sousední objekt je vytvořen požární
pás.Reklamní tabule je umístěna na fasádě. Pro vykládání je vytvořen nákladový
prostor.
Prodejna slouží pro prodej elektrotechnického zboží společnosti O-KAY. Veškerý
prodej je soustředěn do prodejny a to jak do volné plochy, tak pro regálovou část pro
drobný sortiment u stěn. Vnitřní vybavení je věcí nájemce a bude splňovat bezbarierové
nároky. Provozní schéma odpovídá stavebnímu popisu a zahrnuje provozní plochy
prodejny , sklad,sociální zázemí.
Prodejní doba: 8,00 – 20,00 hod., pondělí až sobota s výjimkou svátků; uvažováno 300
dnů v roce.
Počet zaměstnanců : 5 x 2 ve dvousměnném provozu, z toho 5 mužů a 5 žen
S 06 – Potravinářský supermarket PLUS –DISCOUNT
Architektonicko- stavební řešení objektu je dáno jednak provozním řešením objektu,
jednak charakterem stavby z hlediska opakovatelnosti objektů firmy PLUS –DISCOUNT
a dále místem výstavby. Objekt je jednopodlažní bez podsklepení. Funkční využití je
dáno provozními celky a to prodejním prostorem prodejny, velkým skladem sloužící
vlastní prodejně i logistice obchodního řetězce dále obslužným úsekem řeznictví,
pekařství a technickým a sociálním zázemím. Konstrukční řešení je dáno klasickou
zděnou technologií stavby, založení na železobetonovém prahu z patky na patku a tyto
patky jsou podepřeny vrtanými pilotami, zastřešení pultovou střechou s nosnou částí
z dřevěného zbíjeného krovu. Zavěšený podhled s požární odolností. Objekt je dilatací
oddělen od specializovaných prodejen. Obvodový plášť z cihelného zdiva je zateplen po
obvodě tepelným kontaktním pláštěm. Na prosklené vstupní zádveří s automatickými
dveřmi navazuje vlastní prostor prodejny. Objekt bude zásobován vozidly kategorie N3
k nákladové rampě. Samostatně je řešeno zásobování řeznictví a pekařství vozidly
kategorie N2 v úrovni do dodávkové místnosti. Barevné řešení je dáno stavebním
manuálem společnosti PLUS –DISCOUNT a to omítka na fasádě bílá, obklad štítů ze
stříbrné vlny jako specializované prodejny, sokl šedý.
Prodejna slouží pro prodej potravinářského zboží a doplňkového průmyslového zboží
společnosti PLUS –DISCOUNT v samoobslužném provozu s výjimkou obslužného
provozu řeznictví a pekařství.
Provozní řešení
Z provozního hlediska je provoz prodejny rozdělen na dvě provozně a dispozičně
samostatné části :
Ÿ

samoobslužná prodejna potravin PLUS-DISCOUNT - prodáváno potravinářské a
doplňkově částečně i nepotravinářské zboží pouze samoobslužnou formou. Na
prodejní ploše nejsou umístěny obslužné pulty.

Ÿ

obslužná prodejna řeznictví a pekárny - prodáváno potravinářské zboží, které není
možno vzhledem k provozním a hygienickým předpisům prodávat samoobslužnou
formou - maso, uzeniny, lahůdky, cukrářské a pekařské výrobky

Tomuto základnímu členění provozu prodejny odpovídá i technické a provozně
dispoziční řešení objektu. Objekt velkoprodejny je rozdělen z technického a provozního
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hlediska na samostatné a oddělené části - samostatné sociální a hygienické zázemí
vč.kanceláře (kontrolní místnost), oddělení skladovacích prostor vč. příjmové části
(zásobovací rampa), samostatný zdroj tepla (technická místnost - kotle na zemní plyn),
samostatné měření spotřeb všech medií apod.
Zásobování objektu je rozděleno rovněž na dvě části :
Ø zásobování samoobslužné prodejny PLUS-DISCOUNT - krytá zásobovací rampa
napojená na skladovací prostory objektu. Vykládací prostor se sestává z rampy, jejíž
hrana je 1,2 m nad stáním pro nákladní automobily. Celý vykládací prostor bude v
plné šířce opatřen přístřeškem s přesahem 2 m nad stáním pro nákladní automobily,
světlá výška min. 4,2 m. Na hraně rampy bude instalován překladový můstek pro
převoz palet ( výrobek HAFA - typ PO, 1,75 x 1,75 m, 4t únosnost). Oddělení rampy
od prostoru ranního zásobování bude realizováno dělicí mříží s posuvnými dveřmi.
Ø zásobování řeznictví - zásobovací vstup z boční strany objektu dveřmi v úrovni
komunikace
Ø zásobování pekárny - zásobovací vstup z čelní strany objektu dveřmi v úrovni
komunikace
Příjezd k zásobovacím vstupům a k zásobovacím rampám je řešen po zpevněných
komunikačních plochách.
Obaly budou skladovány v prostoru hlavního skladu. Nevratné obaly (především papír a
kartony) budou skládány a pravidelně odváženy do sběrny .
Předpokládá se samoobslužný prodej. Dispozičně je část samoobslužné prodejny
řešena v úrovni jediného podlaží a je členěna na tyto části :
- samoobslužná velkoprodejna potravin
- sociální zázemí pro personál
- manipulační a skladovací prostory
V objektu bude provozována velkokapacitní prodejna potravin. Součástí prodejny je i
nezbytné příslušenství ( tj. manipulační plochy, chladicí a mrazicí boxy, kancelář
(kontrolní místnost), strojovny vzduchotechniky a chlazení apod.) a sociální zařízení pro
zaměstnance (šatny, záchody, umyvárny. denní místnost). Manipulační prostory u
vstupu pro zásobování a stání pro nákupní vozíky u hlavního vstupu do prodejny jsou
přestřešeny přetaženou konstrukcí zastřešení.
Sortiment prodávaného zboží :
- balené potravinářské zboží
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

běžné základní potraviny
denní pečivo a chléb
trvanlivé mléko - balení v krabicích
chlazené boxy na mléčné výrobky, tuky, máslo, sýry, jogurty , vejce, balené maso a uzeniny (folie,
vakuové balení apod.), balené lahůdkářské výrobky - saláty apod.
nápoje v lahvích a v přepravkách, PET lahvích, kartónových obalech ( džusy, šťávy), sirupy
lihoviny
mouka, cukr,
těstoviny
sušenky, křupavé sušenky , balené cukrovinky apod.
mrazicí boxy na mražené výrobky - ryby, drůbež, mražené polotovary , mražená hotová jídla
apod.
koření,
káva, čaj
džemy, konzervy ( masové, hotová jídla, zelenina, ryby apod.) , sterilované výrobky
polévky
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ü zelenina
ü ovoce
ü potraviny pro zvířata ( psi, kočky)

V samoobslužné diskontní prodejně PLUS-DISCOUNT je prodáváno především balené
potravinářské zboží v originálních obalech. Předpokládá se rovněž prodej běžného
drogistického zboží a parfumerie - kosmetika, prací prášky, čistící prostředky. Nebude
prodáván sortiment drogerie , který se neslučuje s potravinářským zbožím - barvy, laky,
ředidla, nátěrové hmoty, lepidla pod.
Na prostor hlavního skladu potravin navazuje chladicí a mrazicí box na potraviny. Mezi
zásobovací rampou a hlavním skladem je umístěn skladový a manipulační prostor
ranního zásobování.
Jako nebalené potravinářské zboží je prodáván pouze tento sortiment :
- zelenina
- ovoce
- denní pečivo (rohlíky, housky apod.), chléb

Pro prodej zeleniny a ovoce bude vyčleněna samostatná část prodejní plochy . Zboží
bude umístěno v přepravkách v regálech. V bezprostřední blízkosti regálu budou
umístěny obalové materiály (odtrhovací foliové sáčky a tašky) pro balení ovoce a
zeleniny.
Pro denní pečivo ( rohlíky, housky apod.), chléb bude vyčleněna samostatná část
prodejní plochy. Zboží bude umístěno v přepravkách v regálech nebo samostatně v
regále k tomu určeném. V bezprostřední blízkosti regálu budou umístěny obalové
materiály (odtrhovací foliové sáčky a tašky ) pro pečiva.
Výkup lahví - bude zajištěn v manipulačním prostoru - podávací okno v zásobovacích
dveřích mezi skladem a prodejní plochou.
Na hlavní prodejní prostor navazuje samostatným vstupem sociální a hygienické zázemí
personálu - šatny, WC, sprcha a denní místnost. V této části je rovněž umístěna
kontrolní místnost s vizuálním kontaktem s prodejní plochou.
Obslužná prodejna řeznictví a pekárny
V této části bude prodáváno potravinářské zboží, které není možno vzhledem k
provozním a hygienickým předpisům prodávat samoobslužnou formou - maso, uzeniny,
lahůdky, cukrářské a pekařské výrobky
Sortiment :
Ø oddělený prodej masa - přímá návaznost na chlazené sklady a přípravny
Ø oddělený prodej uzenin - přímá návaznost na chlazené sklady a přípravny, krájené uzeniny,
Ø oddělený prodej lahůdkářských výrobků - saláty, chlebíčky, cukrovinky apod. (rozvažování
lahůdkářských výrobků)
Ø oddělený prodej pekařských výrobků - speciální pekařské a cukrářské výrobky, prodej v
místě vyrobených a pečených pekařských výrobků (v návaznosti na prodejnu umístěna
pekařská pec )
Ø všechny výrobky, resp. prodávané potraviny budou skladovány v chlazených prodejních
vitrínách.
Ø v této části prodejny bude probíhat pouze obslužný prodej.

Šatny budou vybaveny zdvojenými šatními skříňkami pro oddělené ukládání oděvů .
Vzhledem k tomu, že se jedná o pracoviště s vícesměnným provozem, bude pro
každého pracovníka vyčleněna jedna šatní skříňka. Hygienické zařízení - skříňkové
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šatny , WC - jsou řešeny jako společné pro muže a ženy. Sprchová kabina je řešena
společná .
Dle ČSN 73 4108 čl. 3.1.4 má na jednu osobu připadat u skříňkových šaten nejméně
0,40 m2 půdorysné plochy šatny. Pracovní náplň zaměstnanců spočívá především v
obsluze zákazníků a v prodeji zboží. Konkrétní pracovní činnost se řídí v závislosti na
výše uvedených kriteriích na pokyn vedoucího prodejny. Pro pracovníky je rovněž k
dispozici denní místnost s kuchyňskou linkou ke krátkým pracovním přestávkám.
Dispoziční řešení prodejny je navrženo tak, aby byl zajištěn oddělený vstup pro příjem
potravin a zvláštní vstup pro pracovníky.
Prodejní doba: 8,00 – 20,00 hod., pondělí až sobota s výjimkou svátků; uvažováno 300
dnů v roce.
Počet zaměstnanců : 42 ve dvousměnném provozu, z toho 16 mužů a 26 žen celkem
z toho: PLUS DISCOUNT
32 z toho 11 mužů a 21 žen
řezník, pekař
10 z toho 5 mužů a 5 žen
S 07 - Rychlé občerstvení
Stavba rychlého občerstvení doplňuje funkci celého areálu o poskytnutí rychlého
občerstvení zákazníkům obchodního centra a to jak ve vnitřním prostoru, tak i
v příhodných klimatických podmínkách na venkovní terase. Objekt je členěn na zónu
zákazníka a zónu personálu. Vstup zákazníků do zóny personálu je vyloučen
technickými opatřeními. Do zóny zákazníků patří vstup, jídelna, šatna hostů, sociální
zařízení hostů. Veškeré přístupy a veřejné prostory jsou řešeny jako bezbariérové,
včetně WC. Do zóny personálu patří kuchyň s výdejem,chladírny dle sortimentu,
přípravna, sociální zázemí, kancelář, denní místnost a technické zázemí. Objekt je
založen na pilotech, konstrukční systém je klasický, obvodové zdivo z cihelných
tvarovek. Stropní konstrukce v malých prostorech ze železobetonových desek a panelů,
velké prostory zastropeny spuštěným podhledem od střešní konstrukce sbíjeného krovu.
Zastřešení valbovou konstrukcí krovu ze sbíjených vazníků. Objekt je napojen na pitnou
vodu, elektrickou energii, zemní plyn, splaškovou a samostatnou dešťovou kanalizaci.
Rychlé občerstvení typu fast foods poskytne občerstvení u 56 míst u stolu současně pro
krátkodobé zákazníky. Provoz je bezobslužný, výdej přes výdejní pult. Pro odložení
použitého stolního nádobí jsou v prostoru jídelny umístěny regálové odkládací stojany.
Pro zajištění provozu je potřeba 12 zaměstnanců v členění 3 muži a 9 žen.
Provozní doba je navržena na nepřetržitou dobu ve třech směnách.
S 08 – Potravinářský hypermarket TESCO
Maloobchodní zařízení je koncipováno jako obchodní zařízení s universální náplní a to
s prodejem potravinářského i nepotravinářského zboží.Obchodní market je řešen jako
jednopodlažní halový objekt s vestavěnou dvoupodlažní částí.Objekt architektonicky
odpovídá funkci a charakteru obchodního centra a respektuje standart společnosti
TESCO
Výrazně je řešena strana s hlavním vstupem zákazníků s dominantními vstupními
pylony.
Výtvarné řešení objektu vychází z kontrastního působení velkoplošných barevných
fasád.
S prosklenými plochami hlavních vstupů a uplatněním loga firmy. Fasády jsou barevnou
kombinací modré,bílé a červená barvy. Areál hypermarketu je doplněn výrazným
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poutačem s firemní značkou. Výška jednopodlažního objektu je 8,5m, výška
dvoupodlažní části po atiku je 10,3 m. Závazné rozměry jsou ve výkresové části. Objekt
je založen na železobetonových patkách podporovanými piloty. Celková zastavěná
plocha 11 200 m2.
Svislé konstrukce budovy tvoří železobetonový skelet . Hlavní železobetonové vazníky
tvaru I na rozpon 20,30m mají výšku 1,45m, šířka stěn 120 mm. Střešní vazník ve
dvoupodlažní části je navržen ve tvaru T, výška 900 mm, šířka jeho stěny 160 mm.
Vazníky jsou navrženy jako předpjaté. Vaznice jsou předpjaté s konickým tvarem a
výškou 750 nebo 650 mm.
Vodorovné nosné konstrukce ve dvoupodlažní části jsou navrženy z II panelu na rozpětí
12,0 m.Výška předpjatých panelů včetně dobetonování je 900 mm. Konstrukce opláštění
objektu je navržena jako lehký obvodový plášť např.ocelová zateplená sendvičová
konstrukce. Hlavním nosným prvkem jsou ocelové kazety tvar C oboustranně povrchově
upravené. Kazety jsou vyplněny izolační minerální vlnou v tl. 140 mm. Barevné řešení
objektu bude v barvě modré RAL 5002, červené RAL 3020, bílé RAL 9010.
Střešní plášť je v nosné konstrukci tvořen trapézovým plechem,na kterém je s horní
strany nalepena parozábrana z PE folie. Na ni jsou kladeny tepelně izolační desky
z minerální vlny tl. 120 mm. Hydroizolační vrstva bude z válcované a laminované folie
vyztužené vysokopevnostní mřížkou tl. 1,5 mm.
Budova je po stránce dispozičního řešení navržena jako velkoprostorové nákupní
centrum. Na hlavní vstup do hypermarketu navazuje obchodní promenáda /mall/ s řadou
pronajímatelných prostor s charakterem batikového prodeje a zřízení provozu rychlého
občerstvení. Na čelní straně jsou situovány pokladny vlastního supermarketu. Na konci
mallu jsou řešeny veřejné WC pro návštěvníky, WC pro invalidy a WC pro zaměstnance
pronajímatelných prostor.
Hlavní prodejní prostor je rozdělen regály na prodejní prostory s potravinářským a
nepotravinářským sortimentem.Po obou stranách prodejního prostoru jsou situovány
samostatné sklady potravinového a nepotravinového zboží s přípravnami a obslužnými
úseky. Dále jsou zde situovány příjmy zboží, přípravny prodeje chleba a pečiva,
pekárna, úsek s porcovaným masem, drůbeží a rybami. Každý tento úsek má svoji
vlastní přípravnu a chladící a mrazící sklady. Technický energoblok /trafostanice,
spinklery, kotelna/ jsou vyčleněny ven z objektu v samostatné části. Zásobovací dvůr je
nadstřešen. Ve 2. podlaží jsou situovány prostory pro administrativu, zaměstnance,
včetně hygienického zařízení, šaten, stravovacího zařízení, vertikálních komunikačních
prvků a prostory technického zázemí.
Prodejna slouží jako širokosortimentní velkoprodejna potravin s doplňkovým prodejem
zboží průmyslového. Prodejna bude napojena na centrální sklad, zboží bude zaváženo
přímo na prodejní plochu, prostor manipulace bude využit při vykládce zboží.
Zásobování bude smluvně časově dohodnuto tak, aby nedocházelo ke křížení
zásobování na rampě a v manipulačních prostorech. Zároveň bude organizačně
zajištěno aby zásobování probíhalo mimo otvírací dobu prodejny. Manipulace se zbožím
bude prováděna ručně na paletovém vozíku, z prostoru vykládací rampy. V prodejně
není prováděna řeznická činnost.Čerstvé masa se neprodává jinak než zabalené od
výrobců.
Dispoziční řešení objektu je rozděleno do několika provozních úseků:
-

úsek pohybu zákazníků - vstupní prostor, prodejní plocha, pokladny, výstupní prostor,
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-

úsek zázemí a vedení prodeje – kancelář, manipulační prostor, chladírna, mrazírna, úklidová
místnost, výkup a sklad lahví, ostraha
úsek zázemí zaměstnanců – šatny pro ženy a muže, WC, denní místnost,
úsek provozu budovy
nájemní plochy – prodejní jednotky v hlavním koridoru upřesněné v dalším řízení
obslužný úsek pro prodej uzenin, sýrů, pekařských výrobků

Řešení prodeje potravin živočišného původu:
Potraviny živočišného původu se prodávají v originálních obalech a jsou na prodejně
ukládány do příslušných regálů dle deklarace výrobce. Jedná se o chladírenský nábytek
s možností regulace a zápisu teploty. V prodejně jsou děleny v obslužném úseku
potraviny živočišného původu mimo masných výrobků a to sýry, uzeniny, pekařské
výrobky
Pekárna:
zásobování: Mražené pekařské výrobky vstupují do prodejny zásobovacím vstupem
přímo do mrazírny pekárenských výrobků. Mražené výrobky jsou dodávány s
kartonech. Prodej pekařských výrobků přes obslužný pult.
- technologie výroby: Příprava pro prodej probíhá v přípravně pekárny. Zde jsou
jednotlivé druhy výrobků vyjmuty z mrazícího boxu a uloženy na pečící plechy
opatřené pečícím papírem. Dále jsou takto připravené pečící plechy dopraveny
k pečící peci, pomocí nerezového vozíku, kde jsou uloženy do kynárny. Po nakynutí
se připravený polotovar vkládá do horkovzdušné pece. Již hotové výrobky se
vyndávají z horkovzdušné pece a jdou po případné úpravě přímo do prodejního
obslužného pultu nebo úseku.

-

Prodej masných výrobků:
Provádí se prodej pouze masných výrobků a ne masa. Prodej masných výrobků
v originálních obalech na prodejně v chladírenském nábytku a zásadně mimo obslužné
úseky.
Prodejní doba : denně 24 hodin bez přerušení s výjimkou svátků,uvažováno 350 dnů
v roce
Počet zaměstnanců : 220 ,tři směny a počet zaměstnanců v nejsilnější směně 150
S 09 – Stavební hypermarket OBI
Architektonicko - stavební řešení objektu je dáno jednak provozním řešením objektu,
jednak charakterem stavby z hlediska opakovatelnosti objektů firmy a dále místem
výstavby. Objekt je jednopodlažní a část objektu má patrovou vestavbu. Funkční využití
je dáno provozními celky a to prodejním prostorem-hala,zahradním centrem se
skleníkem a volnými plochami.
Stavba je založena na pilotách. Barevné řešení je dáno požadavky vzoru barevného
řešení firmy OBI a je patrné z výkresové dokumentace. Hmotově je objekt členěn na
jednotlivé provozní celky a to horizontálně i vertikálně. Funkční jednoduchá halová
koncepce, které se u vstupní fasády projevuje charakteristickým proskleným portálem
s logem firmy. Barevné řešení vychází z firemních barev tj. kombinace světle šedé hlavní plné plochy, stříbrné a červené okenní rámy prosklených ploch haly a zelené
prosklené plochy zahradního centra. Obvodový plášť prodejní haly i části zahradního
centra je navržen ze sendvičových železobetonových panelů s vodorovným uložením,
jehož spárování člení větší plné plochy a rovněž podporuje jednoduché funkční pojetí
hmot. Hlavní nosnou konstrukci prodejní haly tvoří soustava železobetonových sloupů,
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vazníků a vaznic, v případě zahradního centra jsou střešní vazníky a vaznic ocelové,
příhradové. Celková zastavěná plocha 11 900 m2.
Nosnou konstrukci střechy tvoří systém železobetonových montovaných vaznic, přes
které je položen trapézový plech dle statického výpočtu pozinkovaný a spodní hrana
lakovaná.
Hlavní vchod i východ pro zákazníky jsou orientovány k nově vybudovanému parkovišti.
Na prosklené vstupní zádveří s automatickými dveřmi navazuje vlastní prostor prodejní
haly. Ze zádveří je rovněž vchod na WC zákazníků. Vlastní prodejní plochy jsou členěny
na dvě volně propojené části – prodejní halu a zahradní centrum. Vnitřní členění
halového prodejního skladu bude pouze systémem regálů s nabízeným a skladovaným
zbožím.
Oplocený prostor pro 2 ks velkoobjemových kontejnerů, ve kterých bude ukládán odpad
vznikající při provozu objektu, a dále likvidován smluvně zajištěnou odbornou firmou.
Venkovní prodejní plocha je přístupná třemi výstupy přes zahradní centrum. V části je
kryta mohutnou konzolou zastřešení zahradního centra.
Napojení na komunikační síť
Základní napojení zájmového území je navrženo ze silnice II/602 v ose plochy
navrhované zástavby prostřednictvím novostavby okružní křižovatky zajišťující
bezpečný průjezd jak tranzitní dopravy na silnici II/602, tak i dopravy cílové do
navrženého obchodního centra. Vlastní křižovatka je předmětem samostatného řízení.
Komunikace a parkoviště v areálu
Navržený areál je napojen na okružní křižovatku na silnici II/602 řešenou jako
samostatný stavební objekt hlavní obslužnou komunikací areálu, která dělí navržený
areál na dva samostatné funkční celky. Jedná se o místní obslužnou komunikaci funkční
skupiny C typu MO2c 9,0/8/50 část 12,0/8/50, která začíná v místě ukončení větve OK
na silnici II/602 a je vedena v přímé do prostoru areálové okružní křižovatky v místě
napojení kolmých obslužných komunikací, odtud komunikace pokračuje na severní
hranici areálu, kde v místě křižovatky tvaru T se zásobovací komunikací se lomí směrem
ke stávající spojovací komunikaci silnice II/602 s ulicí Rantířovskou a na její hraně je
ukončena.
Další komunikace navrženého areálu:
- obslužná komunikace do zásobovacích dvorů (MO2c 9,0/8/50)
- obslužná komunikace pro napojení výhledových ploch ve vlastnictví města
(MO2c 9,0/8/50, část 11,50/8/50)
- zásobovací komunikace na severní hraně zájmového území (MO2c 9,0/8/50)
- navazující areálové komunikace pro zpřístupnění jednotlivých objektů a
přilehlých parkovacích ploch (šířka zpevnění 6,0 – 8,0m)
Návrh předpokládá výstavbu celkem 1.190 parkovacích stání rozmístěných rovnoměrně
k jednotlivým blokům navržených obchodů, z toho je pro zaměstnance určeno 105 stání
a dále pak minimálně 55 určených pro osoby invalidní. Parkovací stání jsou navržena
v rozměrech 4,50(5,00) x 2,40 m a stání pro invalidy o minimálním rozměru 5,00 x 3,50
m. Přesné umístění parkovacích stání pro invalidy bude upřesněno v dalším stupni
projektové dokumentace, předpokládá se, že budou situovány v blízkosti vstupů do
jednotlivých objektů. Součástí výstavby zpevněných ploch je i realizace souběžných a
propojovacích chodníků, které umožňují přístup z parkovacích ploch do jednotlivých
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navržených objektů a transfer mezi jednotlivými bloky výstavby areálu. Chodníky jsou
navrženy v proměnné šířce od 2,0m do 3,0m.
Areálová okružní křižovatka
V místě napojení obslužných komunikací na hlavní obslužnou komunikaci areálu je
navržena okružní křižovatka pro zajištění zpomalení dopravy v ploše obchodního areálu.
Parametry OK:
-

vnější průměr D=28m
okružní pás šířky š=8,0m
střední dělící ostrov o průměru d=12m
poloměry hran větví – vjezdové o R=10m
– výjezdové o R=12-15m

Podmiňující a kompenzační předpoklady
Vyvolanou investicí pro zprovoznění objektů je vybudování kapacitního napojení na
inženýrské sítě a technickou infrastrukturu města a komunikačního napojení ploch na
silnici II/602 – návrh předpokládá napojení přes okružní křižovatku řešenou
v samostatném řízení. Dále pak přeložka stávajícího vzdušného vedení VN
procházejícího staveništěm.
Na uvedenou okružní křižovatku již bylo vydáno územní rozhodnutí - viz příloha
předkládaného oznámení. Investorem přeložky VN 22 kV bude a.s. E.ON, přičemž
náklady spojené s přeložkou hradí vyvolavatel přeložky (viz příloha předkládaného
oznámení).
Zástupce investora dohodl s představiteli vedení statutárního města Jihlavy přípravu
dalších stavebních objektů, které zlepší dostupnost zájmového území z hlediska a
s ohledem na záměry města a které představují určitá kompenzační opatření. Tyto
objekty a stavby budou řešeny samostatnými řízeními. Jedná se o:
-

návrh úprav křižovatky ulic Žižkova – Rantířovská

-

návrh cyklistické stezky od ulice Rantířovské do navrženého areálu a k silnici II/602

-

spolupráce na realizaci sadových úprav podél rybníků v lokalitě Pod prádelnou

-

rozšíření spojovací komunikace včetně chodníku od areálové komunikace vyústěné
na tuto komunikaci po stávající upravenou šířku u bytové výstavby (spojovací
komunikace silnice II/602 s ulicí Rantířovskou)

-

tlakové potrubí pro čerpání akumulované dešťové vody z areálu do objektu prádelen

Dohoda o spolupráci na výše uvedených akcích je doložena v příloze předkládaného
oznámení.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby: 2007
Dokončení stavby: 2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj Vysočina, Statutární město Jihlava
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude v případě realizace stavby vydání územního rozhodnutí (Magistrát města
Jihlavy – odbor výstavby a územního plánování - stavební úřad) na uvedený záměr
včetně:
ü Rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění
(Magistrát města Jihlavy - OŽP)
ü Souhlas s odnětím ze ZPF (nad 10 ha - MŽP)
ü Rozhodnutí z hlediska ochrany krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění
(Magistrát města Jihlavy - OŽP)

Situace záměru je patrná z následující stránky, situace stavby je uvedena v příloze č.2
předkládaného oznámení.
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Fotodokumentace lokality:
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
FMZ Jihlava Obchodní centrum bude realizováno na pozemkových parcelách
v katastrálních územích Horní Kosov, Pístov u Jihlavy a Hosov na následujících
pozemcích:
pozemek výměra
z toho pro záměr návrh využití
ZPF
k.ú. Horní Kosov
1229/5
44859
32 948
komunikace
1229/6
1476
390
komunikace
1229/8
8330
909
komunikace
1229/9
541
310
komunikace
1229/11
13484
12642
OC + komunikace + zeleň
k.ú. Pístov u Jihlavy
452/1
110981
89301
OC + komunikace + zeleň
452/2
20742
12638
OC + komunikace
452/4
789
483
komunikace
k.ú. Hostov
PK 672
9900
1477
komunikace
PK 673
402
402
komunikace
CELKEM
211 504
151 500

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Záměr se nachází mimo dosah pozemků určených k plnění funkcí lesa (nevyžaduje
zábor PUPFL ani trvalý, ani dočasný).
Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve
smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb. Ochranná pásma lesních porostů (§ 14
odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou polohou a vlivy posuzovaného záměru dotčena.
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992
Sb.) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.
Poloha záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu
§ 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto
lokalit podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích
oblastí podle § 45e tohoto zákona, jak vyplývá ze stanoviska KÚ kraje Vysočina č.j.
KUJI 28868/2007 OZP 60/2007 La/129 ze dne 4.května 2007 (viz příloha předkládaného
oznámení).
Ochranná pásma

Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných
území přírody ani lesních porostů (50 m „ze zákona“).
Zájmové území leží mimo v současné době platná ochranná pásma vodních zdrojů,
technické práce budou realizovány mimo dosah zdrojů individuálního nebo centrálního
zásobování pitnou vodou.
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším textu
jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí:
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ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic:
§
§
§

§
§

u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší
než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1
kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva
elektrické stanice.

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v
zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo
kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území a
rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve
vzdálenosti:
•
•
•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo
od osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních
komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace
II. třídy
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Obecně chráněné přírodní prvky

Z pohledu obecně chráněných přírodních prvků lze konstatovat:
§

Poloha záměru nekoliduje s žádnými skladebnými prvky ÚSES žádné úrovně

§

Poloha záměru nezasahuje žádný VKP „ze zákona“ ani s nimi není v kontaktu,
nejbližší VKP je bezejmenná levobřežní zdrojnice Koželužského potoka, protékající
rybníky Horní Bříza, Dolní Bříza a rybníky jižně od průmyslové zóny Rantířovská
(areál JIPOCARu, Prádelen a čistíren aj.)

§

V území ani blízkém okolí není registrován žádný VKP podle § 6 zákona o ochraně
přírody a krajiny
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B.II.2. Voda
Výstavba
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je odvozena z přílohy 12 vyhlášky
číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši 125 l/den.
Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

80
500
1000

Vodu pro etapu výstavby je možné odebírat z veřejné vodovodní sítě v rámci přípojky
pro obchodní zónu, případně bude pitná voda na staveniště dovážena v PET lahvích a
na staveništi budou používána pouze chemická WC. Spotřeba vody pro vlastní proces
výstavby bude stanovena v prováděcích projektech na základě požadavků hlavního
dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude jednat o nevýznamný odběr.
Nároky na technologickou vodu v etapě výstavby - zejména pro výrobu betonů a
maltových směsí pro rekonstrukci respektive přestavbu mostních těles a rekonstrukce či
opravy propustků nebyly v etapě zpracování zadání stavby specifikovány. Hlavní
spotřeba se předpokládá u standardních dodavatelů betonů a maltových směsí
v regionu. Technologická voda bude spotřebovávána pro:
⇒ výrobu betonových a maltových směsí
⇒ kropení betonů během tuhnutí
⇒ kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako ochrana proti
nadměrnému prášení
⇒ očistu vozidel a stavebních strojů

Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii a
sociální potřebu pracovníků výstavby bude provedeno v prováděcích projektech na
základě požadavků hlavního dodavatele stavby.
Provoz
Stavba je napojena na vodovodní řád a samostatně jsou vedeny vodovodní přípojky pro
každou stavbu. Jednotlivé stavby budou mít své vlastní měření vody. Samostatně je
řešena požární voda.
V území je navržen systém vodovodů pro zásobování navržené zástavby pitnou vodou
z rozvodů statutárního města Jihlavy. Pro napojení navrženého areálu bude provedeno
odpojení od stávajícího vodovodu III. tlakového pásma LIT DN500mm vedením
v jihovýchodní části zájmového území. Za místem odpojení bude provedena vodoměrná
šachta pro měření spotřeby vody v celém navrženém areálu. U jednotlivých objektů pak
bude navrženo podružné měření, které bude sloužit potřebám provozovatele
navrženého obchodního areálu.
Nároky na vodu pro sociální účely

Výpočet potřeby vody je proveden dle vyhlášky MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Z uvedených předpokladů vychází
předpokládaná bilance pitné a užitkové vody pro hygienické účely zhruba následovně:

28

FMZ JIHLAVA OBCHODNÍ CENTRUM
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

3

-1

Nároky na vodu (m .rok )
262
262
262
262
219
335
335
335
262
262
262
262
262
262
1 204
438
4 818
4 355
14 440

SO 01-1 HERVIS
SO 01-2 NEW YORKER
SO 01-3 TAKO
SO 01-4 DEICHMANN
SO 01-5 BAŤA
SO 02 ELEKTRONIKA
SO 03 ASKO
SO 04 EKEKTRO WORD
SO 05 TOP 6 JYSK
SO 05 TOP 7 SPORTISIMO
SO 05 TOP 8 KIK
SO 05 TOP 9 DM Drogerie
SO 05 TOP 10 SPORT a HOBY
SO 05 TOP 11 O-KAY
SO 06 DISCOUNT PLUS
SO 07 Rychlé občerstvení
SO 08 TESCO
SO 09 OBI
Celkem

Spotřeba vody na údržbu zeleně

Na údržbu zeleně se počítá dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb. 4 m3 na 100 m2
ročně. Při ploše zeleně v budoucím stavu cca 51 360 m2 se bude jednat o 2055 m3
vody za rok.
Spotřeba vody na údržbu komunikací

Na údržbu komunikací je možno počítat s roční spotřebou cca 400 m3 vody.
Celkové nároky na vodu

Celkové nároky na vodu jsou bilancovány v následující tabulce.
Tab.: Celkem nároky na vodu v m3:
sociální účely
údržba zeleně
údržba komunikací
celkem

Očekávaný stav
14 440
2 055
400
16 895

Dále uvedené bilance nároků na pitnou vodu pro sociální účely je odsouhlasena
Vodárenskou a.s., divize Jihlava, jak je patrné z přílohy předkládaného oznámení.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Pro vlastní výstavbu prodejen
následujících surovinových zdrojů:

a zpevněných ploch se předpokládá spotřeba

- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukce ploch a vozovky :
Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujícím v regionu stavbu bude standardní těžebna
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km.
- živičné směsi pro kryt zpevněných ploch a vozovky
Zdrojem bude obalovna živičných směsí dodavatelské organizace.Obalovna do 15 km.
- betony do základových konstrukcí a na vodorovné konstrukce
Betonárka do 5 km.
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- betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, krytina, plastové a kovové výrobky,
výrobky ze skla
Zdrojem bude dodavatelský systém vybraného dodavatele a toto je mimo území města.
- betonové prefabrikáty
Zdrojem bude autorizovaná výrobna prefabrikátů – 15 km.
- ocelové nosné konstrukce
Zdroj bude dle možností hlavního dodavatele.

Veškeré hlavní objemové suroviny jsou v blízkosti stavby a jsou dobře přístupné po
stávajících komunikacích. Množství materiálu bude upřesněno v dalším stupni PD. Dle
sdělení oznamovatele se předpokládá vyrovnaná bilance hmot.
Provoz
Suroviny

V případě předkládaného záměru se za suroviny pokládají jednotlivé druhy zboží, které
budou dováženy. Celková bilance nároků na dopravu je uvedena v následující kapitole.
Elektrická energie

V rámci zástavby obchodního centra FMZ Jihlava u silnice II/602 bude nutno pro
zásobování el. energií zřídit v této zástavbě trafostanice, rozvody VN do trafostanic,
rozvody NN z trafostanic do jednotlivých navržených objektů, rozvod telefonu do
jednotlivých objektů a připojení na JTS a veřejné osvětlení komunikací v dané zástavbě.
Celkové instalované výkony jsou patrné z následujícího přehledu:
SO 01-1 HERVIS
SO 01-2 NEW YORKER
SO 01-3 TAKO
SO 01-4 DEICHMANN
SO 01-5 BAŤA
SO 02 ELEKTRONIKA
SO 03 ASKO
SO 04 EKEKTRO WORD
SO 05 TOP 6 JYSK
SO 05 TOP 7 SPORTISIMO
SO 05 TOP 8 KIK
SO 05 TOP 9 DM Drogerie
SO 05 TOP 10 SPORT a HOBY
SO 05 TOP 11 O-KAY
SO 06 DISCOUNT PLUS
SO 07 Rychlé občerstvení
SO 08 TESCO
SO 09 OBI

Energie – instalovaný příkon (kW)
56
41
80
80
41
302
302
302
56
56
41
56
56
56
155
90
1260
450

Zemní plyn

Podél stávající spojovací komunikace mezi silnicí II/602 a ulicí Rantířovskou je veden
stávající STL plynovod DN100 („přivaděč Hosov“), ze kterého bude napojen navržený
areál. Od stávajícího plynovodu bude podél hlavní obslužné komunikace areálu veden
areálový STL plynovod dn 90 PE k jednotlivým navrženým objektům. Na hranici
pozemku, resp. ve fasádě jednotlivých objektů bude na přípojce osazen nový objekt
měření s HUP a regulátorem. Tyto objekty budou přístupny z veřejného prostranství.
Trubní část: Větve STL plynovodu jsou navrženy z materiálu PE 80 SDR 11, resp. PE
100 SDR 17 spojovaných na tupo nebo elektrotvarovkami. Elektrotvarovky všech
použitých profilů musí být vyrobeny ze suroviny PE 100.
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Nároky na zemní plyn jsou následující:
SO 01 - 1 – nájemní prodejny: Prodejna sport a móda HERVIS
SO 01 - 2 – nájemní prodejny: Prodejna textilu NEW YORKER
SO 01 - 5 – nájemní prodejny: Prodejna obuvi BAŤA
SO 02 – specializovaná prodejna: ELEKTRONIKA
SO 03 – specializovaná prodejna: ASKO nábytek
SO 04 – specializovaná prodejna: ELEKTRO WORLD
SO 05 – TOP 6 – prodejna nábytku JYSK
SO 05 – TOP 7 – prodejna sportu SPORTISIMO
SO 05 – TOP 8 – prodejna textilu KIK
SO 05 – TOP 9 – prodejna DM DROGERIE
SO 05 – TOP 10 – prodejna DM DROGERIE
SO 05 – TOP 11 – prodejna O-KAY
SO 06 – Potravinářský supermarket DISCOUNT PLUS
SO 07 – Rychlé občerstvení
SO 08 – Potravinářský hypermarket TESCO
SO 08 – Stavební hypermarket OBI

roční spotřeba
15 421 m3/rok
15 421 m3/rok
11 500 m3/rok
80 000 m3/rok
80 000 m3/rok
80 000 m3/rok
15 421 m3/rok
15 421 m3/rok
15 421 m3/rok
15 421 m3/rok
15 421 m3/rok
15 421 m3/rok
40 000 m3/rok
22 000 m3/rok
381 892 m3/rok
207 462 m3/rok

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude
způsobeno zemními pracemi a odvozem výkopové zeminy a dovozem stavebních
materiálů na výstavbu prodejny. Přesun hmot se bude provádět po stávající komunikaci.
Bilance přesunů hmot je v zásadě uvažována vyrovnaná a neměla by znamenat v etapě
zemních prací významnější ovlivnění komunikačního systému.
Provoz
Problematika dopravní zátěže v souvislosti s posuzovaným záměrem dle oznamovatele
vychází ze studie „Modelování dopravy pro potřeby hlukové a rozptylové studie pro
navrženou výstavbu obchodního centra FMZ Jihlava u silnice II/602“ (DHV, 12/2006,
příloha předkládaného oznámení). Z uvedeného materiálu byly oznamovatelem předány
následující podklady o vyvolané dopravě:
Předpokládaná intenzita vozidel do OC FMZ za 24 hodin
Skladba
Vozidla zákazníků - OA
Vozidla zaměstnanců - OA
Zásobovací vozidla - NA
Celkem

Příjezdy
3800
300
35
4135

Odjezdy
3800
300
35
4135

Na základě uvedených předpokládaných vyvolaných nároků na dopravu je bilancována
doprava jak pro stávající stav, tak pro stav po vybudování FMZ s úvahou provozu na
zbývající části jihozápadního obchvatu Jihlavy.
Pro posouzení stávajícího stavu z hlediska intenzity dopravy na řešeném komunikačním
systému byly oznamovatelem předány následující údaje:
Komunikace
II/602
II/602
II/602

Úsek
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3

Od
budoucí OK k FMZ
budoucí OK k FMZ
Přel.I/38

III/01945 - Rantířovská

Úsek 4

II/602
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Do
Směr PE
Přel. I/38
Rantířovská
Směr Horní
Kosov

OA
10260
10260
7569

NA
1540
1540
1131

Σ
11800
11800
8700

1348

200

1548
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Komunikace
Přel. I/38-výjezd z tunelu
Přelo.I/38 – nájezd do tunelu
Přeložka I/38
Areálová komunikace

Úsek
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7

Od
Jiráskova
II/602
úsek 5 celkem
II/602

Do
II/602
Směr Jiráskova
I/38

OA
3073
3167
6240
0
0

NA
600
600
1200
0
0

Σ
3673
3767
7440
0
0

Pro posouzení výhledového stavu (s úvahou provozu na zbývající části jihozápadního
obchvatu Jihlavy) z hlediska intenzity dopravy na řešeném komunikačním systému byly
oznamovatelem předány následující údaje:
Komunikace
II/602
II/602
II/602

Úsek
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3

Od
budoucí OK k FMZ
budoucí OK k FMZ
Přel.I/38

III/01945 - Rantířovská

Úsek 4

II/602

Přel. I/38-výjezd z tunelu
Přelo.I/38 – nájezd do tunelu

Úsek 5

Přeložka I/38
Areálová komunikace

Úsek 6
Úsek 7

Jiráskova
II/602
úsek 5 celkem
II/602

Do
Směr PE
Přel. I/38
Rantířovská
Směr Horní
Kosov
II/602
Směr Jiráskova
I/38

OA
12100
17100
8100

NA
1900
1900
1800

Σ
14000
19000
9900

1600

200

1800

7100
5900
13000
8200
8500

1400
1100
2500
70
1500

8500
7000
15500
8270
10000

Samotný záměr potom generuje ma řešeném komunikačním úseku následující dopravu:
Komunikace
II/602
II/602
II/602
III/01945 - Rantířovská
Přel. I/38-výjezd z tunelu
Přelo.I/38 – nájezd do tunelu

Úsek
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4

Přeložka I/38
Areálová komunikace

Úsek 6
Úsek 7

Úsek 5

Od
budoucí OK k FMZ
budoucí OK k FMZ
Přel.I/38
II/602
Jiráskova
II/602
úsek 5 celkem
II/602

Do
Směr PE
Přel. I/38
Rantířovská
Směr Horní Kosov
II/602
Směr Jiráskova
I/38

Situace uvažovaných úseků je patrná z následujícího obrázku:
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OA
1599
6601
3066
175
1215
1202
2417
1122
8200

NA
21
49
16
0
8
8
16
16
70

Σ
1620
6650
3082
175
1223
1210
2433
1138
8270
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Úsek 4

Úsek 5

Úsek 6

Úsek 7

Úsek 1

Úsek 2

Úsek 3
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní
techniky při zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. Dle
předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných objektů lze očekávat
maximální dopravní zatížení během terénních úprav a realizace hrubé stavby kolem 50
nákladních automobilů/den. Tato etapa bude trvat cca max. 6 měsíců. Areál zařízení
staveniště bude napojen na stávající komunikační síť. Přesnější odhad pohybů
nákladních automobilů v další etapě výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z
liniových zdrojů v celé etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat. Upřesnění těchto
údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno provést
až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel stavby a
dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek strojního zařízení.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti vzhledem k poměrně velkému
rozsahu staveb v zájmovém území. Při požadavku dodržování technologické kázně v
etapě výstavby je však nezbytné respektovat doporučení uvedené v příslušné části
předkládaného oznámení.
Provoz
Bodové zdroje

Zdrojem tepla pro jednotlivé stavební objekty jsou plynové kotelny v následujících
stavebních objektech:
SO 01 - 1 – nájemní prodejny: Prodejna sport a móda HERVIS
Zdroj tepla : Nástěnné, závěsné kotle VITODENS 300 o příkonu 2 x 49 kW.Počet kotlů
2. Kotle jsou vybaveny atmosférickými hořáky a přívod vzduchu pro spalování je zajištěn
koaxiálním kouřovodem vyvedeným přes obvodovou stěnu objektu do venkovního
prostoru.
Jmenovitý výkon
2 x 49 kW
ø komína
100 mm
Výška komína
7,5 m
Průměr zdroje
0,1 m
FPD zdroje (hod/rok)
4320
Roční spotřeba
15 421m3/rok
Tab.: Emise z energetického zdroje
6

3

kg/10 m
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise (kg/rok)
0,305
0,148
24,674
4,935
0,987

SO 01 - 2 – nájemní prodejny: Prodejna textilu NEW YORKER
Zdroj tepla : Nástěnné, závěsné kotle VITODENS 300 o příkonu 2 x 49 kW.Počet kotlů
2. Kotle jsou vybaveny atmosférickými hořáky a přívod vzduchu pro spalování je zajištěn
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koaxiálním kouřovodem vyvedeným přes obvodovou stěnu objektu do venkovního
prostoru.
Jmenovitý výkon
2 x 49 kW
ø komína
100 mm
Výška komína
7,5 m
FPD zdroje (hod/rok)
4320
Roční spotřeba
15 421m3/rok
Tab.: Emise z energetického zdroje
6

3

kg/10 m
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise (kg/rok)
0,305
0,148
24,674
4,935
0,987

SO 01 - 5 – nájemní prodejny: Prodejna obuvi BAŤA
Zdroj tepla: Nástěnný, závěsný kotel VITODENS 300 o příkonu 49 kW. Počet kotlů 1.
Kotel je vybaven atmosférickým hořákem a přívod vzduchu pro spalování je zajištěn
koaxiálním kouřovodem pr. 100/150 mm vyvedeným přes obvodovou stěnu objektu do
venkovního prostoru. Odvod spalin probíhá nuceně pomocí ventilátoru přes obvodovou
stěnu objektu.prostup přes stěnu je opatřen chráničkou. Kouřovod DN 100/150 je
těsněn izolací z kamenné vlny.Pro odvod spalin bude použito prvků systému odkouření
Thermona.
Jmenovitý výkon
49kW
ø komína
100 mm
Výška komína
7,5 m
Průměr zdroje
0,1 m
FPD zdroje (hod/rok)
4320
Roční spotřeba
11 500 m3/rok
Tab.: Emise z energetického zdroje
6

3

kg/10 m
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise (kg/rok)
0,230
0,110
18,400
3,680
0,736

SO 02 – specializovaná prodejna: ELEKTRONIKA
Kotelna je osazena dvěma přetlakovými kotli typ BUDERUS LOGANO GE 515 o
maximálním topném výkonu 295 kW.Celkový topný výkon kotelny činní 590,- kW. Odtah
spalin od kotlů bude zajištěn do samostatných montovaných komínových průduchů.
Jmenovitý výkon
2 x 295kW
ø komína
100 mm
Výška komína
8,5 m
FPD zdroje (hod/rok)
4320
Roční spotřeba
80 000 m3/rok
Tab.: Emise z energetického zdroje
6

3

kg/10 m
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise (kg/rok)
1.6000
0.7680
128.0000
25.6000
5.1200

35

FMZ JIHLAVA OBCHODNÍ CENTRUM
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

SO 03 – specializovaná prodejna: ASKO nábytek
Kotelna je osazena dvěma přetlakovými kotli typ BUDERUS LOGANO GE 515 o
maximálním topném výkonu 295 kW.Celkový topný výkon kotelny činní 590,- kW. Odtah
spalin od kotlů bude zajištěn do samostatných montovaných komínových průduchů.
Jmenovitý výkon
ø komína
Výška komína
FPD zdroje (hod/rok)
Roční spotřeba

2 x 295kW
100 mm
8,5 m
4320
80 000 m3/rok

Tab.: Emise z energetického zdroje
6

3

kg/10 m
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise (kg/rok)
1.6000
0.7680
128.0000
25.6000
5.1200

SO 04 – specializovaná prodejna: ELEKTRO WORLD
Kotelna je osazena dvěma přetlakovými kotli typ BUDERUS LOGANO GE 515 o
maximálním topném výkonu 295 kW.Celkový topný výkon kotelny činní 590,- kW. Odtah
spalin od kotlů bude zajištěn do samostatných montovaných komínových průduchů.
Jmenovitý výkon
ø komína
Výška komína
FPD zdroje (hod/rok)
Roční spotřeba

2 x 295kW
100 mm
8,5 m
4320
80 000 m3/rok

Tab.: Emise z energetického zdroje
6

3

kg/10 m
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise (kg/rok)
1.6000
0.7680
128.0000
25.6000
5.1200

SO 05 – TOP 6 – prodejna nábytku JYSK
Zdroj tepla : Nástěnné, závěsné kotle VITODENS 300 o příkonu 2 x 49 kW.Počet kotlů
2. Kotle jsou vybaveny atmosférickými hořáky a přívod vzduchu pro spalování je zajištěn
koaxiálním kouřovodem vyvedeným přes obvodovou stěnu objektu do venkovního
prostoru.
Jmenovitý výkon
2 x 49 kW
ø komína
100 mm
Výška komína
7,5 m
FPD zdroje (hod/rok)
4320
Roční spotřeba
15 421m3/rok
Tab.: Emise z energetického zdroje
6

3

kg/10 m
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise (kg/rok)
0,305
0,148
24,674
4,935
0,987
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SO 05 – TOP 7 – prodejna sportu SPORTISIMO
Zdroj tepla : Nástěnné, závěsné kotle VITODENS 300 o příkonu 2 x 49 kW.Počet kotlů
2. Kotle jsou vybaveny atmosférickými hořáky a přívod vzduchu pro spalování je zajištěn
koaxiálním kouřovodem vyvedeným přes obvodovou stěnu objektu do venkovního
prostoru.
Jmenovitý výkon
ø komína
Výška komína
FPD zdroje (hod/rok)
Roční spotřeba

2 x 49 kW
100 mm
7,5 m
4320
15 421m3/rok

Tab.: Emise z energetického zdroje
6

3

kg/10 m
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise (kg/rok)
0,305
0,148
24,674
4,935
0,987

SO 05 – TOP 8 – prodejna textilu KIK
Zdroj tepla : Nástěnné, závěsné kotle VITODENS 300 o příkonu 2 x 49 kW.Počet kotlů
2. Kotle jsou vybaveny atmosférickými hořáky a přívod vzduchu pro spalování je zajištěn
koaxiálním kouřovodem vyvedeným přes obvodovou stěnu objektu do venkovního
prostoru.
Jmenovitý výkon
ø komína
Výška komína
FPD zdroje (hod/rok)
Roční spotřeba

2 x 49 kW
100 mm
7,5 m
4320
15 421m3/rok

Tab.: Emise z energetického zdroje
6

3

kg/10 m
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise (kg/rok)
0,305
0,148
24,674
4,935
0,987

SO 05 – TOP 9 – prodejna DM DROGERIE
Zdroj tepla : Nástěnné, závěsné kotle VITODENS 300 o příkonu 2 x 49 kW.Počet kotlů
2. Kotle jsou vybaveny atmosférickými hořáky a přívod vzduchu pro spalování je zajištěn
koaxiálním kouřovodem vyvedeným přes obvodovou stěnu objektu do venkovního
prostoru.
Jmenovitý výkon
ø komína
Výška komína
FPD zdroje (hod/rok)
Roční spotřeba

2 x 49 kW
100 mm
7,5 m
4320
15 421m3/rok
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Tab.: Emise z energetického zdroje
6

3

kg/10 m
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise (kg/rok)
0,305
0,148
24,674
4,935
0,987

SO 05 – TOP 10 – prodejna DM DROGERIE
Zdroj tepla : Nástěnné, závěsné kotle VITODENS 300 o příkonu 2 x 49 kW.Počet kotlů
2. Kotle jsou vybaveny atmosférickými hořáky a přívod vzduchu pro spalování je zajištěn
koaxiálním kouřovodem vyvedeným přes obvodovou stěnu objektu do venkovního
prostoru.
Jmenovitý výkon
ø komína
Výška komína
FPD zdroje (hod/rok)
Roční spotřeba

2 x 49 kW
100 mm
7,5 m
4320
15 421m3/rok

Tab.: Emise z energetického zdroje
6

3

kg/10 m
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise (kg/rok)
0,305
0,148
24,674
4,935
0,987

SO 05 – TOP 11 – prodejna O-KAY
Zdroj tepla : Nástěnné, závěsné kotle VITODENS 300 o příkonu 2 x 49 kW.Počet kotlů
2. Kotle jsou vybaveny atmosférickými hořáky a přívod vzduchu pro spalování je zajištěn
koaxiálním kouřovodem vyvedeným přes obvodovou stěnu objektu do venkovního
prostoru.
Jmenovitý výkon
ø komína
Výška komína
FPD zdroje (hod/rok)
Roční spotřeba

2 x 49 kW
100 mm
7,5 m
4320
15 421m3/rok

Tab.: Emise z energetického zdroje
6

3

kg/10 m
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise (kg/rok)
0,305
0,148
24,674
4,935
0,987

SO 06 – Potravinářský supermarket DISCOUNT PLUS
Jako zdroj tepla je zvolen plynový stacionární nízkoteplotní kotel typu VIESMANN
PAROMAT TRIPLEX s tlakovým dvoustupňovým hořákem typu UNIT-P na ZP:
Celkový jmenovitý tepelný výkon :
ø komína
Výška komína

170 kW
200 mm
8,5 m
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FPD zdroje (hod/rok)
Roční spotřeba:

4320
40 000 m3/rok

Tab.: Emise z energetických zdrojů
3

kg/1mil m ZP
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise (kg/rok)
0,800
0,384
64,000
12,800
2,560

SO 07 – Rychlé občerstvení
Vytápění je navrženo teplovodním systémem do radiátorů. Zdrojem tepelné energie
budou nástěnné teplovodní kotle VITODENT 300 o příkonu 49 kW.Jmenovité tepelné
zatížení kotle je 46,4 kW.Kotle jsou vybaveny atmosférickými hořáky a přívod vzduchu
pro spalování je zajištěn koaxiálním kouřovodem pr.100/150 mm z venkovního
prostoru.Odvod spalin probíhá nuceně přes obvodovou stěnu objektu kouřovodem DN
100/150.
Jmenovitý výkon
49 kW
ø komína
100 mm
Výška komína
8,5 m
FPD zdroje (hod/rok)
4320
Roční spotřeba
22 000 m3/rok
Tab.: Emise z energetického zdroje
6

3

kg/10 m
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise (kg/rok)
0.4400
0.2112
35.2000
7.0400
1.4080

SO 08 – Potravinářský hypermarket TESCO
Zdrojem tepla bude plynová kotelna umístěná ve 2 NP objektu.Bude osazena třemi
plynovými kotli (1x Multitemp-Sciroco EV 150/300.1, 2x Multitemp-Sciroco EV
135/270.1) s atmosférickým hořákem. Každý komín má samostatný odvod spalin a
komín.
Jmenovitý výkon
750 kW (za všechny 3 kotle)
ø komína
300 mm
Výška komína
12 m
FPD zdroje (hod/rok)
4320
Roční spotřeba
381 892 m3/rok
Tab.: Emise z energetického zdroje
6

tuhé znečišťující látky
SO2
NOx
CO
org. látky*

3

kg/10 m
20
9,6
1920
320
64

emise (kg/rok)
7,6378
3,6662
733,2326
122,2054
24,4411

SO 08 – Stavební hypermarket OBI
Zdrojem tepla bude nízkoteplotní ocelové teplovodní kotle FROLING EUROTWIN NT
typ 450-2ks umístěné v kotelně, osazené přetlakovými hořáky GIERSCH MG 2
v provedení Low NO x na zemní plyn s modulovým výkonem.
Jmenovitý výkon
900 kW (za oba kotle)

39

FMZ JIHLAVA OBCHODNÍ CENTRUM
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

ø komína
Výška komína
FPD zdroje (hod/rok)
Roční spotřeba

300 mm
12 m
4320
207 462 m3/rok (za oba kotle)

Tab.: Emise z energetického zdroje
6

3

kg/10 m
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1920
CO
320
org. látky*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise (kg/rok)
7,6378
3,6662
733,2326
122,2054
24,4411

Plošné zdroje znečištění

Použité emisní faktory
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory pro rok 2007 a 2008, které jsou podrobněji prezentovány v rozptylové
studii, která je samostatnou přílohou předkládaného oznámení.
Ve výpočtu použité emisní faktory pro řešené roky jsou sumarizovány v následující
tabulce:
Typ vozidla Emisní úroveň
OA
TNA

EURO 4
EURO 4

50
50

Typ vozidla Emisní úroveň
OA
TNA

Rychlost (km/h):

Rychlost (km/h):

EURO 4
EURO 4

50
50

ROK 2007
Emisní faktor (g/km)
NOx
PM 10
Benzen
0,1448
0,0010
0,0027
2,7628
0,1469
0,0120

Emisní faktor (µg/km)
BaP
0,0427
0,3423

ROK 2008
Emisní faktor (g/km)
NOx
PM 10
Benzen
0,1471
0,0010
0,0027
2,7628
0,1469
0,0120

Emisní faktor (µg/km)
BaP
0,0427
0,3423

MEFA 06: plynulost provozu 6 (odpovídá horšímu stupni 3 )
Plošné zdroje

Plošným zdrojem znečištění ovzduší jsou parkoviště návštěvníků a zaměstnanců OC a
zásobování objektů.
Dle zadaných podkladů se v areálu OC FMZ Jihlava bude realizovat denně 8200
pohybů OA a 70 pohybů TNA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta
volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu
automobilů a době volnoběhu 30 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat následující
sumu emisí:
-1

g.s
Plošný zdroj

0.0080996
-1

g.s
Plošný zdroj

5,196E-12

NOx
-1
kg.den
0.699808
BaP
-1
kg.den
1,871E-07

-1

-1
g.s
t.rok
0.2554299 0.000133

-1

t.rok
6,827E-08

40

benzen
-1
kg.den

-1

t.rok
0.01149 0.0041939

-1

g.s

0.000107

PM 10
-1
kg.den

-1

t.rok
0.0092415 0.0033731

FMZ JIHLAVA OBCHODNÍ CENTRUM
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Liniové zdroje znečištění

Pro výpočet emisí bylo použito podkladů uvedených v kapitole B.II.4. Uvedeným
podkladům o dopravní zátěži na komunikačním systému odpovídají následující bilance
emisí:
Pro posouzení stávajícího stavu z hlediska intenzity dopravy na řešeném komunikačním
systému byly oznamovatelem předány následující údaje:
Komunikace
II/602
II/602
II/602
III/01945 - Rantířovská
Přel. I/38-výjezd z tunelu
Přelo.I/38 – nájezd do tunelu

Úsek
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4

Přeložka I/38
Areálová komunikace

Úsek 6
Úsek 7

Úsek 5

Od
budoucí OK k FMZ
budoucí OK k FMZ
Přel.I/38
II/602
Jiráskova
II/602
úsek 5 celkem
II/602

Do
Směr PE
Přel. I/38
Rantířovská
Směr Horní Kosov
II/602
Směr Jiráskova
I/38

OA
10260
10260
7569
1348
3073
3167
6240
0
0

NA
1540
1540
1131
200
600
600
1200
0
0

Σ
11800
11800
8700
1548
3673
3767
7440
0
0

Zadané dopravě na komunikačním systému odpovídají následující bilance emisí použité
jako vstup do rozptylové studie:
komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7

-1

g/m.s
0.0001595
0.0001595
0.0001172
2.077E-05
0.0001172
0
0
-1

komunikace
g/m.s
Úsek 1
2,681E-11
Úsek 2
2,681E-11
Úsek 3
1,973E-11
Úsek 4
3,501E-12
Úsek 5
1,881E-12
Úsek 6
0
Úsek 7
0

NOx
-1
kg/km.den
5.74036
5.74036
4.220718
0.7477504
4.218912
0
0
BaP
-1
kg/km.den
9,652E-07
9,652E-07
7,103E-07
1,260E-07
6,772E-07
0
0

-1

t/km. rok
2.0952314
2.0952314
1.5405621
0.2729289
1.5399029
0
0

-1

g/m.s
1.283E-06
1.283E-06
9.447E-07
1.678E-07
8.68E-07
0
0

benzen
-1
kg/km.den
0.046182
0.046182
0.0340083
0.0060396
0.031248
0
0

-1

t/km. rok
0.0168564
0.0168564
0.012413
0.0022045
0.0114055
0
0

-1

g/m.s
6.569E-06
6.569E-06
4.825E-06
8.536E-07
5.07E-06
0
0

PM 10
-1
kg/km.den
0.236486
0.236486
0.1737129
0.030728
0.18252
0
0

-1

t/km. rok
0.0863174
0.0863174
0.0634052
0.0112157
0.0666198
0
0

-1

t/km. rok
3,523E-07
3,523E-07
2,593E-07
4,600E-08
2,472E-07
0
0

Pro posouzení výhledového
stavu z hlediska intenzity dopravy na řešeném
komunikačním systému byly oznamovatelem předány následující údaje:
Komunikace
II/602
II/602
II/602
III/01945 - Rantířovská
Přel. I/38-výjezd z tunelu
Přelo.I/38 – nájezd do tunelu
Přeložka I/38
Areálová komunikace

Úsek
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4

Od
budoucí OK k FMZ
budoucí OK k FMZ
Přel.I/38
II/602
Jiráskova
II/602
úsek 5 celkem
II/602

Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7

Do
Směr PE
Přel. I/38
Rantířovská
Směr Horní Kosov
II/602
Směr Jiráskova
I/38

OA
12100
17100
8100
1600
7100
5900
13000
8200
8500

NA
1900
1900
1800
200
1400
1100
2500
70
1500

Σ
14000
19000
9900
1800
8500
7000
15500
8270
10000

Zadané dopravě na komunikačním systému odpovídají následující bilance emisí použité
jako vstup do rozptylové studie:
komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7

-1

g/m.s
0.0001953
0.0002157
0.0001712
2.189E-05
0.000245
3.888E-05
0.0001498

NOx
-1
kg/km.den
7.02923
7.76473
6.16455
0.78792
8.8193
1.399616
5.39455

-1

t/km. rok
2.565669
2.8341265
2.2500608
0.2875908
3.2190445
0.5108598
1.9690108

-1

g/m.s
1.541E-06
1.916E-06
1.208E-06
1.867E-07
1.808E-06
6.383E-07
1.138E-06

41

benzen
-1
kg/km.den
0.05547
0.06897
0.04347
0.00672
0.0651
0.02298
0.04095

-1

t/km. rok
0.0202466
0.0251741
0.0158666
0.0024528
0.0237615
0.0083877
0.0149468

-1

g/m.s
8.089E-06
8.228E-06
7.57E-06
8.606E-07
1.056E-05
5.134E-07
6.357E-06

PM 10
-1
kg/km.den
0.29121
0.29621
0.27252
0.03098
0.38025
0.018483
0.22885

-1

t/km. rok
0.1062917
0.1081167
0.0994698
0.0113077
0.1387913
0.0067463
0.0835303
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komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7

-1

g/m.s
3,242E-11
3,835E-11
2,672E-11
3,799E-12
3,919E-11
1,039E-11
2,434E-11

BaP
-1
kg/km.den
1,167E-06
1,381-E06
9,620E-07
1,368-E07
1,411E-06
3,741E-07
8,764E-07

-1

t/km. rok
4,260E-07
5,039E-07
3,511E-07
4,992E-08
5,150E-07
1,365E-07
3,199E-07

Bilance příspěvků samotných vyvolaných pohybů souvisejících se záměrem je patrná
z následujících tabulek:
Komunikace
II/602
II/602
II/602
III/01945 - Rantířovská
Přel. I/38-výjezd z tunelu
Přelo.I/38 – nájezd do tunelu

Úsek
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4

Přeložka I/38
Areálová komunikace

Úsek 6
Úsek 7

Úsek 5

Od
budoucí OK k FMZ
budoucí OK k FMZ
Přel.I/38
II/602
Jiráskova
II/602
úsek 5 celkem
II/602

Do
Směr PE
Přel. I/38
Rantířovská
Směr Horní Kosov
II/602
Směr Jiráskova
I/38

OA
1599
6601
3066
175
1215
1202
2417
1122
8200

NA
21
49
16
0
8
8
16
16
70

Σ
1620
6650
3082
175
1223
1210
2433
1138
8270

Zadané dopravě na komunikačním systému odpovídají následující bilance emisí použité
jako vstup do rozptylové studie:
-1

komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7

g/m.s
8,145E-06
3,073E-05
1,376E-05
7,151E-07
1,11E-05
5,813E-06
3.888E-05

komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7

g/m.s
2,096E-12
8,295E-12
3,789E-12
2,076E-13
3,019E-12
1,483E-12
1,039E-11

-1

NOx
-1
kg/km.den
0,2932317
1,1063843
0,4952134
0,0257425
0,3997455
0,209251
1.399616
BaP
-1
kg/km.den
7,547E-08
2,986E-07
1,364E-07
7,473E-09
1,087E-07
5,339E-08
3,741E-07

-1

t/km. rok
0,1070296
0,4038303
0,1807529
0,009396
0,1459071
0,0763766
0.5108598

benzen
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
1,269E-07
0,0045693
5,114E-07
0,0184107
2,353E-07
0,0084702
1,313E-08
0,0004725
1,866E-07
0,0067179
8,948E-08
0,0032214
6.383E-07
0.02298

-1

t/km. rok
0,0016678
0,0067199
0,0030916
0,0001725
0,002452
0,0011758
0.0083877

PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
1,301E-07
0,0046839
3,833E-07
0,0137991
1,505E-07
0,0054164
4,861E-09
0,000175
1,324E-07
0,0047674
9,646E-08
0,0034724
5.134E-07
0.018483

-1

t/km. rok
2,754E-08
1,09E-07
4,978E-08
2,727E-09
3,967E-08
1,949E-08
1,365E-07

B.III.2. Odpadní vody
Odpadní vody v rámci posuzovaného záměru budou vznikat jak v etapě výstavby, tak i v
rámci vlastního provozu.
Etapa výstavby
Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby a
je vybilancována v následující tabulce:
Tab.: Předpokládaná produkce splaškových vod v etapě výstavby během výstavby
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

160
1000
2000
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-1

t/km. rok
0,0017096
0,0050367
0,001977
6,388E-05
0,0017401
0,0012674
0.0067463

FMZ JIHLAVA OBCHODNÍ CENTRUM
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Etapa provozu
V areálu je navržena oddílná kanalizace. Splašková kanalizace je napojena na stávající
kanalizační stoku Města Jihlava a vedena na ČOV. Dešťová kanalizace po odloučení
v ORL bude vypouštěna přes retenci do rybníka na p.č. 1224/1 pro k.ú. Horní Kosov.
Splaškové vody

Bilance splaškových vod vychází z předpokládaného počtu zaměstnanců. Množství
splaškových vod se rovná potřebě pro sociální účely. Celková předpokládaná produkce
splaškových vod je odhadována na 14 400 m3.
V zájmovém území provozuje v současné době správce kanalizace oddílnou kanalizaci,
návrh předpokládá napojení splaškové kanalizace na stávající kanalizaci území, vody
z gastro provozů budou opatřeny kapacitními odlučovači tuků. Splaškové vody budou
svedeny do stávajícího kanalizačního sběrače města (D) v souladu s podmínkami
správce (VAS a.s.).
Srážkové vody

Navržené obchodní centrum se nachází na pozemcích, které jsou v současné době
využívány především k zemědělské činnosti nebo jako travnaté plochy. Patrně největší
limitou návrhu výstavby tedy bude požadavek na odvodnění území tak, aby nedošlo ke
zhoršení odtokových poměrů z navazujících ploch a vodních toků odvádějících srážkové
vody ze zájmového území.
Následující výpočet ročního množství srážkových vod vychází z údajů projektanta o
velikosti zastavěných, zpevněných a nezpevněných ploch v areálu a z ročního úhrnu
srážek ve výši 700 mm/rok.
Tab.: Bilance stávajícího ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
0
151500

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
0
0
10 605
10 605

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 121 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
0
151500

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
0
0
183,32

3

Qr [m /15 minut]
0
0
165,0

Z hlediska výhledového stavu
lze specifikovat bilance odtokových poměrů ze
zájmového území částečně reprezentovaných taktéž zpevněnými a zastavěnými
plochami následovně:
Tab.: Bilance výhledového ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
45 290
54 850
51 360

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
28 533
26 877
3 596
59 006

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 121 l/s.ha po dobu 15 minut.
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Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů - výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
45 290
54 850
51 360

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
493,21
464,58
62,15
917,96

3

Qr [m /15 minut]
443,89
418,13
55,94
917,96

Pro zadržení odtoku z území po dobu sledovaného 15 minutového deště bude nutno
navrhnout retenci pro zajištění zdržení odtoku výše uvedeného množství srážkových
vod o celkovém objemu 863 m3. Dle dokumentace pro územní řízení je uvažováno
s celkovým objemem retence 758,17m3 s tím že zpracovatel vodohospodářské kapitoly
od celkového objemu vod vznikajících ze zpevněných a zastavěných ploch odečetl
objem vody z původní plochy orné půdy nově představované zastavěnými a zpevněnými
plochami. Zpracovatelský tým oznámení proto doporučuje konečný objem celkové
retence zejména ve vztahu k problematice neovlivnění odtokových poměrů v zájmovém
území konzultovat s příslušným vodohospodářským orgánem.
Kanalizace dešťová zajišťuje odvedení dešťových vod ze střech všech navržených
objektů a zpevněných ploch. Dešťové vody z parkovacích ploch jsou vedeny přes
odlučovače lehkých kapalin, aby bylo zabráněno případnému znečištění dešťových vod.
Pro zajištění retence v území navrženého obchodního centra je proveden návrh
retenčních nádrží – jedna jako otevřená, která bude sloužit současně jako zdroj požární
vody a dvě podzemní nádrže. Kanalizace je pak vyústěna do stávajícího rybníka Pod
prádelnou (pozemek p.č. 1224/1 pro k.ú. Horní Kosov). Dle sdělení oznamovatele byla
uvedená
koncepce
odvádění
srážkových
vod
projednána
s příslušným
vodohospodářským orgánem.

B.III.3. Odpady
Výstavba
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního
procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy
dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi
investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby
je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně
odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití
nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při nakládání s odpady bude
upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití. Předpokládaná produkce druhů
odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170102
170103
170106
170201
170203
170302
170402
170405
170411
170503

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Čistící tkanina
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Hliník
Źelezo a ocel
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
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Kategorie
O/N
O/N
O/N
O/N
N
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
N
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Kód
170504
170903
170904
200301
200304

Název odpadu
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad
Odpad ze septiků a žump

Kategorie
O
N
O
O
O

Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze ve fázi
zpracování tohoto oznámení objektivně určit. Využití, příp. odstranění odpadů vzniklých
v etapě výstavby bude zabezpečeno oprávněnou firmou (firmami). Oznamovatel doloží
ke kolaudaci stavby přehled o druzích a množstvích jednotlivých odpadů vzniklých
v etapě výstavby, včetně způsobu jejich využití či odstranění.
Provoz
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů v zásadě
minimální a druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů. V rámci
provozu lze očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů:
Kód
00 22 03
13 05 02
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 06
15 02 03
13 05 03
02 02 02
02 02 03
02 22 03
02 06 01
19 08 09
20 01 08
20 01 01
20 01 39
20 01 21
20 02 01
20 03 01
20 03 03

Název podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpacování
Kaly z odlučovačů oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Směsné obaly
Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
č.150202
Kaly z lapáků nečistot
Odpad živočišných tkání
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Kal ze zpracování kapalného odpadu v místě vzniku
Odpady z pekárenských výrobků
Směs tuků a olejů z odlučovačů
Organický, biologický rozložitelný kuchyňský odpad
Papír a lepenka
Plasty
Zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

Kat.
O
N
O/N
O/N
O
O
O

Charakteristika vzniku
Provoz, obch.činnost
Údržba
Provoz , obch. činnost
Provoz , obch. činnost
Provoz , obch. činnost
Provoz , obch. činnost
Úklid prostor

N
O
O
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O

Čištění lapáků olejů a NEL
Provoz, obch.činnost
Provoz, obch.činnost
Provoz, obch.činnost
Provoz, obch.činnost
Provoz, obch.činnost
Provoz, obch.činnost
Provoz , obch. činnost
Provoz , obch. činnost
Údržba osvětlení
Údržba zeleně
Provoz , obch. činnost
Úklid prostor

Veškeré opravy a údržba strojního zařízení (vzduchotechnika, chlazení, klimatizace,
vytápění) budou zajišťovány odborným servisem na základě smluvních vztahů. Součástí
smlouvy bude i podmínka, že servisní služba zajistí vyhovující způsob nakládání
s odpady, které vznikly v rámci provedení této servisní činnosti. Před zahájením provozu
požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas k nakládání s odpady a předloží
provozní řád pro nakládání s odpady.

B.III.4. Hluk, vibrace
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich
omezení)

Výstavba
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území.
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných
stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci
práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají
konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu
výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně
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používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými
technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá
se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí
přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů
současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby.
Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze
během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce
hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem
výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních
mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy
vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží
maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech
či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických
výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava

Typ stroje, název
vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus)
Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
Rypadlo UDS 110A (1kus)
Nakladač UNC 151 (1 kus)
Nákladní automobily Tatra 815
(3 kusy)

Akustický výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve Doba používání
vzdálenosti 1 [m]
stroje
Hod/den
LpA10 = 80 dB
4
LpA10 = 83 dB
6
LpA10 = 85 dB
6
LpA10 = 83 dB
3

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5
Doprava

Typ stroje, název
Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus)
Čerpadlo betonové směsi (1 kus)
Domíchávače betonové směsi (3
kusy)
Stavební míchačky (2 kusy)
Stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)
Nákladní automobily Liaz s návěsem
(3 kusy)

Akustický
výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve Doba používání
vzdálenosti 1 [m]
stroje
hod/den
LpA10 = 79 dB
7
LpA10 = 80 dB
2

92 dB(A)

-

4

-

LpA7 = 81 dB
LpA1 = 80 dB

4
6

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

Provoz
Posuzovaný záměr přináší do území nové stacionární, plošné a liniové zdroje hluku.
Specifikace jednotlivých zdrojů hluku je podrobněji komentována v hlukové studii, která
je samostatnou přílohou předkládaného oznámení.
Stacionární zdroje hluku
Zdrojem hluku bude soubor stacionárních zdrojů umístěných zpravidla na střešní nebo
obvodové konstrukci stavebních objektů. Tato zařízení je možno rozdělit na
vzduchotechnická a chladicí. Seznam objektů na kterých se předpokládá umístění
stacionárních nebo také průmyslových zdrojů je uveden v následující tabulce. Příklad
průmyslových zdrojů umístěných na střešní konstrukci u obdobných objektů, včetně
jejich akustických vlastností je potom uveden v následující tabulce za přehledem
uvažovaných zdrojů hluku. Specifickou kapitolou jsou náhradní zdroje energie. Tyto
náhradní zdroje jsou v provozu pouze při výpadku elektrické energie nebo v případě
technické zkoušky. Vzhledem k nízké četnosti provozu náhradního zdroje a krátkodobé
expozici nemohou tyto zdroje hluku přímo ohrozit veřejné zdraví v chráněném
venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb a lze je, pro účely
této studie, zanedbat. Vzhledem k tomu, že v tomto stupni projektové dokumentace
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nejsou známa konkrétní zařízení, je soubor zdrojů hluku na střešní nebo obvodové
konstrukci samostatného objektu nahrazen jedním bodovým zdrojem. Cílem hlukové
studie je stanovit požadavky na emisní hodnoty průmyslových zdrojů hluku. Protože
v tomto stupni PD nelze jednoznačně stanovit provozní podmínky v době denní a noční,
budou požadavky stanoveny na straně bezpečnosti výsledku a to pro nepřetržitý provoz
zdrojů hluku v noční době, ve které je hygienický limit přísnější.
Přehled uvažovaných průmyslových zdrojů hluku na jednotlivých objektech
Objekt č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

výška atiky
7m
7m
10m
7m
7m
7m
7m
10m
10m

vzduchotechnika
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

umístění
střecha
střecha a fasáda
střecha a fasáda
střecha a fasáda
střecha
střecha a fasáda
střecha a fasáda
střecha a fasáda
střecha a fasáda

chlazení
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

umístění
střecha
střecha a fasáda
střecha a fasáda
střecha a fasáda
střecha
střecha a fasáda
střecha a fasáda
střecha a fasáda
střecha a fasáda

Přehled typických průmyslových zdrojů umístěných na obchodních domech:
Zdroj hluku

typ

LAeq,T /1m (dB)

Ventilátor

55.1

DVS-310K

DVS 500-61B

62.9

DH 190-2E

55.1

Ventilátor odtahu nabíjení

67.4

Vzduchotechnika

akumulátorů
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jiné zdroje
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FMZ JIHLAVA OBCHODNÍ CENTRUM
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Zdroj hluku

typ

LAeq,T /1m (dB)

Centrální vzduchotechnika

Sání

foto

61.2

Výtlak
63.3

Chladicí zařízení

Gütner

70.1

Kondenzační jednotky - 8 ks
ventilátorů

Plošné a liniové zdroje hluku
Zdroji hluku, které mohou ovlivnit konečnou akustickou situaci v roce 2008 v okolí
uvažovaného obchodního centra je doprava osobních automobilů na parkovištích a
nákladní doprava pro zásobování včetně pohybů na příjezdových obslužných
komunikacích a nárůst dopravy na veřejných komunikacích. Celkový rozpad dopravy
bude ve výhledovém roce ovlivněn změnami na komunikační síti veřejné dopravy, kdy
se předpokládá dokončení obchvatu I/38 a nové komunikace propojující ulici Havlíčkova
s ulicí Jiráskova podél železničního nádraží. Návštěvníkům obchodního centra bude
k dispozici 1191 parkovacích míst včetně míst pro parkování imobilních občanů a míst
určených pro zaměstnance. Objem vozidel do OC FMZ vychází z dopravního modelu
DHV CR a je uveden v následující tabulce. Provoz obchodního centra se předpokládá
v době denní i noční.
Předpokládaná intenzita vozidel do OC FMZ za 24 hodin
Skladba
Vozidla zákazníků - OA
Vozidla zaměstnanců - OA
Zásobovací vozidla - NA
Celkem

Příjezdy
3800
300
35
4135

Odjezdy
3800
300
35
4135

Z celkové navržené kapacity parkovacích míst a předpokládané intenzity dopravy
související s provozem OC FMZ lze stanovit výměnu vozidel za 1h na parkovištích
v denní a noční době jak je uvedeno v následující tabulce.
Počet vozidel na parkovištích za 1h v denní a noční době
Zdroj/Sub
K 1 / 2
K 2 / 2
K 3 / 2
K 4 / 2
K 5 / 2
K 6 / 2
K 7 / 2
K 8 / 2
K 9 / 2
K10 / 2
K11 / 2
K12 / 2
K13 / 2
K14 / 2

Název
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Počet stání
8
14
18
24
28
34
23
39
17
22
30
20
46
51

48

DEN
Vozidla/h
2
3
4
4.8
5.6
6.8
4.6
7.8
3.4
4.4
6
4
10
11

NOC
Vozidla/h
0.2
0.4
0.5
0.6
0.7
0.9
0.6
1
0.4
0.6
0.8
0.5
1.1
1.3
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Zdroj/Sub
K15 / 2
K16 / 2
K17 / 2
K18 / 2
K19 / 2
K20 / 2
K21 / 2
K22 / 2
K23 / 2
K24 / 2
K33 / 2
K34 / 2
K35 / 2

Název
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště
Celkem

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Počet stání
56
62
45
6
31
20
452
77
5
15
8
20
20
1191

DEN
Vozidla/h
12
13
9
1.2
6.2
4
91
16
1
3
1.6
4
4
243.4

NOC
Vozidla/h
1.4
1.5
1.1
0.2
0.8
0.5
11.2
2
0.2
0.4
0.2
0.5
0.5
30.1

Pro porovnání stávající a očekávané akustické situace jsou potom v hlukové studii
zhodnoceny následující vstupy:
Stávající stav:
Komunikace

Č.kom.

Od

Do

OA

NA

Σ

II/602
II/602
II/602
III/01945 - Rantířovská
Přel. I/38-výjezd z tunelu
Přelo.I/38 – nájezd do
tunelu

K25
K26
K27
K28
K29

budoucí OK k FMZ
budoucí OK k FMZ
Přel.I/38
II/602
Jiráskova

Směr PE
Přel. I/38
Rantířovská
Směr Horní Kosov
II/602

10260
10260
7569
1348
3073

1540
1540
1131
200
600

11800
11800
8700
1548
3673

K30

II/602

Směr Jiráskova

3167

600

3767

Výhledový stav:
Komunikace

Č.kom.

Od

Do

OA

NA

Σ

II/602
II/602
II/602
III/01945 - Rantířovská
Přel. I/38-výjezd z tunelu
Přelo.I/38 – nájezd do
tunelu
V areálu OC – mezi OK
Přel.I/38

K25
K26
K27
K28
K29

budoucí OK k FMZ
budoucí OK k FMZ
Přel.I/38
II/602
Jiráskova

Směr PE
Přel. I/38
Rantířovská
Směr Horní Kosov
II/602

12100
17100
8100
1600
7100

1900
1900
1800
200
1400

14000
19000
9900
1800
8500

K30

II/602

Směr Jiráskova

5900

1100

7000

K31
K46

OK s II/602
II/602

OK v areálu
I/38

8200
8500

70
1500

8270
10000

Pozn.: situace jednotlivých úseků je patrná z hlukové studie, která je přílohou
předkládaného oznámení.
Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
Záření
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení
externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření,
jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným Nařízením
vlády 480/2001 Sb.
B.III.5. Doplňující údaje
Z hlediska předkládané kapitoly není nezbytné uvádět žádné další doplňující informace.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1.
Výčet
nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

a) dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Zájmové území výstavby je využito jako součást zemědělské půdy, na které je částečně
provozována intenzivní rostlinná výroba, většina plochy je ale v současné době přerostlá
cca 2 letou sukcesí ruderalizovaných vysokostébelných lad – vlivem neúdržby pozemku.
Tato okolnost je sice výhodná z hlediska protierozní ochrany – území je tvořeno
dlouhým, mírným nepřerušovaným svahem s východní orientací, na druhé straně se
v prostoru vyskytuje řada jednoletých a dvouletých plevelů (včetně alergenních druhů),
takže plocha je refugiem jejich šíření do okolních zemědělsky využívaných pozemků.
Prioritou trvale udržitelného využití by měl být tedy soulad zemědělské výroby
především v kontextu erozní ochrany, poněvadž odtok gravituje do prostoru rybníků pod
čistírnou, takže jejich stav přispívá k zanášení těchto rybníků splavovanými zeminami.
Současný stav pozemků není tedy zcela optimální z hlediska trvale udržitelného rozvoje,
kolem rybníků a upravené vodoteče chybí ochranný pás TTP z pravého břehu .
b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Ve vlastním zájmovém území pro záměr výstavby areálu FMZ se nenacházejí žádné
zdroje nerostných surovin, v širším posuzovaném území se nacházejí ložiska surovin,
jako neobnovitelných přírodních zdrojů. Celé širší okolí Jihlavy je vymezeno jako
prognózní zdroj polymetalických rud, do okolí záměru zasahují prvky jihlavského
zrudnění, tzv. „couky“
Obnovitelným přírodním zdrojem je sama zemědělská půda, přestože aktuálně většina
staveniště není využívána.
S ohledem na aktuální stav pozemků je regenerace půdy jako přírodního zdroje
podmíněna dodatkovou energií agrotechniky včetně aplikace herbicidů, dodáváním živin
a udržováním vláhového režimu, za podmínky protierozní ochrany. Regenerační
schopnost je tak nutno pokládat za velmi sníženou až omezenou.
c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže
uvedené aspekty
Územní systém ekologické stability krajiny
Pro širší zájmové území těžby je klíčová poloha řeky Jihlavy jako regionálního
biokoridoru. Tento biokoridor není v kontaktu s navrhovaným areálem.
V kontextu vlastního území pro řešení výstavby komerční zóny FMZ je možno
konstatovat absenci skladebných prvků ÚSES. Nejbližší větev lokálního ÚSES prochází
podél Koželužského potoka v souběhu se silnicí II/602 a pak směrem na soustavu tzv.
Vodárenských rybníků (Mašků, Vodárenský, Kalný, Lukáš, Silniční, Lužný), levobřežní
zdrojnice Koželužského potoka není zařazena ani mezi skladebné, ani podpůrné prvky
ÚSES (Zimová a kol., 1996).
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Zvláště chráněná území
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. Nejbližšími chráněným územím je PR
Zaječí skok – cca 2 km SZ
Území přírodních parků
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, hranice PPK Čeřínek prochází cca 10
km západně.
Významné krajinné prvky
Záměr výstavby komerčního areálu FMZ včetně parkovišť se nachází mimo významné
krajinné prvky „ze zákona“; zpracovatelům Oznámení není známa okolnost, že by
v zájmovém území nebo v jeho blízkém okolí byla nějaká plocha registrována jako VKP
podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Lokality evropského významu
Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu vymezení
dle §§ 45a až 45d zák. č. 114/1992 Sb.., v platném znění a NV č. 132/2005 Sb.
Významná stanoviště a biotopy
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám)
je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm nevyskytují žádná stanoviště se
specifickými nároky. Nejsou zastoupena ani stanoviště stenoekního charakteru s úzkým
intervalem míry tolerance ke změnám, např. oligotrofní rašeliniště, kyselá stanoviště
původních písčin, případně vysychavá lada na hadcích, vápencích atp., ani stanoviště
zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů, vyžadujících velmi specifické
podmínky z hlediska hydrických či trofických poměrů stanoviště
Podle dosavadních poznatků nejsou v nejbližším okolí plochy pro navrhovanou výstavbu
ani na ní samotné stanoviště druhů, hájených na území bývalého okresu Jihlava dle
Nařízení bývalého OkÚ Jihlava č. 8/1999.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Zpracovateli oznámení není známa okolnost, že by zájmové území bylo předmětem
zájmů archeologické památkové péče. Záměr se nachází mimo dosah nemovitých
kulturních památek, evidovaných v rámci města Jihlavy. Jednotlivé archeologické
nálezy nelze zcela v rámci výstavby vyloučit (poslední známá okolnost z blízkého okolí
při řešení MÚK nového průtahu silnice I/38 s Jiráskovou ulicí (2002-2003); na tuto
okolnost je nutno upozornit v souvislosti s historickou těžbou stříbrných rud v blízkosti
zájmového území.
Území hustě zalidněná
Stávající areál se nachází mimo obydlené území města Jihlavy. Pro okolí navrhovaného
areálu severně lze dovodit obytné využití nových a stavěných bytových domů v rozsahu
vyšších desítek obyvatel.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Zpracovatelům oznámení nejsou známy okolnosti, které by dokládaly přítomnost území
s existencí starých zátěží v rámci zájmového území posuzovaného záměru.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Jihlava leží v mírně teplé klimatické oblasti č.3. Má krátké, mírné, mírně chladné až
suché léto. Přechodné období je normální až dlouhé s mírným jarem a mírným
podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně chladná a normálním trváním sněhové
pokrývky.
Průměrná teplota se pohybuje kolem 7 OC. Nejchladnějším měsícem roku je leden,
nejteplejším červenec. Průměrná teplota v lednu se pohybuje kolem -2,9 OC, v červenci
kolem 16,9 OC.
Velké vegetační období charakterizované průměrnými denními teplotami 5 OC a více
začíná cca 3. dubna a končí cca 3. října, trvá v průměru 209 dní.
Malé vegetační období charakterizované průměrnými denními teplotami 10 OC a více
začíná cca 3. května a končí cca 27. září, trvá v průměru 148 dní.
Roční průměrný úhrn srážek činní 630 mm. Množství srážek značně kolísá. Denní
srážky 1 mm a více jsou v průměru zaznamenány v počtu 55 dnů ve vegetačním období
a 106,1 dnů za rok.
Průměrný začátek sněhové pokrývky připadá na 19. listopad a počet dnů se sněhovou
pokrývkou činní cca 67,4 dne za rok.
Znečištění ovzduší
Úroveň znečištění ovzduší lze dokladovat výsledky uváděnými ČHMÚ na nejbližších
stanicích AIM, které jsou prezentovány v rozptylové studii, která je samostatnou přílohou
předkládaného oznámení.
Dle konzultace s orgánem ochrany veřejného zdraví zajistil projektant záměru taktéž
měření aktuálního pozadí benzenu v zájmovém území, které je doloženo v samostatné
příloze předkládaného oznámení.
Podklady o imisním pozadí dle stanic AIM jakož i o měření benzenu byly zohledněny ve
studii zdravotních rizik.

C.2.2. Voda
Hydrologicky je zájmové území součástí povodí Jihlavy (4-16-01), do níž je
odvodňována prostřednictvím Koželužského potoka a jeho přítoků. Na zmíněných
menších vodotečích je v zájmovém území založena řada retenčních rybníků.
Výřez vodohospodářské mapy je patrný z následujícího obrázku:
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Z regionálně hydrogeologického hlediska (Michlíček a kol., 1965) je zájmové území
součástí hydrogeologického rajónu 655-Krystalinikum v povodí Jihlavy.
Z hlediska hydrogeologického lze v zájmovém území vymezit svrchní zvodeň, vázanou
na kvartérní pokryv, zónu zvětrávání a přípovrchového rozpojení puklin
a zvodeň
spodní vázanou na hlouběji založené tektonické zóny, které mají většinou drenážní
účinek na zvodeň svrchní. Propustnost krystalinika je závislá na charakteru zvětralin a
na charakteru puklinových systémů. Zvětraliny krystalinika mají v oblasti
parametamorfitů jílovitý až jílovitopísčitý charakter. V oblasti rul a vyvřelých hornin jsou
jílovitopísčité až písčité.
Výřez části hydrogeologické mapy je uveden v následujícím podkladu:
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C.2.3. Půda
Zábor ZPF
V rámci předkládaného záměru budou dle předaných podkladů trvale odnímány
zemědělské výrobě následující pozemky:
pozemek výměra
z toho pro záměr návrh využití
ZPF
k.ú. Horní Kosov
1229/5
44859
32 948
komunikace
1229/6
1476
390
komunikace
1229/8
8330
909
komunikace
1229/9
541
310
komunikace
1229/11
13484
12642
OC + komunikace + zeleň
k.ú. Pístov u Jihlavy
452/1
110981
89301
OC + komunikace + zeleň
452/2
20742
12638
OC + komunikace
452/4
789
483
komunikace
k.ú. Hostov
PK 672
9900
1477
komunikace
PK 673
402
402
komunikace
CELKEM
211 504
151 500

BPEJ
ano
ano
ano
ano
ano

72944
72954
72954
74710
72944

ano
ano
ano

72944
72944
72944

ano
ano

72914
72914

Pro charakteristiku půd v prostoru zájmového území je možno vycházet ze stanovených
bonitovaných půdně ekologických
jednotek (dále jen BPEJ), které jsou
charakterizovány klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí,
skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky
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hodnoceného pozemku podle systému, stanoveného vyhláškou MZe ČR ze dne 15. 12.
1998. Obecně jsou kodifikovány takto:
a)
b)

c)
d)

klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin; je
vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu
hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním
typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou
sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu,
sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku; je vyjádřena čtvrtou číslicí
číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace,
skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a
hloubka půdy; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace.

Vysvětlivky k BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
7 - region MT 4 mírně teplý, vlhký; suma teplot nad + 10 °C 2 200 - 2 400; prům. roční teplota 6 7 °C; průměrný roční úhrn srážek 650 - 750 mm; pravděpodobnost suchých vegetačních
období 5 - 15 %, vláhová jistota 10
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce

29 – Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé převážně na rulách, středně těžké až lehčí,
mírně štěrkovité, většinou s dobrým vodním režimem půd
47 – Oglejené půdy na svahových hlínách se sprašovou příměsí, středně těžké až
středně skeletovité nebo slabě kamenité, sklon k dočasnému převlhčení
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

svažitost
0 - 3°, rovina
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
7 -127°, střední svah
7 - 12°, střední svah
12 - 17°, výrazný svah
12 - 17°, výrazný svah
17 - 25° příkrý svah až sráz
17 - 25° příkrý svah až sráz

expozice
všesměrná
všesměrná
jih
sever
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
skeletovitost
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

žádná
žádná až slabá
slabá
střední
střední
slabá
střední
žádná až slabá
střední až silná
žádná až silná

hloubka

*)

hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
Mělká
Mělká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká
hluboká až mělká

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí

Zábor PUPFL
Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor PUPFL. Stavba není realizovaná
v ochranném pásmu lesa.
Situace z hlediska půdní mapy a půdně interpretační mapy je patrná z následujících
podkladů:
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geomorfologické poměry
Geomorfologicky je zájmové území záměru součástí České vysočiny, podsoustavy
Českomoravské vrchoviny, v západní části celku Křižanovské vrchoviny, podcelku
Brtnické vrchoviny, geomorfologického okrsku Kosovské pahoraktiny. Reliéf terénu je
možno označit za nepříliš členitý, v mírném dlouhém svahu s východní orientací
k soustavě rybníků pod čistírnou a prádelnou, s lokální depresí poblíž silnice II/602 v JV
části.
Nadmořská výška zájmového území se pohybuje od 538 m n. m. (východní okraj areálu
JZ od rybníka pod čistírnou) po 566 m n.m. (nejvyšší část spojky silnice II/602 na silnici
na Rantířov).
Geologické poměry
Vlastní skalní podloží zájmového prostoru je dle geologické mapy 1 : 25 000 (Veselá
1989) budováno západní části moravského moldanubika, horninami jednotvárné skupiny
tohoto útvaru, většinově silimanit-biotitickými pararulami zčásti migmatitizovanými, místy
se v okolí nacházejí drobná tělíska granulitů. Skalní podloží na povrch nevystupuje.
Ze strukturně geologického hlediska v zájmovém prostoru horninové pruhy mají směr
sever-jih až severoseverovýchod-jihojihozápad. Hlavní směry tektonických linií mají v
širším okolí zájmového prostoru a v prostoru samotném směr severoseverovýchodjihojihozápad. S těmito směry jsou souhlasné směry foliací. Tyto struktury se sklánějí
pod úhlem cca 35-400 k východu. Jejich směr koresponduje s průběhem přibyslavské
mylonitové zóny, případně se směrem k ní zpeřených struktur. Po linii těchto
tektonických poruch pronikly žíly hydrotermálních polymetalických Pb-Zn rud, v rámci
tzv. couků právě v severozápadním okolí Jihlavy stříbronosných (cca 8 km pás).
Radonové riziko
Ovlivnění lidského organizmu radonem může pocházet ze 3 zdrojů:
•
•

•

z půdního vzduchu
z podzemní vody
ze stavebních materiálů

Jedná se o plyn, který je nepostižitelný smysly. Po přeměně na izotopy polonia, vizmutu
a olova (poločas rozpadu radonu je 3,8 dne), které mají schopnost vázat se na prachové
částice v ovzduší, mohou být vdechovány do plic, kde mohou iniciovat karcinomy plic
(téměř 30% všech onemocnění rakoviny je způsobeno radonem).
Kategorie rizika

nízké
střední
vysoké

Objemová aktivita Rn222 (kBg.m -3) v půdním vzduchu v základních půdách
propustných pro plyny a vodu
nízká
střední
vysoká
méně než 30
méně než 20
méně než 10
30 - 100
20 – 70
10 – 30
více než 100
více než 70
více než 30

Radonové riziko
V době odevzdání předkládaného oznámení nebyly k dispozici výsledky radonového
průzkumu. Na základě zjištěných hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu,
určené plynopropustností základové půdy a geologie podloží bude pozemek příslušně
zařazen. Případná ochrana objektu je pouze technickým problémem bez významnějšího
ovlivnění závěrů procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
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Situace geofaktorů životního prostředí z hlediska významných krajinných jevů a signální
mapy střetů zájmů je patrná z následujících podkladů:
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C.2.5. Fauna a flora
Z biogeografického hlediska (Culek M., 1995 ed.) je sledovaná lokalita situována při
hranici bioregionu 1.50 Velkomeziříčského s bioregionem 1.46 Pelhřimovským.
V následujícím textu jsou zapracovány podklady autorského týmu původního oznámení
EIA na původní podobu záměru (Obst P. a kol., 05/2006) a výsledky vlastních
průzkumů autorského týmu předkládaného Oznámení.
Prvky dřevin rostoucích mimo les

Při cestě do Horního Kosova roste stará poškozená dvojkmenná třešeň ptačí o
obvodech kmenů 210+190 cm jako nejvýznamnější solitérní prvek dřevin rostoucích
mimo les. Jinak je silnička lemována více či méně kompaktními nálety vrb (jíva, v.
trojmužná, v. křehká), bříz, s příměsí jeřábu ptačího, bezu černého.
Při severním okraji silnice k Pelhřimovu jsou ovocné dřeviny (20 jabloní a 2 třešně),
jeden exemplář javoru klenu, dvě křovité vrby a keř trnky.
Flora

Botanický průzkum byl aktuálně proveden ve dnech 6.5. a 8.6. 2007. Na lokalitě bylo
zjištěno celkem 110 druhů cévnatých rostlin včetně dřevin.
Popis lokality

Lokalita se nachází na jihozápadním okraji města Jihlavy. Stavba je situována do
opuštěných polních kultur s cca dvouletou sukcesí ruderalizovaných vysokostébelných
lad a je lemována silnicí ve směru do Pelhřimova, cestou do Horního Kosova
Geobotanická charakteristika lokality

Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: mezofytikum
Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum
Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998)
bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli - Fagetum)
Seznam lokalizací
1 - Jihlava, polní kultury a mez při silnici do Horního Kosova, místo navržené stavby
2 - Jihlava, příkop silnice k Pelhřimovu od okraje města ke křižovatce cesty k Hornímu Kosovu
Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
Acer platanoides L. – javor mléč: 1
Acer pseudoplatanus L. - javor klen (+) : 2
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 1
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+) : 1
Amaranthus retroflexus L. - laskavec ohnutý + : 1
Anagalis arvensis L. – drchnička rolní : 1
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní : 1
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Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. - huseníček rolní : 1
Arctium lappa L. - lopuch větší :1
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 1, 2
Armoracia rusticana G.,M.et Sch. - křen selský + : 1
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený : 1
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 1
Aster novi-belgii L. agg. - hvězdnice virginská + : 1
Ballota nigra L. - měrnice černá : 1
Barbarea vulgaris R.Br. s.l. - barborka obecná : 1
Betonica officinalis L :- bukvice lékařská : 1
Betula pendula Roth - bříza bílá : 1
Brassica napus L. - brukev řepka ++ : 1
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní :
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní : 2
Campanula rapunculoides L. - zvonek řepkovitý : 2
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka : 1
Cardaria draba (L.)Desv. - vesnovka obecná : 1
Cichorium intybus L. - čekanka obecná : 1
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 1, 2
Conyza canadensis (L.)Cronq. - turanka kanadská + : 1
Coronilla varia L. - čičorka pestrá : 1
Crepis biennis L. - škarda dvouletá : 1
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+) : 1
Daucus carota L. – mrkev obecná : 1
Dipsacus sylvestris Huds. - štětka lesní : 1
Echium vulgare L. - hadinec obecný :1
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý : 1
Equisetum arvense L. - přeslička rolní : 1
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční : 1
Erodium cicutarium (L.)L`Hér. - pumpava rozpuková :1

Euphorbia helioscopia L. - pryšec kolovratec : 1
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní hlíznatý : 2
Fumaria officinalis L. s.l. - zemědým lékařský : 1
Galeopsis tetrahit L. - konopice polní : 1
Galinsoga parviflora Cav. - pěťour maloúborný + :1
Galium aparine L. - svízel přítula : 1
Galium verum L. s.str. - svízel syřišťový : 2
Geranium pratense L. - kakost luční : 1
Geum urbanum L. - kuklík městský : 1
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný : 1
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný: 1, 2
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná : 1
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná : 1
Chenopodium album L. - merlík bílý + : 1
Juncus effusus L. - sítina rozkladitá : 1, 2
Lamium album L. - hluchavka bílá : 1
Lamium purpureum L. - hluchavka nachová : 1, 2
Leontodon autumnalis L. s.l. - pampeliška podzimní : 1
Lolium perenne L. – jílek vytrvalý :1
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý : 1
Lysimachia nummularia L. – vrbina penízková : 1
Malus domestica Borkh. agg. - jabloň domácí + : 2
Medicago lupulina L. s.l. - tolice dětelová : 1
Medicago sativa L. - tolice vojtěška + : 1
Melilotus alba Med. - komonice bílá : 1
Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní : 1
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá + :
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá : 1
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý : 1
Plantago major L. - jitrocel větší : 1
Poa annua L. – lipnice roční: 1
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Poa pratensis L. - lipnice luční (+) : 1
Polygonum aviculare L. agg. - truskavec ptačí : 1
Populus tremula L. – topol osika : 1
Potentilla anserina L. - mochna husí : 1
Prunus avium (L.)L. - třešeň ptačí (+) : 1, 2
Prunus spinosa L. - slivoň trnka : 2
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký : 2
Raphanus raphanistrum L. - ředkev ohnice + : 1
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník : 1
Rumex crispus L. - šťovík kadeřavý : 1
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 1
Salix caprea L. - vrba jíva (+) : 2
Salix fragilis L. - vrba křehká (+) : 2
Salix triandra L . – vrba trojmužná: 1
Sambucus nigra L. - bez černý : 1
Scrophularia nodosa L. - krtičník hlíznatý : 1
Senecio vulgaris L. - starček obecný : 1
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá : 1
Silene vulgaris (Moench)Garcke - silenka obecná : 1

Sinapis arvensis L. – hořčice rolní : 1
Solidago canadensis L. - celík kanadský + :
Sonchus arvensis L. - mléč rolní : 1
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný : 1, 2
Sorbus aucuparia L – jeřáb ptačí : 1
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec : 1
Symphytum officinale L. - kostival lékařský : 1
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný : 1
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 1, 2
Thlaspi arvense L. - penízek rolní : 1
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+) : 1
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 1
Tussilago farfara L. - podběl léčivý : 1
Typha angustifolia L.¨-orobinec úzkolistý : 1
Typna latifolia L. – orobinec širolistý : 1
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 1, 2
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá : 1
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek : 2
Veronica persica Poir. - rozrazil perský + : 1
Veronica sublobata M.Fischer - rozrazil laločnatý : 2
Vicia cracca L. - vikev ptačí : 1, 2
Vicia tetrasperma (L.)Schreb. - vikev čtyřsemenná : 1
Viola arvensis Murray - violka rolní : 1

Na lokalitě bylo nalezeno 110 druhů rostlin včetně dřevin.
Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního
prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a ani ochranářsky významné druhy obsažené
v Červeném seznamu květeny ČR ani žádné druhy, evidované jako regionálně
významné nařízením bývalého OkÚ Jihlava 8/1999.
Fauna

Zoologicky je plocha relativně bohatá, zejména z důvodu existence ruderálních
vysokostébelných lad jako prostoru výskytu a vývoje řady druhů a skupin hmyzu,
náletů dřevin po obvodu jako refugia drobných pěvců a fytofágního hmyzu, vazba na
příměstskou krajinu a prostory zahrad kolem Koželužského potoka přes silnici II/602 a
zapojené porosty dřevin kolem rybníků.
Kvalitativním průzkumem lokality (první šetření konec října 2006, poslední první dekáda
června 2007) byli dokladováni zástupci následujících druhů (zvláště chráněné druhy
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podtrženy, ozmačení kategorie zvláštní ochrany §§ -. silně ohrožený druh, § - ohrožený
druh):
•

•

•
•
•

savci – myšice (Apodemus sp.), rejsek (Sorex sp.), zajíc obecný (Lepus vulgaris), hraboš polní
(Microtus arvalis), ktek obecný (Talpa europaea), norník rudý (Clethrionoimys glareolus), kočka
domácí (Felis domestica), liška obecná (Vulpes vulpes), lasice kolčava (Mustela nivalis), kuna skalní
(Martes foina), ježek východní (Erinaceus concolor), ru rybníka i ondatra pižmová (Ondatra
zibethicus), hryzec vodní (Arvicola terrestris). S ohledem na stavební ruch při výstavbě pokračování
prodloužení přivaděče silnice I/38 v blízkosti lokality nebyly aktuálně potvrzeny Obstem a kol.(2006)
prezentované pobytové známky vydry říční (Lutra lutra - §§)
ptáci - strnad obecný (Emberzia citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis), skřivan polní (Alauda
arvensis), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), holub hřivnáč (Columba palumbus), h. domácí
(C. livia f. domestica), bažant obecný (Phasianus colchicus), konipas bílý (Motacilla alba), vrabec
domácí (Passer domesticus), v. polní (Passer montanus), pěnice hnědokřídlá (/Sylvia communis),
koroptev polní (Perdix perdix-§) – pravděpodobné hnízdění, křepelka polní (Coturnix coturnix - §§) –
možné hnízdění, dále drozd kvíčala (Turdus pilaris); v porostech dřevin podél obou komunikací dále
pěnkava obecná (Fringilla coelebs), konopka obecná (Carduelis cannabina), zvonek zelený (Carduelis
chloris), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), čížek lesní (Carduelis spinus), kos černý (Turdus
merula), sýkora koňadra (Parus major), s. modřinka (P. coreuleus), brhlík lesní (Sitta europaea),
budníček menší (Phylloscopus collybita), rehek zahradní (Phoenicurus pohoienicurus), pěnice
černohlavá (Sylvia atricapilla), p. pokřovní (S. curucca), červenka obecná (Erithacus rubecula), straka
obecná (Pica pica); do prostoru zaletuje lovit poštolka obecná (Falco tinnunculus), káně lesní (Buteo
buteo), k. rousná (B. lagopus), havran polní (Corvus frugilegus), vlaštovka obecná (Hirundo rustica§), rorýs obecný (Apus apus-§), kavka obecná (Corvus monedula - §§); u rybníka pozorována volavka
popelavá (Ardea cinerea). Hnízdní výskyt ohrožených druhů ťuhýka obecného nebo některého z
bramborníčků zatím nepotvrzen.
plazi - výskyt třídy v zájmovém území zatím nepotvrzen
obojživelníci - nedoložen žádný výskyt zástupců třídy ve vlastním zájmovém území, na soustavě
rybníků lze doložit výskyt skokana zeleného (Rana kl. esculenta), s. hnědého (R. temporaria),
rosničky zelené (Hyla arborea-§§), na rybníku Bříza horní i kuňky ohnivé (Bombina bombina - §§)
z hmyzu zejména následující údaje:
♦ brouci - střevlík zrnitý (Carabus granulatus), s. měděný (C. cancellatus), střevlík Carabus
scheidleri-§, střevlíčci Agonum mülleri, A. sexpunctatum, A. dorsale, Pterostichus vulgaris, P.
coreuleus, P. cupreus, Calathus melanocephalus, C. erratus, Badister bipustulatus, kvapníci
Amara aenea, A. familiaris, Harpalus pubescens, H. affinis, H. latus, šídlatec Bembidion
lampros; drabčíci rodů Philontus, Atleta, mršníci rodu Hister, mrchožrouti Phosphuga atrata,
Silpha obscura, Aclypea opaca, hrobařík obecný (Nicrophorus vespillo);
páteříček žlutý
(Rhagonycha fulva), p. sněhový (Cantharis fusca), p. černavý (C. nigricans), p. obecný (C.
rustica), bradavičník Malachius bipustulatus; listokaz zahradní (Phylloperta horticola), chroustek
Serica brunea, zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), sporadicky na květech zlatohlávek Oxythyrea
funesta -§; blýskáčci rodu Meligethes, rušník krtičníkový (Anthrenus scrophulaiae), kožojed
skvrnitý (Attagenus pellio), slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata), s. dvoutečné
(Adalia bipunctata), kovaříci Athous niger, A. vittatus, Agriotes ustulatus, A. distinctus, Dalopia
marginata, kovařík šedý (Agrypnus murinus); krasci Trachys minuta, Anthaxia quadrimaculata,
A. nitidula, Agrilus viridis; mandelinky rodu Gastroidea, mandelinka topolová (Melasoma populi),
m. bramborová (Lerptinotarsa decemlineata),
krytohlavové Cryptocephalus sericesus, C.
violaceus, vrbaři rodu Clytra, bázlivec černý (Galeruca tanaceti), dřepčíci rodů Phyllotreta a
Chalcoides, nosatci rodu Sitona, lalokonosec libečkový (Ottiorhynchus ligustici), listohlodi rodu
Phyllobius, krytonosci rodu Ceutorrhynchus, rýhonosec zelný (Luxus viridis), diviznáčci rodu
Cionus, nosatčíci rodu Apion, zobonoska topolová (Byctiscus populi), z. březová (Deporaus
betulae), květopas jabloňový (Anthonomus pomorum);
tesařík černošpičký (Strangalia
melanura), kozlíček osikový (Saperda populnea), kozlíček ovocný (Tetrops preusta) aj.
♦ motýli - okáč poháňkový (Coenonympha pampilus), o. luční (Maniola jurtina), o. zední (Pararge
megera), babočka paví oko (Nymphalis io), b. síťkovaná (Araschnia levana), b. bodláková
(Vanessa cardui), b. kopřivová (Aglais urticae), b. admirál (Vanessa atlanta), b. osiková
(Nymphalis antiopa), perleťovec menší (Issoria lathonia), bělásek řepkový (Pieris napi), b. zelný
(P. brassicae), b. řeřichový (Anthocaris cardamines), b.hrachorový (Leptidea sinapis), žluťásek
řešetlákový (Gonepteryx rhamni), ž. čičorečkový (Colias hyale), modrásci rodu Plebejus,
ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas), soumračník čárkovaný (Thymelicus lineola), s. rezavý
(Ochlodes venatus), otakárek fenyklový (Papilio machaon-§) – přelety, můra gamma (Autographa
gamma), m. zelná (Mammestra brassicae), osenice polní (Scottia segetum), blýskavky rodu
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•

Phlogophora, píďalka angreštová (Abraxas grossulariae), p. úhorová (Aplocera plagiata),
bělokřídlec luční (Siona lineata), zejkovec bezový (Ourapteryx sambucina), kropenatec jetelový
(Chiasmia clathrata), skvrnopásník lískový (Lomaspilis marginata), obaleč jablečný (Emamonia
/Cydia/ pomonella), přástevník šťovíkový (Phragmatobia fuliginosa), zavíječ zahradní (Eurrhypara
hortulata), adéla pestrá (Adela degerella), lišaj vrbkový (Deilephila elpenor), hrotnokřídlec
chmelový (Hepialus humuli) aj.
♦ blanokřídlí - na květech nístně čmeláci (Bombus agrorum, B. pratorum, B. lapidarius, B.
terrestris – všichni §), sršeň obecná (Vespa crabro), vosa německá (Vespula germanica), v.
ryšavá (V. rufa), jízlivky rodu Eumenes, vosíci rodu Polistes, včela medonosná (Apis melifera),
včely rodu Andrena, hrabalky rodu Pompilius, pilatky rodů Tenthredo, Rhogogaster, pilatka
švestková (Hoplocampa minuta), zlatěnky rodu Chrysis, mravenci rodů Lasius a Myrmica, lumci
rodu Ophion aj.
♦ dvoukřídlí - pestřenky (Vollucella sp, Eusyrphus, Helophilus, Eristalis sp..), tiplice (Tipula sp.),
kuklice (Tachyna sp.), bzučivky rodů Lucillia a Calliophora, moucha domácí (Musca domestica),
vrtule třešňová (Rhagolestis cerasi), tiplice rodu Tipula, muchničky rodu Simulium
♦ síťokřídlí - denivky rodu Hemerobius
♦ rovnokřídlí - kobylka zelená (Tettigonia viridisima), sarančata rodu Chortippus – zatím nymfy,
uvedené skupiny v okolí běžné
♦ ploštice - kněžice páskovaná (Graphosoma lineatum), kněžice rodu Aelia, ruměnice pospolná
(Pyrhocoris apterus), vroubenky (Coreus sp.), klopušky rodů Adelphocoris, Lygaeus , lovčice
rodu Nabis , zákeřnice červená (Rhinocoris iracundus)
♦ škvoři – pod materiály škvoři rodu Forficula
Jiní bezobratlí – hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovky rodu Cepaea, plzáci rodu Arion
(masový výskyt A. subfuscus), křižáci rodu Araneus, běžníci rodu Misumena, stínky rodu Oniscus,
stonožky rodu Lithobius aj. Zvláště chráněné druhy vyžadují jiný typ prostředí.

Ze zvláště chráněných druhů je nejvýznamnějším údajem potvrzení výskytu dvou
kurovitých ptáků – koroptve polní a křepelky polní jako druhů, běžně v regionu
využívající okraje polí a lada ke hnízdění, pro ostatní zvláště chráněné druhy ptáků
území slouží spíše jako loviště (pro silně ohroženou kavku obecnou). Dále do prostoru
zaletují vlaštovky a rorýsi. Z hmyzu byl dokladován výskyt ohroženého střevlíka
Scheidlerova, tento druh je v území západně od Jihlavy poměrně běžným druhem
s ostatními většími polními střevlíky. Na květech byl zjištěn zlatohlávek Oxythyrea
funesta jako sporadický návštěvník; na květech lze dokladovat výskyt čtyř druhů
čmeláků, plocha může představovat i prostory pro zakládání hnízd. U čmeláků tak jde o
potravní výskyty, zájmové území nepředstavuje biotop pro přežívání unikátních nebo
reprezentativních populací takových druhů, i v okolí se zatím nachází i řada
analogických ploch s podobným druhovým složením fauny (např. ruderální lada u
rybníka a v prostoru opuštěných navážek po výstavbě tunelu) k ulicí Za Prachárnou aj.).
Dále byly dokladovány přelety ohroženého otakárka fenyklového, na identifikaci ploch
s výskytem housenek by bylo třeba počkat do vrcholného léta, zatím jde opět o potravní
výskyt.
Zvláště chráněná území

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádné VKP „ze zákona“, definované § 3
písm. b/ zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.
V prostoru uvažovaného záměru se nenachází žádný registrovaný VKP podle § 6
zákona o ochraně přírody a krajiny, zpracovatelskému týmu Oznámení alespoň není
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známa okolnost případné registrace některého přírodního segmentu v kontaktu nebo
blízkém okolí zájmového území za registrovaný VKP.
Dle sdělení projektanta záměru není kompenzační akce související s odbahněním
rybníka na pč.1224/1 v k.ú. Horní Kosov a provedení bezpečnostního přepadu součástí
předkládané stavby a tudíž i předkládaného oznámení. Zde je pouze vhodné nad rámec
předkládaného oznámení doporučit uplatnit zásadu ponechání potřebné části litorálu
pro přežitím populací obojživelníků.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Zájmové území není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu §
45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto
lokalit podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích
oblastí podle § 45e tohoto zákona.
Nejbližšími EVL jsou:
•

EVL Vysoký kámen u Smrčné (CZ 0610003) s předmětem ochrany bučin AsperuloFagetum cca 6 km severně

•

EVL Šlapačka a Zlatý potok (CZ 061332) s předmětem ochrany vydra říční, cca 7 km
S-SV

Žádná z uvedených lokalit nemůže být realizací záměru ani zprostředkovaně postižena,
jak je patrné příslušného vyjádření kraje Vysočina v příloze předkládaného oznámení.

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení
na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany
genofondu rostlin, živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším
okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného
prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, územní systém ekologické stability
definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES
patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody. Ochrana
systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících
jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci
pozemků, obce i stát.
Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§2
stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z
„předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních
hodnot v území“.
V kontextu vlastního území pro řešení záměru je možno konstatovat absenci
skladebných prvků ÚSES. Územní systémy ekologické stability tak nebudou záměrem
posuzované stavby dotčeny. Lokalita je totiž situována mimo přímý dosah prvků
územních systémů ekologické stability, poněvadž nejbližší lokální větev ÚSES je
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trasována podél Koželužského potoka na opačné straně silnice II/602 a dále je vedena
na soustavu vodárenských rybníků do k.ú. Vysoká u Popic.
Krajinný ráz

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného
rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem
na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
S ochranou krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků, které
jsou cit. zákonem definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná
část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní
nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením, využívají
se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení
jejich ekologicko-stabilizační funkce (ust. § 3 písm. b/ a §4 odst. 2 zákona č.
114/1992 Sb.).
Přírodní charakteristika krajinného rázu je dána kvalitativními parametry zastoupených

ekosystémů, vysokou četností jednotlivých typů ekosystémů (vysoká biologická
rozmanitost), harmonickým charakterem interakcí mezi ekosystémy a výraznými
přírodními dominantami krajiny. Zájmové území má sníženou přírodní hodnotou, která je
patrná z celkového charakteru plochy pro uvažovanou výstavbu Určujícím prvkem
přírodní charakteristiky jsou doprovodné porosty podél silnice II/602 jižně a rybniční
soustava s doprovodnými a břehovými porosty na levobřežní bezejmenné zdrojnici
Koželužského potoka severně od zájmového území záměru. Přírodní a krajinná
struktura je výrazně potlačena scelením pozemků do větších honů polí, často bez
respektování geomorfologických parametrů území (např. výrazněji nedělené hony na
Bradelském vrchu západně od zájmového území). Dominantním prvkem přírodní
charakteristiky širšího území je pak soustava pěti vodárenských nádrží s obklopujícími
lesními porosty v I. PHO mezi sídly Hosov, Vysoká a Pístov, cca 400 mm J od
vlastního zájmového území.
Kulturní a historická charakteristika krajiny je dána především průmětem historického

vývoje a urbanizace území, promítnutého do aktuální tváře krajiny a krajinného obrazu.
V řešeném území je představována především silným zcelením zemědělských pozemků
na úkor krajinných struktur drobnějšího měřítka a poměrně silnou urbanizací krajiny,
především pak poněkud chaoticky se rozvíjejícím západním předměstím města Jihlavy.
Jde především o hmotový vjem průmyslové zóny kolem areálu podniku městských
prádelen a čistíren s halami společnosti JIPOCAR, objekty veterinárního ústavu,
výškové dominanty objektu pekáren v návaznosti na průmět obytné zástavby sídlištního
typu sídliště Za Prachárnou a nových výškově dominantních objektů krajské nemocnice.
Významně se pak projevuje areál bývalého statku v Horním Kosově se silážními věžemi,
potupně přeměňovaný na areál výroby a služeb. Předpolí výše uvedeným areálům tvoří
jednak zástavba luxusní vilové čtvrti ulice Jasmínová a oboustranně podél výjezdu
z Jihlavy na Rantířov, jednak dostavba nových obytných zón rodinných a řadových
domů menšího měřítka mezi silnicí na Rantířov a rybníky Horní bříza a podél spojky od
Rantířovské na silnici II/602.
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Urbanizace dotčeného krajinného prostoru je dotvořena zejména silnicí II/602, novým
prodloužením dálničního přivaděče silnice I/38 včetně aktuálního řešení MÚK na křížení
uvedených komunikací. Přes zájmové území je trasováno nové vedení VN 35 kV.
Pro krajinný ráz širšího zájmového území je tedy příznačná silně urbanizovaná struktura
příměstské krajiny. Pro krajinný ráz místa výstavby – obchodního centra FMZ Jihlava se
na jeho určení podílejí zejména následující hlavní složky:
Krajinná složka
Rozsáhlé plochy orné půdy
Lesní porosty
Mimolesní porosty dřevin

Projev
negativní
pozitivní
pozitivní

Vodní toky
Vodní plochy
Louky
Zastavěná území

pozitivní
pozitivní
pozitivní
negativní

Historické dominanty v sídlech
Komunikace
Vedení VN

pozitivní
negativní
negativní

Význam, doplňující poznámky
velký až určující
střední (průmět porostů kolem Vodárenských rybníků)
střední (silná třešeň v západní části, doprovodné porosty silnice II/602 a MK na
Horní Kosov)
nízký (upravená malá vodoteč mezi rybníky severně)
střední (rybník SV od zájmového území pod areálem městských prádelen)
nízký (prakticky absentují)
velký (sídliště, areál pekáren, areál PZ kolem JIPOCARu a městských prádelen a
čistíren)
malý (kostely v centru Jihlavy pohledově překryty zástavbou předměstí)
velký (silnice I. třídy, nové mimoúrovňové křížení)
Nízký až střední

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Současné osídlení území je koncentrováno do jednoho městského útvaru a několika
menších sídel, které dnes nabývají charakteru předměstských čtvrtí rodinných domků.
Uvedená nejbližší obytná zástavba je hodnocena jak z hlediska akustické, tak i imisní
situace.
Ochranná pásma

V nejbližším zájmovém území se nenacházejí ochranná pásma vodních zdrojů (OP
vodárenského odběru je na protilehlé straně silnice II/602, dáno hrází Vodárenského
rybníka, vodojem Hosov zapuštěn), záměr není realizován v ochranném pásmu lesa.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, nejsou
zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek nerostných
surovin nebo mimo tuto Bilanci.
Architektonické a jiné historické památky

V případě zjištění výskytu archeologických památek bude nezbytné umožnit záchranný
archeologický výzkum (zpracování dokumentace).
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Stavba není v rozporu s územním plánem města Jihlavy, jak je patrné z vyjádření
v příloze předkládaného oznámení.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah zemních prací je poměrně významný, a proto lze očekávat, že etapa výstavby
může představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost
lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující
doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti
budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací
bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
• zemní práce pro jednotlivé prodejny provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel
stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru
staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný při
respektování doporučení uvedených v předkládaném oznámení.
Výstavba – hluk
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby bude součástí další
projektové přípravy. V době vypracování překládaného oznámení nebylo k dispozici
POV stavby, tudíž nejsou informace o předpokládaném průběhu výstavby a nasazení
stavební techniky. Je proto nezbytné se touto problematikou zabývat až po vypracování
POV stavby v rámci další projektové přípravy.
V této souvislosti je formulováno pro další projektovou přípravu následující doporučení:
• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby bude akustická studie pro etapu
výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních
mechanismů) a technickými opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat
plnění hygienického limitu pro etapu výstavby ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby

Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n znečištění ovzduší
n hluk (v etapě provozu)
n znečištění vody a půdy
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Imisní zátěž

Vzhledem k charakteru záměru představuje posuzovaný záměr nové bodové, plošné a
liniové zdroje znečišťování ovzduší. Je vyhodnocena imisní situace v zájmovém území
pro stávající stav (doprava na řešeném komunikačním systému) a pro výhledový stav (s
uvažováním nového komunikačního systému a zdrojů znečišťování ovzduší
souvisejících s posuzovaným záměrem). Změny v imisní situaci v zájmovém území jsou
hodnoceny ve studii zdravotních rizik, která je samostatnou přílohou předkládaného
oznámení.
Hluková zátěž

Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla
vypracována hluková studie, posuzující akustickou situaci v lokalitě v souvislosti
s provozem předkládaného záměru. Hluková studie je samostatnou přílohou
předkládaného oznámení a její výstupy byly zohledněny ve studii zdravotních rizik.
Obecné charakteristiky

Stavba komplexu obchodních domů včetně investiční infrastruktury je navržena na
pozemcích v jihozápadní části města Jihlavy. Je situována na plochách mezi silnicí
II/602 a ulicí Rantířovská vpravo ve směru výjezdu z města Jihlavy, v souladu
s územním plánem Statutárního města Jihlavy. Návrh předpokládá umístění dvou
velkých obchodních domů doplněných menšími objekty určenými pro obchod a služby.
Celková kapacita parkovišť je 1191 parkovacích míst pro osobní automobily. Základní
napojení je navrženo ze silnice II/602 pomocí velké okružní křižovatky. Plochy v okolí
objektů jsou doplněny veřejnými parkovišti zákazníků, sítí obslužných komunikací a
zelení. Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb se nachází
severně od zájmové lokality a je jím obytný soubor s podílem průmyslové výstavby
ležícím v severovýchodním směru od plánovaného obchodního centra. V jižním směru
za komunikací II/602 se nachází zahrádkářská kolonie a restaurace Diana, které nejsou
chráněným venkovním prostorem a chráněným stavebním objektem dle dikce zákona
č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Chráněným venkovním
prostorem stavby je vzdálenost 2m od fasády ojedinělého objektu pro bydlení, který je
součástí bývalé zemědělské usedlosti, která se nachází jižně od zahrádkářské kolonie.
Poslední chráněná místa, ve kterých lze očekávat změny akustické situace v důsledku
provozu obchodního centra, se nachází po pravé straně komunikace II/602 směrem do
centra města Jihlavy. Jedná se o dva chráněné rodinné domky s přilehlými chráněnými
pozemky .
Pro účely ověření stávající akustické situace bylo provedeno měření hluku z dopravy
v šesti měřicích bodech jejichž lokalizace byla určena ve spolupráci s objednatelem
hlukové studie a odbornými pracovníky KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě a je
uvedena na následujícím obrázku. Úplný protokol o měření hluku tvoří přílohu č. 25
hlukové studie, která je součástí předkládaného oznámení. Měření byla provedena jako
kontinuální měření s délkou měřících intervalů 15 minut. Naměřené hodnoty mohou být
využity pro kalibraci výpočetního modelu počáteční akustické situace. Časový průběh
měření a naměřené výsledky v denní a noční době jsou uvedeny v následujících
tabulkách.
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Lokalizace měřících míst
Měřicí
místo

Datum měření

Čas měření

Doba trvání
měření

Hranice pozemku u RD
Žižkova 131

14.–15.12.2006

08.00 – 12.00 h
13.00 – 21.45 h
22.00 – 02.00 h

16,75 hodin

2 m před severní fasádou
Restaurace Diana par. č. st. 465/1

14.–15.12.2006

06.00 – 22.00 h
22.00 – 06.00 h

Umístění měřícího místa

MM1

Jihlava
Žižkova č. p. 131

MM2

Jihlava
Pístov č. p. 41

MM3

Jihlava - Pístov
SZ okraj zahrádkařské
kolonie

Hranice pozemku par. č. 397/23
druh pozemku: zahrada

14.–15.12.2006

08.00 – 09.15 h
09.30 – 22.00 h
22.00 – 02.00 h

17,75 hodin

MM4

Jihlava – Horní Kosov
lokalita Nad lihovarem

2 m před fasádou rozestavěného
RD, 105 m západně od spojky
Rantířovská – II/602,
212 m od ul. Rantířovská

14.–15.12.2006

08.00 – 12.00 h
13.00 – 17.00 h
22.00 – 02.00 h

12 hodin

MM5

Jihlava – Horní Kosov
lokalita Nad lihovarem

75 m východně od spojky
Rantířovská – II/602,
212 m od ul. Rantířovská

14.–15.12.2006

08.00 – 12.00 h
13.00 – 17.00 h
22.00 – 02.00 h

12 hodin

MM6

Jihlava – Horní Kosov
lokalita Nad lihovarem

167 m východně od spojky
Rantířovská – II/602,
187 m od ul. Rantířovská

14.–15.12.2006

08.00 – 12.00 h
13.00 – 17.00 h
22.00 – 02.00 h

12 hodin

24 hodin

Výsledky měření
Měřící místo /
Chráněné místo

Měřící místo

Jihlava Žižkova č. p. 131
hranice pozemku u rodinného domu

MM1

Jihlava Pístov č. p. 41
2 m před severní fasádou Restaurace Diana

MM2

Jihlava Pístov, SZ okraj zahrádkařské kolonie,
hranice pozemku p. č. 397/23

MM3

Jihlava – Horní Kosov, lokalita Nad lihovarem, 2 m
před fasádou rozestavěného RD, 105 m západně od
spojky ul. Rantířovská – II/602

MM4

Jihlava – Horní Kosov, lokalita Nad lihovarem, 75 m
východně od spojky ul. Rantířovská – II/602

MM5

Jihlava – Horní Kosov, lokalita Nad lihovarem, 167 m
východně od spojky ul. Rantířovská – II/602

MM6
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Denní doba

Výsledná ekvivalentní hladina
akustického tlaku A
LAeq,T (dB)

DEN

66.2 + 2.0

NOC

59.3 + 2.0

DEN

70.1 + 2.0

NOC

65.0 + 2.0

DEN

65.0 + 2.0

NOC

57.9 + 2.0

DEN

44.3 + 5.8

NOC

37.5 + 5.8

DEN

47.5 + 5.2

NOC

38.5 + 5.2

DEN

46.1 + 4.7

NOC

39.6 + 4,7
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o

(pozn.: otočeno o 90 – sever je vpravo a nahoře západ)
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Počáteční akustická situace v roce 2006 v denní a noční době
Ve výpočtovém modelu, vzhledem k poměru pohltivých a odrazných ploch, byl jako
globální terén volen terén pohltivý. Výpočtová rovina je shodná s rovinou terénu. Ve
výpočtovém modelu bylo zvoleno celkem 10 výpočtových bodů. Z tohoto počtu bylo 6
výpočtových bodů lokalizováno ve shodných místech jako umístění měřicích míst. Pro
přehlednost byla dodržena i posloupnost číslování výpočtových bodů ve shodě
s číslováním měřicích míst. Aby byly zohledněny terénní nerovnosti, byla výpočtová
výška v případě výpočtových bodů umístěných na jižním okraji příměstské části Horní
Kosov volena 20 m (výpočtové body 4, 5, 6 a 10), ve výpočtovém bodě 23 výška 4m
nad terénem, ve zbývajících bodech ve výšce 3m nad terénem (výpočtovou rovinou).
Výpočet bude proveden pro rok 2006 a to v denní i noční době. Schematické znázornění
umístění objektů je patrný z příloh akustické studie.
Vypočtené hodnoty ve výpočtových bodech pro počáteční akustickou situaci jsou pro
denní a noční dobu uvedeny v následujících tabulkách. Porovnáním vypočítaných hladin
akustického tlaku ve výpočtových bodech 1-6 s naměřenými hladinami akustického tlaku
in situ lze výpočetní model pro denní dobu považovat za zkalibrovaný bez zavedení
dalších korekcí. V době noční bylo nutné použít u komunikace II/602 uživatelskou
korekci +1.5 dB (K25 a K26).
Hladiny akustického tlaku ve výpočtových bodech – počáteční akustická situace – den
T A B U L K A

B O D U

V Y P O C T U

( D E N )
LAeq,T (dB)
celkem
predch.
66.1

C.

vyska

Souradnice

doprava

prumysl

1

3.0

833.4; -109.8

66.1

0.0

2

3.0

232.5; -157.9

70.1

0.0

70.1

70.1

3

4.0

20.2; -222.1

64.5

0.0

64.5

65.0

4

20.0

-194.0;

44.6

0.0

44.6

44.3

5

20.0

-22.6;

46.2

0.0

46.2

47.5

6

20.0

47.0

0.0

47.0

46.1

7

3.0

191.3; -241.6

53.3

0.0

53.3

8

3.0

832.2; -135.2

58.3

0.0

58.3

876.3; -135.0

58.1

0.0

58.1

165.6;

48.0

0.0

48.0

9

3.0

10

20.0

70.4;

459.1
374.4
349.6

264.4

mereni
66.2

Hladiny akustického tlaku ve výpočtových bodech – počáteční akustická situace – noc
T A B U L K A

B O D U

V Y P O C T U

( N O C )
LAeq,T (dB)
celkem
predch.

C.

vyska

Souradnice

doprava

prumysl

1

3.0

833.4; -109.8

58.7

0.0

58.7

59.3

2

3.0

232.5; -157.9

63.9

0.0

63.9

65.0

3

4.0

4

20.0

-194.0;

20.2; -222.1

5

20.0

-22.6;

6

20.0

7

3.0

191.3; -241.6

8

3.0

832.2; -135.2

9

3.0

876.3; -135.0

10

20.0

165.6;

70.4;

459.1
374.4
349.6

264.4

mereni

58.4

0.0

58.4

57.9

37.8

0.0

37.8

37.5

39.4

0.0

39.4

38.5

40.2

0.0

40.2

39.6

47.2

0.0

47.2

50.9

0.0

50.9

50.7

0.0

50.7

41.4

0.0

41.4
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Konečná akustická situace v roce 2008 v denní a noční době
Výpočtový model použitý pro počáteční akustickou situaci bylo nutno pozměnit dle
projektové dokumentace stavby – rozšířit o objekty, parkoviště a komunikace OC FMZ.
V denní i noční době uvažujeme maximální provoz na parkovišti a s nimi souvisejícími
komunikacemi OC a souběžný provoz všech vzduchotechnických a chladicích zařízení.
Umístění a počet výpočtových bodů v konečné akustické situaci jsou pro snadné
porovnání shodné s umístěním v počáteční akustické situaci.
Vypočtené hodnoty ve výpočtových bodech pro výslednou akustickou situaci jsou pro
denní a noční dobu uvedeny v následujících tabulkách.
Hladiny akustického tlaku ve výpočtových bodech – konečná akustická situace – den
T A B U L K A

B O D U

V Y P O C T U

( D E N )
LAeq,T (dB)
celkem
predch.

C.

vyska

Souradnice

doprava

prumysl

1

3.0

833.4; -109.8

67.7

28.3

67.7

2

3.0

232.5; -157.9

71.9

38.7

71.9

3

4.0

20.2; -222.1

66.5

43.8

66.5

4

20.0

-194.0;

44.8

34.3

45.2

5

20.0

-22.6;

46.7

36.0

47.1

6

20.0

70.4;

47.4

36.7

47.8

7

3.0

191.3; -241.6

55.1

40.0

55.3

8

3.0

832.2; -135.2

59.8

28.3

59.8

9

3.0

876.3; -135.0

59.6

27.8

59.6

10

20.0

165.6;

48.6

38.5

49.0

459.1
374.4
349.6

264.4

mereni

Hladiny akustického tlaku ve výpočtových bodech – konečná akustická situace – noc
T A B U L K A

B O D U

V Y P O C T U

doprava

C.

vyska

Souradnice

1

3.0

833.4; -109.8

60.6

28.3

60.6

2

3.0

232.5; -157.9

65.4

38.7

65.4

3

4.0

20.2; -222.1

60.0

43.8

60.2

4

20.0

-194.0;

37.9

34.3

39.5

5

20.0

-22.6;

39.9

36.0

41.4

6

20.0

70.4;

40.6

36.7

42.0

7

3.0

191.3; -241.6

48.7

40.0

49.3

8

3.0

832.2; -135.2

52.8

28.3

52.8

9

3.0

876.3; -135.0

52.6

27.8

52.6

10

20.0

165.6;

41.9

38.5

43.5

459.1
374.4
349.6

264.4

prumysl

( N O C )
LAeq,T (dB)
celkem
predch.

mereni

Interpretace výsledků hlukové studie
Hluková studie stanovila výpočtovou metodou hladiny akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb v lokalitě, kde je
plánovaná výstavba Obchodního centra – FMZ Jihlava a to pro počáteční akustickou
situaci v roce 2006 a konečnou akustickou situaci v roce 2008. Vzhledem k tomu, že
dopravně inženýrské údaje a měření hluku in situ byly realizovány koncem roku 2006 lze
tyto údaje aplikovat i pro rok 2007. Prvotní, obecné porovnání obou akustických situací
je uvedeno v následující tabulce.
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Porovnání hladin akustického tlaku pro počáteční a konečnou akustickou situaci v době
denní
Hluk ve výpočtových bodech

Počáteční
akustická situace

Konečná
akustická situace

Přírustek

Č.

výška

Souřadnice

LAeq,T (dB)

LAeq,T (dB)

(dB)

1

3.0

833.4; -109.8

66.1

67.7

1.6

2

3.0

232.5; -157.9

70.1

71.9

1.8

3

4.0

20.2; -222.1

64.5

66.5

2.0

4

20.0

-194.0;

44.6

45.2

0.6

5

20.0

-22.6;

46.2

47.1

0.9

6

20.0

70.4;

47.0

47.8

0.8

7

3.0

191.3; -241.6

53.3

55.3

2.0

8

3.0

832.2; -135.2

58.3

59.8

1.5

9

3.0

876.3; -135.0

58.1

59.6

1.5

10

20.0

165.6;

48.0

49.0

1.0

459.1
374.4
349.6

264.4

Porovnání hladin akustického tlaku pro počáteční a konečnou akustickou situaci v době
noční
Hluk ve výpočtových bodech

Počáteční
akustická situace

Konečná
akustická situace

Přírustek

LAeq,T (dB)

(dB)

Č.

výška

Souřadnice

LAeq,T (dB)

1

3.0

833.4; -109.8

58.7

60.6

1.9

2

3.0

232.5; -157.9

63.9

65.4

1.5

3

4.0

20.2; -222.1

58.4

60.2

1.8

4

20.0

-194.0;

37.8

39.5

1.7

5

20.0

-22.6;

39.4

41.4

2.0

40.2

42.0

1.8

70.4;

459.1
374.4

6

20.0

349.6

7

3.0

191.3; -241.6

47.2

49.3

2.1

8

3.0

832.2; -135.2

50.9

52.8

1.9

9

3.0

876.3; -135.0

50.7

52.6

1.9

10

20.0

165.6;

41.4

43.5

2.1

264.4

Z tabulek je patrné, že provoz obchodního centra ovlivní akustickou situaci v době noční
a denní v rozsahu přírůstků k ekvivalentní hladině akustického tlaku 0.6 – 2 dB v době
denní, 1.5 – 2.1 dB v době noční. O překročení nebo dodržení hygienických limitů
v chráněných venkovních prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb
však z těchto tabulek nelze bez další analýzy učinit závěr, neboť výsledné hladiny
akustického tlaku jsou dány superpozicí několika skupin zdrojů hluku s různými
hygienickými limity. Jedná se o automobilový provoz na hlavních pozemních
komunikacích, na ostatních veřejných komunikacích, o automobilový provoz na
parkovištích a účelových komunikacích a konečně o průmyslové (stacionární) zdroje
hluku. Příspěvky jednotlivých zdrojů hluku k výsledné ekvivalentní hladině akustického
tlaku ve výpočtových bodech 1 – 10, pro konečnou akustickou situaci v době denní jsou
uvedeny v přílohách 5 až 14, pro dobu noční v přílohách 15 až 24 akustické situace,
která je přílohou předkládaného oznámení.
Doprava na veřejných komunikacích – Z tabulek uvedených v přílohách 5 až 24
v akustické studii je patrné, že ve všech výpočtových bodech 1-10 je dominantní hluk
z komunikace II/602 (komunikace K25, K26 a K27) v době denní i noční. Hygienický limit
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v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb bude
tedy dán limitem stanoveným pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích. Porovnání
hluku z dopravy na veřejné komunikaci II/602, v případě vyloučení hluku z dopravy na
parkovištích a účelových komunikacích, pro počáteční a konečnou akustickou situaci, je
stanoveno, včetně porovnání s hygienickým limitem, v následujících tabulkách pro denní
a pro noční dobu. Porovnání s hygienickým limitem není provedeno ve výpočtovém
bodě 2 a 3, které jsou lokalizovány v místech, která nejsou chráněným venkovním
prostorem ani chráněným venkovním prostorem staveb ve smyslu nařízení vlády
č.148/2006 Sb.
Porovnání hladin akustického tlaku pro počáteční a konečnou akustickou situaci v době
denní – pouze doprava na veřejných komunikacích
Hluk ve výpočtových bodech

Počáteční
akustická
situace

Porovnání
s hygienickým
limitem

Konečná
akustická
situace

Porovnání
s hygienickým
limitem

LAeq,16h = 60 dB
Prokazatelně
překročen

LAeq,16h(dB)

LAeq,16h = 60 dB
Prokazatelně
překročen

(dB)

Přírůstek

Č.

výška

Souřadnice

LAeq,16h(dB)

1

3.0

833.4; -109.8

66.1

2

3.0

232.5; -157.9

70.1

Nehodnoceno

71.8

Nehodnoceno

1.7

3

4.0

20.2; -222.1

64.5

Nehodnoceno

66.5

Nehodnoceno

2.0

4

20.0

-194.0;

5

20.0

-22.6;

6

20.0

70.4;

7

3.0

191.3; -241.6

53.3

8

3.0

832.2; -135.2

58.3

9
10

3.0
20.0

459.1
374.4
349.6

876.3; -135.0
165.6;

264.4

44.6
46.2
47.0

58.1
48.0

Prokazatelně
dodržen
Prokazatelně
dodržen
Prokazatelně
dodržen
Prokazatelně
dodržen
V pásmu
nejistoty
výpočtu
V pásmu
nejistoty
výpočtu
Prokazatelně
dodržen

67.6

44.6
46.5
47.3
55.1
59.8

59.6
48.5

Prokazatelně
dodržen
Prokazatelně
dodržen
Prokazatelně
dodržen
Prokazatelně
dodržen
V pásmu
nejistoty
výpočtu
V pásmu
nejistoty
výpočtu
Prokazatelně
dodržen

1.5

0
0.3
0.3
1.8

1.5

1.5
0.5

Porovnání hladin akustického tlaku pro počáteční a konečnou akustickou situaci v noční
době – pouze doprava na veřejných komunikacích
Hluk ve výpočtových bodech

Počáteční
akustická
situace

Porovnání
s hygienickým
limitem

Konečná
akustická
situace

Porovnání
s hygienickým
limitem

LAeq,8h = 50 dB
Prokazatelně
překročen
Nehodnoceno

LAeq,8h(dB)

LAeq,8h = 50 dB
Prokazatelně
překročen
Nehodnoceno

(dB)

Nehodnoceno

60.0

Nehodnoceno

1.6

Č.

výška

Souřadnice

LAeq,8h(dB)

1

3.0

833.4; -109.8

58.7

2

3.0

232.5; -157.9

63.9

3

4.0

20.2; -222.1

58.4

4

20.0

-194.0;

5

20.0

-22.6;

6

20.0

70.4;

7

8

3.0

3.0

9

3.0

10

20.0

459.1
374.4
349.6

191.3; -241.6

832.2; -135.2

37.8
39.4
40.2
47.2

50.9

876.3; -135.0

50.7

165.6;

41.4

264.4

Prokazatelně
dodržen
Prokazatelně
dodržen
Prokazatelně
dodržen
Prokazatelně
dodržen
V pásmu
nejistoty
výpočtu
V pásmu
nejistoty
výpočtu
Prokazatelně
dodržen
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60.7
65.4

37.8
39.8
40.5
48.6

Prokazatelně
dodržen
Prokazatelně
dodržen
Prokazatelně
dodržen
V pásmu
nejistoty
výpočtu

52.8

Prokazatelně
překročen

52.6

Prokazatelně
překročen

41.8

Prokazatelně
dodržen

Přírůstek

2
1.5

0
0.4
0.3

1.4

1.9

1.9
0.4
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Doprava na parkovištích a účelových komunikacích – se uvažuje v době noční i
denní včetně zásobování. Určení hladiny akustického tlaku pouze z těchto zdrojů hluku
je uvedeno v následujících tabulkách pro denní a noční dobu, ve všech výpočtových
bodech.
Hladiny akustického tlaku pro konečnou akustickou situaci v době denní – pouze
doprava na účelových komunikacích a parkovištích
Hluk ve výpočtových bodech

Konečná akustická situace

Porovnání s hygienickým limitem

Č.
1

výška
3.0

Souřadnice
833.4; -109.8

LAeq,8h (dB)
18.2

Prokazatelně dodržen

2

3.0

232.5; -157.9

38.0

nehodnoceno

3

4.0

20.2; -222.1

44.7

nehodnoceno

31.5

Prokazatelně dodržen

32.8

Prokazatelně dodržen

31.2

Prokazatelně dodržen

459.1

LAeq,8h = 50 dB

4

20.0

-194.0;

5

20.0

-22.6;

6

20.0

70.4;

7

3.0

191.3; -241.6

37.5

Prokazatelně dodržen

8

3.0

832.2; -135.2

26.7

Prokazatelně dodržen

9

3.0

876.3; -135.0

23.8

Prokazatelně dodržen

10

20.0

165.6;

31.7

Prokazatelně dodržen

374.4
349.6

264.4

Hladiny akustického tlaku pro konečnou akustickou situaci v době noční – pouze
doprava na účelových komunikacích a parkovištích
Hluk ve výpočtových bodech

Konečná akustická situace

Porovnání s hygienickým limitem

Č.
1

výška
3.0

Souřadnice
833.4; -109.8

LAeq,1h (dB)
9.3

Prokazatelně dodržen

2

3.0

232.5; -157.9

29.0

nehodnoceno

3

4.0

20.2; -222.1

35.8

nehodnoceno

4

20.0

-194.0;

22.8

Prokazatelně dodržen

5

20.0

-22.6;

24.1

Prokazatelně dodržen

6

20.0

70.4;

22.5

Prokazatelně dodržen

7

3.0

191.3; -241.6

28.5

Prokazatelně dodržen

8

3.0

832.2; -135.2

17.7

Prokazatelně dodržen

9

3.0

876.3; -135.0

14.8

Prokazatelně dodržen

10

20.0

165.6;

23.0

Prokazatelně dodržen

459.1
374.4
349.6

264.4

LAeq,1h = 40 dB

Z tabulek je patrné, že provoz na účelových komunikacích a parkovištích včetně
zásobování v době denní a noční nepřekračuje hygienické limity a není tedy třeba
navrhovat žádná nápravná opatření.
Hluk ze stacionárních zdrojů – jak již bylo uvedeno jedná se o zařízení
vzduchotechniky a chlazení umístěných na střechách stavebních objektů. Vzhledem
k tomu, že v tomto stupni zpracování projektové dokumentace ještě nejsou známa
konkrétní technologická zařízení, bylo k úloze přistoupeno na straně bezpečnosti s tím,
že všechny skupiny stacionárních zdrojů mají akustický výkon nejvýznamnějšího zdroje
LWA = 85 dB. Cílem tohoto postupu je identifikovat skupinu zdrojů při jejichž provozu by
mohlo dojít k překročení hygienického limitu a pro tyto zdroje stanovit požadavky pro
další stupeň zpracování projektové dokumentace. Hluková studie předpokládá
maximální provoz vzduchotechnických a chladicích zařízení v denní i noční době. Je
tedy rozhodující vyhodnocení provozu stacionárních zdrojů pouze v noční době.
Vypočítané hladiny akustického tlaku ve výpočtových bodech jsou uvedeny v následující
tabulce.
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Hladiny akustického tlaku pro konečnou akustickou situaci v době noční – stacionární
zdroje
Hluk ve výpočtových bodech

Konečná akustická situace

Porovnání s hyg. limitem stanoveným pro noční dobu

Č.
1

výška
3.0

Souřad nice
833.4; -109.8

LAeq,8h (dB)
28.3

Prokazatelně dodržen

2

3.0

232.5; -157.9

38.7

nehodnoceno

3

4.0

20.2; -222.1

43.8

nehodnoceno

4

20.0

-194.0;

34.3

Prokazatelně dodržen

5

20.0

-22.6;

36.0

Prokazatelně dodržen

6

20.0

70.4;

36.7

Prokazatelně dodržen

7

3.0

191.3; -241.6

40.0

V pásmu nejistoty výpočtu

8

3.0

832.2; -135.2

28.3

Prokazatelně dodržen

9

3.0

876.3; -135.0

27.8

Prokazatelně dodržen

10

20.0

165.6;

38.5

V pásmu nejistoty výpočtu

459.1
374.4
349.6

264.4

LAeq,8h = 40 dB

Z tabulky je zřejmé, že v denní době nejsou překročeny hygienické limity v chráněném
venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb při provozu
průmyslových zdrojů. V pásmu nejistoty výpočtu leží hladiny akustického tlaku ve
výpočtových bodech 7 a 10 v době noční . Z toho je patrné, že skupině průmyslových
zdrojů P14 umístěných na objektu 5 a skupině průmyslových zdrojů P3, P7 a P8
umístěných na objektech 2 a 3 je nutno v dalším stupni zpracování PD věnovat
maximální pozornost.
V doporučeních předkládaného oznámení jsou proto na základě vypracované hlukové
studie formulována následující opatření:
• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které
mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované parametry
stacionárních zdrojů hluku; při výběru dodavatele zohlednit závěry hlukové studie ve smyslu
maximálního omezení hlučnosti zdrojů hluku na objektech č. 2, 3 a 5, kde při stávajících
zadaných parametrech nelze vyloučit překračování hygienického limitu pro noční dobu
• součástí další projektové přípravy po dokladování podkladů o reálných parametrech všech
stacionárních zdrojů hluku doložit aktualizovanou hlukovou studii týkající se provozu
stacionárních zdrojů hluku, která bude prokazovat jednoznačné plnění hygienických limitů pro
denní a noční dobu
• po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších objektů
stávající obytné zástavby respektive územním plánem navrhované obytné zástavby; vydání
kolaudačního rozhodnutí podmínit výsledky kontrolního měření u těchto výpočtových bodů
• ve vztahu k výpočtovému bodu reprezentovaného měřicím místem 1 (Hranice pozemku u RD
Žižkova 131) provést před zahájením provozu nové kontrolní měření hluku a toto měření
zopakovat po zahájení provozu s tím, že pokud bude podán prokazatelný průkaz o zhoršení
hlukové zátěže u tohoto objektu navrhnout a realizovat odpovídající protihluková opatření;
rozsah a způsob ochrany konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

Při respektování navrhovaných doporučení lze záměr z hlediska akustické situace
z hlediska velikosti vlivu označit za středně velký, z hlediska významnosti vlivu při
zohlednění doložených dopravních intenzit za středně významný při respektování
požadavků uvedených v předkládaném oznámení. Jednoznačnou podmínkou vydání
kolaudačního rozhodnutí musí být podání průkazu o plnění hygienického limitu ve
vztahu k provozu stacionárních zdrojů hluku k hranicím pozemků plánovaných
pro bytovou výstavbu.
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Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr
označit za nulový, protože vlastní záměr nepředstavuje riziko kontaminace půd.
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v
příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu
prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento
vliv lze označit za nulový.
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo –zdravotní rizika

V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální
zdroj zdravotních rizik pro obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky
emitované do ovzduší.
Proto je součástí předkládaného oznámení hodnocení
zdravotních rizik, které je samostatnou přílohou oznámení a ze kterého vyplývají
následující závěry:
Závěr k rizikům hluku
Hodnocení zdravotního rizika hluku bylo na základě výstupů hlukové studie provedeno
pro obyvatele nejvíce exponovaných bytových domů v zájmovém území záměru.
Dominantním zdrojem hluku je v dané oblasti hluk ze silniční dopravy po komunikaci
II/602, který je u části obyvatel příčinou obtěžování a rušení spánku.
Zvýšení hlukové zátěže nárůstem intenzity dopravy o návštěvníky a obsluhu obchodního
centra podle hlukové studie představuje z kvantitativního hlediska pravděpodobnost
zvýšení počtu obtěžovaných a rušených obyvatel hlukově nejvíce exponovaných domů
vůči současné situaci o 2 – 4 %. Vzhledem k současné úrovni hlukové zátěže
zájmového území je odůvodněné vyhodnocení skutečného stavu po realizaci záměru a
připadná realizace individuálních protihlukových opatření.
Závěr k rizikům znečištěného ovzduší
Hodnocení rizika bylo provedeno pro rozšířený výběr hlavních škodlivin z dopravy a
spalování zemního plynu. Hodnocení rizika bylo zaměřeno na obyvatele nejvíce
exponované obytné zástavby zájmového území. K odhadu imisního pozadí sloužily
výsledky měření monitorovací stanice ČHMÚ v Jihlavě, popř. dostupné výsledky jiných
měření.
Z výsledků hodnocení vyplývá, že kvalita ovzduší má v zájmové oblasti, stejně jako
v jiných příměstských lokalitách s frekventovanou dopravou, nepříznivý vliv na zdravotní
stav obyvatel, zejména z hlediska respirační nemocnosti predisponovaných skupin
populace a částečně se na tomto vlivu se podílí i imisní příspěvek z dopravy.
Předpokládaný příspěvek z provozu obchodního centra včetně očekávaného nárůstu
dopravy však současnou kvalitu ovzduší zájmového území významně neovlivní a
z hlediska zdravotních rizik znečištěného ovzduší je prakticky zanedbatelný.
Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr nemá vliv na sociální a ekonomické aspekty. Přínosem mimo oblast
zájmů ochrany životního prostředí je předpokládaný nárůst pracovních příležitostí.
Počet obyvatel ovlivněných záměrem

Vzhledem k situování areálu
se provoz předkládaného Obchodních centra a
plánovaného dopravního připojení týká cca 220 obyvatel u nejbližší obytné a plánované
zástavby kolem plánovaného obchodního centra.
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Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou očekávány. Jedná se
tudíž zejména o aspekt vlivů hluku v etapě výstavby. K této problematice je v příslušné
pasáži oznámení formulováno odpovídající doporučení.
D.I.2. Vlivy na ovzduší
Výstavba

Vlastní stavební práce mohou být zdrojem prašnosti, a to především sekundární. Pro
etapu výstavby jsou proto formulována odpovídající doporučení pro další projektovou
přípravu v kapitole vlivů na obyvatelstvo.
Provoz

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno vyhodnocení
příspěvků k imisní zátěži u nejbližších objektů obytné zástavby, přičemž toto porovnání
imisní situace bylo provedeno pro NO2, PM10, benzen a benzo(a)pyren jako
charakteristické látky
související s dopravou a se spalováním zemního plynu.
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2006 na základě registrační karty z měsíce února 2003.
Výpočet znečištění byl řešen pro časový horizont let 2007 a 2008 porovnáním příspěvků
k imisní zátěži. Příspěvky k imisní zátěži byly řešeny v následujících variantách:
VARIANTA 1 – stávající stav
Tato varianta vyhodnocuje příspěvky k imisní zátěži z liniových zdrojů znečišťování
ovzduší ve stávajícím stavu a na stávajícím komunikačním systému.
VARIANTA 2 – výsledný stav, rok 2008
Tato varianta vyhodnocuje výsledné příspěvky
souvisejících s provozem OC FMZ Jihlava.

k imisní

zátěži

včetně

zdrojů

VARIANTA 3 – samotné příspěvky záměru, rok 2008
Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o
kroku 25 m, která představuje celkem 1681 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen
o 6 výpočtových bodů mimo výpočtovou síť (2001-2006), které jsou dokladovány v další
části předpokládané rozptylové studie.
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy
emisní faktory pro rok 2006 dle programu MEFA v. 06 (Mobilní Emisní Faktory, verze
2006). Program byl vytvořen autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a
DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují
současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta
použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako
výchozí podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road
Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve
Spolkové republice Německo, ve Švýcarsku a v Rakousku. Získané údaje byly dále
doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména
výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 verze 2006 je programový systém pro
modelování znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající
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legislativou v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny
výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší
a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek:
Varianta 1
škodlivina
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m -3)
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m -3)
benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m -3)
benzo(a)pyren aritmetický průměr 1 rok (pg. m-3)
benzo(a)pyren aritmetický průměr 1 rok (pg. m-3)
Varianta 2
škodlivina
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m -3)
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m -3)
benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m -3)
benzo(a)pyren aritmetický průměr 1 rok (pg. m-3)
benzo(a)pyren aritmetický průměr 1 rok (pg. m-3)
Varianta 3
škodlivina
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m -3)
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m -3)
benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m -3)
benzo(a)pyren aritmetický průměr 1 rok (pg. m-3)
benzo(a)pyren aritmetický průměr 1 rok (pg. m-3)

Body výpočtové sítě
minimální
maximální
hodnota
hodnota
9,995317
19,47774
23,761422
69,632885
1,970518
3,839915
3,744388
10,972939
0,3686455
0,71837075
16,937664
33,006199
40,265155
117,997102

Body mimo síť
minimální
maximální
hodnota
hodnota
14,017269
17,915411
50,111711
64,675228
2,763417
3,566524
7,896739
10,191698
0,516980
0,667225
23,753103
30,656254
84,917300
109,596054

Body výpočtové sítě
minimální
maximální
hodnota
hodnota
10,233006
19,940921
25,533264
74,825270
2,017377
3,931228
4,023600
11,791169
0,377412
0,735454
17,340442
33,791087
43,267647
126,795909

Body mimo síť
minimální
maximální
hodnota
hodnota
14,163852
18,224372
67,795841
82,145007
2,785823
3,586914
8,437368
10,683670
0,531591
0,680521
24,001497
30,882293
114,884120
139,199644

Body výpočtové sítě
minimální
maximální
hodnota
hodnota
0,022053
0,163090
2,660576
19,675649
0,003371
0,024929
0,081338
0,601513
0,002199
0,016257
0,037370
0,276367
4,508506
33,341568

Body mimo síť
minimální
maximální
hodnota
hodnota
0,133390
0,150009
16,092558
18,097446
0,020389
0,022930
0,491972
0,553265
0,013296
0,014953
0,226038
0,254199
27,269806
30,667208

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu v zájmovém území.
Posuzovaný záměr (Varianta 3) se z hlediska ročního aritmetického průměru bude ve
výpočtové síti podílet příspěvkem do 0,17 µg.m-3 a do 0,15 µg.m3 u bodů mimo
výpočtovou síť. Tento příspěvek lze označit za zcela zanedbatelný.
Stávající pozadí zájmového území je významně ovlivněno stávající dopravou na
řešeném komunikačním systému (Varianta 1). Ve stávajícím stavu z hlediska imisní
zátěže související s dopravou jsou ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
dosahovány ve výpočtové síti příspěvky do 19,48 µg.m3, u bodů mimo výpočtovou síť
do 17,92 µg.m-3.
Ve výsledném stavu zohledňujícím i dopravu související s posuzovaným záměrem jakož
i nové dopravní řešení v rámci zájmového území jsou ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru dosahovány ve výpočtové síti příspěvky do 19,94 µg.m3, u
bodů mimo výpočtovou síť do 18,22 µg.m-3.
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Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru se posuzovaný záměr (Varianta 3)
bude podílet příspěvkem ve výpočtové síti maximálně do 19,67 µg.m-3. U nejbližších
objektů obytné zástavby je z hlediska hodinového aritmetického průměru dosahováno
příspěvku maximálně do 18,23 µg.m-3. Z hlediska příspěvků k hodinovému
aritmetickému průměru lze uvedené vypočtené koncentrace označit za malé a
nevýznamné.
Imisní situace zájmového území ve stávajícím stavu (Varianta 1) byla hodnocena opět
z emisí souvisejících s dopravou na řešeném komunikačním systému. Ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru se stávající doprava (Varianta 1) podílí na imisní
zátěži příspěvkem ve výpočtové síti maximálně do 69,64 µg.m-3. U nejbližších objektů
obytné zástavby je z hlediska hodinového aritmetického průměru dosahováno příspěvku
maximálně do 64,68 µg.m-3.
Imisní situace zájmového území ve výsledném stavu (Varianta 2) byla hodnocena jak
z emisí souvisejících s dopravou na řešeném komunikačním systému se zohledněním
posuzovaného záměru, tak i z hlediska plošného zdroje a bilancovaných bodových
zdrojů znečišťování ovzduší. Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži ve výpočtové síti maximálně do 74,83 µg.m-3. U
nejbližších objektů obytné zástavby je z hlediska hodinového aritmetického průměru
dosahováno příspěvku maximálně do 82,15 µg.m-3.
Z hlediska příspěvků záměru k imisní zátěži NO2 lze zaznamenat určitý nárůst
koncentrací této škodliviny v ovzduší, avšak nelze očekávat překračování platných
imisních limitů pro tuto škodlivinu.
Příspěvky k imisní zátěži PM10

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50
µg.m-3 (s možností překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok).
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování ročního aritmetického průměru,
epizodně však může docházet k překračování 24 hodinového aritmetického průměru.
Na stávajícím poměrně vysokém imisním pozadí města z hlediska PM10 však nemá
rozhodující vliv doprava ani spalování zemního plynu, ale jiné technologické zdroje a
sekundární prašnost nepřímo související s dopravou.
Příspěvky posuzovaného záměru (Varianta 3) se z hlediska ročního aritmetického
průměru pohybují ve výpočtové síti do 0,025 µg.m-3, u nejbližších objektů obytné
zástavby do 0,023 µg.m-3, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat
v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční
průměrné koncentrace.
Příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska 24 hodinového aritmetického průměru
pohybují ve výpočtové síti do 0,60 µg.m-3, u nejbližších objektů obytné zástavby do 0,56
µg.m-3. Také uvedené příspěvky lze označit z hlediska imisní zátěže za
neproblematické.
Ve stávajícím stavu (Varianta 1) se doprava podílí na imisních příspěvcích z hlediska
ročního aritmetického průměru koncentracemi ve výpočtové síti do 3,84 µg.m-3, u
nejbližších objektů obytné zástavby do 3,57 µg.m-3.
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Příspěvky stávající dopravy na řešeném komunikačním systému se z hlediska 24
hodinového aritmetického průměru pohybují ve výpočtové síti do 10,97 µg.m-3, u
nejbližších objektů obytné zástavby do 10,19 µg.m-3.
Ve výhledovém stavu (Varianta 2) se veškerá doprava a bodové a plošné zdroje
znečišťování ovzduší podílí na imisních příspěvcích z hlediska ročního aritmetického
průměru koncentracemi ve výpočtové síti do 11,80 µg.m-3, u nejbližších objektů obytné
zástavby do 10,69 µg.m-3.
Příspěvky výhledové dopravy na řešeném komunikačním systému včetně bodových
zdrojů a parkoviště se z hlediska 24 hodinového aritmetického průměru pohybují ve
výpočtové síti do 11,80 µg.m-3, u nejbližších objektů obytné zástavby do 10,69 µg.m-3.
Z výsledků výpočtů lze vyslovit závěr, že celkové příspěvky posuzovaného záměru na
imisní zátěži frakcí PM10 lze označit za malé a málo významné.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5
µg.m-3. Na průběhu reálné měření v zájmovém území byla jako průměrná naměřená
koncentrace zjištěna hodnota kolem 1,8 µg.m-3 zohledňující i jiné potenciální zdroje
benzenu v zájmovém území. Stanice AIM ve městě Jihlavě udávají roční aritmetický
průměr pod 1 µg.m-3.
Příspěvek dopravy (Varianta1) vnáší do území roční koncentraci do 0,02 µg.m-3 ve
výpočtové síti, respektive do 0,015 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Uvedené
příspěvky lze označit za zcela zanedbatelné, nikterak neovlivňující imisní situaci
z hlediska této škodliviny v zájmovém území.
Stávající doprava (Varianta 1) potom vnáší do území příspěvky ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru ve výpočtové síti do 0,72 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
0,67 µg.m-3.
Výsledná doprava (Varianta 2) potom vnáší do území příspěvky ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru ve výpočtové síti do 0,74 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
0,68 µg.m-3.
Celkově lze vyslovit závěr, že realizací předkládaného záměru se imisní pozadí benzenu
v zájmovém území významněji nezmění.
Vyhodnocení příspěvků benzo(a)pyrenu k imisní zátěži zájmového území

Imisní pozadí této škodliviny v zájmovém území není známo, informace neposkytují ani
nejbližší stanice AIM. Hodnota cílového imisní limitu není v žádné z hodnocených
variant překročena. Pokud uvážíme podobný charakter zájmového území s jinými
středně velkými městy, kde je tato škodlivina monitorována, potom například Pelhřimov
v roce 2005 udává roční aritmetický průměr kolem na úrovni poloviny cílového imisního
limitu 1 ng.m-3.
Celkově lze konstatovat, že z hlediska vlivů na ovzduší záměr vnáší do území
významnější příspěvky k imisní zátěži NO2, které by však neměly ovlivnit imisní limity
pro tuto škodlivinu. Příspěvky ostatních hodnocených škodlivin by neměly v zájmovém
území znamenat významnější změnu v kvalitě ovzduší.
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D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky

Navržené obchodní centrum se nachází na pozemcích, které donedávna byly
využívány především k zemědělské činnosti (orná půda), v současné době jsou
pozemky aktuálně nevyužity a leží ladem (sekundární sukcese převážně krátkověkých
plevelů a ruderálních rostlin) nebo jako travnaté plochy. Patrně největší limitou návrhu
výstavby tedy bude požadavek na odvodnění území tak, aby nedošlo ke zhoršení
odtokových poměrů z navazujících ploch a vodních toků odvádějících srážkové vody ze
zájmového území, poněvadž nejbližší vodoteč je velmi málo kapacitní a rybník pod
areálem městské prádelny a čistírny je již v současné době výrazně zazemňován.
Následující výpočet ročního množství srážkových vod vychází z údajů projektanta o
velikosti zastavěných, zpevněných a nezpevněných ploch v areálu a z ročního úhrnu
srážek ve výši 700 mm/rok.
Tab.: Bilance stávajícího ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
0
151500

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
0
0
10 605
10 605

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 121 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
0
0
151500

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
0
0
183,32

3

Qr [m /15 minut]
0
0
165,0

Z hlediska výhledového stavu
lze specifikovat bilance odtokových poměrů ze
zájmového území částečně reprezentovaných taktéž zpevněnými a zastavěnými
plochami následovně:
Tab.: Bilance výhledového ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
45 290
54 850
51 360

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
28 533
26 877
3 596
59 006

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 121 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů - výhledový stav
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
45 290
54 850
51 360

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
493,21
464,58
62,15
917,96

3

Qr [m /15 minut]
443,89
418,13
55,94
917,96

Pro zadržení odtoku z území po dobu sledovaného 15 minutového deště bude nutno
navrhnout retenci pro zajištění zdržení odtoku výše uvedeného množství srážkových
vod o celkovém objemu 863 m3. Dle dokumentace pro územní řízení je uvažováno
s celkovým objemem retence 758,17m3 s tím že zpracovatel vodohospodářské kapitoly
od celkového objemu vod vznikajících ze zpevněných a zastavěných ploch odečetl
objem vody z původní plochy orné půdy nově představované zastavěnými a zpevněnými
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plochami. Zpracovatelský tým oznámení proto doporučuje konečný objem celkové
retence zejména ve vztahu k problematice neovlivnění odtokových poměrů v zájmovém
území konzultovat s příslušným vodohospodářským orgánem.
Kanalizace dešťová zajišťuje odvedení dešťových vod ze střech všech navržených
objektů a zpevněných ploch. Dešťové vody z parkovacích ploch jsou vedeny přes
odlučovače lehkých kapalin, aby bylo zabráněno případnému znečištění dešťových vod.
Pro zajištění retence v území navrženého obchodního centra je proveden návrh
retenčních nádrží – jedna jako otevřená, která bude sloužit současně jako zdroj požární
vody a dvě podzemní nádrže. Kanalizace je pak vyústěna do stávajícího rybníka Pod
prádelnou (pozemek p.č. 1224/1 pro k.ú. Horní Kosov). Dle sdělení oznamovatele byla
uvedená
koncepce
odvádění
srážkových
vod
projednána
s příslušným
vodohospodářským orgánem.
V souvislosti s minimalizací vlivů na charakter odvodnění oblasti a vlivů na vodní toky
jsou pro další projektovou přípravu formulována následující doporučení:
•

pro eliminaci negativního vlivu z hlediska odtokových poměrů bude součástí stavby retence
dešťových vod ; v rámci další projektové přípravy upřesnit objem potřebné retence, která bude
sloužit pro požární účely, zbylý objem přívalové srážky řešit jako otevřenou, přírodě blízkou
retenční nádrž s odtokem do rybníka na p.p.č. 1224/1 v k.ú. Horní Kosov

•

v rámci další projektové přípravy vzhledem k celkovému rozsahu zpevněných a zastavěných
ploch prověřit možnost zasakování nevyužitelných čistých srážkových vod ze zastavěných
ploch na nezpevněných plochách v rámci zájmového území FMZ Jihlava Obchodní centrum

Vlivy na jakost povrchových vod

Etapa výstavby
Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může nastat v
etapě výstavby. Pro eliminaci tohoto rizika jsou v doporučeních této dokumentace
v etapě výstavby navržena následující opatření:
•

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

Etapa provozu
Splaškové vody
Splaškové vody po předčištění v odlučovači tuků budou svedeny do veřejné kanalizace
odvádějící vznikající splaškové vody na městskou BČOV. Vypouštěné odpadní
splaškové vody budou splňovat požadované limity dané kanalizačním řadem.
Množství odpadních vod z budoucího provozu OC lze označit z hlediska kapacity
městské BČOV za neproblematické.
Srážkové vody
Srážkové vody z komunikací a zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných NEL
budou podchyceny do dešťové kanalizace přes retenci a před zaústěním do retence
vyčištěny na zbytkové znečištění v odlučovači ropných látek (do 0,2 mg/l NEL). Čisté
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srážkové vody ze zastavěných ploch budou přes retenci odváděny přímo do rybníka na
parcele p.č. 1224/1.
Z hlediska minimalizace rizika ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod v rámci
provozu lze formulovat předkládanou dokumentací následující doporučení:
•

vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou opatřeny
lapolem garantujícím na výstupu zbytkové znečištění do 0,2 mg NEL/l; lapol bude vybaven
obtokem pro případ přívalových vod

•

před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření
pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám

•

provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných
látek ze srážkových vod na zpevněných plochách;

•

zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch zajistit především
mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického posypu

•

veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti
vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace

Z hlediska navržené koncepce likvidace odpadních vod a navrženého řešení ochrany
vod lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat ovlivnění kvality
povrchových a podzemních vod v etapě výstavby i provozu při respektování doporučení
uvedených touto dokumentací. Z hlediska velikosti vlivu lze označit tento vliv za malý, z
hlediska významnosti za nevýznamný až málo významný.
D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Realizace záměru nepředstavuje nároky na PUPFL.
V rámci předkládaného záměru bude dle předaných podkladů trvale odnímáno
zemědělské výrobě:
pozemek výměra
z toho pro záměr návrh využití
ZPF
k.ú. Horní Kosov
1229/5
44859
32 948
komunikace
1229/6
1476
390
komunikace
1229/8
8330
909
komunikace
1229/9
541
310
komunikace
1229/11
13484
12642
OC + komunikace + zeleň
k.ú. Pístov u Jihlavy
452/1
110981
89301
OC + komunikace + zeleň
452/2
20742
12638
OC + komunikace
452/4
789
483
komunikace
k.ú. Hostov
PK 672
9900
1477
komunikace
PK 673
402
402
komunikace
CELKEM
211 504
151 500

BPEJ
ano
ano
ano
ano
ano

72944
72954
72954
74710
72944

ano
ano
ano

72944
72944
72944

ano
ano

72914
72914

tedy:
ü
ü
ü
ü

v BPEJ 72 944:
v BPEJ 72 954:
v BPEJ 74 710:
v BPEJ 72 914:

148.012 m2 – třída ochrany: V.
1.299 m2 – třída ochrany: V.
310 m2 – třída ochrany: III.
1.879 m2 – třída ochrany: III.

Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
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1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn v
článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
1)

2)

Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k zásadám
jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše určené schválenou
dokumentací.
Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v odstavci 1, orgán
ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona vydá zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy určené k
nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to do velikosti
maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s
pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o
půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální
výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“),
které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi
svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o
zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených
ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Z uvedených podkladů je patrné, že rozhodující plochy náležející do ZPF jsou na
pozemcích s velmi nízkou produkční schopností (98,6% z celkového záboru) až
s podprůměrnou produkční schopností (1,4% z celkového záboru), které jsou vyjmutelné
ze ZPF. Z hlediska rozsahu uváděného záboru lze vliv označit jako velký, z hlediska
významnosti vlivu ve vztahu k prezentovaným třídám ochrany lze vliv označit za malý a
málo významný.
Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:
•

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy podle bonit a kultur

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena
v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební
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materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné
podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího
způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá hlavní
dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení
prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z
hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních
projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze všech
předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru je spojena s výraznější změnou místní topografie ve smyslu, že bude
muset dojít k vyrovnání pláně mírného svahu na základové spáry jednotlivých subareálů
nebo objektů. V daném kontextu lze ale konstatovat, že tyto úpravy se nemusí odrazit
do zhoršení erozního ohrožení pozemků, takže vliv na stabilitu a erozi půdy lze
pokládat za nevýznamný (předpoklad vyrovnání po vrstevnicích).

Vlivy na chráněné části přírody

V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné území
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
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D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les

Záměr bude znamenat zásah do mimolesních porostů dřevin, zejména z důvodu řešení
dopravního napojení areálu od silnice II/602 prostřednictvím nové úrovňové okružní
křižovatky (stavba této okružní křižovatky není předmětem předkládaného oznámení,
protože probíhá samostatným územním řízením, jak je patrné z přílohy předkládaného
oznámení). Interakce lze očekávat především v následujících prostorech, případně
konstatovat následující souvislosti:
•

likvidace cca 10 – 15 ex. jabloní a dvou třešní ve střední a východní části
liniového doprovodu silnice II/602, jde op přestárlé a sadovnicky nepříliš
hodnotné dřeviny (analogie i Obst, 5/2006)., Vliv nepříznivý, s ohledem na druh a
hodnotu stromů málo významný.

•

dílčí zásah lze očekávat i do náletových dřevin podél komunikace od ČS PHM
k Hornímu Kosovu, v rozsahu prvních desítek m2 a vyšších jednotek ex. (břízy,
jívy). Vliv mírně nepříznivý, nevýznamný. Silná třešeň (dvojkmen) může být
zachována, nenachází se v kolizi s žádným objektem, vhodné přizpůsobit
trasování inženýrských sítí.

•

porosty u vyústění komunikace od Horního Kosova na II/602 mohou být v plném
rozsahu zachovány, vyžadují však zdravotní výběr a výchovnou probírku.

•

porosty u rybníka pod prádelnou se nacházejí mimo dosah stavebních prací
posuzovaného areálu.

Na základě výše uvedeného rozboru zpracovatelský tým Oznámení pokládá za
potřebné v kontextu ochrany dřevin uplatnit následující podmínky a doporučení:
•

rozsah kácení v doprovodném porostu silnice II/602 omezit na nezbytně nutné minimum
z hlediska kolize s půdorysem objektů, areálů a komunikací, s ohledem na průmět
inženýrských sítí a jejich ochranných pásem a s ohledem na zajištění bezpečnosti
rozhledových polí na komunikacích

•

ostatní porosty zachovat, provést jejich sadovnické vyhodnocení a na základě tohoto
vyhodnocení stanovit rozsah údržby a výchovy porostů, s cílem zachovat a podpořit
perspektivnější jedince

•

zachovat a ošetřit silnou dvojtřešeň jako významný solitérní strom

Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že
současný bylinotravní pokryv bude skryt a bude realizována výměna podloží v rámci
terénních úprav a zemních prací. Tím dojde k náhradě bylinotravních ekosystémů
s přítomností dřevin, vzniklých převážně sekundární sukcesí, trvalými antropogenními
systémy na celé ploše posuzovaného záměru, takže na plochách ponechaných bez
zpevnění bude muset být realizován zcela nový rostlinný pokryv.
Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště
chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území ani v jeho
nejbližším okolí jižně se plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí.
Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti flory je tak možno konstatovat, že se záměr
dotkne stanoviště běžných druhů rostlin. Vliv na populace zvláště chráněných druhů
rostlin lze dle dosud dostupných podkladů označit za nulový. Vlivy posuzovaného
záměru na floru je tudíž možno pokládat za mírně nepříznivé a nevýznamné, v tomto
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kontextu nejsou potřebná žádná specifická doporučení, s výjimkou zachování a
uplatnění některých perspektivních jedinců dřevin mimo půdorys některých objektů či
komunikací (viz výše).
Vlivy na faunu

Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že nebudou dotčena
místa reprezentativních výskytů zvláště chráněného genofondu živočichů, včetně
prostorů jejich reprodukce (vysoká pravděpodobnost hnízdění u koroptve, očekávaná u
křepelky), i když jde území, které v rámci urbanizovaného předměstí může do jisté míry
plnit určitou funkci refugia. Lze dále konstatovat, že zájmové území i přes relativně
pestré spektrum zjištěných druhů nepředstavuje výrazně hodnotnou zoologickou
lokalitu, s ohledem na antropogenní ovlivnění stávajícím i bývalým využitím území,
poněvadž ponechání pozemků ladem se podílelo na zvýšení zoologické rozmanitosti
území. Určitou diverzitu lze doložit především z hlediska výskytů hmyzu, poněvadž
ruderální lada představují vyhledávaný typ stanoviště řadou skupin, porosty podél
hranic mohou být hnízdištěm drobných pěvců. Z hlediska očekávaných vlivů na
populace živočichů lze konstatovat následující (označení kategorie zvláštní ochrany
shodné s popisnou částí Oznámení):
1. Lokalita může být prostorem reprodukce koroptve polní (§), případně i křepelky polní
(§§). Stavební práce, zejména skrývky v reprodukční době je nutno pokládat za
nepříznivý ba významný vliv, který lze u křepelky eliminovat (tažnost), u koroptve
výrazně snížit vhodným obdobím načasování skrývek (během prací se případně se
vyskytující jedinci koroptví přesunou mimo dosah stavebních prací).
2. Lokalita je prostorem potravního výskytu čmeláků (§), jako druhů navštěvujících květy
nebo vázaných na sušší biotopy, nelze ji pokládat za prostor výskytu silnějších
reprezentativních populací. Charakter území může poskytovat prostory pro možná
zakládání hnízd. Vlivy na populace těchto druhů lze očekávat jen jako mírně
nepříznivé, málo významné, s ohledem na polohu zájmového území v kontextu
ruderálních lad. Vlivy na populace zlatohlávka Oxythyrea funesta (§)
3. Dle názoru zpracovatele oznámení není nutno řešit výjimku podle ust. § 56 zák. č.
114/1992 Sb., poněvadž doporučení na provádění zemních prací mimo vrcholné
vegetační období by mělo přímé dopady na populaci omezit.
4. Vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém území,
poněvadž dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, je možno odhadovat jako vlivy
nepříznivé, s ohledem na rozsah areálu patrné. V daném kontextu je nutno očekávat
mírně nepříznivé až nepříznivé ovlivnění části místní populace střevlíka Scheidlerova,
poněvadž jde o druh, který se v okolí Jihlavy vyskytuje relativně běžně a prostory
ruderálních lad poskytují větší potravní nabídku než intenzivní celky rolí. Skrývky
mimo vrcholné vegetační období, kdy je rovněž nejvyšší aktivita larev, mohou dopady
na populaci zmírnit, poněvadž dojde k určitému rozptylu do zimovišť.
5. Zemní práce se promítnou do snížení prostoru pro reprodukci na zemi hnízdících
druhů ptáků – strnad, skřivan aj., opět je důležité, stejně jako v kontextu snížení vlivů
na kurovité ptáky, volit vhodné období skrývek (závěr vegetačního období mimo
reprodukci).
6. Rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu,
vázaného na stanoviště s vysokou primární produkcí - z hlediska velikosti a
významnosti vlivů analogie.
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7. Především navrhovaným zásahem do mimolesních porostů dřevin je nutno
předpokládat dopad na snížení hnízdních možností některých drobných pěvců,
průzkumem nebyly v přímo dotčených porostech zaznamenány žádné doupné
stromy. Vlivy je nutno pokládat za nepříznivé a patrné.
8. Kompletním odstraněním fytocenóz a náhradou v rámci terénních úprav dojde
k likvidaci potravní niky pro semenožravé ptáky v zájmovém území, tento nepříznivý a
patrný vliv není možno prakticky žádným způsobem kompenzovat.
9. Nebyly potvrzeny reprodukční plochy obojživelníků ve vlhčí depresi v JV části
zájmového území, s ohledem na vyšší míru zazemnění. Zprostředkovaně by mohlo
být ohroženo prostředí v rybníce p=od prádelnou tím, pokud by během etapy
výstavby došlo ke kontaminaci vod např, při havarijní situaci na stavbě.
Přímá opatření k záchraně dotčených částí populací prakticky nejsou možná. Zmírnění
uvedených vlivů je možno ošetřit následujícími doporučeními:
•

skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu
v období vegetačního klidu

řešit zásadně

Vlivy na prvky ÚSES

Záměr nezasahuje do prostorů skladebných prvků ÚSES ani do kosterních prvků
ekologické stability, jde o území s nastupující sekundární sukcesí vlivem neúdržby
pozemků.
Vlivy na významné krajinné prvky

S ohledem na polohu posuzovaného záměru tento typ interakce nenastane.
Vlivy na evropsky významné lokality či ptačí oblasti

S ohledem na polohu nejbližších evropsky významných lokalit a předmět ochrany
v těchto lokalitách není předpokládáno jakékoli ovlivnění předmětu ochrany v těchto
lokalitách; územní kontakt či zprostředkované vlivy lze vyloučit.
Záměr nezasahuje
zprostředkovaně.

do

vymezených

ptačích

oblastí

ČR

ani

kontaktně,

ani

Další aspekty
Významným biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány.
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin, jednoletých plevelů
a některých vyloženě invazních druhů rostlin, které mohou znamenat i ovlivnění druhové
skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto doporučeno uplatnit následující
podmínku:
•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů
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D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Oznamovaný záměr je realizován v doposud nezastavěném území ve volné krajině,
v pohledově poměrně exponované poloze poblíž vrcholové části místního návrší,
přičemž hmotově největší objekty obou největších hypermarketů jsou lokalizovány do
západní, tedy pohledově nejexponovanější části areálu. Poněvadž zatím nejsou
k dispozici vizualizace navrhovaného areálu, představuje další text základní shrnutí
potenciálních vlivů a dopadů s tím, že upřesnění dopadů na krajinný ráz bude možné až
v rámci řízení kolem předběžné otázky pro územní řízení nad upřesněnými parametry
záměru. Předkládané Oznámení tak stanovuje nepřekročitelný rámec pojetí záměru
v kontextu ovlivnění krajinného rázu. Ve smyslu základních aspektů možných dopadů
na krajinný ráz a ve vazbě na obsah dikce § 12 zák. č. 114/1992 Sb. je možno
konstatovat, že:
1. Poloha zvláště chráněných území nekoliduje s polohou posuzovaného záměru,
maloplošná chráněná území jsou dostatečně vzdálena. V kontextu pohledových
aspektů se pohledová poloha nejbližších zvláště chráněných území v určujících
pohledových osách od posuzovaného areálu/objektů (nebo i přes něj) neprojevuje,
nemůže být tedy ovlivněna oslabením jejich estetického působení jako součásti
vizuálně vnímatelného krajinného prostoru. Tuto součást hodnocení není tedy nutno
uvažovat.
2. Poloha významných krajinných prvků „ze zákona“ se taktéž v přímém kontaktu se
záměrem nenachází, dotčení upravené nivy levobřežní zdrojnice Koželužského
potoka nevykazuje charakter narušení vizuálně vnímatelných krajinných prostorů.
Blízkost areálu se pohledově projeví v okolí rybníků a jejich působení v krajinné
struktuře tak může být částečně potlačeno. Jinak jde o aspekty prevence případného
ovlivnění trofických poměrů mimo problematiku ochrany krajinného rázu.
3. Kulturní dominanty krajiny nejsou záměrem pohledově v zásadě ovlivněny,
v určujícím vizuálně vnímatelném krajinném prostoru od západu se totiž s ohledem na
rozvíjející se zástavbu západního předpolí prakticky neprojevují.
4. Harmonické měřítko v krajině – rozměry a celková plocha obchodního centra v jeho
konečné podobě jsou objekty velkého měřítka, který však není v hmotovém rozporu
se stávajícím stavem v části okolí (průmyslový areál podél Rantířovské při výjezdu
z Jihlavy vlevo, včetně objektu prádelny a čistírny a zejména pak haly JIPOCARu).
Pohledové posílení negativních dominant v území pak platí pro synergii objektu
Pekáren Lapek a areálu bývalého statku v Horním Kosově se silážními věžemi.
V rámci krajinného rázu místa
znamená posuzovaný záměr vytvoření další
dominanty odlišné měřítkem či vztahy v krajině, zejména v kontextu zástavby
rodinných a řadových domů menšího měřítka jižně od prodloužení Rantířovské ulice.
Již z tohoto rozboru vyplývá potřeba maximální rozvolněnosti vnitřní skladby areálu
z hlediska dispozice objektů, jejich vzdálenosti, vytvoření dostatečného prostoru pro
plochy vysoké zeleně v areálu a zejména důsledné začlenění podél severní hranice a
od západu až JZ.
5. Harmonické vztahy v krajině - vazba na to, zda:
je v území vytvářena nová charakteristika území (ano, jde o zástavbu prakticky
výhradně na rostlém terénu mimo stávající zastavěné území, návaznost je pouze na
nezkolaudovaný areál školícího centra autoškoly západně). Mění se v zásadě
určující negativní krajinná složka – zemědělský agroekosystém (třeba ve stadiu
nastupující sekundární sukcese s výjimkou neúdržby) tím, že v konečné fázi na cca
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11ha bude realizována stavba obchodního centra s jednotlivými halami, podpůrnými
a provozními objekty, obslužnými komunikacemi a parkovišti. Jde tedy o plošně
patrnou změnu určující negativní krajinné složky významným způsobem
s doplňkovou trvalou náhradou pozitivních složek zástavbou. V kontextu případné
realizace sadových úprav je možno konstatovat určité zmírnění nepříznivého poměru
krajinných složek, poněvadž sadové úpravy a ozelenění je na úkor negativní krajinné
složky orné půdy přeměnou na pozitivní složku – mimolesní porosty dřevin.
Vznik nové charakteristiky území:
V zájmovém území tedy vznikne nová charakteristika území formou trvalé zástavby
s významným podílem trvalého zpevnění ploch v doposud nezastavěném území, bez
přímé návazností na kompaktnější zástavbu západního předměstí Jihlavy. Dojde
prakticky k úplné urbanizaci nezastavěného území (s výjimkou nepříliš širokého pásu
aktivních polí nad pravým břehem toku mezi rybníky) v prostoru mezi silnicí od II/602 –
Horní Kosov, Rantířovskou ulicí včetně prodloužení, západním předměstím Jihlavy a
silnicí II/602 na jihu. Navíc lze předpokládat výrazný tlak na dostavbu vzniklé poslední
nezastavěné proluky již přímo v návaznosti na VKP toku a rybníků. V daném kontextu
jde o vliv nepříznivý, významný, vzhledem k určení území dle ÚPD pro občanskou
vybavenost je však vznik nové charakteristiky území v uvedeném rozsahu
akceptovatelný.
Narušení stávajícího poměru krajinných složek:
V daném kontextu záměr znamená změnu v parametrech negativních krajinných složek
tím, že negativní krajinnou složku orné půdy nahrazuje v plném rozsahu zastavěným
územím, i když z hlediska vnitřní struktury areálu nejde o kompletní zpevnění plochy
celého záboru, i když se jedná o významný podíl výměry nového areálu. Ten je vnitřně
členěn na přímo zastavěné plochy (objekty, parkoviště, komunikace) a další,
nezpevněné plochy, s možností výsadeb dřevin, které nepříznivost dopadu snižují.
Velikost a významnost vlivu za předpokladu zajištění funkčnosti vysázených porostů
bude postupně klesat (nárůst vlivu pozitivní složky mimolesních porostů dřevin na
bývalých plochách orné půdy), ale míra posílení působnosti negativních krajinných
složek bude výraznější, než změna části území z negativní na pozitivní složky. Navíc
část záměru je realizována na úkor pozitivní složky - mimolesních porostů dřevin. Je
však nutno připomenout, že změna poměru krajinných složek se projeví především
zvýšením odtoku z území právě ve vztahu k rozsahu zpevnění stávajícího rostlého
terénu, takže mimo kontext krajinného rázu je nutno řešit i odpovídající retenci (viz
příslušná část vlivů na vody)..
Ovlivnění vizuálních vjemů:
Představuje s ohledem na návrh výstavby areálu s horizontálně dominujícími objekty
většího měřítka v pohledově významné poloze určující aspekt změny krajinného rázu
místa s možností snížení hodnoty krajinného rázu i v nadlokálním měřítku. Pohledově
významné osy na areál se nacházejí především od západu a jihozápadu (od Hosova východního okraje sídla v linii úpravna vody – vodojem a od jihu a jihovýchodu (v
dálkových aspektech i přes údolí Koželužského potoka z pozemků na severních svazích
Vodárenského vrchu, dále pak od západu (vrcholy Bradelského vrchu při síti místních
cest. Výrazně změnotvorným prvkem v rámci krajinného rázu místa je JZ cíp jižnějšího
hypermarketu, kolem kterého je umístěna jedna z rozhodujících manipulačních ploch
pro zásobování. V daném kontextu stoupá potřeba maximálního zachování a doplnění
vnějšího ozelenění jižní a západní strany naproti ČS PHM Benzina. Nepříznivě budou
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vizuálně vnímatelné krajinné prostory ovlivněny od severu od nové zástavby navazující
na prodloužení Rantířovské ulice.
Nové objekty (zejména haly obou určujících hypermarketů) jsou poněkud většího
měřítka, než objekty v okolních zastavěných územích, a to i přes protilehlou polohu
objektů západního předměstí Jihlavy. Měřítko je ale spíše ovlivněno areálem
obchodního centra vcelku, poněvadž areál při koncentraci dvou velkých hal a řady
menších objektů působí jako kompaktní celek velkého měřítka. Vlivy v tomto kontextu je
možno hodnotit jako nepříznivé, zejména v té souvislosti, že v pohledově exponovanější
výše položené západní části jsou umístěny nejhmotnější objekty hal obou velkých
hypermarketů. Dominance areálu se projeví především od západu a jihu, zejména
v kontextu kontrastně pojatých exteriérů obou hypermarketů ve vztahu k použití
firemních barev (viz část B.I.6). Ve vzájemné skladbě lze pojetí firemních barev obou
hlavních hypermarketů pokládat spíše za kontrastní, než doplňkové, poněvadž se bude
jen obtížně hledat potřebná míra alespoň částečně společné architektonizace jak
v barevném, tak prostorovém pojetí exteriéru. V daném kontextu zbývá jen uplatnit
alespoň částečně na obou fasádách uplatnění popínavých dřevin, s ohledem na to, že
půjde o zásobovací stranu objektů hal s řadou vykládacích a nakládacích ramp, vrat a
vjezdů, bude tato forma architektonizace technicky problémová. Záměr však
nepředstavuje výškovou dominantu. Nepříznivé a patrné narušení vizuálních vjemů tak
představuje především plošná dominance.
Především výše popsané aspekty je nutno pokládat z hlediska vlivů na krajinný ráz za
nepříznivé a významné. V daném kontextu stoupá jednak význam sadových úprav
areálu zejména od jihu a západu. Dále je vhodné volit lehké pletivové oplocení
v nerušivých barvách a vyloučit použití reflexních materiálů v exteriérech.
Na druhé straně je nutno konstatovat, že krajinný ráz místa stavby a nejbližšího okolí je
již negativně ovlivněn stávajícím hmotovým a výškovým uspořádáním západního
předměstí a je poznamenán i existencí liniových dopravních staveb.
Dálkové pohledy
S ohledem na polohu navrhovaného areálu a s ohledem na horizontální dominanci
objektů areálu se prakticky v tomto kontextu posuzovaný záměr uplatní jen částečně,
zejména při pohledech od jihu přes údolí Koželužského potoka. Lze očekávat nepříznivé
ovlivnění blízkého horizontu při pohledech od Slepičího vršku od severu. Urbanizace
nízkého horizontu mezi oběma zdrojnicemi Koželužského potoka se projeví především
v externích pohledech na západní část města od silnice II/523 v úseku křižovatka
Plandry – místní komunikace Hybrálec přes polní trať U lípy. Poněvadž se areál nachází
v níže položené části východního svahu Bradelského vrchu pod silnicí od ČS PHM
Benzina - Horní Kosov, tedy ne až na horizontu, lze obavy z hlediska patrného ovlivnění
dálkových pohledů na město pokládat za neodůvodněné.
V daném kontextu stoupá význam ponechávaných prvků dřevin podél hranic areálu a
potřeba výrazně doplnit severní hranici areálu vysokou zelení.
Na základě výše uvedeného rozboru doporučuje zpracovatel oznámení uplatnit ke
snížení nepříznivosti vlivu především následující opatření:
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•

urbanistické řešení areálu uplatnit v několika výškových úrovních, respektující současný reliéf
zájmového území, případně západní hypermarkety řešit v mírném zářezu z důvodu snížení
jejich hmotové dominance

•

sladění architektonického pojetí jednotlivých subareálů a objektů (tvarosloví, barevné a
materiálové provedení, prověření možností společné architektonizace rozhodujících objektů
areálu, zejména obou hlavních hypermarketů)

•

v rámci areálu FMZ uplatnit vysokou míru vnitřní diferenciace ploch a objektů s tím, že je nutno
uplatnit výrazný podíl ploch na rostlém terénu pro výsadby skupin vysokých dřevin, které
budou pohledově členit celý areál, zejména podle klíčových komunikací a určujících
nezastřešených prostorů (dvoran apod.)

•

omezit používání vysoce reflexních materiálů v exteriérech pohledově určujících objektů,
potlačit uplatnění výškově dominantních akvizičních prvků v areálu

•

v rámci další projektové přípravy uplatnit komplexní projekt sadových úprav při respektování
následujících zásad:
skupinová výsadba stromů a keřů v severozápadní a západní části území, s patrným podílem
stromových dřevin, včetně solitér vyššího vzrůstu (potlačení nápadných a kontrastních západních
ploch obou největších hypermarketů areálu)
b) podél severní hranice uplatnit komplexní pásovou výsadbu stromů a keřů
c) skupinová výsadba do volných prostorů uvnitř areálu a začlenění všech parkovišť formou soliterní
výsadby menších kultivarů do ploch parkovišť a uplatnění prvků mobilních sadových úprav
d) řešení ozelenění stěn nebo jejich částí podél největších kompaktních stěn jednotlivých objektů,
včetně uplatnění popínavých dřevin, zejména v kontextu fasád západních a jižních stěn objektů
e) začlenění všech ponechávaných dřevin do projektu sadových úprav

a)

•

upřesněnou prostorovou a logistickou skladbu areálu, včetně barevného pojetí exteriéru a
vizualizace, ve fázi územního řízení projednat v předběžné otázce podle § 12 odst. 2 zákona o
ochraně přírody a krajiny na úrovni orgánu ochrany přírody, za předpokladu zapracování výše
uvedených zásad

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly
ovlivnit charakter krajiny (okružní křižovatka napojující areál z komunikace č.602 není
předmětem předkládaného oznámení)), stav ekosystémů či způsob využití území.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit archeologické nálezy.
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území v rámci dočasného deponování
materiálů a po jejich odvezení v důsledku nedostatečné rekultivace, skrývky a ukládání
živinově bohatých materiálů vytváří ideální předpoklady pro šíření neofytních a
invazních druhů rostlin s možností jejich zavlečení i do hodnotnějších enkláv a prostorů
v okolí zájmového území.
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Posuzovaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené pro obdobné záměry. Z této skutečnosti se
také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní
prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého
oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze
očekávat zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo, částečně z hlediska vlivů na přírodní
složky ekosystémů.
Uvedené vlivy jsou zejména z hlediska imisní situace vyhodnoceny rozptylovou studií.,
problematika akustické situace je vyhodnocena akustickou studií.
S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální
měřítko významnosti vlivů na přírodu a krajinu, spojených s navrhovaným záměrem,
s výjimkou nadlokálních dopadů vlivů na krajinný ráz..
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji komentované
v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti vlivů za malý
až nulový, z hlediska významnosti vlivů za málo významný až nevýznamný (s výjimkou
vlivu na prvky dřevin rostoucí mimo les, kde je tento vliv částečně kompenzovaný
navrhovaným projektem sadových úprav).

D.III. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Pro minimalizaci vlivů posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí
jsou předkládaným oznámením navržena následující doporučení:
•

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby bude akustická studie pro etapu
výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších
stavebních mechanismů) a technickými opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky)
dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby ve vztahu k nejbližším objektům
obytné zástavby

•

v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku; při výběru dodavatele zohlednit závěry hlukové studie
ve smyslu maximálního omezení hlučnosti zdrojů hluku na objektech č. 2, 3 a 5, kde při
stávajících zadaných parametrech nelze vyloučit překračování hygienického limitu pro noční
dobu

•

součástí další projektové přípravy po dokladování podkladů o reálných parametrech všech
stacionárních zdrojů hluku doložit aktualizovanou hlukovou studii týkající se provozu
stacionárních zdrojů hluku, která bude prokazovat jednoznačné plnění hygienických limitů pro
denní a noční dobu

•

pro eliminaci negativního vlivu z hlediska odtokových poměrů bude součástí stavby retence
dešťových vod ; v rámci další projektové přípravy upřesnit objem potřebné retence, která bude
sloužit pro požární účely, zbylý objem přívalové srážky řešit jako otevřenou, přírodě blízkou
retenční nádrž s odtokem do rybníka na p.p.č. 1224/1 v k.ú. Horní Kosov

•

v rámci další projektové přípravy vzhledem k celkovému rozsahu zpevněných a zastavěných
ploch prověřit možnost zasakování nevyužitelných čistých srážkových vod ze zastavěných
ploch na nezpevněných plochách v rámci zájmového území FMZ Jihlava Obchodní centrum

•

vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou opatřeny
lapolem garantujícím na výstupu zbytkové znečištění do 0,2 mg NEL/l; lapol bude vybaven
obtokem pro případ přívalových vod

•

veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti
vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze všech
předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

rozsah kácení v doprovodném porostu silnice II/602 omezit na nezbytně nutné minimum
z hlediska kolize s půdorysem objektů, areálů a komunikací, s ohledem na průmět
inženýrských sítí a jejich ochranných pásem a s ohledem na zajištění bezpečnosti
rozhledových polí na komunikacích

•

ostatní porosty zachovat, provést jejich sadovnické vyhodnocení a na základě tohoto
vyhodnocení stanovit rozsah údržby a výchovy porostů, s cílem zachovat a podpořit
perspektivnější jedince

•

zachovat a ošetřit silnou dvojtřešeň jako významný solitérní strom
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•

urbanistické řešení areálu uplatnit v několika výškových úrovních, respektující současný reliéf
zájmového území, případně západní hypermarkety řešit v mírném zářezu z důvodu snížení
jejich hmotové dominance

•

sladění architektonického pojetí jednotlivých subareálů a objektů (tvarosloví, barevné a
materiálové provedení, prověření možností společné architektonizace rozhodujících objektů
areálu, zejména obou hlavních hypermarketů)

•

v rámci areálu FMZ uplatnit vysokou míru vnitřní diferenciace ploch a objektů s tím, že je nutno
uplatnit výrazný podíl ploch na rostlém terénu pro výsadby skupin vysokých dřevin, které
budou pohledově členit celý areál, zejména podle klíčových komunikací a určujících
nezastřešených prostorů (dvoran apod.)

•

omezit používání vysoce reflexních materiálů v exteriérech pohledově určujících objektů,
potlačit uplatnění výškově dominantních akvizičních prvků v areálu

•

v rámci další projektové přípravy uplatnit komplexní projekt sadových úprav při respektování
následujících zásad:
§
§
§
§
§

skupinová výsadba stromů a keřů v severozápadní a západní části území, s patrným podílem
stromových dřevin, včetně solitér vyššího vzrůstu (potlačení nápadných a kontrastních západních
ploch obou největších hypermarketů areálu)
podél severní hranice uplatnit komplexní pásovou výsadbu stromů a keřů
skupinová výsadba do volných prostorů uvnitř areálu a začlenění všech parkovišť formou soliterní
výsadby menších kultivarů do ploch parkovišť a uplatnění prvků mobilních sadových úprav
řešení ozelenění stěn nebo jejich částí podél největších kompaktních stěn jednotlivých objektů,
včetně uplatnění popínavých dřevin, zejména v kontextu fasád západních a jižních stěn objektů
začlenění všech ponechávaných dřevin do projektu sadových úprav

•

upřesněnou prostorovou a logistickou skladbu areálu, včetně barevného pojetí exteriéru a
vizualizace, ve fázi územního řízení projednat v předběžné otázce podle § 12 odst. 2 zákona o
ochraně přírody a krajiny na úrovni orgánu ochrany přírody, za předpokladu zapracování výše
uvedených zásad

•

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy podle bonit a kultur

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

•

skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu
v období vegetačního klidu

•

pro stavbu bude vypracován plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude
nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období
zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

•

celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

•

zemní práce pro jednotlivé prodejny provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel
stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením
prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých
stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

100

řešit zásadně

FMZ JIHLAVA OBCHODNÍ CENTRUM
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů

•

před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření
pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám

•

provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných
látek ze srážkových vod na zpevněných plochách;

•

zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch zajistit především
mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického posypu

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

•

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů stávající obytné zástavby respektive územním plánem navrhované obytné zástavby;
vydání kolaudačního rozhodnutí podmínit výsledky kontrolního měření u těchto výpočtových
bodů

•

ve vztahu k výpočtovému bodu reprezentovaného měřicím místem 1 (Hranice pozemku u RD
Žižkova 131) provést před zahájením provozu nové kontrolní měření hluku a toto měření
zopakovat po zahájení provozu s tím, že pokud bude podán prokazatelný průkaz o zhoršení
hlukové zátěže u tohoto objektu navrhnout a realizovat odpovídající protihluková opatření;
rozsah a způsob ochrany konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

101

FMZ JIHLAVA OBCHODNÍ CENTRUM
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
§
§
§

literární údaje (viz seznam literatury)
terénní průzkumy
osobní jednání

Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika hluku z
mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z
dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+. Hodnocení vlivu imisí z bodových,
plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze
2006.
Seznam použité literatury a podkladů
1) FMZ JIHLAVA OBCHODNÍ CENTRUM, dokumentace k územnímu řízení, BAU projekt spol.
s r.o., březen 2007
2) Obst P. a kol.,“ Obchodní centrum FMZ Jihlava, oznámení dle přílohy č.3 zákona č.100/2001
Sb. v platném znění, 05/2006
3) Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické
stability ČR. Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek, 1996
4) Kocián J. a kol. (2001): Generel ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou, RNDr. Jiří
Kocián a kol., AGERIS s.r.o. Brno, prosinec 2001
5) Culek M. (1995, edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 357 str.
6) Návrh regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability.Kraj Vysočina,
územní plán velkého územního celku, koncept. Ing. arch. Pavel Mackerle a kol., Urbanistické
středisko Brno, s.r.o., březen 2004; verze předložená k projednání.
7) Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko. In: Mackovčin P., Sedláček
M.(eds.) Chráněná území ČR, svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a
EkoCentrum Brno, 528 str.
8) Neuhäuslová Z. a kol.. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
9) Bukáček R., Matějka J. (1999): Hodnocení krajinného rázu. – In: Vorel I. & Sklenička P.
[eds.], Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia konaného dne 17. a 18. února
1999 na fakultě architektury v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha: 159-187.
10) Míchal I. (1999) : Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR – problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189.
11) Vorel I. (1999): Hodnocení krajinného rázu – vývoj názoru a osnova postupu. – In: Vorel I. &
Sklenička P. [eds.], Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia konaného dne 17.
a 18. února 1999 na fakultě architektury v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha: 103-110.
12) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy
používané v ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o.,
Pardubice, 1995
13) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 6.01, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999
14) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
15) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
16) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
17) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
18) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč
ke květeně České republiky. - Academia, Praha

102

FMZ JIHLAVA OBCHODNÍ CENTRUM
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení (dokumentace)
Oznámení bylo připravováno na základě připravené dokumentace záměru pro územní
řízení.
Zatím nejsou zcela upřesněny detailní parametry jednotlivých objektů areálu a není
provedena barevná vizualizace objektů, aby bylo možno posoudit společnou míru
architektonizace areálu a možnosti snížení dopadů na krajinný ráz upřesněným
prostorovým pojetím areálu a prověřením možnosti např. barevného sladění určujících
objektů.
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou,
ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí. Podle toho je k
nim třeba také přistupovat.
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování
oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní vlivy na
životní prostředí minimalizovat.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen v podstatě jednovariantně. To znamená, že je posouzena
velikost a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je
podřizováno projektové řešení záměru.

F. ZÁVĚR
V rámci předkládaného oznámení byl záměr výstavby a provozu záměru „FMZ Jihlava
Obchodní centrum“ posouzen ze všech podstatných hledisek. Vypracované oznámení
tak předkládá základní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí pro další proces posuzování vlivů na životní prostředí.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr „FMZ Jihlava Obchodní centrum“.
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), bod 10.6 - Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o
celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu
kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto
případě Krajský úřad kraje Vysočina.
Situace záměru je patrná z následujícího obrázku:
FMZ JIHLAVA OC
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Stavba má obchodní – nevýrobní charakter. Obsahuje řadu samostatně provozovaných staveb
mimo staveb zabezpečujících příjezd,parkování a napojení neinženýrské sítě to jsou to stavby
jednotlivých prodejen v počtu 9 samostatných provozních jednotek, zabezpečujících prodej od
potravin , textil, body, elektro, módu, sport.
Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Objekt

prodejny – zastavěné plochy
komunikace a zpevněné plochy
zelené plochy
celkem záměr
počet parkovacích míst

Zastavěná plocha ( m2)

45 290
54 850
51 360
151 500
1 191

S výjimkou dopravní zátěže související s využíváním (a s ní související změnou imisní a
akustické situace) záměr negeneruje žádnou jinou významnější kumulaci s jinými záměry. Stav
stávajících zdrojů v zájmovém území, které by se mohly synergicky podílet na imisním pozadí
benzenu v zájmovém území byl prověřen měřením, které je doloženo v příloze předkládaného
oznámení.
Investor uvažuje v dané lokalitě na svých pozemcích a pozemcích ve správě vlastníků
provozujících veřejné komunikace realizovat v souladu s platným územním plánem Statutárního
města Jihlavy ve znění pozdějších změn a doplňků rozsáhlou investiční výstavbu občanské
vybavenosti doplněnou systémem komunikací, parkovišť a zeleně, s nezbytným napojením na
inženýrské sítě a na silnici II/602 v zájmovém území. Vlastní napojení na silnici II/602 včetně
novostavby okružní křižovatky je předmětem samostatného řízení mimo předkládané oznámení.
Stavba je rozčleněna dle návrhu zástavby lokality na dvě samostatné části podél hlavní
obslužné komunikace území a dále umožňuje i realizaci a napojení investičního záměru
Statutárního města Jihlavy na jeho navazujících pozemcích (výhledová výstavba multifunkční
haly). Investor předpokládá plynulou výstavbu v jedné etapě, případně v dílčích etapách pro
jednotlivé obchodní jednotky, výstavba inženýrských sítí, komunikací a zpevněných ploch se
předpokládá v rámci první etapy.
Z urbanistického hlediska lze záměr charakterizovat jako asymetrickou skupinu poměrně
mohutných budov obchodního centra s parkovišti, účelovými komunikacemi plochami zeleně.
Návrh předpokládá umístění tří velkých obchodních domů, doplněných menšími objekty
určenými pro obchod a služby, přičemž areál je hlavní obslužnou komunikací rozdělen na dvě
relativně samostatné části – západní se dvěma obchodními domy v řadě a východní
s budovami, uspořádanými do uzavřeného celku.
Navržená stavba obchodního centra FMZ v Jihlavě je situována na plochách mezi silnicí II/602
vpravo ve směru výjezdu z města Jihlavy dále vymezené propojovací komunikací silnice II/602 a
ulice Rantířovské v souladu s územním plánem Statutárního města Jihlavy ve znění pozdějších
změn a doplňků.
Základní napojení zájmového území je navrženo ze silnice II/602 v ose plochy navrhované
zástavby prostřednictvím novostavby okružní křižovatky zajišťující bezpečný průjezd jak tranzitní
dopravy na silnici II/602, tak i dopravy cílové do navrženého obchodního centra.
Záměr obchodního centra je členěn na následující stavební objekty:
Pozemní objekty:
S 01 – Nájemní specializované prodejny - FMZ TOP 1 – TOP 5
S 02 – Prodejna Elektronika
S 03 – Prodejna nábytku ASCO
S 04 – Prodejna Elektro - WORLD
S 05 – Nájemní specializované prodejny - FMZ TOP 6 – TOP 12
S 06 – Potravinářský supermarket PLUS -DISCOUNT
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S 07 - Rychlé občerstvení
S 08 – Potravinářský hypermarket TESCO
S 09 – Stavební hypermarket OBI

Dopravní objekty:
S 10 - Účelová komunikace a připojení na komunikační síť
S 11 - Parkoviště, zpevněné plochy

Inženýrské objekty:
S 12 - Areálový rozvod elektrické energie a trafostanice
S 13 - Areálová splaškové kanalizace, odlučovače tuků
S 14 - Areálová dešťová kanalizace, retenční nádrž, požární nádrž, vsakovací příkop,
ORL
S 14 - Areálový vodovod, podzemní spinklerové nádrže
S 15 - Areálový plynovod
S 16 - Areálový rozvod slaboproudu
S 18 - Areálové venkovní osvětlení
S 19 - Reklamní pylon a reklamní tabule
S 20 - Sadové úpravy, drobné objekty, oplocení

které jsou v rozsahu potřebném pro EIA popsány v příslušné pasáži předkládaného oznámení.
Rozsah zemních prací je poměrně významný, a proto lze očekávat, že etapa výstavby může
představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost lze technicky
eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována v doporučeních předkládaného
oznámení odpovídající doporučení.
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby bude součástí další projektové
přípravy. V době vypracování překládaného oznámení nebylo k dispozici POV stavby, tudíž
nejsou informace o předpokládaném průběhu výstavby a nasazení stavební techniky. Je proto
nezbytné se touto problematikou zabývat až po vypracování POV stavby v rámci další
projektové přípravy.
Vzhledem k charakteru záměru představuje posuzovaný záměr nové bodové, plošné a liniové
zdroje znečišťování ovzduší. Je vyhodnocen příspěvek předkládaného záměru. Výsledné
příspěvky k imisní zátěži související se spalováním zemního plynu a s emisemi z dopravy lze u
nejbližších objektů obytné zástavby označit za malé a málo významné.
Součástí předkládaného oznámení je hluková studie, vyhodnocující změny v akustické situaci
v souvislosti s realizací předkládaného záměru. V příslušné části předkládaného oznámení jsou
v tabulkové podobě sumarizovány výsledky výpočtů. Z tabulek je zřejmé, že v denní době
nejsou překročeny hygienické limity v chráněném venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech staveb při provozu průmyslových zdrojů. V pásmu nejistoty výpočtu leží
hladiny akustického tlaku ve výpočtových bodech 7 a 10 v době noční . Z toho je patrné, že
skupině průmyslových zdrojů P14 umístěných na objektu 5 a skupině průmyslových zdrojů P3,
P7 a P8 umístěných na objektech 2 a 3 je nutno v dalším stupni zpracování PD věnovat
maximální pozornost. Toto skutečnost je zohledněna v doporučeních předkládaného oznámení.
Při respektování navrhovaných doporučení lze záměr z hlediska akustické situace z hlediska
velikosti vlivu označit za středně velký, z hlediska významnosti vlivu při zohlednění doložených
dopravních intenzit za středně významný při
respektování požadavků uvedených
v předkládaném oznámení. Jednoznačnou podmínkou vydání kolaudačního rozhodnutí musí být
podání průkazu o plnění hygienického limitu ve vztahu k provozu stacionárních zdrojů hluku
k hranicím pozemků plánovaných pro bytovou výstavbu.
Navržené obchodní centrum se nachází na pozemcích, které jsou v současné době využívány
především k zemědělské činnosti nebo jako travnaté plochy. Patrně největší limitou návrhu
výstavby tedy bude požadavek na odvodnění území tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových
poměrů z navazujících ploch a vodních toků odvádějících srážkové vody ze zájmového území.

106

FMZ JIHLAVA OBCHODNÍ CENTRUM
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Pro zadržení odtoku z území po dobu sledovaného 15 minutového deště bude nutno navrhnout
retenci pro zajištění zdržení odtoku výše uvedeného množství srážkových vod. Zpracovatelský
tým oznámení proto doporučuje konečný objem celkové retence zejména ve vztahu
k problematice neovlivnění odtokových poměrů v zájmovém území konzultovat s příslušným
vodohospodářským orgánem.
Kanalizace dešťová zajišťuje odvedení dešťových vod ze střech všech navržených objektů a
zpevněných ploch. Dešťové vody z parkovacích ploch jsou vedeny přes odlučovače lehkých
kapalin, aby bylo zabráněno případnému znečištění dešťových vod.
V rámci předkládaného záměru bude dle předaných podkladů trvale odnímáno zemědělské
výrobě 151 500 m2 v následujících BPEJ a třídách ochrany:
ü
ü
ü
ü

v BPEJ 72 944:
v BPEJ 72 954:
v BPEJ 74 710:
v BPEJ 72 914:

148.012 m2 – třída ochrany: V.
1.299 m2 – třída ochrany: V.
310 m2 – třída ochrany: III.
1.879 m2 – třída ochrany: III.

Z uvedených podkladů je patrné, že rozhodující plochy náležející do ZPF jsou na pozemcích s
velmi nízkou produkční schopností (98,6% z celkového záboru) až s podprůměrnou produkční
schopností (1,4% z celkového záboru), které jsou vyjmutelné ze ZPF. Z hlediska rozsahu
uváděného záboru lze vliv označit jako velký, z hlediska významnosti vlivu ve vztahu
k prezentovaným třídám ochrany lze vliv označit za malý a málo významný.
V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné území ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Záměr bude znamenat zásah do mimolesních porostů dřevin, zejména z důvodu řešení
dopravního napojení areálu od silnice II/602 prostřednictvím nové úrovňové okružní křižovatky
(stavba této okružní křižovatky není předmětem předkládaného oznámení, protože probíhá
samostatným územním řízením, jak je patrné z přílohy předkládaného oznámení).
Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že současný
bylinotravní pokryv bude skryt a bude realizována výměna podloží v rámci terénních úprav a
zemních prací. Tím dojde k náhradě bylinotravních ekosystémů s přítomností dřevin, vzniklých
převážně sekundární sukcesí, trvalými antropogenními systémy na celé ploše posuzovaného
záměru, takže na plochách ponechaných bez zpevnění bude muset být realizován zcela nový
rostlinný pokryv. Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací
zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území ani v jeho
nejbližším okolí jižně se plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí.
Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že nebudou dotčena místa
reprezentativních výskytů zvláště chráněného genofondu živočichů, včetně prostorů jejich
reprodukce.
Přímá opatření k záchraně dotčených částí populací prakticky nejsou možná. Zmírnění
uvedených vlivů je možno ošetřit doporučeními uvedenými v příslušné části předkládaného
oznámení.
Záměr nezasahuje do prostorů skladebných prvků ÚSES ani do kosterních prvků ekologické
stability, jde o území s nastupující sekundární sukcesí vlivem neúdržby pozemků.
S ohledem na polohu nejbližších evropsky významných lokalit a předmět ochrany v těchto
lokalitách není předpokládáno jakékoli ovlivnění předmětu ochrany v těchto lokalitách; územní
kontakt či zprostředkované vlivy lze vyloučit.
Oznamovaný záměr je realizován v doposud nezastavěném území ve volné krajině, v pohledově
poměrně exponované poloze poblíž vrcholové části místního návrší, přičemž hmotově největší
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objekty obou největších hypermarketů jsou lokalizovány do západní, tedy pohledově
nejexponovanější části areálu. Poněvadž zatím nejsou k dispozici vizualizace navrhovaného
areálu, představuje další text základní shrnutí potenciálních vlivů a dopadů s tím, že upřesnění
dopadů na krajinný ráz bude možné až v rámci řízení kolem předběžné otázky pro územní řízení
nad upřesněnými parametry záměru. Předkládané Oznámení tak stanovuje nepřekročitelný
rámec pojetí záměru v kontextu ovlivnění krajinného rázu.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na
kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální
povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území vyloučit ojedinělé
archeologické nálezy.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
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