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Seznam použitých zkratek
ČIŽP

}

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

}

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

}

čistírna odpadních vod

ČSN

}

Česká státní norma

EF

}

emisní faktor

EIA

}

Posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení, dokumentace, proces);
zkratka anglického výrazu (Environmental Impact Assessment)

KHS

}

Krajská hygienická stanice

KO

}

katalog odpadů

k.ú.

}

katastrální území

KÚ JmK

}

Krajský úřad Jihomoravského kraje

LPF

}

lesní půdní fond

MŽP ČR

}

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

}

odpady kategorie nebezpečné

NO

}

nebezpečný odpad

NV

}

nařízení vlády

O

}

odpady kategorie ostatní

OA

}

osobní automobily

OC

}

obchodní centrum

OI

}

občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OÚ

}

obecní úřad

OZKO

}

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PD

}

projektová dokumentace

PHO

}

pásmo hygienické ochrany

PUPFL

}

plochy určené k plnění funkcí lesa

TNA

}

těžké nákladní automobily

ÚPD

}

územně-plánovací dokumentace

ÚSES

}

územní systém ekologické stability

ÚP

}

územní plán

VKP

}

významný krajinný prvek

ZCHÚ

}

zvláště chráněné území

ZPF

}

zemědělský půdní fond

ŽP

}

životní prostředí
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
MOTOREST SPEŘICE „A“ – Dostavba a rozšíření stávajících objektů
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího
řízení podle § 7 tohoto zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Zpracování oznámení probíhalo v období duben až červen 2006. Pro zpracování byly použity podklady
poskytnuté zpracovatelem projektové dokumentace a oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané
zpracovatelem oznámení během vlastního zpracování a údaje získané zpracovatelem oznámení během
vlastních průzkumů lokality.
Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a rizicích
vyplývajících z jeho provozu. Oznámení je doplněno o orientační rozptylovou a hlukovou studii tak, aby pro
nejvýznamnější hodnocenou oblast byly k dispozici kvalifikované podklady pro vyhodnocení vlivů na životní
prostředí již ve fázi oznámení záměru. Pro posouzení současného stavu okolního přírodního prostředáí byl
proveden zkrácený zoologický a botanický průzkum lokality.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
Ing. arch. Tomáš Zlámal

1

A.2. IČ
187 77 538

A.3. Sídlo
Vídeňská 13
602 00 Brno

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. arch. Tomáš Zlámal
Vídeňská 13
602 00 Brno
tel: 543 211 351, mobil: 603 417 243
e-mail: zlamal@atelier-zs.cz

1

Zastupuje přímého investora záměru: Motorest Speřice, s.r.o., Vídeňská 2, 339 01 Klatovy, IČ: 263 39 137
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
MOTOREST SPEŘICE „A“ - Rozšíření a dostavba stávajících objektů
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

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

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se
ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad kraje Vysočina.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
stání
stání
stání
stání

pro
pro
pro
pro

osobní automobily:
osoby s omezenou schopností pohybu:
autobusy:
návěsové tahače (kamiony):

stávajicí zastavěná plocha

106 (za současného stavu 61, tj. rozšíření o 45)
6 (za současného stavu 2, tj. rozšíření o 4)
8 (za současného stavu 4, tj. rozšíření o 4)
10 (za současného stavu 10, tj. beze změny)

- budovy:
- ostatní zpevněné plochy:

výhledová zastavěná plocha - budovy:
- ostatní zpevněné plochy:

1.180,2 m2
8.114,2 m2
2.732,1 m 2
13.130,3 m2

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn v prostoru stávající odpočívky a motorestu Melikana na dálnici D1 – směr Praha, km 84.
kraj:

Vysočina

okres:

Pelhřimov

obec:

Jiřice

katastrální území:

Speřice; 150281

Prostor, do kterého je záměr umisťován, je podle územně plánovacích podkladů určen k zachování stávající
funkce.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů).
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Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je dostavba a rozšíření stávajících objektů v prostoru stávající
odpočívky a motorestu Melikana.
Navrženým záměrem nedochází k žádným funkčním změnám ve využití vlastního dotčeného území ani v jeho
okolí. Podle platných územně plánovacích podkladů nejsou v řešeném území uvažovány jiné záměry, které
by vedly k významné kumulaci vlivů v dotčeném území. Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb či
vyvolaných investic.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr navazuje na stávající provozovaný motorest Melikana.
Cílem předloženého záměru je rozšíření stávajících služeb a zřízení nových typů služeb pro osoby cestující po
dálnici D1. V konečné podobě by odpočívka měla mít parametry evropského standardu, a svou technickou a
kulturní úrovní by měla odpovídal předpokládaným nárokům s pohledem několik desetiletí dopředu.
Umístění je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách.
Lokalizace záměru nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými dopady
provozu ani z hlediska ochrany životního prostředí.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha 1.2. Situace
zájmového území).
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Obrázek č. 2: Situace zájmového území (1:25 000)

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Rozsah stavby
Předmětem záměru je soubor stavebních úprav a novostaveb :
® Stavební úpravy stávajícího objektu motorestu Melikana.
® Přístavby objektů ke stávajícímu motorestu, přístavby budou s funkcí poskytování restauračních služeb.
® Novostavba objektu pro technickou údržbu, s trafostanicí a záložním zdrojem.
® Rozšíření parkovacích ploch, chodníků a ploch se sadovými úpravami.
® Novostavby doplňkových staveb: stan s letním občerstvením, plochy určené pro dětské hřiště, piknikový
areál.
® Zřízení informačních panelů a informačního sloupu u vjezdu do areálu.
® Nezbytné úpravy a přeložky inženýrských sítí, vybudování nových tras inženýrských sítí.

Urbanistické řešení
Předpokládané rozšíření areálu odpočívky bude řešeno přístavbami ke stávajícímu motorestu Melikana.
Přístavby budou řešené jako dvoupodlažní stavby, přistavěné ze dvou stran stávajícího motorestu (ve směru
podél dálnice).
Nedílnou součástí rozšíření areálu jsou vnější zpevněné plochy – parkoviště a chodníky. Tyto plochy jsou
doplněny parkovou zelení.
Kromě základních staveb jsou navrženy ještě některé doplňkové stavby jako: stan pro letní občerstvení
s relaxačními odpočivnými plochami. Dále se pak počítá se stavbou objektu pro technickou údržbu vnějších
ploch v západní části areálu. K této stavbě bude přiřazena nová trafostanice doplněná o náhradní zdroj
elektrické energie – dieselagregát.
Rozsah stavby je patrný z následujícího obrázku. Podrobnější situace viz příloha č. 1.3 Situace okolí záměru.
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Obrázek č. 3: Situace okolí záměru (1:10 000)

Stavebně-technické řešení
Sjezd z dálnice D1: Po dostavbě bude nutné značení rozšířit. Rozsah navrhovaných poutačů musí dílem
nahradit i ten fakt, že na motorest není přímý pohled z dálnice při příjezdu.
Parkoviště: stávající kapacita je již nedostatečná, kolmé parkování hned u vjezdu z dálnice není
z bezpečnostního hlediska vhodné. Podél parkovacích stání nejsou ve všech polohách důsledně chodníky,
chodci se pohybují po pojízdných plochách parkovišť. Křížení hlavních tras pěších a automobilů je potřeba
zvýraznit s vyznačením preferencí – např. zvýšený označený přechod pro chodce. Pohyb osob se sníženou
možností pohybu je komplikovaný a neodpovídá současným požadavkům.
Členění parkovacích ploch, včetně ozelenění a veřejného osvětlení, neodpovídá evropským standardům,
které jsou vyžadovány při nových stavbách.
Motorest: stávající služby, které jsou poskytovány v motorestu Melikana již kapacitně, ani technickou úrovní
a „morálnímu“ zastarání, neodpovídají zcela současným požadavkům, které jsou uplatňovány u nových
staveb, nebo v nově rekonstruovaných objektech na území Evropy. Při rekonstrukci stávajícího motorestu je
potřeba modernizovat gastronomickou technologii. Dále je potřeba zřídit funkční vzduchotechnickou
soustavu se zpětným získáváním tepla, a tím dosáhnout úspor energií.
Z rozsahu záměru (nové sužby a technologie) je zřejmé, že všechny požadavky nelze umístit do stávající
budovy. Proto jsou navrženy přístavby a nové objekty.
Technická infrastruktura: plánované rozšíření a nové objekty přináší nároky na technickou infrastrukturu,
která musí zajistit zvýšené kapacitní nároky především na inženýrské sítě.
Kanalizace :
-

dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do stávající dálniční kanalizace, předpokládá se
zvýšení kapacity usazovací retenční nádrže

-

dešťové vody ze střech bude svedeny do přirozených terénních depresí a zasakovány v místech
přirozeného toku dešťových vod, část může být využívána pro zálivku vegetace na ploše odpočívky

-

splašky budou vypouštěny do kanalizačního řadu, který vede výtlačným potrubím do městské
kanalizace v Humpolci, tato kanalizace končí městskou čističkou odpadních vod

STRANA 9 z 50

MOTOREST SPEŘICE „A“
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Vodovod :
-

bude využit stávající vodovod, v případě kapacitního nedostatku bude zřízena akumulační nádrž na
předzásobení, které bude využíváno v odběrových špičkách

-

bude zřízena nová požární nádrž, jejíž kapacita vyhoví zvýšeným potřebám

Elektrická energie :
-

stávající trafostanice bude přestavěna a budou vyměněny transformátory tak, aby byly pokryty
zvýšené nároky na odběr el. energie

-

v přístavbách i novostavbách se předpokládá vytápění elektrickým proudem s využíváním nočního
proudu, teplo bude akumulováno v akumulačních vodních nádržích

Slaboproudé rozvody :
-

bude posíleno napojení na telefonické linky, konkrétní technické řešení vzejde z nabídkového řízení
s možnými operátory zajišťujícími spojové služby

Plyn :
-

budování přípojky na plynovod není uvažováno (vytápění, a technologie stravování budou využívat
elektrické energie)

Údržba :
-

garáž pro vozidla údržby ( kosení trávy, úklid – čištění zpevněných ploch, odklízení sněhu)

-

dílna pro provádění drobných oprav a údržbářských prací

-

zázemí pro pracovníky údržby

Členění stavby
Stavba je členěna na následující stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS).
Stavební objekty:
SO-01

Dostavba a přestavba stávajícího motorestu Speřice A

SO-02

Přístavba restaurace - východní směr

SO-03

Přístavba zimní zahrady

SO-04

Dostavba restaurace – západní směr

SO-05

Stan – letní restaurace (novostavba)

SO-07

Technický objekt údržby (novostavba)

SO-08

Objekt trafostanice

SO-09

Piknik areál

SO-10

Rozšíření ploch parkoviště

SO-11

Zpevněné plochy pro pěší

SO-12

Hřiště

SO-13

Informační panel u sjezdu z dálnice

SO-14

Informační stožár

SO-15

Sadové úpravy, veřejná zeleň

SO-16

Rozvody elektrické energie venkovní

SO-17

Venkovní osvětlení

SO-18

Slaboproudé rozvody venkovní

SO-19

Kanalizace splašková

SO-20

Kanalizace dešťová ze zpevněných ploch

SO-21

Kanalizace dešťová ze střech

SO-22

Vodovodní přípojky
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SO-23

Retenční nádrž na požární vodu

SO-24

Dopravní značení

SO-25

Demolice stávající trafostanice

SO-26

Demolice stávající čističky odpadních vod

SO-27

Demolice stávající požární nádrže

SO-28

Přeložka el. vysokého napětí

SO-29

Zkrácení přípojky slaboproudu

SO-30

Hrubé terénní úpravy

Provozní soubory:
PS-01

Trafostanice

PS-02

Záložní zdroj – dieselagregát

PS-03

Technologie stravování

PS-04

Výtah – Melikana- SO-01

PS-05

Strojovna vzduchotechniky – SO-02

PS-06

Strojovna vytápění dostavby restaurace SO-3, SO-04

Zastavovací situace areálu je patrná z následujícího obrázku č. 4, podrobnější stavební situace záměru jsou
součástí přílohy č. 2 tohoto oznámení.
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Obrázek č. 4: Zastavovací situace – architektonický návrh (bez měřítka)
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

10/2006

Předpokládaný termín dokončení:

11/2009

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

Vysočina

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Obec:

Jiřice

Obec Jiřice
Jiřice č.p. 17
396 01 Humpolec

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Humpolec

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Humpolec
Městský úřad Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Rozhodnutí

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí, stavební povolení

MÚ Humpolec, Stavební úřad

Stavební povolení na vodohospodářské stavby

MÚ Humpolec, Odbor životního prostředí

B.II.

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

B.II.1. Půda
Záměr počítá s bezprostředním využitím pozemků nebo částí pozemků (výstavba objektů) parcelních čísel
57, 58, 59, 283/1, 284, 876 v katastrálním území Speřice (752819). Další parcely číslo 275 a 277 budou
dotčeny projektovanou přeložkou vedení VN. Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou tyto pozemky
klasifikovány následovně:
Tab.: Dotčené pozemky

parcelní
číslo
57
58
59
283/1
284
876
275
277
*) uvedeny

druh pozemku

využití

způsob ochrany

zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří

budova - jiná stavba
budova - jiná stavba
budova - objekt občanské
vybavenosti

-

parcela zjednodušené evidence
ZPF
parcela zjednodušené evidence
ZPF
ostatní plocha
dálnice
parcela zjednodušené evidence
ZPF
parcela zjednodušené evidence
ZPF
celkové výměry pozemků; realizací záměru budou dotčeny pouze jejich části

výměra *)
147 m2
52 m2
1 189 m2
25 816 m2
67 m2
152 111 m2
3 404 m2
8 235 m2
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Trvalé odnětí ze ZPF je nutné u části pozemků p.č. 283/1, 284. Celkový trvalý zábor je stanoven na 4956 m 2.
Záměr nezasahuje na lesní pozemky, nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor pozemků určených k plnění funkce
lesa.
Obrázek č. 5: Zákres do katastrální mapy (bez měřítka)

Ochranná pásma
V zájmovém území záměru se vyskytují následující ochranná pásma:
Ochranné pásmo dálnice
Ochranné pásmo lesa

100 m od osy krajního jízdního pásu
50m od hranice porostu

Ochranné pásmo 2. stupně vodárenského odběru z nádrže Švihov

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

Pitná voda

Pitná voda bude v provozu odebírána pro zejména potřebu přípravy jídel a pro potřebu sociálního zázemí
jednotlivých provozů.
Předpokládaná denní potřeba vody dle projektové dokumentace (výpočet dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.) činí
55 000 l.
Následující souhrnné údaje vycházejí z předpokladu provozu sedm dní v týdnu, 356 dní v roce:
POTŘEBA PITNÉ VODY

průměrná denní
potřeba vody

maximální denní
potřeba vody

maximální hodinová
potřeba vody

Qd

Qm = Qd × 1,4

Qh = (Qm × 1,8)/24

3

3

5,775 m3/hod

55 m /den

77 m /den

měsíční potřeba vody

roční potřeba vody

1 673 m3/měsíc

20 075 m3/rok
0,637 l.s-1

Zdrojem pitné vody pro provoz bude stávající rozvod pitné vody.
Ve fázi výstavby bude rovněž využíván stávající zdroj pitné vody.
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Technologická voda
Potřeba technologické vody je předpokládána pouze ve fázi výstavby. Odběr vody při výstavbě se vztahuje
zejména na následující činnosti:
-

výroba betonové případně maltové směsi

-

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být
pokryta rozvodem pitné vody nebo odběrem z retenční nádrže.
Po uvedení do provozu nebude mít záměr nároky na potřebu technologické vody.

Požární voda
Zdrojem vody pro případ požáru bude nově vybudovaná nádrž o kapacitě 35 m3, která bude napojena na
rozvod pitné vody.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
Stávající přípojka vn 22kV provedená vzdušným vedením bude od místa rohového podpěrného bodu dvojitého betonového stožáru - demontována včetně sloupu s odpínačem.
Stávající věžová trafostanice vn 22/0,4kV 1x630kVA bude demontována. Před její demontáží bude osazena
provizorní trafostanice (např. kiosková) tak, aby bylo zajištěno napájení objektů po dobu rekonstrukce.
Technologie trafostanice bude vhodným způsobem zlikvidována, transformátor sám bude uložen a po
repasování použit např. v další fázi výstavby.
Bude vybudována nová uživatelská trafostanice 22/0,431kV. Bude vybavena dvěma transformátory o výkonu
800kVA. Z trafostanice budou paprskově napojeny nové i stávající objekty a venkovní osvětlení.
Instalovaný výkon vč.VO

- Pi = 1557 kW

Soudobý výkon vč. VO

- Pp = 839 kW

Zemní plyn
Objekt nevyžaduje odběr zemního plynu.

Tepelná energie
Tepelná energie bude získávána primárně z elektrické energie. Dále bude využito rekuparece tepelné energie
v rámci vzduchotechnických rozvodů. Údaje o tepelných nárocích jsou následující:
tepelné ztráty pro UT
55,4 kW
současnost 0,8
(započtena i rezerva pro dosud nerealizovanou půdní vestavbu)
tepelné ztráty pro VZT

27,0 kW

současnost 0,7

výkon pro přípravu TV

43,0 kW

současnost 0,7

akumulační nádrž o objemu 25 000 litrů
2x elektrokotel EOK, každý o výkonu 135 kW
Navýšení maximálního výkonu proti stávajícímu objektu je cca 103,5 kW v absolutní hodnotě, při propočtení
obdobných koeficientů současnosti pak redukovaný nárust 77,9 kW.
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Pohonné hmoty
Potřeba pohonných hmot v rámci provozu odpočívky a motorestu je uvažována pouze pro provoz drobných
zařízení a strojů údržby (sekání, údržba zeleně apod.). Spotřeba je odhadována na cca 100 l PHM ročně.

Vstupní suroviny
Provoz odpočívky a motorestu nevyžaduje žádné strategické či jinak významné vstupní suroviny. Materiály
pro běžný provoz a údržbu budou v běžném množství bez významných přepravních či jiných nároků. Mezi
nejvýznamnější patří zajištění gastronomického provozu s dovozem čerstvých potravin a současně odvoz
odpadů.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Záměr představuje výstavbu resp. rekonstrukci vybavení stávající dálniční odpočívky v km 84 dálnice D1,
směr Praha, známé jako motorest Melikana.
V areálu záměru je navržen tento počet parkovacích míst:
stání
stání
stání
stání

pro
pro
pro
pro

osobní automobily:
osoby s omezenou schopností pohybu:
autobusy:
návěsové tahače (kamiony):

106 (za současného stavu 61, tj. rozšíření o 45)
6 (za současného stavu 2, tj. rozšíření o 4)
8 (za současného stavu 4, tj. rozšíření o 4)
10 (za současného stavu 10, tj. beze změny)

Parkovací místa budou sdílena jak pro krátkodobé parkování (motorest, odpočinek), tak pro dlouhodobé
parkování (hotel).
Celkový počet přijíždějících vozidel nepřekročí cca 1500 osobních a 100 nákladních vozidel nebo autobusů
denně, stejný počet vozidel bude odjíždět. Veškerá doprava je tranzitní, projíždějící po dálnici D1 za jiným
cílem, vlastní záměr tedy neprodukuje cílovou dopravu (s výjimkou celkově málo významné dopravy
zaměstnanců a zásobování, které jsou však provozovány i za současného stavu a dále hotelového objektu s
celkově nízkou intenzitou dopravy). Nedochází proto k nárůstu intenzit dopravy na D1 resp. ostatní
komunikační síti.
Záměr předpokládá prodloužení odbočovacího a připojovacího pruhu na dálnici D1; to bude provedeno
vodorovným dopravním značením, bez nároku na stavební úpravy. Dále předpokládá realizaci svislého
dopravního značení při příjezdu po dálnici D1, včetně reklamy.

Období výstavby
Pokud jde o dopravní nároky v období výstavby záměru, lze očekávat, že nepřekročí špičkově několik desítek
nákladních vozidel denně, běžně pak několik jednotek nákladních vozidel denně.

B.III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Součástí záměru nebude žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší.

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude působit samotná plocha parkovišť. Zdrojem emisí budou
spalovací motory vozidel využívajících parkoviště.
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Tab.: Předpokládané množství škodlivin emitované na plochách parkovišť
NOx

CO

SO2

CxHy

tuhé látky

kg/den

kg/den

kg/den

kg/den

kg/den

0,239

0,145

0,001

0,036

0,006

Pozn: Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Rozšířením motorestu nevznikne žádný nový liniový zdroj znečišťování ovzduší. Navrhovaný záměr nevyvolá
nárůst intenzity dopravy na dálnici D1. Zvýšení kapacity a atraktivity motorestu pravděpodobně přinese
mírný nárůst intenzity dopravy přímo na komunikacích odpočívky a tedy i nárůst emise škodlivin
produkovaných touto dopravou. Předpokládaná emise škodlivin je uvedena v následující tabulce.
Tab.: Předpokládané množství škodlivin emitované dopravou
NOx

CO

SO2

CxHy

tuhé látky

kg/km.den

kg/km. den

kg/km. den

kg/km. den

kg/km. den

1,596

0,969

0,006

0,241

0,042

Pozn: Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR

Mibolní zdroje znečišťování ovzduší
V rámci údržby budou provozvány např. sekačka na trávu, pila, sněhová fréza a další drobné stroje na úržbu
zpevněných ploch a vegetace. Podle §4, odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb.: „Mobilními zdroji znečišťování
ovzduší jsou samohybná a další pohyblivá, případně přenosná zařízení vybavená spalovacími motory
znečišťujícími ovzduší, pokud tyto motory slouží k vlastnímu pohonu, nebo jsou zabudovány jako nedílná
součást technologického vybavení“. Zejména jde o „nesilniční mobilní stroje“.
Podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním způsobeným mobilními zdroji znečišťování upravují zvláštní
předpisy: zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o podmínkách provozu na pozemních
komunikacích, zákon o drahách, zákon o vnitrozemské plavbě, zákon o civilním letectví.
Množství emise látek znečišťujících ovzduší z provozu těchto zařízení bude zcela zanedbatelné a
nevýznamné.

Období výstavby
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím při kterých bude
docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a
bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
V průběhu výstavby pochopitelně dojde ke krátkodobému nárůstu emisí produkovaných dopravou stavebních
surovin a materiálů. Předpokládaná maximální emise škodlivin je uvedena v následující tabulce.
Tab.: Předpokládané množství škodlivin emitované dopravou
NOx

CO

SO2

CxHy

tuhé látky

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

3,4

2,9

0,001

0, 7

0,3

Pozn: Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR

Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů obsluhujících stavbu.
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B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich
účinnost)

Srážkové odpadní vody
Záměr předpokládá rozšíření stávající hlavní budovy motorestu, výstavbu nových budov a rozšíření
zpevněných parkovacích ploch. Rozsah nové zástavby dle projektových podkladů činí 2 810 m2 plochy budov
a 12 454 m2 zpevněné plochy komunikací, parkovišť a chodníků.
Objem srážek zachycených na nově vybudovaných zpevněných plochách komunikací a provozních objektů
v průměrném klimatickém roce lze přiblížit pomocí vztahu:
V=F×y×h
kde:
V
je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3]
F
je zastavěná plocha [m2]
- F1 = 12 454 m2 (plocha nových komunikací)
- F2 = 2 810 m2 (plocha budov a objektů)
y
je odtokový koeficient
- y1 = 0,7 (komunikace se sklonem do 1%)
- y2 = 0,9 (střechy)
h
je průměrná roční výška srážek [m]
- h = 0,6753 m (srážkoměrná stanice Přibyslav, průměr 1961-1990)
V1 = F1 × y1 × h = 12 454 × 0,7 × 0,6753 = 5 887,13 m3
V2 = F2 × y2 × h = 2 810 × 0,9 × 0,6753 = 1 707,834 m3
V = V1 + V2 = 5 887,13 + 1 707,834 = 7 594,964 m3
Uvedený objem odpovídá průměrnému odtoku vody ve výši 0,241 l.s-1 ze zpevněných a zastavěných ploch
(0,187 l.s-1 z komunikací, 0,054 l.s-1 ze střech).
Vody zachycené na střechách budov budou zasakovány do podzemí nebo odvedeny na volný terén v místech
přirozeného odtoku srážkových přívalů.
Vody zachycené na zpevněných plochách komunikací a parkovacích stání budou odvedeny do sedimentační
nádrže, ze které budou předávány do dálniční kanalizace. Vody dálniční kanalizace jsou vyústěny do stávající
retenční nádrže, ze které jsou předávány do toku Speřického potoka.
Kvalita vod odvedených ze střech bude odpovídat kvalitě srážkové vody.
Běžná kvalita vod z povrchu komunikace odpovídá kvalitě srážkových vod, v minimální míře může dojít
k navýšení obsahu ropných látek (ukazatel NEL) v důsledku splachů případných úkapů z povrchu
komunikace, v souvislosti se zvyšováním úrovně používaných technologií v automobilovém průmyslu a
obměně zastaralých vozidel se obecně snižuje význam kontaminace ropnými látkami ze silničního provozu.
V zimním období bývá významnou příčinou snížení kvality vod z komunikací chemická údržba silnic (navýšení
koncentrací Cl-).
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky sledování kvality vod na výstupu ze sedimentačních nádrží
provozované dálnice D1 podle ročenky České vodohospodářské inspekce v ukazatelích NEL a Cl-.
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VÝSLEDKY ANALÝZ ODPADNÍCH VOD NA VÝSTUPU ZE SEDIMENTAČNÍCH NÁDRŽÍ – DÁLNICE D1
ukazatel

období sledování

chloridy

ropné látky

kvalita vod na výstupu [mg.l-1]
maximální hodnota

minimální hodnota

průměr

zima 1989/90

2 134

25

571

zima 1990/91

2 148

21

524

zima 1991/92

1 897

284

637

zima 1992/93

4 254

53

1 608

průměr 1989 - 1993

2 608

96

835

1987 - 1990

0,3

0,02

0,12

Odpadní vody splaškové
Produkce odpadních vod splaškových zhruba odpovídá spotřebě pitné vody.
PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH
průměrná denní produkce
3

měsíční produkce
3

55 m /den

1 673 m /měs.

roční produkce
20 075 m3/rok (» 0, 637 l.s-1)

Splaškové vody budou vypouštěny do kanalizačního řadu, který je veden výtlačným potrubím do městské
kanalizace v Humpolci, která je zakončena městskou čističkou odpadních vod.

Odpadní vody technologické
V areálu nejsou v současné době produkovány odpadní vody z provozu technologie, posuzovaný záměr je
rovněž bez produkce odpadních vod technologických.

Čistící zařízení, recipient
Srážkové vody ze střech nových objektů nebudou čištěny a budou zasakovány nebo odvedeny na povrch
terénu v místech přirozené drenáže povrchových vod ze srážek.
Srážkové vody z komunikací a parkovacích ploch budou odvedeny do sedimentační nádrže opatřené na
výstupu fibroilovým filtrem. Dešťové vody budou dále odvedeny do stávající dálniční kanalizace srážkových
vod, která je zakončena retenční a usazovací nádrží. Konečným recipientem srážkových vod je Speřický
potok (pravostranný přítok Želivky).
Odpadní vody splaškové budou odvedeny do veřejné kanalizace města Humpolec a budou čištěny na
městské ČOV.

B.III.3. Odpady
Za provozu odpočívky a motorestu budou produkovány odpady z běžného provozu (úklid, údržba,
gastronomie). Skladba odpadů se oproti současnému stavu příliš nezmění.
Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat
platnou legislativu. Provoz bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití
nebo odstraňování odpadů.
Převážná většina produkovaných odpadů bude zařazena do skupiny 20:
20

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ,
PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) , VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO
SBĚRU
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20 01

Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 02

Sklo

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 25

Jedlý olej a tuk

20 01 27*

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 28

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

20 01 38

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 39

Plasty

20 01 40

Kovy

20 02

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02

Zemina a kameny

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

Směsný komunální odpad

20 03 03

Uliční smetky

Odpady mohou být dle svého charakteru opětně využity, recyklovány, nebo vhodným způsobem odstraněny.
Volba konkrétního způsobu odstranění odpadu je věcí původce, za předpokladu dodržení ustanovení zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a prováděcích vyhlášek.
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy odpadů ze
stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Dopravní provoz související se záměrem je ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace 1996, 2005) považován za zdroj hluku z dopravy. Počet
přijíždějících vozidel do cca 1500 osobních a 100 nákladních vozidel denně (a stejný počet odjíždějících)
přesahuje limitní hodnotu dle uvedených metodických pokynů, kde za zdroj hluku ve venkovním prostředí je
považována "doprava po pozemních komunikacích s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních
automobilů za hodinu, resp. automobilová doprava po těchže komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší
než hlukové imise, vyvolané intenzitou dopravy 30 osobních automobilů za hodinu".
Vzhledem k tomu, že vstupem pro výpočet dopravního hluku je intenzita a skladba dopravního proudu,
nejsou zde uváděny hlukové emise jednotlivých vozidel. Výpočet dopravního hluku je předmětem dalších
kapitol tohoto oznámení.
Součástí záměru jsou dále běžná technologická zařízení (vzduchotechnika, klimatizace apod.), hlukové emise
těchto zařízení nepřekračují při vyústění do venkovního prostoru úroveň cca LA = 55 dB/5 m.
V období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební dopravy a
stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde o běžné a s ohledem
na stávající hlukové zatížení území málo významné zdroje.

Vibrace a záření
Záměr není zdrojem nadměrných vibrací.
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Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů. Riziko havárií a dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, doprava nebezpečného zboží
v rámci provozu záměru nebude prováděna. Záměr nespadá do režimu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci
závažných havárií.
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.

VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Navržený záměr rozšíření a dostavby motorestu Speřice „A“ je situovaný na stávající odpočívku a motorest
Melikana v km 84 dálnice D1 ve směru na Prahu. Záměr je zasahuje především nastávající zpevněné plochy
odpočívky a částečně na okolní plochy zemědělské půdy v návaznosti na odpočívku.
Plocha staveniště i okolní pozemky jsou mírně svažité ve spádu k jihu. Průměrná nadmořská výška území je
cca 535 m. n. m.
Nejbližší obytná zástavba je situována severně od odpočívky – osamocené obytné domy cca 170 m, okraj
obce - místní části Speřice – cca 300 m.
Území obce Jiřice, ani její část Speřice, není (dle sdělení č. 38 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 12
z prosince 2005) zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Vlastní posuzovanou lokalitou neprotéká žádný vodní tok, území je suché a nenachází se v něm žádná vodní
plocha, prameniště ani mokřad.
Na zájmové území nezasahuje žádná z chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) podle platné
legislativy.
Záměr se nachází na území ochranného pásma 2. stupně vodárenského odběru z nádrže Švihov.
Záměr je umístěn mimo zátopové území, lokalita se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
V širším okolí lokality se nenachází ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje, zdroje minerálních vod,
přírodních léčivých lázní a lázeňských míst. V bezprostřední blízkosti nebyl zjištěn žádný zdroj pro zásobování
pitnou popř. užitkovou vodou.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky znamená:
§

V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území, ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v
dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky nebo přírodní památky.

§

Dotčené území není součástí přírodního parku.

§

Dotčené území není součástí lokalit soustavy Natura 2000.

§

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku.

§

V dotčeném území ani v jeho bezprostředním okolí (potenciálně ovlivněném výstavbou) se nenachází
prvky územního systému ekologické stability.

V území nejsou známy žádné staré ekologické zátěže, které by bylo nutné sanovat před realizací
posuzovaného záměru.
Plocha výstavby záměru se nenachází v území archeologického zájmu.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru.
Situace užšího okolí záměru je patrná z následující obrázku (podrobněji viz příloha 1.4.).
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Obrázek č. 6: Situace užšího okolí záměru (1:5 000)

C.II.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dotčené území se nachází mimo obytné území, nejbližší souvislá obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti
větší než 1 km. Osamocené obytné objekty jsou situovány cca 170 m severně. Celkový počet obyvatel obce
Jiřice je 643 (včetně místních částí).

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ Košetice, ležící cca 12 km západním směrem. S
ohledem na typ hodnoceného záměru uvádíme údaje o imisní zátěži oxidem dusičitým (NO2). Naměřené
hodnoty NO2 za rok 2005 jsou uvedeny v následující tabulce:

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti
hodnoceného území dosahují úrovně cca 25% imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální hodinová
koncentrace pak cca 45% limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV=200 µg.m-3).
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Dále při popisu stávající imisní zátěže vycházíme z výsledků rozptylové studie tvořící součást Krajského
programu snižování emisí kraje Vysočina (DHV 2002).

maximální hodinové koncentrace NO2

průměrné roční koncentrace NO2

Dle této rozptylové studie dosahuje v této části kraje maximální hodinová imisní zátěž NOx hodnot do
150 µg.m-3, průměrná roční koncentrace pak hodnot cca 20 µg.m-3.
Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že naprosto dominantním zdrojem znečišťování ovzduší oxidem
dusičitým (NO2) v okolí hodnoceného záměru je dálnice D1, a v jejím okolí je tedy i nejvyšší imisní zátěž
touto škodlivinou. Se vzrůstající vzdáleností od komunikace však koncentrace škodlivin poměrně rychle klesá.

Klimatické faktory
Z klimatického hlediska leží lokalita na rozmezí klimatických oblastí MT 5 a MT 7, tedy v mírně teplých oblastí
s následující charakteristikou:
MT 5 – normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální
až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až
mírně suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou.
MT 7 – normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období je krátké, s mírně teplým podzimem,
zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchý s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti

MT 5

MT 7

30 až 40

30 až 40

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 až 160

140 až 160

Počet mrazových dnů

130 až 140

110 až 130

Počet ledových dnů

40 až 50

40 až 50

Průměrná teplota v lednu

-4 až -5

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

16 až 17

16 až 17

Průměrná teplota v dubnu

6 až 7

6 až 7

Průměrná teplota v říjnu

Počet letních dnů

6 až 7

7 až 8

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

100 až 120

100 až 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 450

400 až 450

Srážkový úhrn v zimním období

250 až 300

250-300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 až 100

60 až 80

Počet dnů zamračených

120 až 150

120 až 150

40 až 50

40 až 50

Počet dnů jasných
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C.II.3. Voda
Povrchové vody
Prověřovaný záměr náleží hlavnímu povodí č. 1-09-02 - Želivka, dílčímu povodí 1-09-02-071.
Želivka
Řeka Želivka pramení 1,5 km jižně od Vlásenice - Drbohlav ve výšce 631 m n.m. a ústí do Sázavy severně od
Soutic ve výšce 312 m n.m. jako její levostranný přítok. Plocha povodí Želivky činí 1188,6 km2, délka toku
99,2 km, průměrný průtok u ústí 7,2 m3.s-1.
Řeka Želivka je významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČSR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Želivka protéká ve směru generelně jih - sever zhruba 2,8 km zsz. od lokality záměru.
Správcem toku je Povodí Vltavy s.p.
vodní nádrž Švihov
Jedná se o umělou vodní nádrž, vybudovanou v roce 1976. Nádrž Švihov vzdouvá vodu na řece Želivce
v délce 28 km. Přehradní hráz má výšku 58 m a délku v koruně 620 m. Rozloha vodní plochy činí 1670 ha.
Nádrž má stálý objem 18 mil. m3, zásobní objem 246 mil. m 3 a celkový objem 298,3 mil. m3. Plocha povodí
nádrže činí 1 670 km2, průměrný dlouhodobý roční průtok je 7,15 m3.s-1.
Nádrž Švihov je vodárenskou nádrží a je zdrojem vody pro město Praha.
Záměr je situován v povodí Želivky, v oblasti počátku vzdutí nádrže.
Speřický potok
Speřický potok je drobný vodní tok o délce zhruba 3,75 km. Speřický potok pramení ve Speřicích a vlévá se
zprava do Želivky na úrovni ř.km 42 toku.
Speřický potok protéká zhruba 2 km sz. od lokality záměru, zhruba 200 m jižně od okraje lokality provozu
protéká levostranný přítok Speřického potoka.
Na následujícím obrázku je patrná hydrologická situace zájmového území záměru (podrobněji viz příloha č.
1.6.).
Obrázek č. 7: Hydrologická situace
výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000 list 23-12
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Podzemní vody
Okolí lokality je tvořeno krystalickými horninami moldanubika, které jsou na zájmovém území zastoupeny
jednotvárnou sérií.
Podle hydrogeologického rajónování náleží zájmové území krystaliniku Českomoravské vrchoviny, rajónu 652
- "Krystalinikum v povodí Sázavy". Zájmové území se nachází ve střední části tohoto rajónu. Zvodnění je v
širším okolí zájmového území vázáno na puklinově propustné prostředí krystalických hornin a na kvartérní
sedimenty. Zvodnění krystalických břidlic je závislé na míře jejich rozpukání, otevřenosti puklin a na typu
výplně puklin. Cordieritické ruly a migmatity pláště granitoidních hornin centrální části moldanubického
plutonu jsou postiženy mladými tektonickými pohyby, pukliny mohou být otevřeny i do hloubky několika
desítek metrů, většinou s písčitohlinitou výplní. Celkově lze označit prostředí krystalinika jako nepříznivé pro
oběh a akumulaci podzemních vod, případné odběry podzemních vod z tohoto prostředí slouží převážně k
lokálnímu zásobování pitnou vodou.
Zóna přípovrchového rozvolnění krystalických hornin tvoří spolu s eluviem a kvartérním souvrstvím kolektor
mělké zvodně. Z kvartérních hornin lze zvodnění očekávat v prostředí hlinitých, hlinitopísčitých a
hlinitokamenitých deluviálních sedimentů a říčních náplavů v údolích vodních toků. Svahové sedimenty a
eluvia v jejich podloží na svazích tvoří kolektor s převážně tranzitní funkcí s občasným zvodněním zejména v
obdobích zvýšených srážek. Pro akumulaci podzemní vody mají největší význam mocnější polohy svahových
sedimentů na úpatích svahů a zejména fluviální sedimenty v údolích vodních toků, z nichž nejvýznamnější je
na zájmovém území tok Želivky.
Směr proudění podzemní vody na zájmovém území sleduje spád reliéfu a v údolích pak směr proudění
povrchové vody ve vodních tocích.

Zátopová území
Území záměru se nachází mimo zátopová území vodních toků.

Vodní zdroje
Záměr se nachází na území ochranného pásma vodárenského odběru Švihov. Jedná se o zdroj určený k
zásobování města Prahy pitnou vodou. Voda je do Prahy vedena z místa odběru štolovým přivaděčem.

C.II.4. Půda a horninové prostředí
Půda
V dotčeném území jsou zastoupeny kyselé hnědé půdy, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy.
Mají většinou příznivé vláhové poměry. Původní půdní pokryv byl v místě realizace záměru pravděpodobně
nahrazen navážkami (převrstvené zeminy) při terénních úpravách v době výstavby dálnice, popř. při
výstavbě stávajícího motorestu.
Záměrem jsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu (dočasný a trvalý zábor).
Část dotčených pozemků je podle katastru nemovitostí vedena jako zemědělská půda, část jako ostatní nebo
zastavěná plocha.
Parcely 283/1 a 284 jsou v současné době v celé své výměře součástí zemědělského půdního fondu (ZPF),
vedeny v zjednodušené evidenci. Jejich celková výměra je 25 883 m2, bonitovaná půdně ekologická jednotka
(BPEJ) 8.34.21 a 8.34.24. Pozemky, které budou zasaženy terénními zásahy (přeložky inženýrských sítí),
patří k ostatním plochám, způsob využití dálnice. Částečně budou výkopy prováděny na parcelách řazených k
ZPF (přeložka vedení vysokého napětí), využívané v současnosti jako pastviny a louky, BPEJ 8.34.21 a
8.34.24. Jedná se o parcely číslo 275 a 277.
Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne
1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu jsou tyto půdy zařazeny do
I. a III. třídy ochrany.
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Parcely

Kód BPEJ

Třída ochrany

283/1, 284, 275, 277

8.34.21
8.34.24.

I. třída ochrany ZPF
III. třída ochrany ZPF

Půda, jež je součástí ZPF, patří do skupiny hnědých půd kyselých, hnědých půd podzolových a jejich slabě
oglejených forem v mírně chladné oblasti, většinou na žulách a rulách a na různých jiných horninách (hlavní
půdní jednotka 34). Půdy jsou většinou lehké, slabě až středně štěrkovité, s příznivými vláhovými poměry.
Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze
ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně
pro liniové stavby zásadního významu. Do III. třídy ochrany zemědělské půdy jsou sloučeny půdy v
jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je
možno územním plánováním využít pro event. výstavbu.

Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území stavby následujícím
morfologickým jednotkám:
- provincie Česká vysočina
- soustava Českomoravská
- podsoustava Českomoravská vrchovina
- celek Křemešnická Vrchovina
- podcelek Humpolecká vrchovina
- okrsek Humpolecká kotlina.
Celek Křemešnická vrchovina náleží západní části Českomoravské vrchoviny. Humpolecká vrchovina je
východní částí Křemešnické vrchoviny. Jedná se o plochou vrchovinu, střední výška činí 580,2 m n.m.,
střední sklon 4°16’. Nejvyšším bodem humpolecké vrchoviny je Křemešník o výšce 765 m n.m.
Vlastní území záměru je lokalizováno na svažitém území se směrem spádnice k JZ. Nadmořská výška se na
lokalitě pohybuje okolo 535 m n.m. Původní charakter terénu v okolí lokality záměru je narušen zářezem,
kterým je vedeno těleso dálnice a dále upraveným svahem v místě stávající dálniční odpočívky.

Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území jednotvárné sérii Moldanubika. Širší okolí
zájmového území je budováno cordieritickými rulami a migmatity pláště granitických hornin centrálního
plutonu, který vystupuje k povrchu severovýchodně od lokality v okolí vrchu Melechov.
Horniny skalního podkladu přecházejí směrem do nadloží v hlinitopísčité eluvium s úlomky horniny. Oblast
náleží západní části Českomoravské vrchoviny, která podléhá intenzivní denudaci, z tohoto důvodu je
mocnost kvartérního pokryvu malá, kvartér je zastoupen převážně hlinitými písky a jílovito písčitými hlínami.
V údolích Želivky jsou kvartérní sedimenty tvořeny fluviálními písčitými a štěrkopísčitými usazeninami.
Charakter kvartérního pokryvu je na zájmovém území podmíněn reliéfem terénu. Na úbočích a úpatích svahů
lze očekávat svahové sedimenty hlinitého, případně hlinitopísčitého charakteru, případně sutě. Deprese
bývají vyplněny deluviofluviálními sedimenty
Mocnost kvartérních sedimentů se v oblasti pohybuje řádově v metrech, nižší mocnosti lze očekávat ve
vrcholových partiích a na prudších svazích, vyšší mocnosti kvartéru jsou pravděpodobné na úpatích svahů a
v údolích vodotečí.

Nerostné zdroje
Záměr se nachází mimo ložiska nerostných surovin. Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany.

Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby, území není poddolováno.

STRANA 27 z 50

MOTOREST SPEŘICE „A“
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.

C.II.5. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Oblast plánované dostavby náleží z biogeografického hlediska (Culek a kol., 1996) do Pelhřimovského
bioregionu, který leží v tzv. mezofytiku v západní polovině fytogeografického okresu Českomoravská
vrchovina. Převládá zde submontánní (podhorský) vegetační stupeň. V potenciální (původní) vegetaci
převládaly kyselé bučiny, o něco méně bylo květnatých bučin. V náhradní vegetaci převažují smrkové lesy,
louky a pastviny, v minulosti byly více zastoupeny rašelinné louky.

Fauna a flóra
Pro potřeby zpracování tohoto oznámení byl proveden zkrácený biologický průzkum a vypracován biologický
posudek, zahrnující jak botanickou tak zoologickou oblast. Znalecký posudek "Botanický průzkum v místě
rozšiřování a dostavby stávajících ploch stavby Motorest Speřice A, 6 km SZ od Humpolce (dálnice D1)" (viz
příloha č. 3 tohoto oznámení) zpracovaly RNDr. Zdeňka Lososová, PhD. a Mgr. Olga Rotreklová, PhD.
Zoologickou část Motorest Speřice „A“ (Melikana) - rozšíření a dostavba stávajících objektů (viz příloha č. 4
tohoto oznámení) zpracoval Mgr. Robert Vlk, PhD. V obou případech se jedná o průzkumy území se
zaměřením na ověření možnosti výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Botanický průzkum
Botanické šetření (průzkum) bylo provedeno přímo v místě záměru a v širším okolí (dosah stavebních prací).
Jednotlivé druhy rostlin byly určovány podle botanického klíče (Kubát et al. 2002). Charakteristika
jednotlivých biotopů byla upravena podle Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al. 2001), tj. příručky sestavené
pro účely mapování soustavy NATURA 2000. Rekonstruovaná vegetace byla zjišťována podle Geobotanické
mapy ČSSR (Mikyška et al. 1970). Nalezené druhy byly konfrontovány s Červeným seznamem rostlin ČR
(Holub & Procházka 2000) a s přílohou č. II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky
č.395/1992 Sb. [seznam zvláště chráněných druhů rostlin a hub].
Pro potřeby botanického šetření byl prostor rozdělen na dvě lokality, a to Lokalita č. 1 - louka severně a
severovýchodně od motorestu a Lokalita č. 2 - ohrazená louka severozápadně od motorestu.
V porostu Lokality č. 1 dominují trávy Anthoxanthum odoratum (tomka vonná), Dactylis glomerata (srha
říznačka), Festuca rubra (kostřava červená), Poa pratensis (lipnice luční) a Trisetum flavescens (trojštět
žlutavý). Často se vyskytující byliny jsou např.: Acetosa vulgaris (kyseláč luční), Achillea millefolium agg.
(řebříček obecný), Cardamine pratensis (řeřišnice luční), Cerastium holosteoides (rožec obecný), Plantago
lanceolata (jitrocel kopinatý), Hypochaeris radicata (prasetník kořenatý), Lotus corniculatus (štírovník
růžkatý) a Veronica serpyllifolia (rozrazil douškolistý). V disturbovaných místech se vyskytují někteří zástupci
ruderálních a plevelných porostů např.: Arabidopsis thaliana (huseníček rolní), Bromus mollis (sveřep
měkký), Cirsium arvense (pcháč oset), Erophila verna (osívka jarní), Galium aparine (svízel přítula).
Lokalita č. 2 se typem porostu neliší od předchozí lokality, rozdíl lze vysledovat pouze v prezenci/absenci
několika málo doprovodných druhů rostlin. Trávník je o něco méně narušovaný. Prostor je ohrazen
elektrickým ohradníkem, je tedy pravděpodobně pasen. Louka je z jihu částečně ohraničena výsadbou
okrasných dřevin, částečně náletovými dřevinami, v podrostu dřevin se vyskytují převážně ruderální druhy
rostlin.
Na sledovaném území nebyly během botanického průzkumu nalezeny chráněné druhy rostlin. Podrobný
přehled všech zjištěných druhů je uveden v příloze č. 3 tohoto oznámení.

Zoologický průzkum
Zoologické šetření (průzkum) na lokalitě bylo provedeno vizuální a akustickou formou bez použití jakýchkoli
odchytových metod. Byl prozkoumán charakter biotopů a zaznamenány všechny pozorované druhy
obratlovců. Velká část registrovaných druhů ptáků nebyla viděna, pouze slyšena, většinou ne přímo na
zkoumaných biotopech, ale v jejich okolí (zpěv z lesa).
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Prostor byl (stejně jako u botanického hodnocení) rozdělen na dvě části, a to M1 - prostor severně až
východně od stávajícího objektu a M2 - prostor severozápadně od stávajícího objektu.
Ze zástupců bezobratlých nebyly během kontroly zjištěny žádné pozoruhodné (zoologicky zajímavé) druhy.
Lze pouze předpokládat výskyt mnoha běžných druhů půdní a suchozemské fauny: např., žížal, plžů,
stejnonohých korýšů (stínky a svinky), pavoukovců (pavouci, sekáči a roztoči), stonožkovců (stonožky a
mnohonožky), chvostoskoků a hmyzu, zejména sarančí, ploštic, křísů, mšic, brouků, blanokřídlých
(mravenců, včel, vos apod.), motýlů (housenky) a dvoukřídlých (komárů a much). Ze zástupců ptáků byli
akusticky identifikováni konipas bílý, kvíčala obecná, pěnice černohlavá, straka obecná, špaček obecný,
zvonohlík zahradní, budníček menší, červenka obecná, pěnkava obecná, strakapoud velký, sýkora koňadra,
zvonek zelený. Během šetření nebyly dále zjištěny žádné pozoruhodné (zoologicky zajímavé) druhy savců.
Lze pouze předpokládat výskyt některých běžných druhů hmyzožravců (rejsek, krtek, ježek) a hlodavců
(hraboši, myšice), koza kamerunská (3 ex. v ohradě - dětský zookoutek).
Na lokalitě nebyly pozorovány žádné zvláště chráněné nebo významné druhy a ani je nelze (např. v jiném
období roku) příliš očekávat.

Územní systém ekologické stability, VKP, ZCHÚ, Natura 2000
V zájmovém území ani na vlastním řešeném území záměru nejsou vymezeny žádné prvky územního
systému ekologické stability. Všechny prvky sítě územního systému ekologické stability jsou situovány ve
značné vzdálenosti a mimo dosah jakýchkoliv vlivů záměru.
Na řešeném území ani v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují žádné významnější přírodní nebo přírodě
blízké ekosystémy. Nejbližším je lesní ekosystém s-v od stávající odpočívky, který nebude záměrem dotčen.
Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP).
V zájmovém území se nachází významný krajinný prvek vymezený ze zákona – les s-v od současných
ploch odpočívky. Lesní porost v těsné blízkosti plánované výstavby je řazen do kategorie lesů zvláštního
určení - lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou. Realizace
záměru nevyžaduje kácení na lesních pozemcích, dotčeno bude ochranné pásmo lesa.
V blízkém ani širším okolí záměru není vymezen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Na území záměru nezasahuje žádná ptačí oblast, které jsou součástí soustavy Natura 2000.
V zájmovém území záměru není vymezena žádné evropsky významná lokalita.

Krajina
Krajinný ráz vychází především z trvalých ekosystémových režimů krajiny, daných základními ekologickými a
přírodními podmínkami krajiny. V rámci antropogenních činností je krajinný ráz dotvářen do určitého souboru
typických přírodních a člověkem vytvářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako charakteristické a
identifikující.
Osídlení bioregionu se datuje od počátku středověku. Lesy jsou z větší části převedeny na smrkové
monokultury. V minulosti byly značně rozšířené louky a pastviny, jejichž zbytky jsou však dnes silně poničené
melioracemi. V současné krajině tohoto bioregionu jsou charakteristické jen drobné rašelinné louky, menší
rybníky a fragmenty podhorských bučin, převažují však kulturní smrčiny a orná půda.
Záměr je situován v těsné blízkosti dálnice D1, v místě již existující zástavby.
Z hlediska krajinného rázu lze dotčené území a jeho okolí charakterizovat jako kulturní krajinu, ve které se
střídají plochy zemědělsky využívané s plochami lesních porostů. Osídlení je poměrně řídké a hustota
odpovídá charakteru kraje.
Nejbližší okolí záměru (kromě již existující odpočívky a motorestu) tvoří dálnice na straně jedné a louky, lesní
porosty a rozptýlená krajinná zeleň na straně druhé. Lokalita však není nijak významně vizuálně
exponována. Charakter území je dokumentován ortofotomapou zájmového území. Zákres rozšíření a
dostavby je patrný na obrázku č. 15 (podrobněji viz příloha č. 1.5. Situace záměru na podkladu
ortofotomapy).
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Obrázek č. 8: Ortofotomapa zájmového území (současný stav)

C.II.6. Ostatní charakteristiky zájmového území
Osídlení (historie, využití území)
Zájmové území není rekreačně využíváno. Krátkodobé rekreační vyžití může být směřováno do okolních
lesních porostů, bude se však jednat o ojedinělé a krátkodobé aktivity. Pro rekreační vyžití slouží plochy
zahrádek a okolí obytných domů severně od řešeného prostoru, za lesním porostem.
Jiřice jsou jednou z nejstarších obcí založených želivskými premonstráty v místech bývalého pohraničního
hvozdu „Borek". Jméno vsi je odvozeno od jejího zakladatele či prvního osadníka – Jiřího. Osadníci si začali
říkat staročesky „Juřici“ a odtoud i název Jiřice. Nejstarší archivní dokument, který ves uvádí, je bula papeže
Honoria II z roku 1226. V roce 1341 se poprvé připomíná jiřická rychta, předchůdce dnešní obecní
samosprávy.
Jiřice vždy patřily mezi největší obce panství želivkého a později humpoleckého okresu s rozlohou cca 1200
ha. Patrilo k nim větší množství osad, samot a pazderen. Vývoj počtu obyvatelstva souvisel s rozvojem
blízkého Humpolce. Ke značnému úbytku došlo po 2. sv. válce a v 50-tých letech, kdy řada obyvatel odešla
do výrobního průmyslu Humpolce.

Hmotný majetek a kulturní památky
Na řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní a historické památky. V prostoru se rovněž
nenachází žádná drobná solitérní architektura. Řada pámátkových objektů se nachází uvnitř zástavby obce
(zejména kostel sv. Jakuba, fara, boží muka a další stavby).
Archeologické nálezy nejsou na dotčených plochách registrovány, archeologické nálezy na nedotčených
plochách však nelze vyloučit.

Hluk
Záměr se nachází při dálnici D1, která tvoří dominantní zdroj hluku v území. Rozložení pole hlukových hladin
v dotčeném území za stávajícího stavu je zřejmé z následujících obrázků:
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Obrázek č. 9: Pole hlukových hladin, stávající stav (bez záměru) - den

Obrázek č. 10: Pole hlukových hladin, stávající stav (bez záměru) - noc
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Je zřejmé, že hladiny hluku v prostoru záměru překračují hodnotu LAeq,T = 60/50 dB (den/noc). Překračují
tedy hygienický limit pro hlavní pozemní komunikace, s ohledem na historicky vzniklou hlukovou zátěž však
splňují limit pro tzv. starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc).
Významné technologické zdroje hluku se v území nenacházejí, součástí stávajícího motorestu Melikana jsou
pouze běžné zdroje hluku, které venkovní prostor prakticky neovlivňují.
Nejbližší resp. nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se nachází
170 metrů severně od záměru (od přilehlého okraje parkoviště) resp. 230 metrů od dálnice (od přilehlého
okraje). Jde o jednu obytnou usedlost na samotě při obci Speřice, další objekt je v tomto prostoru ve
výstavbě. Ve výše uvedených obrázcích je poloha obou objektů (resp. jejich chráněného venkovního
prostoru) označena body 1 a 2. Objekty jsou od dálnice a prostoru parkoviště částečně chráněny lesním
pásem šířky cca 35 metrů a délky cca 300 metrů. Jiné objekty určené k bydlení nebo rekreaci se v dotčeném
území nenacházejí.
Hladina hluku se v prostoru uvedených staveb pohybuje v pásmu cca L Aeq,T = 50-55/45-50 dB (den/noc). To
znamená, že hygienický limit pro hlavní pozemní komunikace L Aeq,T = 60/50 dB (den/noc) je zde splněn.

Dopravní infrastruktura
Záměr se nachází na stávající dálniční odpočívce v km 84 dálnice D1, směr Praha a navazuje na stávající
provozovaný motorest Melikana.
V současné době je na dálniční odpočívce umístěn tento počet parkovacích míst:
stání
stání
stání
stání

pro
pro
pro
pro

osobní automobily:
osoby s omezenou schopností pohybu:
autobusy:
návěsové tahače (kamiony):

61
2
4
10

Celkový počet přijíždějících vozidel za současného stavu nepřekročí cca 1000 osobních a 60 nákladních
vozidel nebo autobusů denně, stejný počet vozidel odjíždí.
Stávající dopravní problémy odpočívky lze shrnout následovně: kapacita je nedostatečná; kolmé parkování
hned u vjezdu z dálnice není z bezpečnostního hlediska ideální; při vjezdu do části parkoviště, které je plně
obsazené existuje nebezpečí, že může dojít k couvání motoristů do protisměru do volných parkovacích míst v
druhém oddílu parkoviště; podél parkovacích stání nejsou ve všech polohách důsledně chodníky, chodci se
pohybují po pojízdných plochách parkovišť; pohyb osob se sníženou možností pohybu je komplikovaný a
neodpovídá současným požadavkům.
Dálnice D1, na které se odpočívka nachází, je hlavní silniční dopravní tepnou České republiky ve směru
západ - východ. Intenzity dopravy jsou v profilu záměru dle sčítání Ředitelství silnic a dálnic z roku 2005
následující:
Tab.: Roční průměr denních intenzit dopravy, profil 2-8019 [voz/24 h] (ŘSD ČR, 2005)
těžká

osobní

motocykly

suma

14 915

22 818

67

37 800

Stav dálnice D1 je pro provoz záměru vyhovující.

Územní plánování
Pro území obce Jiřice byl zpracován územní plán v roce 1997 (Urbanistické středisko Jihlava), schválen dne
31.3.1998. Následovalo několik změn ÚP, přičemž zadání poslední změny (č. 3) je datováno 10/2005.
Vlastní řešené území není v územním plánu nijak řešeno, územní plán zachovává stávající odpočívku a
neuvažuje jiné využití vlastního území odpočívky ani jejího okolí. Výřez z územního plánu obce Jiřice je
patrný z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.7. Územně plánovací podklady).
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Obrázek č. 11: Územní plán obce Jiřice – výřez z mapové části (1997)

Zájmové území je rovněž řešeno v rámci Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Koncept
ÚP VÚC byl zpracován v březnu 2004, bylo zahájeno projednávání, ale není dosud schválen. V zájmovém
prostoru není navrhován žádný jiný záměr, ani nedochází ke střetu funkcí. Výřez z mapové části konceptu ÚP
VÚC je patrný z následujícího obrázku.
Obrázek č. 12: Územní plán velkého územního celku kraje Vysočina – výřez z mapové části (koncept, 2004)
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.

CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Vlivy na zdraví a veřejné zdraví, sociální a ekonomické dopady
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
-

se znečištěním ovzduší,
se zvýšenou hlukovou zátěží,
se znečištěním vody a půdy,
se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),
s psychickou zátěží.

Vlastní provoz motorestu a přilehlé odpočívky neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by
způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít přímé zdravotní
následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo
rizik.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné
negativní důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:
§

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

§

Postižitelné navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru v celém zájmovém území není
očekáváno. Vlivem provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin
hluku u nejbližší chráněné zástavby.

§

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

§

Navýšení dopravy vlivem dostavby a rozšíření odpočívky a motorestu lze považovat za málo
významné, v širším měřítku je pak zanedbatelné. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních
prostředků bude na vlastní odpočívce s ohledem na navržené řešení sníženo.

§

Záměr je situován na území ovlivněném antropogenní činností (stávající odpočívka a motorest),
v jehož okolí nejsou uvažovány jiné záměry spojené s trvalým či dlouhodobým pobytem osob
(bydlení, rekreace apod.). Narušení psychické pohody není předpokládáno.

Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako pozitivní, prakticky však málo významné.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající zázemí pro krátkodobou rekreaci obyvatel (zejména území zahrad u objektů
severně od řešeného území).

STRANA 34 z 50

MOTOREST SPEŘICE „A“
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocený záměr předpokládá rozšíření stávajícího motorestu a navýšení počtu parkovacích míst v jeho
okolí. Realizace tohoto záměru přinese mírný nárůst imisní zátěže škodlivinami produkovanými motory
vozidel využívajících parkoviště na přilehlé odpočívce. Množství emitovaných škodlivin však bude relativně
nízké a podstatným zůsobem nezmění stávající imisní zátěž způsobenou především dopravou na blízké
dálnici D1.
V průběhu výstavby může především během zemních prací docházet krátkodobě ke zvýšené emisi prašných
částic. Takové případy však budou časově limitovány a jejich dosah bude omezen pouze na plochu vlastního
staveniště a jeho nejbližší okolí. Rozsah a intenzita emise bude nižší než při provádění (např.) polních prací.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nevýznamné a zanedbatelné. Provoz motorestu
nebude příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem provozu motorestu a odpočívky není
předpokládáno.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci, ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro posouzení vlivů hluku bylo využito metodiky pro výpočet hladin hluku z dopravy (Liberko, M.: 1991,
novelizace 1996, 2004), zjištění místní situace (bez využití měření) a možností protihlukové ochrany,
zejména vzdálenosti k nejbližším hlukově chráněným prostorům.
Výpočty byly provedeny v programu HLUK+, verze 7.11 (registrační číslo 4028/Ing. Petr Mynář), který
vychází z výše uvedené metodiky a byl vyvinut ve spolupráci s jejím autorem. Datové soubory, ze kterých je
možno opakovaně získat uvedené výsledky, jsou archivovány u autora tohoto oznámení.
Rozložení pole hlukových hladin v dotčeném území po realizaci záměru je zřejmé z následujících obrázků:
Obrázek č. 13: Pole hlukových hladin, očekávaný stav (se záměrem) - den
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Obrázek č. 14: Pole hlukových hladin, očekávaný stav (se záměrem) - noc

Je zřejmé, že hluková situace v území zůstává po realizaci záměru prakticky nezměněna, dominantním
zdrojem hluku zůstává provoz na dálnici D1.
Srovnání stávajících a očekávaných hladin hluku v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném prostoru
staveb je provedeno v následující tabulce:
Tab.: Srovnání stávajících a očekávaných hladin hluku v referenčních bodech LAeq,T [dB]

Bod

1
2

Limit
(den/noc)
60/50
60/50

stávající stav
(bez záměru)
den
noc
50,3
47,3
48,4
45,4

očekávaný stav
(se záměrem)
den
noc
49,6
46,5
47,6
44,6

Ze srovnání vyplývá, že záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Naopak, realizace záměru
povede k dílčímu (byť celkově málo významnému) snížení hladin hluku v nejbližším resp. nejvíce dotčeném
chráněném prostoru staveb. To je způsobeno rozšířenou hmotou záměru, která bude tvořit bariéru proti
hluku šířenému jak z vlastního parkoviště, tak i z dálnice.
Součástí záměru nebudou žádná technologická zařízení, která by mohla vést k přeslimitním hlukovým vlivům
v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném prostoru nebo chráněném prostoru staveb. Veškeré
technologie použité pro vytápění, vzduchotechniku, klimatizaci apod. budou představovat běžné typové
výrobky, příslušně atestované, bez negativních vlivů na širší okolí.
Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových
komunikací celkově málo významným způsobem, navíc půjde o vliv dočasný a krátkodobý.
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Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové vody
vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik
Na lokalitě výstavby se nenachází žádný vodní tok, záměrem není vyvolána potřeba přeložky vodních toků
nebo úprava jejich koryta nebo jiné přímé vlivy na vodní toky nebo nádrže.
Odpadní vody splaškové nebudou v provozu čištěny a následně vypouštěny do vodních toků. Vody splaškové
budou předávány do veřejné kanalizace města Humpolec zakončené městskou ČOV.
Odpadní vody technologické nebudou produkovány.
Srážkové vody zachycené na střechách budov budou zasakovány do podzemí. Srážkové vody zachycené na
zpevněných plochách komunikací a parkoviště budou odváděny sedimentační nádrže, ze které budou
předávány do dálniční kanalizace. Vody dálniční kanalizace jsou vyústěny do stávající retenční nádrže.
Navržené řešení nepředstavuje na lokalitě nový stav, jedná se o rozšíření stávající vodohospodářské části
provozu dálniční odpočívky a motorestu. Rozšířením provozu dojde k navýšení odtoku vod z komunikací a
parkovišť o zhruba 5 900 m3, to odpovídá průměrnému odtoku zhruba 0,19 l.s-1.
Recipientem srážkových vod je Speřický potok, ochranu toku pro případ přívalových srážek zajišťuje retenční
nádrž odvodnění dálnice.
vlivy na jakost povrchových vod
Zátěž odváděných srážkových vod zůstane zachována na stávající úrovni, nárazově lze očekávat zvýšené
koncentrace chloridů ze zimní údržby. Pro případ splachů úkapů ropných látek je na výstupu ze sedimentační
nádrže zařazeno sorpční čistění.
S ohledem na charakter záměru nelze vyloučit mimořádnou situaci v důsledku úniku látek nebezpečných
vodám během provozu (ropné látky). Maximální objem úniku lze předpokládat ve výši objemu palivové
nádrže nákladního automobilu, přeprava nákladů závadných látek je v daném úseku D1 vyloučena. Způsob
řešení nakládání s vodami ze zpevněných ploch nepředstavuje významné riziko přímého ohrožení kvality
povrchových vod ani v případě takového úniku - škodliviny budou v nejméně příznivém případě odvedeny do
sedimentační nádrže, kde dojde ke gravitačnímu odloučení ropné fáze a jejím shromáždění při povrchu.

Vlivy na podzemní vody
vlivy na hydrogeologické charakteristiky
Lokalita záměru se nachází v oblasti s nepříznivými podmínkami pro oběh a akumulaci podzemní vody.
Záměr se nachází na svahových partiích. Z těchto důvodů není předpokládána existence významného
mělkého zvodnění v podloží stavby, výskyt podzemní vody s relativně rychlým postupem do nižších poloh lze
očekávat ve srážkových obdobích. Není předpokládáno zasažení hladiny podzemní vody výkopovými pracemi.
Výstavbou nových zpevněných ploch dojde k převedení části srážek (cca 0,2 l.s-1) do povrchového odtoku na
úkor vsaku a evapotranspirace. Naopak srážkové vody zachycené na střechách objektů budou odváděny na
volný terén, kde mohou zčásti zasakovat do podzemí. Uvedené vlivy jsou s ohledem na rozsah
hydrologického povodí lokality bez významu.
Výstavba ani provoz záměru nevyžaduje jímání nebo čerpání podzemních vod, zásobování pitnou vodou je
řešeno veřejným rozvodem.
S ohledem na uvedené skutečnosti lze konstatovat, že záměr je bez vlivu na hydrologické charakteristiky
jako je výška hladiny podzemních vod, objem infiltrace, směr proudění, propustnost prostředí a podobně.
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vlivy na kvalitu podzemních vod
Nejsou předpokládány významné vlivy na kvalitu podzemních vod při běžném provozu. Vody ze zpevněných
ploch komunikací a parkovišť, které mohou mít oproti srážkové vodě změněnou kvalitu, budou odvedeny do
povrchového toku. U srážkových vod ze střech, které mohou být odváděny na volný terén nelze změnu
kvality očekávat.
Během provozu stavby nelze vyloučit havarijní únik nebezpečných látek (pohonné hmoty). Riziko ohrožení
kvality podzemních vod je však nízké. Případný únik na zpevněné ploše je bez možnosti průniku do podzemí.

Vlivy na vodní zdroje
Povrchové ani podzemní zdroje pitné vody nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.
Vliv na podzemní a povrchovou vodu v posuzované oblasti a jeho širším okolí lze souhrnně hodnotit jako
nevýznamný.

D.I.5. Vlivy na půdu, geologické poměry a přírodní zdroje
Vliv na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu jsou dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF),
pozemkům určeným k plnění funkcí lesa nebo ovlivněním její kvality. Záměr bude realizován na pozemcích
zařazených převážně do III. třídy ochrany půdy (cca 80%), část dotčených pozemků patří do I. třídy
ochrany. Před výstavbou bude provedeno jejich trvalé vynětí. Kvalitní ornice (skrytý půdní profil cca 30 cm)
bude použita pro ozelenění a k projektovaným parkovým úpravám.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při rekonstrukci a výstavbě
objektů nepředpokládá negativní vliv.

Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Stavba předpokládá terénní úpravy v malém rozsahu a nízký objem výkopových prací. S výstavbou ani
provozem záměru nebudou spojeny významné vlivy na skladbu horninového prostředí, vrstevní sled nebo
charakter.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu stavby může dojít
k úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty), zasažení nezpevněných ploch je však málo pravděpodobné.

Vlivy na nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru je bez nároků na těžbu nerostných
surovin pro potřebu výstavby ve významném rozsahu. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku
přípravy nebo provozu záměru dotčeny.

Vlivy na jiné přírodní zdroje
Stavbou nebudou zasaženy jiné přírodní zdroje než zdroje výše hodnocené, další vlivy na tuto složku
prostředí nejsou očekávány.
Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.

D.I.6. Vlivy na živé složky přírody
Záměr je umístěn z větší části v ekologicky nestabilním území, na plochách a pozemcích zcela přetvořených
člověkem. Největší vliv na společenstva (v historicky nejbližší době) měla výstavba dopravního koridoru
dálnice D1. Postupnou sekundární sukcesí vznikla společenstva lučního (stepního), lesního, nejčastěji však
ekotonního (přechodného) charakteru, dobře ilustrující schopnost organismů (zvláště rostlin) čelit i značné
antropogenní zátěži na jejich prostředí.
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Na dotčených plochách bylo provedeno biologické šetření (viz příloha č. 3), kterému předcházela rešerše
odborné literatury. Biotopy, které se zde nacházejí, je možno přiřadit k biotopu T1.3 poháňkové pastviny1.
Biotop je však na lokalitě ochuzen o řadu diagnostických a dominantních druhů, naopak do něj proniká řada
druhů plevelných a ruderálních. Během šetření nebyly zjištěny žádné pozoruhodné (botanicky a zoologicky
zajímavé), či potenciálně významné druhy typické pro Pelhřimovský bioregion. Populace i jinde běžných
druhů nejsou nijak početné a společenstva živočichů jsou celkově druhově chudá. Lze předpokládat výskyt
běžných, ekologicky zcela nenáročných zástupců bezobratlých, ptáků, či savců.
Průzkumem nebyly zjištěny chráněné druhy rostlin a živočichů (podle Vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb.), nebyl
zjištěn potenciální výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Jejich výskyt není rovněž
očekáván v jiném období roku. Nelze tedy předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení.
Dostavba stávajících objektů a rozšíření motorestu na zemědělsky využívané pozemky (louka resp. pastvina),
včetně úpravy parkovacích ploch, zásadním způsobem neovlivní stávající spektrum zástupců flóry a fauny.
Rovněž nebudou nevratně poškozeny přírodě blízké biotopy. Vhodně provedené sadovnické úpravy (s
uplatněním domácích druhů dřevin) naopak mohou stávající situaci zlepšit, např. poskytnutím vhodných
hnízdních možností zpěvnému ptactvu.
V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí (potenciálně ovlivněném výstavbou)
se nenachází prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými
prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dotčeno je
ochranné pásmo lesa). Není rovněž ovlivněn žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ani nemá významný vliv na žádnou evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

D.I.7. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna dřívější antropogenní činností, realizace záměru
charakter krajiny významně nezmění. V prostoru je nutno uplatňovat spíše architektonické a urbanistické
měřítko s požadavkem na začlenění objektu do krajiny.
Situace záměru na podkladu ortofotomapy je patnrá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.5.).
Obrázek č.15: Situace záměru na podkladu ortofotomapy zájmového území (výhledový stav)

1

ve smyslu Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al. 2001)
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D.1.8. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy obsluhující záměr. Je očekáváno, že
zvýšení kapacity a atraktivity dálniční odpočívky zvýší i její návštěvnost. Toto zvýšení však nebude významné
a nepřekročí cca 500 osobních vozidel denně (ze stávajících cca 1000 na cca 1500 vozidel denně) a cca 40
těžkých vozidel a autobusů denně (ze stávajících cca 60 na cca 100 vozidel denně).
Z absolutního hlediska však nedochází k nárůstu intenzit dopravy na dálnici D1, prakticky veškerá vozidla
navštěvující záměr se budou vydělovat z dopravního proudu projíždějícího po dálnici D1 při cestě za jiným
cílem.
Záměr neovlivňuje ostatní komunikace v území ani stávající pěší nebo cyklistické trasy.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho provozu, půjde navíc o vliv dočasný.
Záměr nepovede k zásahům do stávající infrastruktury ani k jejímu rozvoji. Infrastrukturní sítě budou využity
pouze pro vlastní potřebu, a to na základě smluvního vztahu s jejich vlastníky resp. správci.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a tradice
V prostoru záměru se nachází pouze objekty současného motorestu, které budou v rámci záměru využity.
Jiné stavební objekty či nemovitý hmotný majetek ani architektonické a historické památky se v řešeném
nebo zájmovém území nenacházejí. Z důvodu jejich absence tedy nebudou ovlivněny.
Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné
události, místo spojené s významnou osobou. Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací
nelze na nezastavěných plochách vyloučit. Z tohoto důvodu bude třeba zajistit v průběhu výstavby odborný
archeologický dozor.

D.I.10. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.

ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých negativních vlivů je vymezen rozsahem stavby, nazazující automobilovou dopravou a
ovlivněním vybraných složek životního prostředí.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit vlivy na povrchové vody a vlivy na živé složky přírody. V obou
charakteristikách jsou důsledky realizace záměru jsou hodnoceny jako prakticky málo významné až
zanedbatelné. V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako velmi
nízké až nulové.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím státní
hranice jsou vyloučeny.
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D.IV.

OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
„ při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
-

omezování emise tuhých látek,

-

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

-

budou dodržována opatření pro prevenci úkapů nebo úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

-

stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek.

„ po ukončení zimní sezóny zajistit neodkladně odstranění posypových materiálů z ploch všech komunikací
a omezit tak případnou emisi prachu;
„ dešťové vody ze zpevněných ploch mimo střechy budou odváděny přes sedimentační nádrž do stávající
dálniční kanalizace; sedimentační nádrž bude na výstupu opatřena fibroilovým filtrem; objem
sedimentační nádrže, přípustný odtok a přípustná kvalita vypouštěných srážkových vod budou stanoveny
podle požadavků správce kanalizace a dotčeného vodního toku v dalších fázích přípravy stavby;
„ srážkové vody ze střech objektů budou sváděny na terén s odtokem do přirozených terénních sníženin;
je vhodné část této vody jímat a využívat na zálivku vegetace v areálu odpočívky a motorestu; za tímto
účelem je vhodné vybudovat retenční nádrž pro srážkové vody ze střech;
„ pro doplnění stávající zeleně a nové výsadby je vhodné navrhnout domácí druhy odpovídající místním
klimatickým podmínkám a přizpůsobit půdní poměry jejich požadavkům; využít zejména druhy a
kultivary dřevin, které jsou vhodné pro výsadbu v blízkosti komunikací; zajistit řádnou péči o veškerou
zeleň v areálu včetně provedení případných dosadeb za uhynulé jedince;
„ architektonické ztvárnění objektu (zejména jeho barevné řešení) by mělo vycházet z charakteru okolí
stavby tak, aby byly respektovány podmínky v okolí stavby a nové objekty nevytvářely výrazné
dominanty na přírodním pozadí lokality;
„ při volbě technologií záměru (vzduchotechnika, klimatizace apod.) je nutno dbát běžných pravidel
protihlukové ochrany;
„ osvětlení areálu řešit tak, aby příliš neobtěžovalo světelným smogem okolí odpočívky;
„ v případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum;
„ během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize jednotlivých objektů vodohospodářské
části stavby.

D.V.

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter záměru (motorest a odpočívka) není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování
životního prostředí, ani nedává předpoklady k negativním dopadům na veřejné zdraví.
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Umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné
zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr nachází (plochy pro dopravu, zemědělská půda) není
mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na
životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
(údaje podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru)

E.I.

POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
E.I.1. Varianty lokalizace stavby
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace), které je vázáno na plochu pozemku
vymezeného v projektové dokumentaci a v oznámení.
Významnou skutečností pro umístění v dané lokalitě je návaznost na stávající odpočívku a motorest. Záměr
proto nebyl řešen ani hodnocen v jiných lokalizačních variantách.
Umístění záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.

E.I.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty technologického řešení
záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.

E.II.

POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující
nerealizaci stavby.
Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání plochy areálu v současném využití.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Území je narušené lidskou aktivitou a z hlediska žádné ze složek a faktorů
životního prostředí nepožívá žádné zvýšené ochrany, využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska
územního plánování a lze očekávat, že záměr nebude v rozporu s územně plánovací dokumentací ve
výhledu.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako velmi
nízkou bez významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití a rozvoje území.

STRANA 43 z 50

MOTOREST SPEŘICE „A“
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.

MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí záměru 1:10 000
1.4. Situace okolí stavby 1:5 000
1.5. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
1.6. Hydrologická situace
1.7. Územně plánovací podklady
1.8. Fotodokumentace
2. Situace záměru
- architektonický návrh
- stavební objekty
- inženýrské sítě
- model navrženého rozšíření a dostavby
3. Botanický průzkum – znalecký posudek
4. Zoologický průzkum – znalecký posudek
5. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizace zpracovatele oznámení

F.II.

DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G

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

G.I.

INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. zákona č.
163/2006 Sb. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu
dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7
zákona. Své písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20ti dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude
součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.2.

INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je dostavba a rozšíření stávajících objektů v prostoru stávající
odpočívky a motorestu Melikana:
MOTOREST SPEŘICE „A“ - Rozšíření a dostavba stávajících objektů
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

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

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se
ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad kraje Vysočina.
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji:
stání
stání
stání
stání

pro
pro
pro
pro

osobní automobily:
osoby s omezenou schopností pohybu:
autobusy:
návěsové tahače (kamiony):

stávajicí zastavěná plocha

106 (za současného stavu 61, tj. rozšíření o 45)
6 (za současného stavu 2, tj. rozšíření o 4)
8 (za současného stavu 4, tj. rozšíření o 4)
10 (za současného stavu 10, tj. beze změny)

- budovy:
- ostatní zpevněné plochy:

1.180,2 m2
8.114,2 m2
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výhledová zastavěná plocha - budovy:
- ostatní zpevněné plochy:

2.732,1 m 2
13.130,3 m2

Záměr je umístěn v prostoru stávající odpočívky a motorestu Melikana na dálnici D1 – směr Praha, km 84.
kraj:

Vysočina

okres:

Pelhřimov

obec:

Jiřice

katastrální území:

Speřice; 150281

Prostor, do kterého je záměr umisťován, je podle územně plánovacích podkladů určen k zachování stávající
funkce.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů).
Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

Navrženým záměrem nedochází k žádným funkčním změnám ve využití vlastního dotčeného území ani v jeho
okolí. Podle platných územně plánovacích podkladů nejsou v řešeném území uvažovány jiné záměry, které
by vedly k významné kumulaci vlivů v dotčeném území. Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb či
vyvolaných investic.
Cílem předloženého záměru je rozšíření stávajících služeb a zřízení nových typů služeb pro osoby cestující po
dálnici D1. V konečné podobě by odpočívka měla mít parametry evropského standardu, a svou technickou a
kulturní úrovní by měla odpovídal předpokládaným nárokům s pohledem několik desetiletí dopředu.
Umístění je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách.
Lokalizace záměru nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými dopady
provozu ani z hlediska ochrany životního prostředí.

Rozsah stavby
Předmětem záměru je soubor stavebních úprav a novostaveb :
® Stavební úpravy stávajícího objektu motorestu Melikana.
® Přístavby objektů ke stávajícímu motorestu, přístavby budou s funkcí poskytování restauračních služeb.
® Novostavba objektu pro technickou údržbu, s trafostanicí a záložním zdrojem
® Rozšíření parkovacích ploch, chodníků a ploch se sadovými úpravami.
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® Novostavby doplňkových staveb: stan s letním občerstvením, plochy určené pro dětské hřiště, piknikový
areál.
® Zřízení informačních panelů a informačního sloupu u vjezdu do areálu.
® Nezbytné úpravy a přeložky inženýrských sítí, vybudování nových tras inženýrských sítí.

Urbanistické řešení
Předpokládané rozšíření areálu odpočívky bude řešeno přístavbami ke stávajícímu motorestu Melikana.
Přístavby budou řešené jako dvoupodlažní stavby, přistavěné ze dvou stran stávajícího motorestu (ve směru
podél dálnice).
Nedílnou součástí rozšíření areálu jsou vnější zpevněné plochy – parkoviště a chodníky. Tyto plochy jsou
doplněny parkovou zelení.
Kromě základních staveb jsou navrženy ještě některé doplňkové stavby jako: stan pro letní občerstvení
s relaxačními odpočivnými plochami. Dále se pak počítá se stavbou objektu pro technickou údržbu vnějších
ploch v západní části areálu. K této stavbě bude přiřazena nová trafostanice doplněná o náhradní zdroj
elektrické energie – dieselagregát.
Rozsah stavby je patrný z následujícího obrázku. Podrobnější situace viz příloha č. 1.3 Situace okolí záměru.
Obrázek č. 2: Situace okolí záměru (1:10 000)

G.III.

INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci,
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a faktorů
přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
nízké až zanedbatelné. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově
málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
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Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje žádné škodliviny (hluk,
znečištění ovzduší), které by mohly samy o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k
překračování příslušných hygienických limitů. Nejbližší chráněný prostor staveb (obytné objekty) je situován
cca 170 m severně od odpočívky, souvislá obytná zástavba pak cca 400 m s. (Speřice). Okolí záměru není
využíváno k rekreačním účelům.
V území nebyl zjištěn výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat
jejich ohrožení. V území určeném pro výstavbu záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází prvky
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky ani s žádnými
zvláště chráněnými územími nebo evropsky významnými lokalitami nebo ptačími oblastmi (Natura 2000).
V prostoru záměru se nenachází žádné stavební objekty kromě stávajícího motorestu, nemovitý hmotný
majetek ani architektonické a historické památky.
Záměr nevyvolá zvýšení intenzit dopravy na komunikační síti. Veškerá doprava zajíždějící na odpočívku a
k motorestu se vyděluje z dopravního proudu na dálnici a směřuje tedy za jiným cílem.
Záměr nepředstavuje ani významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina a další) jsou možné vlivy záměru dostavby a rozšíření motorestu Speřice „A“ přijatelně
nízké. Záměr proto nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Území je narušené lidskou aktivitou a z hlediska žádné
ze složek a faktorů životního prostředí nepožívá žádné zvýšené ochrany, využití území
nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a lze očekávat, že záměr nebude
v rozporu s územně plánovací dokumentací ve výhledu.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako velmi nízkou až zanedbatelnou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití a rozvoje území.
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ČÁST H

(PŘÍLOHY)
Mapové, grafické a další přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska záměru s územně plánovací dokumentace je
uvedeno v příloze č. 5 (Doklady):
Městský úřad v Humpolci, Stavební úřad, č.j.: Stav/12684/06/Dv ze dne 7.6.2006:
„Obec Jiřice má v současné době zpracovaný a schválený územní plán obce pouze pro vlastní obec, ale ne
pro její místní část s ohledem na dobu jeho pořízení. Navržené umístění stavby se nachází v katastru
místní části Speřice, Pro kterou územně plánovací dokumentace nebyla pořízena. Z tohoto důvodu se
v této lokalitě rozhoduje o umisťování staveb v územním řízení.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dostavbu stávajícího zařízení je reálný předpoklad, že navržená dostavba
nebude v rozporu se záměry územního plánovaní ve výhledu.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 5
(Doklady):
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí, č.j.: KUJI 14794/2006 (OZP 33/2006 Vac) ze dne
2.6.2006:
„… záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani pta čí oblasti.“

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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BOTANICKÝ PRŮZKUM V MÍSTĚ ROZŠIŘOVÁNÍ A DOSTAVBY
STÁVAJÍCÍCH PLOCH STAVBY MOTOREST SPEŘICE „A“
6 KM SZ HUMPOLCE (DÁLNICE D1)

Objednavatel ZP: Ing. Alexandr Mertl
Trstěnice u Litomyšle

květen 2006

Cílem botanického průzkumu bylo provést biologické zhodnocení území, na kterém je
plánováno rozšíření parkovacích ploch motorestu Melikana 6 km SZ od Humpolce (dálnice
D1). Botanický výzkum byl zaměřen především na zjištění výskytu zvláště chráněných druhů
rostlin na lokalitě, vyhodnocení dopadu záměru a na případné návrhy opatření.
Jednotlivé druhy rostlin byly určovány podle botanického klíče (Kubát et al. 2002).
Charakteristika jednotlivých biotopů je upravena podle Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al.
2001), tj. příručky sestavené pro účely mapování soustavy NATURA 2000. Rekonstruovaná
vegetace byla zjišťována podle Geobotanické mapy ČSSR (Mikyška et al. 1970). Nalezené
druhy byly konfrontovány s Červeným seznamem rostlin ČR (Holub & Procházka 2000) a s
přílohou č. II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.
[seznam zvláště chráněných druhů rostlin a hub].
Botanický průzkum proběhl 16. května 2006.
Sledované území leží v těsné blízkosti dálnice D1 6 km SZ od Humpolce v nadmořské
výšce asi 420 m n. m. Území spadá do fytochorionu Českomoravská vrchovina ve smyslu
členění Skalického (Skalický 1989). Potenciální přirozenou vegetaci zde tvořily acidofilní
doubravy (Mikyška et al. 1970). V současné době se tento typ vegetace na lokalitě
nevyskytuje lokalita je zcela odlesněna a náhradní luční porosty jsou pravděpodobně částečně
paseny.
Charakteristika lokalit:
Lokalita č. 1
Louka severně a severovýchodně od motorestu Melikana. Louka se nachází
v nadmořské výšce 540−544 m, je orientovaná převážně k jihu s přibližným sklonem 2°.
V porostu dominují trávy Anthoxanthum odoratum (tomka vonná), Dactylis glomerata (srha
říznačka), Festuca rubra (kostřava červená), Poa pratensis (lipnice luční) a Trisetum
flavescens (trojštět žlutavý). Často se vyskytující byliny jsou např.: Acetosa vulgaris (kyseláč
luční), Achillea millefolium agg. (řebříček obecný), Cardamine pratensis (řeřišnice luční),
Cerastium holosteoides (rožec obecný), Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý), Hypochaeris
radicata (prasetník kořenatý), Lotus corniculatus (štírovník růžkatý) a Veronica serpyllifolia
(rozrazil douškolistý).
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V disturbovaných místech se vyskytují někteří zástupci ruderálních a plevelných
porostů např.: Arabidopsis thaliana (huseníček rolní), Bromus mollis (sveřep měkký),
Cirsium arvense (pcháč oset), Erophila verna (osívka jarní), Galium aparine (svízel přítula).
Zjištěnou vegetaci lze zařadit do porostů T1.3 poháňkové pastviny ve smyslu členění
uvedeného v Katalogu biotopů (Chytrý et al. 2001). Tento typ porostu je sekundární, je pro
něj důležitý pravidelný režim kosení nebo pasení. Je typický pro podhorské a horské polohy
České republiky.
Na dané lokalitě se nevyskytuje žádný taxon chráněných nebo ohrožených druhů
cévnatých rostlin.
Seznam všech druhů zjištěných na lokalitě č. 1 (v abecedním pořadí):
Acetosa vulgaris (kyseláč luční)
Achillea millefolium agg. (řebříček obecný)
Alchemilla vulgaris agg. (kontryhel obecný)
Alopecurus pratensis (psárka luční)
Anthoxanthum odoratum (tomka vonná)
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)
Arabidopsis thaliana (huseníček rolní)
Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl)
Bromus mollis (sveřep měkký)
Cardamine pratensis (řeřišnice luční)
Carum carvi (kmín kořenný)
Cerastium holosteoides (rožec obecný)
Cirsium arvense (pcháč oset)
Cirsium vulgare (pcháč obecný)
Dactylis glomerata (srha laločnatá)
Epilobium sp. (vrbovka)
Erophila verna (osívka jarní)
Festuca rubra (kostřava červená)
Galium aparine (svízel přítula)
Geranium pusillum (kakost maličký)
Glechoma hederacea (popenec obecný)
Hypericum perfoliatum (třezalka tečkovaná)
Hypochaeris radicata (prasetník kořenatý)
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Lamium purpureum (hluchavka nachová)
Leucanthemum vulgare (kopretina bílá)
Lotus corniculatus (štírovník růžkatý)
Luzula campestris (bika ladní)
Myosotis stricta (pomněnka drobnokvětá)
Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý)
Plantago major (jitrocel větší)
Plantago media (jitrocel prostřední)
Poa annua (lipnice roční)
Poa pratensis (lipnice luční)
Polygonum aviculare agg. (rdesno ptačí truskavec)
Potentilla anserina (mochna husí)
Potentilla argentea (mochna stříbrná)
Ranunculus acris (pryskyřník prudký)
Rumex crispus (šťovík kadeřavý)
Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý)
Silene latifolia subsp. alba (knotovka bílá)
Stenactis annua (hvězdník roční)
Tanacetum vulgare (vratič obecný)
Taraxacum sect. Ruderalia (smetanka lékařská)
Trifolium pratensis (jetel luční)
Trifolium repens (jetel plazivý)
Trisetum flavescens (trojštět žlutavý)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Veronica arvensis (rozrazil rolní)
Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek)
Veronica persica (rozrazil perský)
Veronica serpyllifolia (rozrazil douškolistý)
Vicia sp. (vikev)
Viola arvensis (violka rolní)
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Lokalita č. 2
Ohrazená louka severozápadně od motorestu Melikana. Louka se nachází v nadmořské
výšce 538−540 m, je orientovaná převážně k jihu s přibližným sklonem 2°.
Lokalita se typem porostu neliší od předchozí lokality, liší se pouze prezencí/absencí
několika málo doprovodných druhů rostlin (viz přiložené seznamy druhů). Trávník je o něco
méně narušovaný. Louka je ohrazena elektrickým ohradníkem, je tedy pravděpodobně pasena.
V porostu dominují trávy Anthoxanthum odoratum (tomka vonná), Dactylis glomerata
(srha říznačka), Festuca rubra (kostřava červená) a Poa pratensis (lipnice luční). Často se
vyskytující byliny jsou např.: Achillea millefolium agg. (řebříček obecný), Cerastium
holosteoides (rožec obecný), Hypericum perfoliatum (třezalka tečkovaná) Plantago
lanceolata (jitrocel kopinatý), Taraxacum sect. Ruderalia (smetanka lékařská) a Veronica
serpyllifolia (rozrazil douškolistý).
V disturbovaných místech se vyskytují někteří zástupci ruderálních a plevelných
porostů např.: Arabidopsis thaliana (huseníček rolní), Cirsium arvense (pcháč oset), Erophila
verna (osívka jarní), Galium aparine (svízel přítula) a Urtica dioica (kopřiva dvoudomá).
Zjištěnou vegetaci lze také zařadit do porostů T1.3 poháňkové pastviny ve smyslu
členění uvedeného v Katalogu biotopů (Chytrý et al. 2001).
Na dané lokalitě se nevyskytuje žádný taxon chráněných nebo ohrožených druhů
cévnatých rostlin.
Seznam všech druhů zjištěných na lokalitě č. 2 (v abecedním pořadí):
Achillea millefolium agg. (řebříček obecný)
Alchemilla vulgaris agg. (kontryhel obecný)
Anthoxanthum odoratum (tomka vonná)
Arabidopsis thaliana (huseníček rolní)
Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl)
Bellis perennis (sedmikráska chudobka)
Bromus mollis (sveřep měkký)
Cardamine pratensis (řeřišnice luční)
Carum carvi (kmín kořenný)
Cerastium holosteoides (rožec obecný)
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná)
Cirsium arvense (pcháč oset)
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Cirsium vulgare (pcháč obecný)
Dactylis glomerata (srha laločnatá)
Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka)
Festuca rubra (kostřava červená)
Hypericum hirsutum (třezalka chlupatá)
Hypericum perfoliatum (třezalka tečkovaná)
Hypochaeris radicata (prasetník kořenatý)
Luzula campestris (bika ladní)
Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý)
Poa pratensis (lipnice luční)
Ranunculus acris (pryskyřník prudký)
Silene latifolia subsp. alba (knotovka bílá)
Tanacetum vulgaris (vratič obecný)
Taraxacum sect. Ruderalia (smetanka lékařská)
Trifolium pratensis (jetel luční)
Trifolium repens (jetel plazivý)
Trisetum flavescens (trojštět žlutavý)
Tussilago farfara (podběl obecný)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Veronica arvensis (rozrazil rolní)
Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek)
Veronica persica (rozrazil perský)
Veronica serpyllifolium (rozrazil douškolistý)
Vicia sp. (vikev)
Viola arvensis (violka rolní)
Louka je z jihu částečně ohraničena výsadbou okrasných dřevin, částečně náletovými
dřevinami, v podrostu dřevin se vyskytují převážně ruderální druhy rostlin.
Ani v tomto porostu se nevyskytuje žádný taxon chráněných nebo ohrožených druhů
cévnatých rostlin.
Seznam všech druhů zjištěných v jižní lemu lokality č. 2 (v abecedním pořadí):
Acer pseudoplatanus (javor klen)
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)
Arabidopsis thaliana (huseníček rolní)
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Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl)
Barbarea vulgaris (barborka obecná)
Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší tobolka)
Centaurea jacea (chrpa luční)
Chenopodium album (merlík bílý)
Elytrigia repens (pýr plazivý)
Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka)
Forsythia suspensa (zlatice převislá)
Galeopsis tetrahit agg. (konopice polní)
Galium aparine (svízel přítula)
Hippophaë rhamnoides (rakytník řešetlákový)
Lactuca serriola (locika kompasová)
Lamium purpureum (hluchavka nachová)
Leucanthemum vulgare (kopretina obecná)
Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný)
Philadelphus coronarius (pustoryl věncový)
Physocarpus opulifolius (tavola kalinolistá)
Pinus sylvestris (borovice lesní)
Plantago major (jitrocel větší)
Poa annua (lipnice roční)
Prunus avium juv. (třešeň ptačí)
Rumex crispus (šťovík kadeřavý)
Sorbus aucuparia (jeřáb obecný)
Spiraea sp. (tavolník)
Stellaria media (ptačinec žabinec)
Symphytum officinale (kostival lékařský)
Thlaspi arvense (penízek rolní)
Trifolium medium (jetel prostřední)
Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec nevonný)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Veronica polita (rozrazil lesklý)
Veronica sublobata (rozrazil laločnatý)
Vicia sepium (vikev plotní)
Viola canina (violka psí)
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Závěr:
Na sledovaném území nebyly během botanického průzkumu nalezeny chráněné druhy
rostlin. Biotopy, které se zde nacházejí, bylo možno přiřadit k biotopu T1.3 poháňkové
pastviny ve smyslu Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al. 2001). Biotop je však na
lokalitě ochuzen o řadu diagnostických a dominantních druhů, naopak do něj proniká řada
druhů plevelných a ruderálních. Vzhledem k tomu, že se lokalita nachází v těsné blízkosti
dopravní komunikace, nebude zde problém s dopravou materiálu na stavbu. Stavbu je nutné
provádět šetrně s ohledem na okolní lesní porosty, které by neměly být stavbou narušeny. Pro
případné výsadby dřevin kolem zbudovaných parkovacích ploch je vhodné volit domácí
druhy dřevin, např. habr obecný (Carpinus betulus), lísku obecnou (Corylus avellana), svídu
krvavou (Cornus sanguinea), kalinu obecnou (Viburnum opulus), ptačí zob obecný
(Ligustrum vulgare), apod.
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I. Obecná charakteristika zájmového území
I.1. Biogeografická charakteristika a potenciální významná fauna
Oblast plánované dostavby náleží z biogeografického hlediska (Culek a kol., 1996) do
Pelhřimovského bioregionu, který leží v tzv. mezofytiku v západní polovině
fytogeografického okresu Českomoravská vrchovina. Převládá zde submontánní (podhorský)
vegetační stupeň. V potenciální (původní) vegetaci převládaly kyselé bučiny, o něco méně
bylo květnatých bučin. V náhradní vegetaci převažují smrkové lesy, louky a pastviny,
v minulosti byly více zastoupeny rašelinné louky.
Osídlení bioregionu se datuje sice až od počátku středověku, ale lesy jsou z větší části
převedeny na smrkové monokultury. V minulosti byly značně rozšířené louky a pastviny,
jejichž zbytky jsou však dnes silně poničené melioracemi. V současné krajině tohoto
bioregionu jsou tedy charakteristické jen drobné rašelinné louky, menší rybníky a fragmenty
podhorských bučin, převažují však kulturní smrčiny a orná půda.
V bioregionu se vyskytuje běžná hercynská fauna zkulturnělých středních poloh
Českomoravské vrchoviny. Za významné druhy obratlovců se považují jen vydra říční, 2
druhy ježků – západní a východní, tetřívek obecný, břehule říční, lejsek malý, ořešník
kropenatý, čečetka zimní, ještěrka živorodá, zmije obecná a mihule potoční. Z bezobratlých
jsou to 3 druhy plžů – zemoun skalní, zuboústka sametová a vrásenka pomezní a 4 druhy
motýlů – okáči Coenonympha tullia a Erebia ligea, hnědásek Melitaea diamina a ohniváček
Lycaena hipothoe.
Největší devastující vliv na společenstva (bicenózy) v oblasti v poslední době měla
výstavba dopravního koridoru – dálnice D1, se kterou si však příroda během cca 30 let dobře
poradila. Postupnou sekundární sukcesí vznikla zajímavá (ze studijního hlediska)
společenstva lučního (stepního), lesního, nejčastěji však ekotonního (přechodného)
charakteru, dobře ilustrující schopnost organismů (zvláště rostlin) čelit i značné antropogenní
zátěži (kontaminaci apod.) na jejich prostředí.

I.2. Potenciální zvláště chráněná fauna (podle Vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb.)
I.2.1. Kriticky ohrožené druhy: jejich výskyt je možné vyloučit – jsou ekologicky vázány na
specifické biotopy – u nás dnes již, v drtivé většině případů, zákonem
chráněné.
I.2.2. Silně ohrožené druhy: ještěrka živorodá, slepýš křehký, krahujec obecný.
I.2.3. Ohrožené druhy: batolci (Apatura spp.), bělopásci (Limenitis spp., Neptis spp.), čmeláci
(Bombus spp.); bramborníček černohlavý, b. hnědý, ťuhýk obecný, ť. šedý,
chocholouš obecný.
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II. Metodika
V dopoledních hodinách dne 10.5.2006 hodnotitel navštívil lokalitu (vybaven
potřebnou, zejména mapovou, dokumentací), kde provedl jednorázové terénní šetření za
účelem zhodnocení vlivu záměru na faunu, tedy populace a společenstva živočichů. Jednalo
se o vizuální (a akustickou, viz níže) kontrolu bez použití jakýchkoli odchytových metod. Byl
pečlivě prozkoumán charakter biotopů a zaznamenány všechny pozorované druhy obratlovců
(z bezobratlých nebylo pozorováno nic, co by stálo za zmínku, viz níže). Hodnotitel byl
vybaven binokulárním dalekohledem 10x50 a digitálním fotoaparátem k pořízení potřebné
fotodokumentace.
Velká část zaznamenaných druhů ptáků však nebyla viděna, nýbrž pouze slyšena,
většinou ne přímo na zkoumaných biotopech, ale v jejich okolí (zpěv z lesa), což pochopitelně
předpokládalo dostatečnou znalost druhově specifického ptačího zpěvu (samců) aj. typických
zvukových projevů.
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III. Výsledky terénního šetření
III.1. M1 – prostor napravo (na JV) od stávajícího objektu – novostavby „Stan – letní
restaurace“ + 26 stání a zpevněné plochy pro pěší:
1. Datum a čas kontroly: 10.5.2006, 10:00-10:30 h (SELČ)
2. Fenologický aspekt: vernální (jarní) – kvetení smetánek a borovic (pyl v ovzduší)
3. Charakter biotopu: sečená louka (v sousedství lesa) – viz obr. 1 v příloze
+ lemové antropogenní společenstvo (pás křovin), viz obr. 2 v příloze.
4. Vegetace:
4.1. Byliny: kopřivy, šťovík, smetánka, bojínek, tomka, …
4.2. Keře: meruzalky, svídy, ptačí zoby, tavolníky, rakytník, …
4.3. Stromy: jeřáb ptačí (8 ex.), bříza (1), borovice (1), lípa (1).
5. Fauna:
5.1. Bezobratlí: Během kontroly nebyly zjištěny žádné pozoruhodné (zoologicky zajímavé)
druhy. Lze zde jen předpokládat výskyt mnoha běžných, tj. všudypřítomných, tzn.
ekologicky zcela nenáročných (odolných) druhů půdní (edafické) a suchozemské
(terestrické) fauny: např., žížal, plžů, stejnonohých korýšů (stínky a svinky),
pavoukovců (pavouci, sekáči a roztoči), stonožkovců (stonožky a mnohonožky),
chvostoskoků a hmyzu, zejména sarančí, ploštic, křísů, mšic, brouků,
blanokřídlých (mravenců, včel, vos apod.), motýlů (housenky) a dvoukřídlých
(komárů a much).
5.2. Ptáci: budníček menší, červenka obecná, pěnice černohlavá, pěnkava obecná, strakapoud
velký, sýkora koňadra, zvonek zelený, … Tento výčet druhů zřejmě není úplný –
kvůli hluku z dálnice nebyl hodnotitel schopen podle hlasu identifikovat případné
další druhy.
5.3. Savci: hraboši, krtek (nory a kupy), koza kamerunská (3 ex. v ohradě – dětský
zookoutek)
6. Výsledek: Nebyly pozorovány žádné druhy potenciální významné fauny (typické pro
Pelhřimovský bioregion, viz výše) ani žádné druhy potenciální zvláště
chráněné fauny (podle Vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb., viz výše). Jejich
výskyt je možné bez rozpaků označit přinejmenším za velmi málo
pravděpodobný. Zjištěn byl jen výskyt několika málo běžných druhů ptáků,
jejichž hnízdění je vázáno na lesní apod. porosty (stromové, zřídka i keřové patro)
v blízkém okolí areálu motorestu, odkud se také v drtivé většině případů ozýval
jejich zpěv.
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III.2. M2 – prostor nalevo (na SZ) od stávajícího objektu – novostavby „Technický
objekt údržby“, „Objekt trafostanice a záložního zdroje“, „Dětské hřiště“ + 33 stání
rozšířené plochy parkoviště a zpevněné plochy pro pěší:
1. Datum a čas kontroly: 10.5.2006, 10:30-11:00 h (SELČ)
2. Fenologický aspekt: vernální (jarní) – kvetení smetánek a borovic (pyl v ovzduší)
3. Charakter biotopu: oplocená pastvina dobytka (v sousedství lesa)
+ lemové antropogenní (až ruderální) společenstvo (odpadní suť za
pásem křovin), viz obr. 3 v příloze.
4. Vegetace:
4.1. Byliny: bojínek, smetánka, … resp. kopřivy + nálet dřevin (smetí)
4.2. Keře: meruzalky, svídy, ptačí zoby, tavolníky, rakytník, zlatice, …
4.3. Stromy: borovice, jeřáb ptačí, bříza (1).
5. Fauna:
5.1. Bezobratlí: - Během kontroly nebyly zjištěny žádné pozoruhodné (zoologicky zajímavé)
druhy. Lze zde jen předpokládat výskyt mnoha běžných, tj. všudypřítomných, tzn.
ekologicky zcela nenáročných (odolných) druhů půdní (edafické) a suchozemské
(terestrické) fauny: např., žížal, plžů, stejnonohých korýšů (stínky a svinky),
pavoukovců (pavouci, sekáči a roztoči), stonožkovců (stonožky a mnohonožky),
chvostoskoků a hmyzu, zejména sarančí, ploštic, křísů, mšic, brouků,
blanokřídlých (mravenců, včel, vos apod.), motýlů (housenky) a dvoukřídlých
(komárů a much).
5.2. Ptáci: konipas bílý, kvíčala obecná, pěnice černohlavá, straka obecná, špaček obecný,
zvonohlík zahradní, … (hluk z dálnice)
5.3. Savci: Během kontroly nebyly zjištěny žádné pozoruhodné (zoologicky zajímavé) druhy.
Lze zde jen předpokládat výskyt některých běžných druhů hmyzožravců (rejsek,
krtek, ježek) a hlodavců (hraboši, myšice).
6. Výsledek: Nebyly pozorovány žádné druhy potenciální významné fauny (typické pro
Pelhřimovský bioregion, viz výše) ani žádné druhy potenciální zvláště
chráněné fauny (podle Vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb., viz výše). Jejich
výskyt je možné bez rozpaků označit přinejmenším za velmi málo
pravděpodobný. Zjištěn byl jen výskyt několika málo běžných druhů ptáků,
jejichž hnízdění je vázáno na lesní apod. porosty (stromové, zřídka i keřové patro)
v blízkém okolí areálu motorestu, odkud se také v drtivé většině případů ozýval
jejich zpěv.
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IV. Vyhodnocení vlivů záměru
Celá oblast byla již v historicky vzdálenější minulosti přetvořena k obrazu člověka –
přeměna původních smíšených (převážně listnatých) lesů na pole, louky, pastviny a smrkové
monokultury. V poslední době byla také poznamenána výstavbou dálnice (70. léta. 20. století)
a stále rostoucím dopravním provozem na ní. Plánované rozšíření a dostavba tedy
nepředstavuje hrozbu z hlediska ničení či přetváření přirozených biotopů (fauny).
V nejbližším okolí lokality se nenacházejí žádná chráněná (rezervace) nebo cenná (zachovalé
přírodní biotopy) území.
V nejbližší okolí dálnice navíc téměř nic nežije (znečištění ovzduší, hluk a střety
s vozidly) – pouze i všude jinde běžní bezobratlí (viz výše), pár druhů ptáků zalétávajících
sem za potravou ze sousedních lesů – tyto rozptýlené lesní celky nebudou stavbou ohroženy.
Na lokalitě nebyly pozorovány žádné zvláště chráněné nebo významné druhy a ani je nelze
(např. v jiném období roku) příliš očekávat. Populace i jinde běžných druhů nejsou nijak
početné (z výše uvedených důvodů) a společenstva živočichů (bezobratlých i obratlovců;
povrchových i půdních) jsou celkově druhově chudá.
Rozšíření areálu Motorestu Speřice „A“ (Melikana) na zemědělsky využívaných
pozemcích (louka resp. pastvina) a dostavba stávajících objektů v areálu, včetně úpravy
parkovacích ploch, velmi pravděpodobně nezpůsobí újmu ze zoologického hlediska ani
nenapravitelnou újmu do přírodě blízkých biotopů (refugií avifauny apod.). Vhodně
provedené sadovnické úpravy naopak mohou stávající situaci zlepšit, např. poskytnutím
vhodných hnízdních možností zpěvnému ptactvu a odclonit blízké lesní porosty od provozu
na odpočívce.

V. Doporučení a nápravná opatření
Lze doporučit šetrné stavební úpravy v okolí budovaných objektů (budovy, parkovací
aj. plochy) s cílem zachovat co nejvíce stávajících dřevin (zdravé stromy či keře je vhodné
v maximální míře zachovat). Dále pak při sadových úpravách používat pokud možno původní
– domácí (nikoli exotické) dřeviny, nejlépe typické pro danou oblast.
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VI. Závěr
Ze zoologického hlediska nejsou hodnotiteli (po prostudování dokumentace,
provedení terénního šetření, seznámení s údaji o vývoji přírody v oblasti a po analýze
celé situace) známy žádné skutečnosti, které by hovořily proti realizaci záměru.
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VIII. Přílohy

Obr. 1: Sečená louka v sousedství lesa

Obr. 2: Lemové antropogenní společenstvo – pás křovin
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Obr. 3: Oplocená pastvina dobytka v sousedství lesa (+ lemové ruderální
společenstvo)
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