Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství

TRUCK CENTRUM MĚŘÍN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí

Oznamovatel:
OMV Česká republika

TRUCK CENTRUM MĚŘÍN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Seznam zpracovatelů oznámení

Oznámení zpracoval:
Ing. Alexandr Mertl
držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí
č. j. 961/196/OPV/93 ze dne 7.6.1994

Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz

Datum zpracování oznámení:

30.9.2006

Seznam osob, které se podílely na zpracování oznámení:
Ing. Petr MYNÁŘ
doprava, hluk

autorizovaná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Ing. Pavel CETL
ovzduší

autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií dle zákona č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší

Mgr. Tomáš CHUDÁREK
voda, geofaktory

autorizovaná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Mgr. Edita ONDRÁČKOVÁ
ochrana přírody
RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
botanické hodnocení

výzkum v oblasti přírodních věd, specializace botanika

Mgr. Robert Vlk, Ph.D
zoologické hodnocení

výzkum v oblasti přírodních věd, specializace zoologie

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft.
Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW 11, registrovaným u společnosti Corel
Corporation.

STRANA 1 z 59

TRUCK CENTRUM MĚŘÍN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Obsah
Titulní list
Seznam zpracovatelů oznámení ....................................................................................................
Obsah .........................................................................................................................................
Seznam použitých zkratek ............................................................................................................
Úvod ..........................................................................................................................................

1
2
3
4

ČÁST A (ÚDAJE O OZNAMOVATELI) ................................................................................................. 5
ČÁST B (ÚDAJE O ZÁMĚRU) ............................................................................................................. 6

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ............................................................................................................... 6
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH .......................................................................................................... 13
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH ........................................................................................................ 17
ČÁST C (ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ) ......................................... 24

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ .... 24
C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 25
ČÁST D (ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) .................... 39

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI ............................................................................................ 39
D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI .......................................... 49
D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE ...............................................................................................................49
D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ .........................................................................................................49
D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ ..................................................................... 51
ČÁST E (POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) ........................................................................... 52

E.I. POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY ........................................................................................ 52
E.II. POROVNÁNÍ VARIANT ........................................................................................................ 52
ČÁST F (DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) ......................................................................................................... 53

F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE ........................................................................................ 53
F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE ............................................................... 53
ČÁST G (VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) ........................... 54

G.I. INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ........................................................................................ 54
G.II. INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU ........................................................................... 54
G.III. INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ ................................................................ 56
ČÁST H (PŘÍLOHY) ........................................................................................................................ 58

Přehled použitých podkladů ........................................................................................................ 59

STRANA 2 z 59

TRUCK CENTRUM MĚŘÍN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

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)

EVL

}

Evropsky významná lokalita

KHS

}

Krajská hygienická stanice

KO

}

katalog odpadů

k.ú.

}

katastrální území

KÚ KV

}

Krajský úřad kraje Vysočina

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

OI

}

občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OÚ

}

obecní úřad

OZKO

}

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PD

}

projektová dokumentace

PHO

}

pásmo hygienické ochrany

PO

}

Ptačí oblast

PUPFL

}

plochy určené k plnění funkcí lesa

TCM

}

TRUCK CENTRUM MĚŘÍN

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)
TRUCK CENTRUM MĚŘÍN
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 srpen a září 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 rozptylovou studii a orientační hlukové posouzení tak,
aby pro nejvýznamnější hodnocené oblasti byly k dispozici kvalifikované podklady pro vyhodnocení vlivů na
životní prostředí již ve fázi oznámení záměru. Pro posouzení současného stavu okolního přírodního prostředí
byl proveden zkrácený botanický a zoologický průzkum lokality.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
OMV Česká republika s.r.o.

A.2. IČ
48038687

A.3. Sídlo
Budějovická 3
140 21 Praha 4

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Karel Slepička – jednatel společnosti

A.5. Projektant
Top Projekt s.r.o.
Údolní 16, 602 00 Brno
zástupce:

Ing. arch. Ivo Balusek – jednatel společnosti

architekt:

Ing. arch. David Písařík

Ing. arch. Ivo Balusek
zastupuje oznamovatele na základě plné moci
tel. 4123 3177, e-mail: balusek@topprojekt.cz
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
TRUCK CENTRUM MĚŘÍN
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 pro nákladní automobily:
stání pro osobní automobily:
stání pro autobusy:

209 (za současného stavu 10, tj. rozšíření o 199)
45 (za současného stavu 25, tj. rozšíření o 20)
4 (za současného stavu 4, tj. beze změny)

Celková plocha stavebních pozemků pro Truck centrum :

45.220 m2

Celková plocha komunikací pro Truck centrum :

35.750 m2

Celková zastavěná plocha objekty Truck centra :

1.020 m2

Celková plocha zeleně Truck centra

8.450 m2

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn v blízkosti stávajícího motorestu a parkoviště na dálnici D1 – směr Praha, km 137.
kraj:

Vysočina

okres:

Žďár nad Sázavou

obec:

Stránecká Zhoř; 596817

katastrální území:

Stránecká Zhoř; 756105

Prostor, do kterého je záměr umisťován, je podle územně plánovacích podkladů určen k vybudování daného
typu stavby s funkcí technické vybavenosti území.
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 výstavba parkoviště pro nákladní automobily včetně zázemí
a služeb, a čerpací stanice pohonných hmot.
Navrženým záměrem dochází k naplnění funkce území dle schváleného územního plánu. K žádným změnám
ve využití vlastního dotčeného území ani v jeho okolí nedochází. Podle platných územně plánovacích
podkladů nejsou v řešeném území či jeho bezprostřední blízkosti 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 na odpočívce v km 137, dálnice D1 – směr Praha.
Celková koncepce návrhu vychází ze záměru vytvořit odstavné parkoviště pro nákladní automobily
s dostatečnou kapacitou včetně služeb, které jsou nezbytné pro tento druh parkoviště. Součástí odstavného
parkoviště je uvažována i myčka nákladních automobilů. Spolu s touto aktivitou je nezbytné vytvořit novou
čerpací stanici pohonných hmot v prostoru stávající odpočívky.
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
V areálu TRUCK CENTRA jsou navrženy následující objekty:
® provozní budova TRUCK CENTRA
® mycí linka TRUCK CENTRA
® kiosek ČS
® vlastní čerpací stanice s výdejními stojany a stáčecím stanovištěm, 2 podzemní nádrže na pohonné
hmoty
Dále budou realizovány:
® Rozšíření parkovacích ploch, chodníků a ploch se sadovými úpravami.
® Nezbytné úpravy a přeložky inženýrských sítí, vybudování nových tras inženýrských sítí.

Urbanistické řešení
Parkoviště nákladních automobilů je situováno na pozemcích OMV v blízkosti stávajícího motorestu.
Vzhledem k sklonitosti terénu je celé parkoviště navrženo v mírném spádu směrem ke stávajícímu toku.
Součástí parkoviště jsou dvě budovy – obslužná budova s restaurací, sociálním zařízením, kancelářemi,
sklady, ubytovacími kapacitami atd. a mycí linka pro nákladní automobily.
Příjezd na parkoviště je ze stávající odpočívky a odstavného parkoviště. Výjezd je také řešen přes stávající
parkoviště.
Čerpací stanice pohonných hmot je navržena v přední části stávajícího parkoviště. Předpokládá se, že bude
mít pět výdejních stojanů a dvě obslužné budovy. Výdejní stojany budou přestřešeny.
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
provozní budova TRUCK CENTRA (SO 101):
Provozní budova je navržena jako nepodsklepený částečně jednopodlažní a částečně dvoupodlažní objekt o
půdorysných rozměrech 30 x 20 m. Svislá nosná a obvodová konstrukce bude zděná, strop mezi 1. a 2. NP
železobetonový, nosná konstrukce střechy dřevěná. Střešní plášť bude mít složení – plechová krytina,
laťování popř. bednění, minerální vlna, sádrokarton. Vnitřní dělicí konstrukce budou převážně
sádrokartonové, vnější dveře a prosklené venkovní stěny budou hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem,
vnitřní dveře a okna budou dřevěné. Podlahy jsou navrženy z keramických dlažeb a PVC.
V provozní budově je navržena v 1.NP restaurace s cca 90 místy, sociální zázemí, kanceláře, v patře 6
dvoulůžkových ubytovacích pokojů.
mycí linka TRUCK CENTRA (SO 102):
Jednopodlažní, průjezdný objekt o půdorysném rozměru cca 10 x 30 m bude mít ocelovou nosnou konstrukci
a opláštění stěn i střechy ze sendvičových plechových panelů s polyuretanovou výplní. Pro mytí nákladních
automobilů bude v objektu instalována technologie Washtec.
kiosek čerpací stanice (SO 103):
Jednopodlažní objekt o max. půdorysném rozměru cca 10,3 x 8,3 m má nosnou konstrukci navrženu z
ocelových sloupů a vazníků. Obvodová konstrukce bude montovaná ze sendvičových plechových panelů
s minerálně vláknitou výplní, stropní konstrukce bude tvořena skládaným sendvičovým pláštěm (trapézový
plech + tepelná izolace z minerálních vláken + trapézový plech). Vnitřní dělicí konstrukce a podhledy budou
převážně sádrokartonové, vnější dveře a prosklené venkovní stěny budou hliníkové, zasklené izolačním
dvojsklem, vnitřní dveře budou dřevěné. Podlahy jsou navrženy z keramických dlažeb.
V objektu je navržena prodejní místnost o ploše cca 46,5 m2 (prodejna autopotřeb, balených potravin) se
skladovým zázemím, kancelář a hygienické zařízení zaměstnanců a zákazníků. V celém objektu se budou
nacházet hořlavé kapaliny v množství menším než 250 l, z toho může být max. 50 l hořlavých kapalin
I.tř.nebezpečnosti.
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čerpací stanice (SO 104, 105):
Pět oboustranných výdejních stojanů pro osobní a nákladní automobily bude zastřešeno přístřeškem s
ocelovou nosnou konstrukcí, pohonné hmoty budou skladovány ve dvou dvouplášťových podzemních
nádržích. Nádrže budou vybaveny indikací úniku hořlavé kapaliny a meziprostor mezi plášti bude vyplněn
inertním plynem. Odvětrání nádrží nad terén bude vyústěno mimo požárně nebezpečné prostory.
Řešení přístřešku s výdejními stojany, podzemní nádrže a stáčecího stanoviště odpovídá svým provedením
ČSN 65 0202.
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 stávajícího parkoviště a ČSPH budou svedeny do stávající dešťové kanalizace na
odpočívce a dále napojeny na dálniční kanalizaci do stávající DUN;

-

splaškové vody z ČSPH (SO 103) budou napojeny do stávající kanalizační šachty pod stávajícím
motorestem a svedeny na stávající a funkční ČOV;

-

dešťové vody ze zpevněných ploch TRUCK CENTRA budou svedeny přes ORL do místní vodoteče
západně od centra; vody ze střech mohou být využívány pro zálivku vegetace na okolních plochách
TC;

-

splaškové odpadní vody z TCM budou svedeny do nové ČOV navržené jako součást stavby a po
vyčištění vypouštěny do místní vodoteče;

Vodovod :
-

bude využit stávající vodovod pro motorest

Elektrická energie :
-

celý areál bude napojen ze stávající trafostanice v objektu motorestu;

Plyn :
-

je navržena STL přípojka k jednotlivým objektům, která bude napojena na stávající STL plynovod
v řešeném území;

Členění stavby
Stavba je členěna na následující stavební objekty (SO):
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

101
102
103
104
105
106
107
107
108
109
110
111
111
112
112
113
113
114

A
B

A
B
A
B
A
B

PROVOZNÍ OBJEKT TRUCK CENTRA
MYCÍ LINKA TRUCK CENTRA
KIOSEK OMV
PŘESTŘEŠENÍ
ÚLOŽIŠTĚ NÁDRŽÍ
HTU
KOMUNIKACE - STÁVAJÍCÍ PARKOVIŠTĚ
KOMUNIKACE - TRUCK CENTRUM
vynecháno
ZRYCHLOVACÍ PRUH NA D1
PŘELOŽKA DÁLNIČNÍ KANALIZACE
PŘÍPOJKA VODY PRO SO 103
PŘÍPOJKA VODY PRO SO 101 A SO 102
PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ PRO SO 103
PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ PRO SO 101 A SO 102
PŘÍPOJKA KANALIZACE ČISTÉ DEŠŤOVÉ PRO SO 103
PŘÍPOJKA KANALIZACE ČISTÉ DEŠŤOVÉ PRO SO 101 A SO 102
KONTAMINOVANÁ KANALIZACE TRUCK CENTRA
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SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

115
116
117
117
118
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

A
B
A
B

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTECH TRUCK CENTRA
ČOV TRUCK CENTRA
PŘÍPOJKA PLYNU PRO SO 103
PŘÍPOJKA PLYNU PRO SO 101 A SO 102
PŘÍPOJKA NN PRO SO 103
PŘÍPOJKA NN PRO SO 101 A SO 102
PŘELOŽKA A PŘÍPOJKA SLABOPROUDU
PŘELOŽKA VODY – pokud bude nutná
vynecháno
PŘELOŽKA PLYNU – pokud bude nutná
PŘELOŽKA VN
PŘELOŽKA DK
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
vynecháno
DROBNÉ OBJEKTY, TOTEM
OPĚRNÉ STĚNY

Údaje o provozu
Parkoviště i čerpací stanice PHM bude v provozu celodenně (nonstop) a to včetně obslužné budovy Truck
centra. Mycí linka bude v provozu od 7.00 hod do 20.00 hod.
Obslužná budova Truck centra bude zajišťovat základní potřeby pro řidiče s možností ubytování. Restaurace
v bude zásobována 1 x denně, otevřena bude rovněž celodenně.
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: Celková situace záměru (bez měřítka)
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

06/2007

Předpokládaný termín dokončení:

05/2008

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

Vysočina

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Obec:

Stránecká Zhoř

Obec Stránecká Zhoř
Stránecká Zhoř č.p. 35, pošta Měřín
594 42 Stránecká Zhoř

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Velké Meziříčí

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Velké Meziříčí
Městský úřad Velké Meziříčí
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Rozhodnutí

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí, stavební povolení

MÚ Velké Meziříčí, Stavební úřad

Stavební povolení na vodohospodářské stavby

MÚ Velké Meziříčí, 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 parcelních čísel 107/23, 107/28,
107/29, 107/30, 107/31, 115/18 a 311 v katastrálním území Stránecká Zhoř (756105). Dle výpisu z katastru
nemovitostí jsou tyto pozemky klasifikovány následovně:
Tab.: Dotčené pozemky

parcelní
číslo
107/23
107/28
107/29
107/30
107/31
115/18
311
*) uvedeny

druh pozemku

využití

způsob ochrany

orná půda
ZPF
orná půda
ZPF
orná půda
ZPF
orná půda
ZPF
orná půda
ZPF
orná půda
ZPF
ostatní plocha
dálnice
celkové výměry pozemků; realizací záměru budou dotčeny pouze jejich části

výměra *)
19 468 m2
549 m2
2 749 m2
295 m2
15 373 m2
7 014 m2
106 045 m2

Trvalé odnětí ze ZPF je nutné u uvedených pozemků orné půdy. Celkový trvalý zábor je stanoven na 35.750
m2. Záměr nezasahuje na lesní pozemky, nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor pozemků určených k plnění
funkce lesa.
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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

Ochranná pásma inženýrských sítí (vodovod, plynovod, elektrická energie, kanalizace)

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

Pitná voda
Pitná voda bude v provozu odebírána pro potřebu:
-

sociálního zázemí čerpací stanice

-

sociálního zázemí truck centra

-

přípravny jídel truck centra

-

doplňování vody pro mytí nákladních automobilů.

Předpokládaná denní potřeba vody dle projektové dokumentace (výpočet dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.) činí:
Provoz čerpací stanice pohonných hmot
Výpočtová spotřeba pitné vody činí dle projektové dokumentace:

potřeba vody:

zaměstnanci ČS
návštěvníci ČS

6 × 60 l/osoba/den =

360 l/den

200 × 5 l/osoba/den = 1 000 l/den

celková potřeba vody: 1 360l/den
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POTŘEBA PITNÉ VODY – provoz ČSPH

průměrná denní
potřeba vody

maximální denní
potřeba vody

maximální hodinová
potřeba vody

Qd

Qm = Qd × 1,4

Qh = (Qm × 1,8)/24

3

1,36 m /den

3

měsíční potřeba vody

roční potřeba vody

41 m3/měsíc

495 m3/rok

0,143 m3/hod

1,904 m /den

0,0157 l.s-1

Zdrojem pitné vody pro provoz bude stávající rozvod pitné vody.
Provoz TRUCK CENTRA
Výpočtová spotřeba pitné vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. činí dle projektové dokumentace:

potřeba vody: administrativa TC

6 × 60 l/osoba/den =

zaměstnanci kuchyně

360 l/den

6 × 450 l/osoba/den = 2 700 l/den

návštěvníci TC (možnost sprchy)

celková potřeba vody:

150 × 60 l/osoba/den = 9 000 l/den
12 060 l/den

POTŘEBA PITNÉ VODY – provoz TRUCK CENTRA

průměrná denní
potřeba vody

maximální denní
potřeba vody

maximální hodinová
potřeba vody

Qd

Qm = Qd × 1,4

Qh = (Qm × 1,8)/24

3

12,06 m /den

3

16,884 m /den

měsíční potřeba vody

roční potřeba vody

367 m3/měsíc

4 400 m3/rok

1,266 m3/hod

0,139 l.s-1

Zdrojem pitné vody bude přípojka na veřejný rozvod pitné vody.
Ve fázi výstavby bude rovněž využíván stávající zdroj pitné vody.

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.
Ve fázi provozu bude potřeba technologické vody pro provoz myčky nákladních automobilů. Voda bude
v mycím okruhu recirkulována s tím, že při každém mytí bude cca 10 % vody odpouštěno do kanalizace a
doplněno čistou vodou.

potřeba vody k mytí:

potřebná voda pro jeden mycí cyklus
výměna vody během cyklu
kapacita linky

celková potřeba vody:

2 800 l/cyklus
280 l/cyklus
25 vozidel/den
7 000 l/den
2 555 m3/rok
0,081 l.s-1

Zdrojem technologické vody pro provoz myčky bude přípojka na veřejný rozvod pitné vody.
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Požární voda
Zdrojem vody pro případ požáru bude rozvod pitné a technologické vody.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
Kabelová přípojka NN se provede zemním kabelem AYKY ve výkopu ze stávající trafostanice Motorestu
Měřín. V trafostanici je výkonová rezerva.
Předpokládaný příkon

pro SO 101 a 102

- Pp = 100 kW

pro SO 103

- Pp = 60 kW

Zemní plyn
Zemní plyn bude v areálu TCM použit pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. V blízkosti staveniště se
nachází středotlaký plynovod, ze kterého bude provedeno napojení areálu středotlakou plynovodní přípojkou.
Bilance spotřeby zemního plynu je následující:
objekt SO 101 a 102

34 500 m3/rok; 25 m3/hod

objekt SO 103

4 500 m3/rok; 2,08 m3/hod

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 TRUCK CENTRA (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
Předmětem záměru je výstavba odstavného parkoviště pro nákladní automobily včetně souvisejících objektů
(provozní budova služeb s restauračním, sociálním a ubytovacím zařízením, mycí linka pro nákladní
automobily). Součástí záměru je i výstavba čerpací stanice pohonných hmot jak pro osobní, tak pro nákladní
vozidla. Záměr je umisťován do prostoru a okolí stávající odpočívky v km 137 dálnice D1, směr Praha.
V areálu záměru je navržen tento počet parkovacích míst:
stání pro nákladní automobily:
stání pro osobní automobily:
stání pro autobusy:

209 (za současného stavu 10, tj. rozšíření o 199)
45 (za současného stavu 25, tj. rozšíření o 20)
4 (za současného stavu 4, tj. beze změny)

Rozšíření oproti současnému stavu je dáno především zásadním rozšířením parkovací kapacity pro nákladní
automobily. Pro tuto třídu automobilů je dnes na silničních komunikacích výrazný nedostatek parkovací
kapacity, a to jednak s ohledem na rozšíření zákazu jízdy v některých obdobích (podle dnes platné právní
úpravy pátek 17-21 hodin, sobota 7-13 hodin, neděle a svátky 13-22 hodin), jednak s ohledem na povinné
přestávky v řízení motorových vozidel. Parkoviště proto bude využíváno zejména pro krátko- a střednědobé
parkování nákladních vozidel, zejména návěsových souprav. Při uvážení doby parkování lze uvažovat s
obratem nejvýše do cca 4 vozidel na parkovací místo a den. To znamená cca 800 přijíždějících a stejný počet
odjíždějících nákladních vozidel denně.
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Kapacita pro osobní automobily bude využívána zejména pro provoz čerpací stanice a souvisejících služeb
(WC, občerstvení, restaurace, přestávky v řízení). U čerpací stanice lze uvažovat s obratem do cca 1000
vozidel denně (tzn. 1000 přijíždějících a stejný počet odjíždějících). U parkoviště půjde v naprosté většině o
krátkodobé parkování, lze uvažovat s obratem do cca 500 vozidel denně (tzn. 500 přijíždějících a stejný
počet odjíždějících). Celkově jde tedy o cca 1500 osobních vozidel denně. To znamená cca 1500 přijíždějících
a stejný počet odjíždějících osobních vozidel denně.
Veškerá doprava je tranzitní, projíždějící po dálnici D1 za jiným cílem. Vlastní záměr tedy neprodukuje
cílovou resp. zdrojovou dopravu (s výjimkou celkově málo významné dopravy zaměstnanců a zásobování).
Nedochází proto k nárůstu intenzit dopravy na D1 resp. ostatní komunikační síti.
Záměr dále předpokládá vybudování připojovacího pruhu na dálnici D1. Ten dnes neexistuje, což je i
důvodem pro omezení rychlosti na dálnici. Připojovací pruh bude proveden částečným rozšířením dálničního
pásu a vodorovným dopravním značením. Stávající odbočovací pruh z dálnice je vyhovující a nebude měněn.
Záměr dále předpokládá realizaci svislého a vodorovného dopravního značení včetně reklamy (pylon při
vjezdu).

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. Realizace záměru je možná
bez omezení provozu na dálnici D1, pouze v období budování připojovacího pruhu nelze vyloučit krátkodobé
omezení rychlosti.

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
Vytápění objektů SO 101, SO 102 a SO 103 bude zajištěno kotli spalujícími zemní plyn z veřejné
distribuční sítě; kotle budou zajišťovat i přípravu teplé vody. Celková roční spotřeba plynu se předpokládá
39 500 m3. Emitované množství škodlivin 1 z vytápění zemním plynem je uvedeno v následující tabulce.
Tab.: Předpokládané množství škodlivin emitované na plochách parkovišť

tuhé látky
kg/rok

SO2
kg/rok

NOx
kg/rok

CO
kg/rok

org. látky
kg/rok

0,8

0,4

74,9

12,5

5,0

Tepelné zdroje spalující zemní plyn budou pravděpodobně kategorie malý zdroj znečišťování ovzduší (ve
smyslu zákona č. 86/2002 Sb a nařízení vlády č. 352/2002 Sb.), tedy do výkonu 0,2 MW.
Provoz čerpací stanice PHM bude zdrojem emise těkavých organických látek, uvolňujících se při stáčení a
čerpání pohonných hmot. Při předpokládané roční výtoči 3 000 m3 motorové nafty a 1 500 m3 benzínu bude
maximální celková roční emise činit 2.160 kg VOC. Ve skutečnosti bude pravděpodobně celková emise nižší,
neboť technologie ČSPH Avanti bude vybavena systémem pro 1. a 2. stupeň rekuperace benzínových par.
Z hlediska vyhlášky č. 509/2005 Sb. bude čerpací stanice PHM pravděpodobně kategorizována jako střední
zdroj znečišťování ovzduší.

1

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle Nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
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Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroje znečišťování ovzduší bude za provozu působit parkoviště pro 209 nákladních a 45
osobních vozidel. Zdrojem emisí budou nákladní a osobní automobily využívající parkoviště.
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude působit samotná plocha parkovišť. Zdrojem emisí budou
spalovací motory vozidel využívajících parkoviště. Při uvažované maximální intenzitě dopravy bude parkoviště
produkovat následující množství škodlivin.
Tab.: Předpokládané množství škodlivin emitované na plochách parkovišť
tuhé látky
kg/den

SO2
kg/den

NOx
kg/den

CO
kg/den

org. látky
kg/den

0,586

0,017

18,044

5,514

1,939

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Realizací záměru TCM nevznikne žádný nový liniový zdroj znečišťování ovzduší. Navrhovaný záměr nevyvolá
nárůst intenzity dopravy na dálnici D1. Záměr samozřejmě přinese dopravu na komunikacích TCM a tedy i
nárůst emise škodlivin produkovaných touto dopravou. Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat
především automobilová doprava návštěvníků a zaměstnanců Truck centra vjíždějící do areálu.
Předpokládaná emise při maximální intenzitě dopravy 1500 osobních vozidel a 800 nákladních automobilů za
den je uvedena v následující tabulce.
Tab.: Předpokládané množství škodlivin emitované dopravou
tuhé látky
kg/km.den

SO2
kg/km.den

NOx
kg/km.den

CO
kg/km.den

org. látky
kg/km.den

0,838

0,034

26,466

9,164

2,999

Mobilní zdroje znečišťování ovzduší
V rámci údržby budou provozovány např. sekačka na trávu, pila, sněhová fréza a další drobné stroje na
údržbu 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.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.
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
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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 využívá jako základ stávající dálniční odpočívky Měřín. Záměr předpokládá výstavbu nových budov
(truck centrum, myčka nákladních vozidel, kiosky čerpací stanice, zastřešení výdejní plochy) a výrazné
rozšíření zpevněných parkovacích ploch.
Objem srážek zachycených na zatravněných plochách a na zpevněných plochách komunikací a provozních
objektů v průměrném klimatickém roce lze, postupem v souladu s požadavky přílohy č. 16, vyhlášky č.
428/2001 Sb., přiblížit pomocí vztahu:
V=F×y×h
kde:
V
F
y
h

je
je
je
je

průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3]
zastavěná plocha [m2]
odtokový koeficient [ ]
průměrná roční výška srážek [m]

Průměrný odtok z povodí kanalizace (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný
odtok zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu:
q = V/t
kde:
q
je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1]
V
je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ]
t
je 1 rok [31 536 000 s]
stávající stav:
- F1 = 8 500 m2 (plocha komunikací s možností odtoku do kanalizace)
- F2 = 0 m2 (zatravněné plochy s možností odtoku do kanalizace)
- y1 = 0,9 (zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy s možností odtoku do
kanalizace)
- y2 = 0,05 (plochy kryté vegetací s možností odtoku do kanalizace)
- h = 0,5944 m (srážkoměrná stanice Velké Meziříčí, průměr 1961-1990)
V1 = F1 × y1 × h = 8 500 × 0,9 × 0,5944 = 4 547,16 m3
V2 = F2 × y2 × h =
0 × 0,9 × 0,5944 = 0 m3
V = V1 + V2 = 4 547,16 + 0 = 4 547,16 m3
q = V/t = 4 547 160/31 536 000 = 0,1441895 ≈ 0,144 l.s-1.
výhled:
- F1 = 42 505 m2 (plocha komunikací a budov s možností odtoku do kanalizace)
- F2 = 2 506 m2 (zatravněné plochy s možností odtoku do kanalizace)
- y1 = 0,9 (zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy s možností odtoku do
kanalizace)
- y2 = 0,05 (plochy kryté vegetací s možností odtoku do kanalizace)
- h = 0,5944 m (srážkoměrná stanice Velké Meziříčí, průměr 1961-1990)
V1 = F1 × y1 × h = 42 505 × 0,9 × 0,5944 = 22 738,47 m3
V2 = F2 × y2 × h = 2 506 × 0,05 × 0,5944 = 74,48 m3
V = V1 + V2 = 22 738,47 + 74,48 = 22 812,95 m3
q = V/t = 22 812 950/31 536 000 = 0,723394 ≈ 0,723 l.s-1.
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Z uvedeného objemu odtoku ve výhledu připadá zhruba 19 050 m 3 (0,604 l.s-1) na odtok z nově budované
plochy komunikací a parkoviště truck centra, které budou odvedeny přes odlučovač ropných látek.
změna stavu:
DV = V výhled - V stav = 22 812,95 - 4 547,16 = 18 265,79 m3
Dq = q výhled - q stav = 0,723 - 0,144 = 0,579 l.s-1
Srážkové vody zachycené kanalizací areálu budou (v případě vod z komunikací a parkoviště Truck centra po
přečištění v ORL) odvedeny do místní vodoteče (levostranný přítok Balinky).
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-:
VÝSLEDKY ANALÝZ ODPADNÍCH VOD NA VÝSTUPU ZE SEDIMENTAČNÍCH NÁDRŽÍ – DÁLNICE D1
ukazatel

období sledování

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

chloridy

minimální hodnota
25

571

2 148

21

524

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

ropné látky

zima 1989/90

2 134

zima 1990/91
zima 1991/92

průměr

Srážkové vody zachycené na nově budovaných plochách komunikací a parkoviště truck centra budou čištěny
v zařízení odlučovače ropných látek DYWIDAG, výrobce zařízení garantuje úroveň zbytkového znečistění do
max. 0,2 mg NEL . l-1.

Odpadní vody splaškové
Produkce odpadních vod splaškových zhruba odpovídá spotřebě pitné vody.
PRODUKCE ODPADNíCH VOD SPLAšKOVÝCH – PROVOZ ČSPH
průměrná denní produkce
3

1,36 m /den

měsíční produkce

roční produkce

3

495 m3/rok (» 0,015 l.s-1)

41 m /měs.

PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH – PROVOZ TRUCK CENTRA

průměrná denní produkce
3

12,06 m /den

měsíční produkce

roční produkce

3

4 400 m3/rok (» 0,139 l.s-1)

367 m /měs.

Odpadní vody splaškové z čerpací stanice pohonných hmot budou předány do splaškové kanalizace
stávajícího motorestu a dále na stávající ČOV využívanou stávajícím motorestem.
Odpadní vody splaškové z provozu Truck centra budou odvedeny na nově vybudovanou čistírnu odpadních
vod v areálu TCM.

STRANA 20 z 59

TRUCK CENTRUM MĚŘÍN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Odpadní vody technologické
Z provozu myčky nákladních automobilů bude vypouštěno během mycího cyklu cca 10 % vody
z recirkulačního okruhu.
Produkce odpadních vod z technologie mytí zhruba odpovídá jejich potřebě:
PRODUKCE ODPADNÍCH VOD Z MYČKY AUTOMOBILŮ – TRUCK CENTRUM

průměrná denní produkce

měsíční produkce

roční produkce

3

3

2 555 m3/rok (» 0,081 l.s-1)

7 m /den

213 m /měs.

Technologické odpadní vody z provozu mytí vozidel budou odvedeny na nově vybudovanou čistírnu
odpadních vod v areálu Truck centra.

Čistící zařízení, recipient
Recipientem neznečistěných srážkových vod a srážkových vod z parkoviště přečistěných v zařízení ORL a
odpadních vod splaškových, vyčištěných v zařízení biologické ČOV, bude levostranný přítok Balinky,
protékající severozápadně od areálu.
K čištění vod budou použity následující zařízení:
® odlučovače ropných látek DYWIDAG (srážkové vody z komunikací a odstavných ploch Truck centra)
® ČOV AS – VARIOcomp N (splaškové vody z Truck centra)
V následující tabulce je uvedena účinnost zařízení v základních ukazatelích, garantovaná výrobcem. Pro
srovnání jsou uvedeny imisní standardy dle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
ÚČINNOST ČISTÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

ukazatel

garantované hodnoty na výstupu [mg.l-1]
ORL DYWIDAG

ČOV VARIOcomp

imisní standardy dle
NV č. 61/2003 Sb.

BSK5

-

15

6

CHSK

-

60

35

NL

-

15

25

N - NH4

-

15

0,5

0,2

-

0,1

NEL

B.III.3. Odpady
Za provozu TCM (odpočívky a motorestu) budou produkovány odpady z běžného provozu (úklid, údržba,
gastronomie).
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

20 01

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

20 01 01

Papír a lepenka
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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

Provoz TRUCK CENTRA a ČSPH bude produkovat dále některé specifické druhy odpadů:
13 05

Odpady z odlučovačů oleje

13 05 02*

Kaly z odlučovačů oleje

13 05 07*

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

13 05 08*

Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

13 07

Odpady kapalných paliv

13 07 01*

Topný olej a motorová nafta

13 07 02*

Motorový benzín

16 07

Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů
uvedených ve skupinách 05 a 12)

16 07 08*

Odpady obsahující ropné látky

19 08

Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené

19 08 05

Kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 08 09

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky

19 08 11*

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

19 08 12

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11

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.
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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 800 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 (vytápění, 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.
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.
Zabezpečení provozu čerpací stanice PH bude odpovídat standardním postupům a platným normám.
Zejména úložiště nádrží a technologie skladování a výdeje PHM musí splňovat příslušné normy a předpisy.
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ČÁST C

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

VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Navržený záměr na výstavbu TRUCK CENTRA MĚŘÍN je situovaný v návaznosti na stávající odpočívku a
motorest v km 137 dálnice D1 ve směru na Prahu. Záměr je situován na okolní pozemky tak, aby stávající
provoz motorestu a odpočívky nebyl omezen či narušen.
Plocha staveniště i okolní pozemky jsou mírně svažité ve spádu k severozápadu. Průměrná nadmořská výška
území je cca 505 m. n. m.
Nejbližší obytná zástavba je situována na opačné straně dálnice D1 – severní okraj obce Stránecká Zhoř –
cca 400 m.
Území obce Stránecká Zhoř 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.
V zájmovém území nejsou vymezena žádná ochranná pásma vodních zdrojů. Na území nezasahuje zátopové
území žádného vodního toku.
V zájmovém území 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.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny lze zájmové území charakterizovat následujícím způsobem:
§

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.

§

Západně od areálu TCM prochází místní vodní tok, který je významným krajinným prvkem. Severně od
plochy TCM je lesní porost, který je rovněž významným krajinným prvkem.

§

Podél místního vodního toku severozápadně od areálu je veden lokální biokoridor. Jiné prvky územního
systému ekologické stability se v zájmovém území nenacházejí.

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.).

STRANA 24 z 59

TRUCK CENTRUM MĚŘÍN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
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
cca 400 m jižně při severním okraji obce Stránecká Zhoř (jižně od dálnice D1). Celkový počet obyvatel obce
Stránecká Zhoř je 590.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1326 Velké Meziříčí, vzdálená od hodnocené
lokality cca 7 km. 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:
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Oxid dusičitý (NO2)

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti měřící
stanice dosahují úrovně 30,1 µg.m-3, tedy cca 75% imisního limitu (LV=40 µg.m -3), maximální denní
koncentrace pak 69,0 µg.m-3, tedy cca 35% limitu maximální hodinové koncentrace (LV=200 µg.m -3).
Dále při popisu stávající imisní zátěže vycházíme z výsledků rozptylové studie tvořící součást Krajského
programu snižování emisí kraje Vysočina (DHV 2002). Grafické znázornění imisní zátěže NOx okolí
hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích.

maximální hodinové koncentrace NO2

průměrné roční koncentrace NO2

Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidů dusíku v blízkosti navrhovaného
záměru dosahují úrovně 25 až 30 µg.m-3, tedy do 75% imisního limitu (LV=40 µg.m -3), maximální hodinové
koncentrace dosahují přibližně úrovně 150 µg.m-3, tedy asi 75% limitu (LV=200 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 v klimatické oblasti MT 5, tedy v mírně teplé oblasti 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.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů

MT 5
30 až 40

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 až 160

Počet mrazových dnů

130 až 140

Počet ledových dnů

40 až 50

Průměrná teplota v lednu

-4 až -5

Průměrná teplota v červenci

16 až 17

Průměrná teplota v dubnu

6 až 7
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Číslo oblasti

MT 5

Průměrná teplota v říjnu

6 až 7

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

100 až 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 450

Srážkový úhrn v zimním období

250 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 až 100

Počet dnů zamračených

120 až 150

Počet dnů jasných

40 až 50

C.II.3. Voda
Povrchové vody
Prověřovaný záměr náleží hlavnímu povodí č. 1-16-02 - Oslava a Jihlava od Oslavy po Rokytnou, dílčímu
povodí 4-16-02-033. Nejvýznamnějším tokem v širším území je Balinka.
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 23-24 Polná

Nejvýznamnějším tokem v širším území je Balinka. Podél sz. okraje lokality záměru protéká drobný tok levostranný přítok Blízkovského potoka, podél východního okraje areálu protéká drobný tok - levostranný
přítok Balinky. Zhruba 150 m jižně od okraje lokality se nachází rybník Borek.
Balinka
Řeka Balinka, hydrologické pořadí č 4-16-02-026 pramení sv. od Arnolce ve výšce 680 m n.m., ústí zprava do
Oslavy ve Velkém Meziříčí ve výšce 425 m n.m po 30,4 km toku. Plocha povodí činí 178,6 km 2, průměrný průtok
u ústí činí 0,90 m3.s-1.
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Řeka Balinka 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.
Balinka protéká ve směru SZ-JV zhruba 600 m jz. od lokality záměru. Záměr se nachází na úrovni ř. km 16
toku
Správcem toku je Povodí Svratky s.p.
nádrž Borek
Borek je průtočný rybochovný rybník na přítoku Balinky. Rozloha vodní plochy činí 8,6 ha, objem nádrže
100.000 m3. Severní břeh rybníka se nachází zhruba 150 m jižně od okraje areálu záměru.
jiné povrchové toky a akumulace vod
Při severozápadním okraji areálu protéká drobný vodní tok, levostranný přítok Blízkovského potoka
(levostranný přítok Balinky). Tok pramení při jižním okraji Kochánova 1 600 m východně od lokality záměru.
Délka toku činí cca 3 000 m.
Podél východního okraje areálu je vedena odvodňovací strouha, kterou jsou povrchové vody odváděny do
nádrže Borek.

Podzemní vody
Okolí lokality je tvořeno krystalickými horninami moldanubika, které jsou na zájmovém území zastoupeny
pestrou sérií. Oblast se nachází v oblasti kontaktu metamorfovaných hornin a hornin třebíčského plutonu.
Podle hydrogeologického rajónování náleží zájmové území krystaliniku Českomoravské vrchoviny, rajónu 655
- " Krystalinikum v povodí Jihlavy ". Zájmové území se nachází v severovýchodní části tohoto rajónu. Území
rajónu je charakterizováno monotónními hydrogeologickými poměry, které jsou podmíněny geologickou
stavbou. Hlubší zvodnění je vázáno na puklinově propustné prostředí krystalických hornin a je závislé na
míře jejich rozpukání, otevřenosti puklin a na typu výplně puklin. Významnější akumulace podzemních vod
jsou vázána na tektonicky porušená pásma, kde je předpokládán hlubší dosah oběhu podzemních vod a kde
dochází k drenáži okolních puklinových systémů.
Celkově lze označit prostředí krystalinika jako prostředí nepříznivé pro oběh a akumulaci podzemních vod,
případné odběry podzemních vod z tohoto prostředí slouží pouze 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
v širším okolí zájmového území tok Balinka.
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 mimo ochranná pásma vodních zdrojů.

C.II.4. Půda a horninové prostředí
Půda
V dotčeném území jsou převážně zastoupeny kyselé hnědé půdy nebo hnědé půdy kyselé, místy oglejené.
Jsou převážně slabě až středně štěrkovité, s vláhovými poměry závislými na srážkách.
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Všechny pozemky dotčené výstavbou (vyjma parcely č. 311) jsou podle katastru nemovitostí vedeny jako
zemědělská půda. Realizace záměru předpokládá zábor parcel 107/23, 107/28, 107/29, 107/30, 107/31,
115/18; BPEJ 73201, 73204, 73211, 75001, 76811.
Parcela číslo 311 patří k ostatním plochám.
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
II., III. a V. třídy ochrany.
Parcela

Kód BPEJ

Třída ochrany

Výměra (celkem)

107/23

7.32.01
7.32.11
7.50.01
7.68.11
7.32.01
7.32.01
7.32.01
7.32.01
7.32.04
7.32.01
7.32.11

II. třída ochrany
II. třída ochrany
III. třída ochrany
V. třída ochrany
III. třída ochrany
II. třída ochrany
II. třída ochrany
II. třída ochrany
III. třída ochrany
II. třída ochrany
II. třída ochrany

19 468 m2

107/28
107/29
107/30
107/31
115/18

549 m2
2 749 m2
295 m2
15 373 m2
7 014 m2

Do II. třídy ochrany zemědělské půdy jsou situovány půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k zemědělské půdě se jedná o půdy vysoce
chráněné, jen podmínečně odnímatelné a podmíněně zastavitelné (s ohledem na územní plánování). 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. Do V. třídy ochrany ZPF jsou zahrnuty půdy s velmi nízkou produkční schopností, většinou jde o
půdy pro zemědělské účely postradatelné.
Půda, jež je součástí ZPF, patří do skupiny hnědých půd a hnědých půd kyselých na žulách, rulách, svorech a
jim podobných horninách a výlevných kyselých horninách (hlavní půdní jednotka 32). Jsou většinou slabě až
středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku, značně vodopropustné, přičemž vláhové poměry jsou
velmi závislé na vodních srážkách.
Doplňkově se na pozemcích vyskytují půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách a
rulách) - hlavní půdní jednotka 50. Jsou zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité,
dočasně zamokřené. Část půdního profilu je klasifikován jako glejová půda zrašelinělá a glejová půda úzkých
údolí (hlavní půdní jednotka 68), včetně svahů, obvykle lemující malé vodní toky; jsou to půdy středně těžké
až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné pouze pro louky.

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 Křižanovická vrchovina
- podcelek Bítešská vrchovina
- okrsek Měřínská kotlina.
Celek Křižanovická vrchovina náleží střední a východní části Českomoravské vrchoviny. Podcelek Bítešská
vrchovina je severovýchodní částí Křižanovické vrchoviny. Jedná se o plochou vrchovinu budovanou na
krystalických horninách, která je dělena výraznými údolími vodních toků. Střední výška činí 517,2 m n.m.,
střední sklon 3°37’. Nejvyšším bodem Bítešské vrchoviny je Harusův kopec o výšce 741 m n.m.
Lokalita záměru náleží okrsku Měřínská kotlina, který je tvořen protáhlou sníženinou sledující široké údolí
horního toku Balinky. kotlina je na severu omezena okrskem Arnolecké hory, na jihu přechází do vyšších
poloh Velkomeziříčské pahorkatiny.
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Vlastní území záměru je lokalizováno na mírně svažitém území se směrem spádnice k SZ. Nadmořská výška
se na lokalitě pohybuje okolo 510 m n.m. Původní charakter terénu v okolí lokality záměru je narušen
terénními úpravami, po kterých je vedeno těleso dálnice a v místě stávající dálniční odpočívky.

Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území moravské větvi Moldanubika. Širší okolí lokality je
budováno horninami pestré série Moldanubika, katazonálně metamorfovanými pararulami s hojnými
vložkami amfibolitů, krystalických vápenců, erlánů, kvarcitů, grafitických rul a grafitů. Lokalita se nachází v
oblasti kontaktu hornin pestré série moldanubika a třebíčského plutonu, který vystupuje k povrchu jižně a
západně od území záměru. Třebíčský pluton je značně homogenní těleso, budované tmavou amfibolicko biotitickou porfyrickou žulou až syenitem. Těleso plutonu je v oblasti při okrajích ohraničeno úzkým pruhem
aplitické žuly.
Krystalické horniny skalního podkladu přecházejí směrem do nadloží v hlinitopísčité eluvium s úlomky
horniny. Mocnost kvartérního pokryvu je díky intenzívní denudaci většinou nízká, kvartér je zastoupen
převážně hlinitými písky a jílovito-písčitými hlínami. 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 a údolí místních toků jsou vyplněny deluviofluviálními až
fluviálními 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.
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 výstavby náleží z biogeografického hlediska (Culek a kol., 1996) do Velkomeziříčského
bioregionu (1.50), který leží v tzv. mezofytiku a zaujímá střední, převážně moravskou část fytogeografického
okresu 67. Českomoravská vrchovina. Převládá zde submontánní (podhorský) vegetační stupeň. V
potenciální (původní) vegetaci převládaly kyselé bučiny. V náhradní vegetaci dnes převažují smrkové lesy,
louky a pastviny.

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 na
plochách stavby Truck Centrum Měřín“ (viz příloha č. 4 tohoto oznámení) zpracovala RNDr. Zdeňka
Lososová, PhD.
Zoologickou část průzkumu (viz příloha č. 5 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
Botanický průzkum byl proveden v místě plánovaného rozšíření parkovacích ploch motorestu (dosah
stavebních prací). Jednotlivé druhy rostlin byly určovány podle botanického klíče (Kubát et al. 2002).
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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].
Prostor byl pro potřeby průzkumu rozdělen na pět dílčích lokalit, a to Lokalita č. 1 - Pozemky na V okraji
vymezeného území, Lokalita č. 2 - Pole v centrální části sledovaného území, Lokalita č. 3 - Okraj pole a
přilehlého lesa na S straně území, Lokalita č. 4 - Mez na Z okraji sledovaného území a Lokalita č. 5 Pozemky na Z okraji území.
Lokalita č. 1 - pozemky na V okraji vymezeného území. Jedná se o neobhospodařované, ladem ponechané
louky. V druhovém spektru převažují vysoké trávy Calamagrostis epigejos (třtina křovištní), Arrhenatherum
elatius (ovsík vyvýšený) a Elytrigia repens (pýr plazivý). Dále jsou hojné vysoké byliny, např. Artemisia
vulgaris (pelyněk černobýl), Cirsium arvense (pcháč oset), C. vulgare (pcháč obecný), Tanacetum vulgare
(vratič obecný) aj. Porost je silně zruderalizovaný. Nelze ho přiřadit k žádnému typu přirozené vegetace ve
smyslu členění uvedeného v katalogu biotopů (Chytrý et al. 2002). Lze jej začlenit do kategorie biotopů silně
ovlivněných nebo vytvořených člověkem, označovaných písmenem X, konkrétně k biotopu X7 Ruderální
bylinná vegetace mimo sídla (Chytrý et al. 2001).
Lokalita č. 2 - pole v centrální části sledovaného území. Leží v průměrné nadmořské výšce 510. Částečně
bylo pole čerstvě zoráno, bez jakékoli vegetace, zbytek tvořilo strniště po ječmenu dvouřadém. V poli jsou
dvě významná neobdělávaná podmáčená oka se směsí plevelné a pobřežní vegetace. Převážná část druhů
byla nalezena ve zmiňovaných podmáčených depresích. Na strništi byla vegetace polních plevelů nejlépe
vyvinuta na okrajích lokality. Mezi druhy dominovaly např. Anagallis arvensis (drchnička rolní), Apera spicaventi (chundelka metlice), Elytrigia repens (pýr plazivý), Galeopsis tetrahit (konopice polní) a
Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec nevonný). Z mokřadních druhů byly v depresích zastoupeny
nejhojněji druhy: Juncus bufonius (sítina žabí) a J. effusus (sítina rozkladitá). Ojedinělý byl nález druhu
Alisma plantago-aquatica (žabník jitrocelový). Biotop je vytvořený člověkem a lze jej zařadit do kategorie X2
Intenzivně obhospodařovaná pole podle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al. 2001).
Obrázek č. 8: Detail lokality č. 2

Lokalita č. 3 - okraj pole a přilehlého lesa na S straně území. Lokalita leží na rovině v průměrné nadmořské
výšce 510 m. Porosty tvoří vysoké byliny a jednotlivé stromy, které z jedné strany lemují smrkový les a z
druhé strany hraničí s polem. Zástupci stromů jsou některé druhy vrb a Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) aj.
V bylinné vegetaci jsou nejpočetněji zastoupeny druhy Calamagrostis epigejos (třtina křovištní), Elytrigia
repens (pýr plazivý), Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná), Rubus fruticosus agg. (ostružiník) a
Senecio ovatus (starček Fuchsův). Biotop lze zařadit do kategorie X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
podle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al. 2001).
Lokalita č. 4 - mez na Z okraji sledovaného území. Mez leží v nadmořské výšce 505-510 m, je orientována k
SZ a její sklon je přibližně 10°. Vegetace je původně tvořena acidofilními suchými trávníky T3.5 ve smyslu
Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al. 2001). Pozůstatky této vegetace jsou reprezentovány druhy
Centaurea jacea (chrpa luční), Galium verum (svízel syřišťový), Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)
a Knautia arvensis (chrastavec rolní). Mnohem početnější jsou však populace ruderálních druhů, které
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původní vegetaci vytlačují a na některých místech zcela nahrazují. Takovými druhy jsou Artemisia vulgaris
(pelyněk černobýl), Calamagrostis epigejos (třtina křovištní), Elytrigia repens (pýr plazivý), Galeopsis tetrahit
(konopice polní) aj.
Lokalita č. 5 - sečená, kulturní louka a břehy potoka, protékajícího středem louky. Louka se nachází
v nadmořské výšce 505 m. Středem louky protéká malý, bezejmenný potok, který je místy zregulován.
V porostu louky dominují trávy Alopecurus pratensis (psárka luční), Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá),
Poa pratensis (lipnice luční). Na březích potoka převažuje Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá), Urtica
dioica (kopřiva dvoudomá). Porost lze zařadit do biotopu X5 Intenzivně obhospodařované louky.
Na sledovaném území nebyly během botanického průzkumu nalezeny chráněné druhy rostlin. Podrobný
přehled všech zjištěných druhů je uveden v příloze č. 4 tohoto oznámení. Grafické vyznačení zkoumaných
lokalit je provedeno v příloze č. 1.9. tohoto oznámení.

Zoologický průzkum
Zoologické šetření (průzkum) byl na lokalitě proveden dne 17.8.2006, s cílem (kromě seznámení se s
charakterem biotopů na lokalitě) podchytit důkladně zejména avifaunu (ptáky) v pohnízdním období a
entomofaunu (hmyz) v době doznívání maximálního rozvoje bylinné vegetace. Jako doplněk byla použita
smýkací entomologická síť ke smýkání luční vegetace. Byly zaznamenány dominantní taxony z hlediska
abundance a biomasy.
Ze zástupců bezobratlých byly smýkáním zjištěny některé dominantní druhy, jako jsou křižáci (různé menší
druhy), sekáč obecný, saranče - několik běžných i méně běžných druhů rodu Chorthippus, kobylky - stepní
Leptophyes albovittata a luční Roeseliana roeseli, škvor obecný, klopušky a kněžice (několik běžných druhů
těchto ploštic), lumci (parazitičtí blanokřídlí), kuklice a masařky (parazitické mouchy), atd. Dále se zde
vyskytují některé nápadné druhy, jako jsou hlemýžď zahradní; křižák obecný; motýlice lesklá, vážky a šídla
(běžné a méně nápadné druhy, často v tandemu) - zálety od nedalekého rybníka; kobylka zelená;
mandelinka bramborová (většinou v letu); bělásek řepkový, b. řepový, žluťásek čičorečkový, babočka
admirál, b. kopřivová, perleťovec malý, okáč luční, o. zední, modrásci (běžné, ale obtížně odlišitelné druhy
rodu Polyommatus), vřetenuška obecná, mravenec luční (Formica pratensis - 1 mraveniště pod břízou,
vyskytující se v pásu křovin lemující trávník kolem stávající parkovací plochy - nalevo od motelu, viz obr.
níže), vosík francouzský, čmelák skalní (Bombus lapidarius - několik dělnic), včela medonosná, pestřenka
smrtihlávka, p. trubcová. Zástupci obojživelníků a plazů nebyly zjištěny.
Obrázek č. 9: Detail umístění mraveniště na lokalitě (nad keřem uprostřed, napravo pod břízou)

Přímo na (nad) ploše (plochou) plánované výstavby byly pozorovány tyto druhy ptáků:
-

káně lesní (2),
koroptev polní (11 - 1 hejnko),
ťuhýk obecný (1),
vlaštovka obecná (3-5 + opuštěné hnízdo),
rehek domácí (cca 5 - 1 rodinka),
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-

stehlík obecný (cca 10 - pcháče),
konipas bílý (cca 5 - 1 rodinka),
vrabec domácí (3-5),
straka obecná (5 - 1 hejnko).

Na dohled od plochy plánované výstavby byly pozorovány tyto druhy ptáků:
-

kachna divoká (6),
polák chocholačka (1) a racek chechtavý (2)
káně lesní (2),
poštolka obecná (1),
holub hřivnáč (2),
dlask tlustozobý (1).

Ze zástupců savců je předpokládán výskyt krtka obecného (hromádky), hraboše polního (nory).
Nebyly pozorovány žádné druhy potenciální významné fauny (typické pro velkomeziříčský bioregion, viz
výše). Z potenciální zvláště chráněné fauny (podle Vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb., viz výše) byly
pozorovány: 1. dělnice čmeláka skalního (Bombus lapidarius), 2. mraveniště mravence lučního (Formica
pratensis); 3. hejnko koroptve polní (Perdix perdix), 4. samice ťuhýka obecného (Lanius collurio) a 5. přelet
několika jedinců (3-5 ex.) a 1 hnízdo vlaštovky obecné ( Hirundo rustica). Dále pak byly zjištěny pouze i
všude jinde běžné skupiny bezobratlých, zejména hmyzu, a výskyt jen několika málo běžných druhů ptáků a
3 druhů savců.
Z potenciální zvláště chráněné fauny (podle Vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb., viz výše) byly pozorovány
dělnice čmeláka skalního (Bombus lapidarius) – sběr potravy na květech (hnízdo nebylo zjištěno), mraveniště
mravence lučního (Formica pratensis); hejnko koroptve polní (Perdix perdix), samice ťuhýka obecného
(Lanius collurio) a přelet několika jedinců (3-5 ex.) a 1 hnízdo (již opuštěné) vlaštovky obecné ( Hirundo
rustica).

Územní systém ekologické stability, VKP, ZCHÚ, Natura 2000
Na vlastním řešeném území záměru nejsou vymezeny žádné prvky územního systému ekologické
stability. Severně od plochy TCM prochází lokální biokoridor K 4-13 vedený podél místní vodoteče, který
spojuje lokální biocentra LBC4 Nečas (pod dálnicí D1 na rybníku Nečas a sousedícím údolí – západně od
areálu TCM) a LBC13 Strachovec (východně od areálu TCM – na rybníku Strachovec):

LBC4 Nečas – rybník s polopřirozenými poměry, rákosí a olše, na prudkém svahu drobný lesík se smrky.
Částečně funkční lokální biocentrum.
LBC13 Strachovec – rybník v údolní nivě, bez doprovodné zeleně, útočiště vodních ptáků. Částečně
funkční lokální biocentrum.
Situování záměru vůči těmto prvkům ÚSES je patrné z obrázku č. 13, str. 37 (podrobněji viz příloha č. 1.7).
Na území záměru není situován žádný přírodní nebo přírodě blízký ekosystém požívající zvýšené ochrany.
Jedná se o obdělávanou půdu a louky (částečně sečené), při okrajích silně ruderalizované. Popis ekosystémů
na řešeném území a v jeho okolí je součástí příloh č. 4 a 5 tohoto oznámení (botanický a zoologický
průzkum).
Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP).
V zájmovém území se nachází tyto významné krajinné prvky:
-

les severně od ploch TCM (VKP ze zákona);

-

místní vodoteč západně od ploch TCM (VKP ze zákona).

Realizace záměru nevyžaduje zásah do uvedeného lesního porostu, kácení na lesních pozemcích je
vyloučeno, dotčeno bude ochranné pásmo lesa. Místní vodoteč bude dotčena svedením vyčištěných
odpadních vod z areálu TCM.
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.
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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 odpočívky a motorestu.
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, řidčeji se vyskytují louky a vodní plochy.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou na katastru obce zastoupeny necelými 2 % z celkové výměry
katastru, což je hluboko pod republikovým průměrem.
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
(viz fotodokumentace v příloze č. 1.8.). Charakter území je dokumentován ortofotomapou zájmového území.
Zákres navrhovaného areálu TRUCK CENTRA je patrný na obrázku č. 19, str. 48 (podrobněji viz příloha č.
1.5. Situace záměru na podkladu ortofotomapy).
Obrázek č. 10: 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 jižně od řešeného prostoru (pod dálnicí D1).
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Vznik osady (Pivcova Zhoř) je dáván do souvislosti se starou kolonizační cestou a tvrzí (dvorem) zde
postavenou patrně rodem Pivců z Hradčan a Klimštejna. O zakladatelích osady je známo velmi málo, prvním
ze známých majitelů tvrze byl Ondřej Nelepa v roce 1376, kdy se tvrz poprvé připomíná dvorem a vsí jako
Nelepova Zhoř. V roce 1389 prodal Ondřej Nelepa ves s tvrzí a dvorem Janu z Meziříčí.
Roku 1557 prodává Vladislav z Pernštejna měřínské zboží Janu st. Stráneckému ze Stránec, který přestavěl
dosavadní tvrz na renesanční zámek jednoduchého stylu, upravil ves zvanou podle něj Stránecká a usiloval o
povýšení Zhoře na městečko a udělení práva používání pečetí a konání trhů.
Po Bílé hoře měnila ves se zámkem několik majitelů a v roce 1729 přestala být samostatným panským
sídlem. Zámek přestal sloužit svému účelu a život v osadě byl omezen jen kolem panského dvora.

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 památkových objektů se nachází uvnitř zástavby obce
(zejména zámek, kašna a sýpka).
Archeologické památky nejsou v řešeném území registrovány, archeologické nálezy na dotčených 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.
Obrázek č. 11: Pole hlukových hladin, stávající stav (bez záměru) - den
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Obrázek č. 12: Pole hlukových hladin, stávající stav (bez záměru) - noc

Významné technologické zdroje hluku se v území nenacházejí, součástí stávajícího provozního objektu
(motorestu, klubu) jsou pouze běžné zdroje hluku (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace apod.), které
venkovní prostor prakticky neovlivňují.
Nejbližší resp. nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se nachází
v těchto prostorech:
Tab.: Nejbližší chráněný venkovní prostor

Bod

Obec

Vzdálenost

LAeq, den

LAeq, noc

1

Stránecká Zhoř

> 400 m

51 dB

48 dB

2

Měřín - Pustina

> 1000 m

48 dB

44 dB

3

Blízkov

> 1000 m

44 dB

41 dB

4

Kochánov

> 1300 m

45 dB

43 dB

Pozn.: Číslování bodů odpovídá výše uvedeným obrázkům.

Body se nacházejí na hranici obytné zástavby obcí a reprezentují tak nejbližší resp. nejvíce dotčený chráněný
venkovní prostor nebo chráněný venkovní prostor staveb. Hygienický limit (L Aeq,T = 60/50 dB), platný pro
hlavní pozemní komunikace, je splněn ve všech bodech. Jiné objekty určené k bydlení nebo rekreaci se v
dotčeném území nenacházejí.

Dopravní infrastruktura
Záměr se nachází na stávající dálniční odpočívce v km 137 dálnice D1, směr Praha a navazuje na stávající
motorest a odpočívku.
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V současné době je na dálniční odpočívce umístěn následující počet parkovacích míst:
stání pro nákladní automobily:
stání pro osobní automobily:
stání pro autobusy:

10
25
4

Celkový počet přijíždějících vozidel za současného stavu nepřekročí cca 500 osobních a 80 nákladních vozidel
nebo autobusů denně, stejný počet vozidel odjíždí.
Stávající dopravní problémy odpočívky spočívají zejména v celkově malé kapacitě, která vede k "divokému
parkování" na celé ploše odpočívky i průjezdných plochách včetně připojovacího pruhu z dálnice.
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

17 795

21 740

65

39 600

Stav dálnice D1 je pro provoz záměru vyhovující.

Územní plánování
Pro území obce Stránecká Zhoř byl zpracován územní plán v roce 2000 (Urbanistické středisko Jihlava),
schválen dne 24.11.2000.
Plocha TRUCK CENTRA je v územním plánu obce vymezena pole funkce jako občanská a technická
vybavenost (plocha související s dálnicí D1 a označena jako parkoviště a TRUCK CENTRUM – kamiony.
Územní plán tedy předpokládá výstavbu odstavného parkoviště v návaznosti na stávající odpočívku a
neuvažuje jiné využití vlastního území odpočívky ani jejího okolí. Plocha je vymezena jako zastavitelné
území. Výřez z územního plánu obce Stránecká Zhoř je patrný z následujících obrázků (podrobněji viz příloha
č. 1.7. Územně plánovací podklady).
Obrázek č. 13: Územní plán obce Stránecká Zhoř – výřez z mapové části (2000)
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Obrázek č. 14: Územní plán obce Stránecká Zhoř – výřez z mapové části (2000)

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.
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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 TRUCK CENTRA 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 realizace TRUCK CENTRA 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 středního významu s širším dopadem i mimo
zájmové území vlastního záměru. Dojde k vytvoření kvalitního zázemí pro odstavení nákladních automobilů,
které je nezbytné pro dodržování omezení jízdy a stavených přestávek.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající zázemí pro krátkodobou rekreaci obyvatel (zejména území zahrad u objekt ů jižně
od řešeného území).
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocený záměr předpokládá výstavbu parkovacích a odstavných ploch a zázemí pro služby a ubytování.
Vliv hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při spalování
zemního plynu (příprava TUV, vytápění) a při provozu spalovacích motorů vozidel přijíždějících do areálu.
Pro vyhodnocení imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2) byl zpracován orientační výpočet podle metodiky
SYMOS 97. Z hlediska předběžné opatrnosti byla veškerá doprava vázaná na provoz TCM uvažována jako
nový zdroj znečišťování ovzduší.
Pro posouzení případné pachové zátěže nejbližší obytné zástavby byl také proveden výpočet maximální
hodinové imisní zátěže těkavými organickými látkami (VOC) – emise z provozu čerpací stanice pohonných
hmot. Výsledky výpočtů jsou graficky znázorněny na následujících obrázcích s vyhodnocením očekávaného
vlivu.
Obrázek č. 15: Imisní zátěž NO2

průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m-3)
Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace bude dosahována v prostoru
areálu a bude dosahovat hodnot do 1,5 µg.m -3, tedy cca 4 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). V ostatních
částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže ještě nižší.
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maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3)
Maximální hodinové koncentrace NO2 budou dosahovány v prostoru čerpací stanice PHM a při výjezdu z
areálu. Vypočtené koncentrace dosahují hodnot do 10 µg.m -3, tedy cca 5% imisního limitu (LV h=200 µg.m-3).
V prostoru nejbližší obytné zástavby v obci Stránecká Zhoř bude příspěvek imisní zátěže hodnoceného
záměru dosahovat maximálně 5 µg.m-3, tedy cca 2,5% imisního limitu (LVh=200 µg.m-3).
Obrázek č. 16: Imisní zátěž VOC

maximální hodinové koncentrace VOC (µg.m -3)
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Maximální hodinové koncentrace těkavých organických látek (VOC) budou dosahovány v prostoru čerpací
stanice PHM. Vypočtené koncentrace dosahují hodnot do 150 µg.m-3. V prostoru nejbližší obytné zástavby
v obci Stránecká Zhoř bude příspěvek imisní zátěže hodnoceného záměru dosahovat hodnot méně než 5
µg.m-3. S ohledem na čichový práh benzínu (více než 100 µg.m-3) nepředpokládáme jakoukoli pachovou
zátěž nejbližší blízké obytné zástavby.
Jak je z výše uvedených výsledků výpočtu zřejmé, imisní příspěvek hodnoceného záměru je hodnocen jako
nízký. Proto, s ohledem na polohu areálu, nelze předpokládat negativní dopady v prostoru nejbližší obytné
zástavby ani významné ovlivnění kvality ovzduší v okolních sídlech.
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 TRUCK
CENTRA 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).
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. 17: Pole hlukových hladin, očekávaný stav (se záměrem) - den
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Obrázek č. 18: 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

Obec

1
2
3
4

Stránecká Zhoř
Měřín - Pustina
Blízkov
Kochánov

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

stávající stav
(bez záměru)
den
noc
51
48
44
45

dB
dB
dB
dB

48
44
41
43

dB
dB
dB
dB

očekávaný stav
(se záměrem)
den
noc
51
48
44
45

dB
dB
dB
dB

48
45
41
43

dB
dB
dB
dB

Ze srovnání vyplývá, že záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Zároveň záměr nepovede k
významné změně stávajících (pozaďových) hladin hluku v území.
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 resp. jiné 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.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
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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.
V důsledku realizace záměru nedojde ke změně v rozsahu hydrologických povodí nebo k převodu vody
z jednoho povodí do jiného.
Novou zástavbou v rozsahu zhruba 3,5 ha dojde k zamezení vsaku a převedení srážkových vod do
povrchového odtoku na úkor evapotranspirace, podpovrchového odtoku a dotace podzemních vod.
Záměrem dojde k navýšení stávajícího odtoku srážkových vod ze zpevněných ploch komunikací a odstavných
ploch o zhruba 0,579 l.s-1 a dále budou z nové ČOV vypouštěny vyčištěné odpadní vody splaškové a
vyčištěné vody z myčky automobilů ve výši 0,22 l.s-1.
Recipientem těchto vod bude levostranný přítok Blízkovského potoka, který protéká při severozápadním
okraji areálu. Průměrný dlouhodobý průtok v recipientu lze hrubě přiblížit s využitím průměrného odtoku
z povodí Balinky (5,04 l.s-1.km-2) a odhadu plochy povodí recipientu nad výpustním objektem (cca 3,02 km2)
hodnotou 15,2 l.s-1. Navýšení odtoku v důsledku realizace záměru pak představuje v průměrném klimatickém
a hydrologickém roce zhruba 5,26 % stávající vodnosti toku v případě přímého odvádění všech vod do
recipientu.
vlivy na jakost povrchových vod
Kvalita povrchových vod bude za provozu stavby ovlivněna vypouštěním vod se změněnou kvalitou do místní
vodoteče. Z provozu budou vypouštěny:
® odpadní vody splaškové po vyčištění na ČOV,
® srážkové vody zachycené na povrchu komunikací a odstavných ploch po předčištění v zařízení ORL.
Recipientem těchto vod bude levostranný přítok Blízkovského potoka, který protéká při severozápadním
okraji areálu.
Průměrný odtok splaškových vod přes ČOV bude činit 0,22 l.s-1, odtok srážkových vod z nových ploch přes
odlučovač ropných látek pak 0,604 l.s-1(viz část B oznámení). Díky změně části stávajících ploch odpočívky
na zatravněné při tom bude navýšení stávajícího odtoku srážkových vod z území činit 0,579 l.s-1.
Uvažovaný záměr je dopravní stavbou. Jedná se o odstavné plochy pro nákladní vozidla. Kvalita povrchových
vod vlivem silničního provozu je ovlivňována:
-

chronickým znečištěním způsobeným běžným silničním provozem

-

sezónním znečištěním v důsledku používání chemických prostředků zimní údržby,

-

havárií vozidla spojenou s únikem ropných nebo jiných nebezpečných látek.

Hlavní charakteristiky ovlivňující chemické znečištění srážkových vod z pozemních komunikací lze rozdělit do
čtyř skupin:
-

konstrukce vozovky a vybavení komunikace,

-

konstrukce vozidel,

-

média pro pohon, mazání a údržbu vozidel,

-

zimní údržba komunikací.

V následujících tabulkách je pro základní orientaci vypočítán průměrný příspěvek znečistění dešťových vod
z komunikace k celkové zátěži povrchových vod oblast. Jako vstupní hodnoty jsou uvažovány průměrné
hodnoty zjištěné na výstupu ze sedimentačních nádrží na D1 v období 1987 – 1990 tak, jak je uvedeno
v části B oznámení (v případě NEL - 0,12 mg.l-1, v případě Cl- - 835 mg.l-1). Jako zimní období je uvažováno
35% roku, kdy může dojít k poklesu teplot pod bod mrazu.
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OBJEM VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČISTĚNÍ – PRŮMĚRNÉ NAVÝŠENÍ OPROTI STÁVAJÍCÍMU STAVU
navýšení hmotového toku Cl- v zimním období

navýšení hmotového toku NEL v roce

navýšení odtoku
srážkových vod

kg/zimní období

mg.s

kg/rok

mg.s-1

0,579 l.s-1

5 536

483,5

2,19

0,069

-1

Průměrný dlouhodobý průtok v recipientu lze hrubě přiblížit s využitím průměrného odtoku z povodí Balinky
(5,04 l.s-1.km-2) a odhadu plochy povodí recipientu nad výpustním objektem (cca 3,02 km 2) hodnotou 15,2
l.s-1.
Při tomto průtoku by došlo k navýšení stávající zátěže toku v případě Cl- a zimního období o 30,6 mg.l-1,
v případě NEL pak o 0,0044 mg.s-1.
V následující tabulce je uveden odhad průměrného ovlivnění kvality vody v toku (navýšení stávající zátěže)
při vypouštění znečistění z čistících zařízení na úrovni garantovaných (tj. nejvýše očekávaných) hodnot dle
podkladů výrobců (viz. část B oznámení). Průměrný průtok v toku je odhadnut na 15,2 l.s-1 (viz výše),
příspěvek odpadních vod splaškových k průtoku pod výpustním objektem je uvažován ve výši 0,22 l.s-1,
příspěvek srážkových vod z ORL k průtoku je uvažován ve výši 0,604 l.s-1 a příspěvek neznečistěných
srážkových vod ze střech objektů je uvažován ve výši 0,014 l.s-1.
Navýšení zátěže toku
ukazatel

garantované hodnoty
na výstupu [mg.l-1]

hmotový tok
znečistění [mg.s-1]

navýšení stávající
zátěže toku [mg.l-1]

imisní standardy dle
NV č. 61/2003 Sb.

BSK5

15

3,3

0,206

6

CHSK

60

13,2

0,823

35

NL

15

3,3

0,206

25

N - NH4

15

3,3

0,206

0,5

NEL

0,2

0,1208

0,008

0,1

Z tabulky vyplývá dodržení imisních standardů v toku s dostatečnou rezervou. Jako nejméně bezpečný se
jeví ukazatel amoniakální dusík, u které by došlo k dosažení úrovně imisního limitu (v případě stávající zátěže
toku ve výši 0,0 mg.l-1) při průtoku vody v recipientu pod výpustním objektem ve výši 6,6 l.s-1.
Hodnoty, uváděné v této části hodnocení výhledového stavu, představují hrubé přiblížení očekávaného stavu
v průměrném klimatickém roce, vztažené k průměrným hmotovým tokům a průtokům a nezahrnují extrémní
stavy.
Realizace záměru přináší na lokalitu nové riziko úniku závadných látek. Na lokalitě bude vybudována čerpací
stanice pohonných hmot a parkovací stání nákladních automobilů.
V případě odstavných ploch nákladních vozidel se jako nejpravděpodobnější havarijní situace jeví únik
ropných látek v objemu max. jedné nádrže (prvé stovky litrů). Takový únik bude zachycen nejpozději
v zařízení odlučovače ropných látek, kde dojde při nástupu lehké fáze k samočinnému uzavření odtoku ze
zařízení. Zařízení tak pracuje jako pojistka i pro případ úniku lehkých kapalin ve větším objemu (přepravní
nádrž, cisterna). V případě úniku nebezpečných látek z nákladu jiného charakteru než jsou lehké kapaliny,
může dojít k zasažení povrchového toku (přítok Balinky). Taková situace je velmi málo pravděpodobná a je
rizikem obecně spojeným se silniční dopravou.
Únik ropných látek z provozu čerpací stanice není předpokládán. Stáčecí plocha je zajištěna proti úniku
ropných látek mimo kontrolované prostory ČS. Skladovací nádrže jsou řešeny jako podzemní bez rizika
ohrožení kvality povrchových vod.

STRANA 45 z 59

TRUCK CENTRUM MĚŘÍN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Vlivy na podzemní vody
vlivy na hydrogeologické charakteristiky
Lokalita záměru se nachází v oblasti s nepříznivými podmínkami pro oběh a akumulaci podzemní vody. Stálé
mělké zvodnění je předpokládáno v údolí drobného vodního toku severozápadně od lokality. Existence
významného mělkého zvodnění v podloží stavby není předpokládána. Není předpokládáno zasažení hladiny
podzemní vody výkopovými pracemi.
Výstavbou nových zpevněných ploch dojde k převedení části srážek (cca 0,579 l.s-1) do povrchového odtoku
na úkor vsaku a evapotranspirace. Uvedené množství je s ohledem na rozsah hydrogeologického povodí
lokality málo významné.
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 hydrogeologické charakteristiky
jako je výška hladiny podzemních vod, objem infiltrace, směr proudění, propustnost prostředí a podobně.
vlivy na kvalitu podzemních vod
Nejsou předpokládány významné vlivy na kvalitu podzemních vod při běžném provozu. Vody ze zpevněných
ploch komunikací a parkovišť a vody z ČOV, které mohou mít oproti srážkové vodě a vodě z veřejného
rozvodu změněnou kvalitu, budou odvedeny do povrchového toku.
Během provozu stavby nelze vyloučit havarijní únik nebezpečných látek (pohonné hmoty). Riziko ohrožení
kvality podzemních vod je však nízké. Pravděpodobný je únik na zpevněné ploše bez možnosti průniku do
podzemí.
Únik ropných látek z podzemních skladovacích nádrží čerpací stanice není předpokládán. Nádrže i potrubní
rozvody jsou řešeny jako dvouplášťové s automatickou indikací porušení těsnosti jednoho z plášťů. Indikace
porušení těsnosti jednoho z plášťů představuje pro provozovatele havarijní stav, po zjištění následuje
vyčerpání media z nádrže a revize.

Vlivy na vodní zdroje
Povrchové ani podzemní zdroje pitné vody nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.
Vliv na povrchovou vodu lze hodnotit jako středně významný, vliv na podzemní vody v posuzované oblasti a
jeho širším okolí lze souhrnně hodnotit jako zanedbatelný až nulový.

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. Vlastní záměr bude realizován na
pozemcích zařazených převážně do II. třídy ochrany půdy. Jedná se o půdy podmínečně odnímatelné. Jejich
význam je však (z pohledu ochrany ZPF) ovlivněn provozem dálnice D1. Okrajově budou dotčeny půdy III. a
V. třídy ochrany.
Před výstavbou bude provedeno trvalé vynětí pozemků ze ZPF. Skrytý půdní profil (cca 30 cm) bude použit
pro následné vegetační úpravy a výsadby zeleně v areálu TCM. Předpokládá se přebytková bilance zemních
prací. Její následné využití bude řešeno v dalších stupních projektové přípravy záměru.
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.
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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 v ekologicky nestabilním území, na pozemcích zcela přetvořeném člověkem. Největší vliv
na společenstva (v historicky nejbližší době) měla výstavba dopravního koridoru dálnice D1.
Na dotčených plochách bylo provedeno biologické šetření (viz příloha č. 4), kterému předcházela rešerše
odborné literatury.
Vegetace sledovaného území je antropogenní, tvoří ji převážně zemědělské plochy a obdělávaná pole. Na
východním okraji se nachází neudržovaná louka s výskytem ruderálních druhů, na západním okraji území
hraničí s kulturní, pravidelně sečenou loukou a na severu tvoří hranici smrková monokultura. Botanicky
nejpestřejší jsou přechody mezi těmito jednotlivými vegetačními typy. Na sledovaném území nebyly během
botanického průzkumu nalezeny chráněné druhy rostlin. Biotopy, které se zde nacházejí, bylo možno přiřadit
především k biotopům silně ovlivněným člověkem X a ve zbytcích k biotopu T3.5 acidofilní suché trávníky1.
Tento biotop je však na lokalitě ochuzen o řadu diagnostických a dominantních druhů, naopak do něj proniká
řada druhů plevelných a ruderálních.
Během zoologického šetření (viz příloha č. 5) byl zjištěn výskyt běžných zástupců bezobratlých a několik
druhů ptáků (většinou zalétávajících pouze za potravou ze sousedních lesů, polí a luk). Populace běžných
druhů a celé společenstvo živočichů na lokalitě nebudou záměrem ovlivněny.
Ze zástupců potenciální zvláště chráněné fauny (podle Vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb) byly pozorovány
dělnice čmeláka skalního (Bombus lapidarius) - sběr potravy na květech (hnízdo nebylo zjištěno), mraveniště
mravence lučního (Formica pratensis); hejnko koroptve polní (Perdix perdix), samice ťuhýka obecného
(Lanius collurio) a přelet několika jedinců (3-5 ex.) a 1 hnízdo (již opuštěné) vlaštovky obecné ( Hirundo
rustica). Tyto průzkumem zjištěné druhy budou stavbou (vzhledem k charakteru výskytu) ovlivněny pouze
minimálně (vyjma populace mravence lučního). Jako nulový lze označit vliv na hnízdní populaci vlaštovky,
zcela minimální vliv na hnízdní populace koroptve a ťuhýka obecného; minimální vliv na populaci čmeláka
skalního. Pro společenstva těchto živočichů lze oprávněně předpokládat rychlou restauraci, tzn. opětovné
osídlení nově vzniklých biotopů příslušnými druhy z podobných refugií v blízkém (i relativně vzdáleném)
okolí.
Přímé ovlivnění biotopu lze předpokládat u populace mravence lučního (Formica pratensis) zjištěného
východně od stávajícího motelu. V rámci terénních prací by došlo k jeho úplné likvidaci. Je proto doporučeno
jeho přemístění na vhodnější místo, do dostatečné vzdálenosti od navrhovaného záměru (viz návrh opatření
v kapitole IV.).

1

ve smyslu Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al. 2001)
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Navrhované parkoviště (včetně doprovodných objektů) na zemědělsky využívané pozemky zásadním
způsobem neovlivní stávající spektrum zástupců flóry a fauny. Rovněž nebudou nevratně poškozeny přírodě
blízké biotopy. Pro následnou výsadbu dřevin je doporučeno využít vhodné domácí dřeviny, např. habr
obecný (Carpinus betulus), líska obecná (Corylus avellana), svída krvavá (Cornus sanguinea), kalina obecná
(Viburnum opulus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) apod.
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.
Nejzásadnějšími vlivem na krajinu je možno obecně považovat pohledové působení stavby na okolí. Míra
viditelnosti a tedy exponovanosti stavby závisí na mnoha faktorech (architektonické řešení - výškové,
objemové charakteristiky, poloha umístění stavby, její zapojení do krajiny apod).
Vzhledem k povaze stavby, její velikosti, absenci vertikálního charakteru nových objektů (jsou uvažována
pouze 2 podlaží u objektu provozní budovy, ostatní objekty budou jednopodlažní) nebude působení
navržených staveb v exterierových krajinných prostorech výrazné, jejich viditelnost bude prakticky omezena
na nejbližší okolí odpočívky.
Situace záměru na podkladu ortofotomapy je patrná z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.5.).
Obrázek č.19: Situace záměru na podkladu ortofotomapy zájmového území (výhledový stav)

D.1.8. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Je očekáváno, že
rozšíření parkovacích ploch, a tím zvýšení kapacity a atraktivity dálniční odpočívky, zvýší i její návštěvnost.

STRANA 48 z 59

TRUCK CENTRUM MĚŘÍN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Toto zvýšení nepřekročí cca 1000 osobních vozidel denně (ze stávajících cca 500 na cca 1500 vozidel denně)
a cca 720 těžkých vozidel a autobusů denně (ze stávajících cca 80 na cca 800 vozidel denně).
Z absolutního hlediska 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.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a tradice
V prostoru záměru se nachází pouze objekt současného motorestu a inženýrské sítě, 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, navazující automobilovou dopravou a
ovlivněním jednotlivých složek životního prostředí.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit vlivy na povrchové vody a vlivy na živé složky přírody. Vliv na povrchové
vody je hodnocen jako středně významný a podmínečně akceptovatelný, vliv na faunu a flóru je hodnocen
jako prakticky málo významný až zanedbatelný. 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.

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:
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„ 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 z plochy stávající odpočívky budou odváděny přes sedimentační nádrž do stávající dálniční
kanalizace; sedimentační nádrž bude na výstupu opatřena fibroilovým filtrem;
„ dešťové vody z plochy nových parkovišť budou odváděny do nově vybudované kanalizace se zaústěním
do recipientu přes odlučovač ropných látek;
„ dešťové vody ze střech objektů budou sváděny do nově vybudované kanalizace se zaústěním do
recipientu (místní vodoteč západně od areálu); je vhodné část této vody jímat a využívat na zálivku
vegetace v areálu TRUCK CENTRA a jeho bezprostředním okolí; za tímto účelem je vhodné vybudovat
retenční nádrž pro srážkové vody ze střech (SO 101 a 102);
„ splaškové odpadní vody z nových objektů budou sváděny do nově vybudované kanalizace a čištěny na
ČOV v rámci TCM;
„ technologické odpadní vody z myčky NA budou sváděny do nově vybudované kanalizace a čištěny na
ČOV v rámci areálu TCM;
„ bude zajištěno, že technologické vody z myčky NA nebudou před vstupem na ČOV obsahovat ropné
látky;
„ přípustný odtok, případná požadovaná retence a přípustná kvalita vypouštěných vod budou stanoveny
podle požadavků správce dotčeného vodního toku a příslušného vodoprávního úřadu v dalších fázích
přípravy stavby;
„ vodohospodářské objekty budou provozovány v souladu se schválenými provozními řády;
„ pro provoz čerpací stanice i TRUCK CENTRA budou vypracovány plány opatření pro případ havárie;
„ před zahájením stavebních prací zajistit ve vhodném období odborné přemístění populace mravence
lučního (Formica pratensis) na vybrané vhodnější stanoviště;
„ omezit kácení stávajícího již vzrostlého porostu na nezbytné minimum; likvidaci dřevin provádět mimo
vegetační sezónu (období listopad - březen);
„ zajistit ochranu lesního porostu na severním okraji území před poškozováním či ničením jak v etapě
výstavby, tak po uvedení stavby do provozu;
„ hranice mezi zpevněnými plochami TCM a drobným lesním porostem je vhodné oddělit vhodným
vegetačním pásem, případně nízkým plotem z přírodních materiálů, aby bylo bráněno ničení a
znečišťování lesních pozemků;
„ pro doplnění stávající zeleně a nové výsadby je vhodné navrhnout domácí druhy odpovídající místním
klimatickým podmínkám, např. habr obecný (Carpinus betulus), lísku obecnou (Corylus avellana), svídu
krvavou (Cornus sanguinea), kalinu obecnou (Viburnum opulus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
apod.
„ zajistit řádnou péči o veškerou zeleň v areálu včetně provedení případných dosadeb za uhynulé jedince;
„ 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;
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„ 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 odstavené parkoviště, ČSPH) není potenciálně významným zdrojem
znečišťování či poškozování životního prostředí.
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 s motorestem.
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 území 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 zvýšené ochrany, využití území nevyvolává střety zájmů z hlediska územního
plánování – záměr je v souladu se schváleným územním plánem obce.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako nízkou
bez významných negativních dopadů. Podmínkou je realizace doporučených opatření ke zmírnění či eliminaci
negativních dopadů na jednotlivé složky a faktory životního prostředí.
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 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
- Katastrální mapa
- Stavební situace
3. Rozptylová studie
4. Botanický průzkum – znalecký posudek
5. Zoologický průzkum – znalecký posudek
6. 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 výstavba parkoviště pro nákladní automobily včetně zázemí
a služeb, a čerpací stanice pohonných hmot:
TRUCK CENTRUM MĚŘÍN
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 pro nákladní automobily:
stání pro osobní automobily:
stání pro autobusy:

209 (za současného stavu 10, tj. rozšíření o 199)
45 (za současného stavu 25, tj. rozšíření o 20)
4 (za současného stavu 4, tj. beze změny)

Celková plocha stavebních pozemků pro Truck centrum :

45.220 m2

Celková plocha komunikací pro Truck centrum :

35.750 m2

Celková zastavěná plocha objekty Truck centra :

1.020 m2

Celková plocha zeleně Truck centra

8.450 m2
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Záměr je umístěn v blízkosti stávajícího motorestu a parkoviště na dálnici D1 – směr Praha, km 137.
kraj:

Vysočina

okres:

Žďár nad Sázavou

obec:

Stránecká Zhoř; 596817

katastrální území:

Stránecká Zhoř; 756105

Prostor, do kterého je záměr umisťován, je podle územně plánovacích podkladů určen k vybudování daného
typu stavby s funkcí technické vybavenosti území.
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 dochází k naplnění funkce území dle schváleného územního plánu. K žádným změnám
ve využití vlastního dotčeného území ani v jeho okolí nedochází. Podle platných územně plánovacích
podkladů nejsou v řešeném území či jeho bezprostřední blízkosti uvažovány jiné záměry, které by vedly k
významné kumulaci vlivů v dotčeném území. Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb či vyvolaných
investic.
Celková koncepce návrhu vychází ze záměru vytvořit odstavné parkoviště pro nákladní automobily
s dostatečnou kapacitou včetně služeb, které jsou nezbytné pro tento druh parkoviště. Součástí odstavného
parkoviště je uvažována i myčka nákladních automobilů. Spolu s touto aktivitou je nezbytné vytvořit novou
čerpací stanici pohonných hmot v prostoru stávající odpočívky.
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
V areálu TRUCK CENTRA jsou navrženy následující objekty:
® provozní budova TRUCK CENTRA
® mycí linka TRUCK CENTRA
® kiosek ČS
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® vlastní čerpací stanice s výdejními stojany a stáčecím stanovištěm, 2 podzemní nádrže na pohonné
hmoty
Dále budou realizovány:
® Rozšíření parkovacích ploch, chodníků a ploch se sadovými úpravami.
® Nezbytné úpravy a přeložky inženýrských sítí, vybudování nových tras inženýrských sítí.

Urbanistické řešení
Parkoviště nákladních automobilů je situováno na pozemcích OMV v blízkosti stávajícího motorestu.
Vzhledem k sklonitosti terénu je celé parkoviště navrženo v mírném spádu směrem ke stávajícímu toku.
Součástí parkoviště jsou dvě budovy – obslužná budova s restaurací, sociálním zařízením, kancelářemi,
sklady, ubytovacími kapacitami atd. a mycí linka pro nákladní automobily.
Příjezd na parkoviště je ze stávající odpočívky a odstavného parkoviště. Výjezd je také řešen přes stávající
parkoviště.
Čerpací stanice pohonných hmot je navržena v přední části stávajícího parkoviště. Předpokládá se, že bude
mít pět výdejních stojanů a dvě obslužné budovy. Výdejní stojany budou přestřešeny.
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) v takové míře, která by mohla vést sama o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v
území k překračování příslušných hygienických limitů. Nejbližší chráněný prostor staveb (obytné objekty) je
situován cca 400 m jižně od stávající odpočívky (na opačné straně dálnice D1). Okolí záměru není využíváno
k rekreačním účelům.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nevýznamné a zanedbatelné. Provoz TRUCK
CENTRA nebude příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Zároveň záměr nepovede k významné změně stávajících
(pozaďových) hladin hluku v území.
Vegetace sledovaného území je antropogenní, tvoří ji převážně zemědělské plochy a obdělávaná pole. Na
sledovaném území nebyly během botanického průzkumu nalezeny chráněné druhy rostlin.
Na lokalitě bylo zjištěno několik druhů zvláště chráněné fauny, které budou záměrem ovlivněny minimálně
nebo vůbec. Přímé ovlivnění biotopu lze předpokládat pouze u populace mravence lučního (Formica
pratensis) zjištěného východně od stávajícího motelu. Je doporučeno přemístění mraveniště na vhodné místo
v okolí (např. blízký drobný lesík).
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 se související
infrastrukturou; nejsou zde situovány architektonické nebo 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 výstavby TRUCK CENTRA MĚŘÍN 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 zvýšené ochrany, využití území nevyvolává
střety zájmů z hlediska územního plánování – záměr je v souladu se schváleným územním
plánem obce.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako nízkou bez významných negativních dopadů. Podmínkou je realizace
doporučených opatření ke zmírnění či eliminaci negativních dopadů na jednotlivé složky a
faktory životního prostředí.
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. 6 (Doklady):
Městský úřad Velké Meziříčí, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, č.j.: Výst. 16094/2006-Ro ze dne
28.7.2006:
„Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby potvrzuje, že umístění stavby TRUCK CENTRUM
MĚŘÍN na pozemcích č. 311, 107/29, 107/30, 115/18, 107/23 k.ú. Stránecká Zho ř je v souladu se
schváleným územním plánem pro sídelní útvar Stránecká Zhoř.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 6
(Doklady):
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí, č.j.: KUJI 54976/2006 (OZP 33/2006 Vac) ze dne
25.7.2006:
„… 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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Přehled použitých zdrojů
1. TRUCK CENTRUM MĚŘÍN, Projekt pro územní řízení, Ing. arch.David Písařík, 05/2006 (Top Projekt
Brno)

2. Demek J. a kol.:
3. Olmer M:

Zeměpisný lexikon ČSR – Hory a nížiny; ACADEMIA Praha 1987

Hydrogeologické rajóny ČSR - povodí Labe, VÚV 1986

4. Pitter P. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR – Vodní toky a nádrže; ACADEMIA Praha 1984
5. Svoboda J. a kol.:

Regionální geologie ČSSR; ÚÚG Praha 1964

6. Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti ČR v roce 2005. Ředitelství silnic a
dálnic ČR, 2005.

7. Internetové zdroje: www.kr-vysocina.cz, www.obecstraneckazhor.wz.cz, www.obce.cz.,
www.mmr.cz, www.uur.cz
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PŘÍLOHA 1

(MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

PŘÍLOHA 2

(SITUACE ZÁMĚRU)

DATUM

POPIS OBSAHU REVIZE

Č.REVIZE

INVESTOR
GENERÁLNÍ PROJEKTANT

TOP PROJEKT, s.r.o.
Údolní 16,

602 00 Brno

PROJEKT

OBJEKT

SO 01-SO127

SOUBOR

30 - STAVBA
PROJEKTANT:

NÁZEV VÝKRESU

ZÁKRES DO SITUACE SKUTEČNÉHO
ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH POZEMKŮ

781,08

Č.ZAK.

KÓD

ČÍSLO VÝKRESU

REVIZE

160

01

TD-3002

00

i
SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

50
9,6
3

7,50

2,0%

VO

50

SO 101
SO 102
SO 103
SO 104
SO 105
SO 106
SO 107 A
SO 107 B
SO 108
SO 109
SO 110
SO 111 A
SO 111 B
SO 112 A
SO 112 B
SO 113 A
SO 113 B
SO 114
SO 115
SO 116
SO 117 A
SO 117 B
SO 118 A
SO 118 B
SO 119
SO 120
SO 121
SO 122
SO 123
SO 124
SO 125
SO 126
SO 127

VO

VO

VO

VO

90
7,

VO

7,50

15,00

VO

9 PS

15,00

2,2%

VO

VO

VO

7,50

VO

2,0%

9 PS

GABIONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ DL. 55m

15,00

506,57

VO

9 PS

VO

VO

7,50

VO

VO

2,8%

506,08

2,8%

15,00

36 PS

15,00

15,00

35 PS

VO

50

2 ,3

9

%

VO

504,66

VO

0 ,7

VO

2,8%

7,50

VO

VO

502,17

508,72

VO

6 PS

PROVOZNÍ OBJEKT TRUCK CENTRA
MYCÍ LINKA TRUCK CENTRA
KIOSEK OMV
PŘESTŘEŠENÍ
ÚLOŽIŠTĚ NÁDRŽÍ
HTU
KOMUNIKACE - STÁVAJÍCÍ PARKOVIŠTĚ
KOMUNIKACE - TRUCK CENTRUM
vynecháno
ZRYCHLOVACÍ PRUH NA D1
PŘELOŽKA DÁLNIČNÍ KANALIZACE
PŘÍPOJKA VODY PRO SO 103
PŘÍPOJKA VODY PRO SO 101 A SO 102
PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ PRO SO 103
PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ PRO SO 101 A SO 102
PŘÍPOJKA KANALIZACE ČISTÉ DEŠŤOVÉ PRO SO 103
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována jako součást oznámení záměru „TRUCK CENTRUM MĚŘÍN“
ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb.
V rámci záměru budou provozovány dále hodnocené zdroje znečišťování ovzduší. Poloha areálu
včetně zákresu umístění zdroje je znázorněna na následujícím obrázku:

Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem záměru TRUCK CENTRUM MĚŘÍN.
Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území vyvolaný provozem
areálu, čerpací stanice PHM a záměrem vyvolané automobilové dopravy.
Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2) – energetické zdroje a doprava, a
těkavými organickými látkami (VOC) - provoz čerpací stanice PHM.
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané zpracovatelem PD a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č.
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
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2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
-

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

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

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

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
-

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

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

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

Ø

Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.

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

Kat. I - 20 hodin

Ø

Kat. II - 6 dní

Ø

Kat. III - 2 roky

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů
Plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů
Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj
rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů.
Poznámka: Liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem.
Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
® slabý vítr 1.7 m/s
® střední vítr 5 m/s
® silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce
10 m nad zemí.
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Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
® superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
® stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
® izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se vyskytující
mírně zhoršené rozptylové podmínky
® normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
® labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Výpočet byl proveden pro nově navržené zdroje v lokalitě, kterými byly:
® vytápění objektů SO 101, SO 102 a SO 103 zdroji spalujícími zemní plyn;
3

3

® čerpací stanice PHM s předpokládanou roční výtočí 3 000 m motorové nafty a 1 500 m
benzínu;
® parkoviště v areálu pro 209 nákladních a 45 osobních vozidel;
® automobilová doprava přijíždějící do areálu.

Předpokládaný obrat dopravy v areálu bude 1500 osobních vozidel a 800 nákladních automobilů za
den.
Podrobněji je uvažovaná organizace dopravy popsána v příslušných kapitolách oznámení.

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

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

1,7

3,09

2,75

3,39

6,04

3,57

3,73

5

5,30

3,50

5,04

8,04

2,29

3,87

4,59

4,90

8,99

9,97

11,48

11

1,60

0,75

0,58

0,93

0,14

0,40

2,45

2,61

celkem

9,99

7,00

9,01

15,01

6,00

8,00

17,01

18,99

8,99

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 2400x2000 m
s krokem sítě 50 m a počátkem souřadnic v levém dolním rohu orientovaná shodně s JSTK. Poloha
jednotlivých bodů je zřejmá z následujícího obrázku:
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Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis.
Výpočtové body pravidelné sítě jsou uvažovány ve výšce 1 m nad terénem. Výpočet rozptylové studie
zohledňuje pootočení zvoleného souřadného systému oproti souřadnému systému JSTK.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Oxid dusičitý (NO2)
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity pro NO2 uvedené v nařízení vlády
č. 350/2002 Sb.:

Účel
vyhlášení

Parametr / Doba
průměrování

Hodnota imisního limitu

Ochrana
zdraví lidí

Aritmetický průměr
/1h

200 mg.m , nesmí být
překročena více než 18krát
za kalendářní rok

Ochrana
zdraví lidí

Aritmetický průměr
/ Kalendářní rok

-3

40 mg.m

-3

Mez tolerance

Datum, do něhož
musí být limit splněn

80 mg.m

-3

1.1.2010

16 mg.m

-3

1.1.2010

S ohledem na období uvažovaného provozu (i po roce 2010) nebyly meze tolerance uvažovány.
Těkavé organické látky (VOC)
Pro škodlivinu VOC ani pro páry motorové nafty či benzinu není stanoven zákonný imisní limit. Pro
vyhodnocení pachové imisní zátěže hodnoceného území byla použita hodnota čichového prahu. Pro
-3
motorovou naftu dle literatury čichový práh činí cca 5 000 µg.m . Hodnota čichového prahu benzinu
Natural není stanoven ani není v dostupné literatuře či elektronických zdrojích (Internet) uveden. Jeho
hodnota byla proto předpokládána na úrovni cca 50 krát nižší než u motorové nafty, tedy cca
-3
100 µg.m . Limity pro akutní či chronické koncentrace uváděné v literatuře jsou o mnoho řádů vyšší
než zde zmíněné čichové prahy a proto je (s ohledem na příznivé výsledky výpočtu) neuvádíme.
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4. Úroveň stávající imisní zátěže
4.1. Výsledky měření stávající imisní zátěže zájmového území
Území obce Měřín nepatří (dle sdělení č. 38 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 12 z prosince
2005) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1326 Velké Meziříčí, vzdálené od
hodnocené lokality cca 7 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2005:
Oxid dusičitý (NO2)

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti měřící
-3
-3
stanice dosahují úrovně 30,1µg.m , tedy cca 75% imisního limitu (LV=40µg.m ), maximální denní
-3
-3
koncentrace pak 69,0 µg.m , tedy cca 35% limitu maximální hodinové koncentrace (LV=200µg.m ).
V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu
stávající úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie tvořící přílohu
Krajského programu snižování emisí Kraje Vysočina (DHV) Grafické znázornění imisní zátěže NOx
okolí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích:

maximální hodinové koncentrace
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průměrné roční koncentrace
Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidů dusíku v blízkosti
-3
-3
navrhovaného záměru dosahují úrovně 25 až 30 µg.m , tedy do 75% imisního limitu (LV=40 µg.m ),
-3
maximální hodinové koncentrace dosahují přibližně úrovně 150 µg.m , tedy asi 75% limitu (LV=200
-3
µg.m ).
Těkavé organické látky (VOC)
Koncentrace VOC v ovzduší nejsou v hodnocené lokalitě sledovány.

4.2. Diskuse úrovně imisní zátěže zájmového území
S ohledem na aktuálnost údajů a polohu měřící stanice při vyhodnocení výsledků výpočtů této studie
vycházíme z měření provedeném na stanici ČHMÚ č. 1326 Velké Meziříčí.
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5. Výsledky výpočtu imisního příspěvku
5.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno překročení ročního imisního limitu.
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru areálu TRUCK CENTRUM
MĚŘÍN. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu bude, dle výpočtu, u průměrných ročních
-3
koncentrací dosahovat hodnot do 1,5 mg.m .
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o koncentrace bezpečně pod úrovní příslušného
-3
imisního limitu (40 µg.m ), která výrazně neovlivňuje celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO 2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno překročení imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace.
Maxima nejvyšších hodinových koncentrací vycházejí do prostoru vjezdu a výjezdu z areálu TRUCK
CENTRUM MĚŘÍN. Maximální hodinové koncentrace NO2 budou dosahovány v prostoru čerpací
-3
stanice PHM a při výjezdu z areálu. Vypočtené koncentrace dosahují hodnot do 10 µg.m , tedy cca
-3
5% imisního limitu (LVh=200 µg.m ).
V prostoru nejbližší obytné zástavby v obci Stránecká Zhoř bude příspěvek imisní zátěže
-3
-3
hodnoceného záměru dosahovat maximálně 5 µg.m , tedy cca 2,5% imisního limitu (LVh=200 µg.m ).

5.3. Doby překročení limitních koncentrací
Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že k překračování imisních limitů vlivem hodnocených
zdrojů nedochází.
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5.4. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací VOC
Maximální hodinové koncentrace těkavých organických látek (VOC) budou dosahovány v prostoru
-3
čerpací stanice PHM. Vypočtené koncentrace dosahují hodnot do 150 µg.m . V prostoru nejbližší
obytné zástavby v obci Stránecká Zhoř bude příspěvek imisní zátěže hodnoceného záměru dosahovat
-3
-3
hodnot méně než 5 µg.m . S ohledem na čichový práh benzínu (více než 100 µg.m )
nepředpokládáme jakoukoli pachovou zátěž blízké obytné zástavby.
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6. Celkové hodnocení vlivu záměru na imisní zátěž
Z výše uvedených naměřených hodnot vyplývá, že stávající imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2)
v hodnoceném území je, v případě průměrných ročních koncentrací, pod úrovní imisních limitů.
-3
Hodnoty se za stávajícího stavu pohybují na úrovni cca 30 µg.m , tedy asi 75% imisního limitu
-3
(IHr=40 µg.m ).
Maximální hodinové koncentrace v blízkost dálnice D1 za stávajícího stavu dosahují hodnot blížící se
-3
-3
200 µg.m , tedy hodnotě limitu (LV=200 µg.m ), v prostoru obytné zástavby v obci Stránecká Zhoř už
-3
pravděpodobně (dle studie DHV) maximální hodinové koncentrace dosahují hodnot okolo 150 µg.m .
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem TRUCK
CENTRA MĚŘÍN zásadním způsobem neovlivňuje celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném
území.
Zatížení nejbližší obytné zástavby příspěvkem TRUCK CENTRA MĚŘÍN vychází velmi nízké,
neovlivňující celkovou úroveň stávající imisní zátěže.
Pokud budeme uvažovat úroveň pozaďové imisní zátěže i v budoucnu na úrovni současného stavu,
lze předpokládat, že vlivem provozu TRUCK CENTRA MĚŘÍN nedojde k významnější změně kvality
ovzduší a není pravděpodobné, že by v důsledku provozu docházelo k překračování imisních limitů
pro oxid dusičitý (NO2) v prostoru blízké obytné zástavby.
Maximální hodinové koncentrace těkavých organických látek (VOC) budou v prostoru nejbližší obytné
zástavby v obci Stránecká Zhoř dosahovat hodnot nižších než je čichový práh benzínu, proto
nepředpokládáme jakoukoli pachovou zátěž blízké obytné zástavby.

7. Závěry
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že provoz TRUCK CENTRA MĚŘÍN nevyvolá
významnější změnu imisní zátěže oproti stávajícímu stavu.
Imisní příspěvek oxidu dusičitého v případě maximálních hodinových koncentrací vychází maximální
-3
hodnoty příspěvku do 5 % imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV=200µg.m ). V
případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty příspěvků pohybují pod 4 % hodnoty
-3
imisního limitu (IHr=40µg.m ). Celková imisní zátěž zájmového území oxidem dusičitým (při zahrnutí
vlivu všech ostatních zdrojů znečišťování ovzduší, např. bodových a dálkových přenosů znečištění) se
výrazněji nezmění a v prostoru blízké obytné zástavby nebude dosahovat hodnot imisního limitu.
Maximální hodinové koncentrace těkavých organických látek (VOC) budou v prostoru nejbližší obytné
zástavby v obci Stránecká Zhoř dosahovat hodnot nižších než je čichový práh benzínu, proto
nepředpokládáme jakoukoli pachovou zátěž blízké obytné zástavby.
V Brně 25.9.2006

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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Cílem botanického průzkumu bylo provést biologické zhodnocení území, na kterém je
plánována výstavba TRUCK CENTRA a rozšíření parkovacích ploch ve vazbě na stávající
odpočívku. Jedná se o území 2 km VJV od Měřína (dálnice D1) ve směru na Prahu.
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 jednorázově 25. srpna 2006.
Sledované území leží v těsné blízkosti dálnice D1 2 km VJV od Měřína v nadmořské
výšce asi 510 m n. m. Území spadá do fytochorionu Českomoravská vrchovina ve smyslu
členění Skalického (Skalický 1989), případně do Velkomeziříčského bioregionu ve smyslu
členění Culka (Culek 1996). Potenciální přirozenou vegetaci zde tvořily acidofilní doubravy
(Mikyška et al. 1970). V současné době se tento typ vegetace na území nevyskytuje, území je
odlesněno. Vegetace sledovaného území je antropogenní, tvoří ji převážně zemědělské
plochy, obdělávaná pole, na V okraji je to neudržovaná louka s výskytem ruderálních druhů,
na západním okraji území hraničí s kulturní, pravidelně sečenou loukou a na severu tvoří
hranici smrková monokultura. Botanicky nejpestřejší jsou přechody mezi těmito jednotlivými
vegetačními typy.
Charakteristika jednotlivých lokalit:
Lokalita č. 1
Pozemky na V okraji vymezeného území. Jedná se o neobhospodařované, ladem
ponechané louky. V druhovém spektru převažují vysoké trávy Calamagrostis epigejos (třtina
křovištní), Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený) a Elytrigia repens (pýr plazivý). Dále jsou
hojné vysoké byliny, např. Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl), Cirsium arvense (pcháč
oset), C. vulgare (pcháč obecný), Tanacetum vulgare (vratič obecný) aj. Porost je silně
zruderalizovaný. Nelze ho přiřadit k žádnému typu přirozené vegetace ve smyslu členění
uvedeného v katalogu biotopů (Chytrý et al. 2002). Lze jej přiřadit do kategorie biotopů silně

1

ovlivněných nebo vytvořených člověkem, označovaných písmenem X, konkrétně k biotopu
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla (Chytrý et al. 2001). Na lokalitě nebyl zjištěn
výskyt žádného chráněného nebo ohroženého druhu cévnatých rostlin.
Seznam zjištěných druhů (v abecedním pořadí)
Acer campestre (javor babyka)
Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý)
Achillea millefolium (řebříček obecný)
Alchemilla cf. vulgaris (kontryhel obecný)
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)
Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl)
Ballota nigra (měrnice černá)
Betula pendula (bříza bělokorá)
Calamagrostis epigejos (třtina křovištní)
Carduus acanthoides (bodlák obecný)
Centaurea jacea (chrpa luční)
Cirsium arvense (pcháč oset)
Cirsium vulgare (pcháč obecný)
Convolvulus arvensis (svlačec rolní)
Crepis biennis (škarda dvouletá)
Dactylis glomerata (srha laločnatá)
Daucus carota (mrkev obecná)
Echium vulgare (hadinec obecný)
Elytrigia repens (pýr plazivý)
Epilobium ciliatum (vrbovka cizí)
Epilobium hirsutum (vrbovka srstnatá)
Festuca rubra (kostřava červená)
Galeopsis tetrahit (konopice polní)
Galium verum (svízel syřišťový)
Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý)
Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)
Lactuca serriola (locika kompasová)
Myosotis arvensis (pomněnka rolní)
Poa pratensis (lipnice luční)
Prunus avium juv. (třešeň ptačí)
Ranunculus repens (pryskyřník plazivý)
Rubus caesius (ostružiník ježiník)
Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý)
Sambucus nigra (bez černý)
Silene latifolia subsp. alba (silenka širolistá bílá)
Sonchus asper (mléč ostrý)
Symphytum officinale (kostival lékařský)
Tanacetum vulgare (vratič obecný)
Taraxacum sect. Ruderalia (smetanka lékařská)
Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec nevonný)
Tussilago farfara (podběl obecný)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Verbascum densiflorum (divizna velkokvětá)
2

Lokalita č. 2
Pole v centrální části sledovaného území. Leží v průměrné nadmořské výšce 510 m a
je převážně na rovině. Částečně bylo pole čerstvě zoráno, bez jakékoli vegetace. Převážně se
na lokalitě vyskytovalo strniště po ječmenu dvouřadém. V poli jsou dvě významná
neobdělávaná podmáčená oka se směsí plevelné a pobřežní vegetace. Převážná část druhů
byla nalezena ve zmiňovaných podmáčených depresích. Na strništi byla vegetace polních
plevelů nejlépe vyvinuta na okrajích lokality. Mezi druhy dominovaly např. Anagallis
arvensis (drchnička rolní), Apera spica-venti (chundelka metlice), Elytrigia repens (pýr
plazivý), Galeopsis tetrahit (konopice polní) a Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec
nevonný). Z mokřadních druhů byly v depresích zastoupeny nejhojněji druhy: Juncus
bufonius (sítina žabí) a J. effusus (sítina rozkladitá). Ojedinělý byl nález druhu Alisma
plantago-aquatica (žabník jitrocelový). Biotop je vytvořený člověkem a lze jej zařadit do
kategorie X2 Intenzivně obhospodařovaná pole podle Katalogu biotopů České republiky
(Chytrý et al. 2001). Na lokalitě se nevyskytuje žádný chráněný nebo ohrožený druh.
Seznam zjištěných druhů (v abecedním pořadí)
Alisma plantago-aquatica (žabník jitrocelový)
Anagallis arvensis (drchnička rolní)
Apera spica-venti (chundelka metlice)
Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší tobolka)
Cirsium arvense (pcháč oset)
Cirsium vulgare (pcháč obecný)
Elytrigia repens (pýr plazivý)
Epilobium ciliatum (vrbovka cizí)
Equisetum arvense (přeslička rolní)
Erodium cicutarium (pumpava rozpuková)
Euphorbia helioscopia (pryšec kolovratec)
Fallopia convolvulus (opletka obecná)
Galeopsis pubescens (konopice pýřitá)
Galeopsis tetrahit (konopice polní)
Galium aparine (svízel přítula)
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý)
Gnaphalium uliginosum (protěž bažinná)
Hordeum distichon (ječmen dvouřadý)
Chenopodium album agg. (merlík bílý)
Chenopodium polyspermum (merlík mnohosemenný)
Juncus bufonius (sítina žabí)
Juncus effusus (sítina rozkladitá)
Lamium purpureum (hluchavka nachová)
Lapsana communis (kapustka obecná)
Matricaria suaveolens (heřmánek terčovitý)
Myosotis arvensis (pomněnka rolní)
3

Persicaria maculosa (rdesno červivec)
Plantago major (jitrocel větší)
Poa annua (lipnice roční)
Poa pratensis (lipnice luční)
Polygonum aviculare (rdesno ptačí)
Prunus sp. juv. (slivoň)
Ranunculus repens (pryskyřník plazivý)
Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý)
Scutelaria galericulata (šišák hrálovitý)
Solanum nigrum (lilek černý)
Tanacetum vulgare (vratič obecný)
Thlaspi arvense (penízek rolní)
Trifolium hybridum (jetel zvrhlý)
Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec nevonný)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Veronica persica (rozrazil perský)
Viola arvensis (violka rolní)
Lokalita č. 3
Okraj pole a přilehlého lesa na S straně území. Lokalita leží na rovině v průměrné
nadmořské výšce 510 m. Porosty tvoří vysoké byliny a jednotlivé stromy, které z jedné strany
lemují smrkový les a z druhé strany hraničí s polem. Zástupci stromů jsou některé druhy vrb a
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) aj. V bylinné vegetaci jsou nejpočetněji zastoupeny druhy
Calamagrostis epigejos (třtina křovištní), Elytrigia repens (pýr plazivý), Hypericum
perforatum (třezalka tečkovaná), Rubus fruticosus agg. (ostružiník) a Senecio ovatus (starček
Fuchsův). Biotop lze zařadit do kategorie X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla podle
Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al. 2001). Na lokalitě nebyl zjištěn výskyt
žádného chráněného ani ohroženého druhu rostlin.
Seznam zjištěných druhů (v abecedním pořadí)
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)
Betula pendula (bříza bělokorá)
Calamagrostis epigejos (třtina křovištní)
Cirsium arvense (pcháč oset)
Cirsium vulgare (pcháč obecný)
Convolvulus arvensis (svlačec rolní)
Dactylis glomerata (srha laločnatá)
Daucus carota (mrkev obecná)
Echium vulgare (hadinec obecný)
Elytrigia repens (pýr plazivý)
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Heracleum sphondylium (bolševník obecný)
Holcus mollis (medyněk měkký)
Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)
Lathyrus pratensis (hrachor luční)
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Linaria vulgaris (lnice květel)
Picea abies (smrk ztepilý)
Poa pratensis (lipnice luční)
Rubus fruticosus agg. (ostružiník)
Salix alba (vrba bílá)
Salix caprea (vrba jíva)
Salix fragilis (vrba křehká)
Senecio ovatus (starček Fuchsův)
Symphytum officinale (kostival lékařský)
Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec nevonný)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Verbascum densiflorum (divizna velkokvětá)
Viola arvensis (violka rolní)
Lokalita č. 4
Mez na Z okraji sledovaného území. Mez leží v nadmořské výšce 505 – 510 m, je
orientována k SZ a její sklon je přibližně 10°. Vegetace je původně tvořena acidofilními
suchými trávníky T3.5 ve smyslu Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al. 2001).
Pozůstatky této vegetace jsou reprezentovány druhy Centaurea jacea (chrpa luční), Galium
verum (svízel syřišťový), Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná) a Knautia arvensis
(chrastavec rolní). Mnohem početnější jsou však populace ruderálních druhů, které původní
vegetaci vytlačují a na některých místech zcela nahrazují. Takovými druhy jsou Artemisia
vulgaris (pelyněk černobýl), Calamagrostis epigejos (třtina křovištní), Elytrigia repens (pýr
plazivý), Galeopsis tetrahit (konopice polní) aj. Na lokalitě nebyl zjištěn výskyt žádného
chráněného nebo ohroženého druhu cévnatých rostlin.
Seznam zjištěných druhů (v abecedním pořadí)
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)
Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý)
Achillea millefolium (řebříček obecný)
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)
Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl)
Barbarea vulgaris (barborka obecná)
Betula pendula (bříza bělokorá)
Calamagrostis epigejos (třtina křovištní)
Campanula rotundifolia (zvonek okrouhlolistý)
Carduus acanthoides (bodlák obecný)
Carlina acaulis (pupava bezlodyžná)
Centaurea jacea (chrpa luční)
Cirsium arvense (pcháč oset)
Cirsium oleraceum (pcháč zelinný)
Dactylis glomerata (srha laločnatá)
Daucus carota (mrkev obecná)
Echium vulgare (hadinec obecný)
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Equisetum arvense (přeslička rolní)
Galeopsis tetrahit (konopice polní)
Galium verum (svízel syřišťový)
Heracleum sphondylium (bolševník obecný)
Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)
Jasione montana (pavinec horský)
Knautia arvensis (chrastavec rolní)
Linaria vulgaris (lnice květel)
Myosoton aquatile (křehkýš vodní)
Pastinaca sativa (pastinák setý)
Phallaris arundinacea (chrastice rákosovitá)
Picea abies (smrk ztepilý)
Potentilla erecta (mochna nátržník)
Prunus avium (třešeň ptačí)
Rosa canina agg. (růže šípková)
Sambucus racemosus (bez hroznatý)
Senecio ovalis (starček Fuchsův)
Silene latifolia subsp. alba (silenka širolistá bílá)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Vicia cracca (vikev ptačí)
Viola canina (violka psí)
Lokalita č. 5
Pozemky na Z okraji území. Sečená, kulturní louka a břehy potoka, protékajícího
středem louky. Louka se nachází v nadmořské výšce 505 m a je na rovině. Středem louky
protéká malý, bezejmenný potok, který je místy zregulován. V porostu louky dominují trávy
Alopecurus pratensis (psárka luční), Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá), Poa pratensis
(lipnice luční). Na březích potoka převažuje Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá),
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá). Porost lze zařadit do biotopu X5 Intenzivně
obhospodařované louky. Na lokalitě nebyl zjištěn výskyt žádného chráněného nebo
ohroženého druhu cévnatých rostlin.
Seznam zjištěných druhů (v abecedním pořadí)
Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý)
Alchemilla cf. vulgaris (kontryhel obecný)
Alopecurus pratensis (psárka luční)
Angelica sylvestris (děhel lesní)
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)
Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší tobolka)
Carum carvi (kmín kořenný)
Cirsium arvense (pcháč oset)
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá)
Elytrigia repens (pýr plazivý)
Epilobium hirsutum (vrbovka srstnatá)
Equisetum palustre (přeslička bahenní)
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Festuca gigantea (kostřava obrovská)
Filipendula ulmaria (tužebník jilmový)
Heracleum sphondylium (bolševník obecný)
Holcus mollis (medyněk měkký)
Phallaris arundinacea (chrastice rákosovitá)
Plantago major (jitrocel větší)
Poa annua (lipnice roční)
Poa pratensis (lipnice luční)
Rumex conglomeratus (šťovík klubkatý)
Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý)
Scirpus sylvaticus (skřípina lesní)
Sonchus asper (mléč ostrý)
Symphytum officinale (kostival lékařský)
Taraxacum sect. Ruderalia (smetanka lékařská)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Veronica beccabunga (rozrazil potoční)
Závěr:
Na sledovaném území nebyly během botanického průzkumu nalezeny chráněné druhy
rostlin. Biotopy, které se zde nacházejí, bylo možno přiřadit především k biotopům silně
ovlivněným člověkem X a ve zbytcích k biotopu T3.5 acidofilní suché trávníky 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 studované území nachází v těsné blízkosti dopravní
komunikace, nebude zde problém s dopravou materiálu na stavbu. Doporučuji nenarušit při
stavebních pracích les na severním okraji území, který sice není významný z botanického
hlediska, ale má své opodstatnění z krajinářského hlediska. 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 výstavby náleží z biogeografického hlediska (Culek a kol., 1996) do
Velkomeziříčského bioregionu (1.50), který leží v tzv. mezofytiku a zaujímá střední, převážně
moravskou část fytogeografického okresu 67. Českomoravská vrchovina. Převládá zde
submontánní (podhorský) vegetační stupeň. V potenciální (původní) vegetaci převládaly
kyselé bučiny, o něco méně, na úživnějších substrátech, bylo květnatých bučin. V náhradní
vegetaci dnes převažují smrkové lesy, louky a pastviny.
Osídlení bioregionu je poměrně mladého data, rozsáhlejší plochy byly odlesněny až na
počátku středověku, ale zbývající lesy jsou dnes 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 skupiny rybníků a fragmenty podhorských
bučin, převažují však kulturní smrčiny a orná půda.
V bioregionu se vyskytuje běžná hercynská fauna vysoce zkulturnělých středních poloh
Českomoravské vrchoviny. Za významné druhy obratlovců se považují ze savců jen vydra
říční, netopýr brvitý a 2 druhy ježků – západní a východní; z ptáků pak husa velká, vodouš
rudonohý, slavík modráček, moudivláček lužní, ořešník kropenatý a čečetka zimní. Plazy
reprezentují ještěrka živorodá a zmije obecná; kruhoústé mihule potoční. Z bezobratlých je to
5 druhů plžů – zemoun skalní, zuboústky sametová a trojzubá, srstnatka jednozubá a vrásenka
pomezní; z hmyzu jen 2 druhy motýlů – otakárek ovocný a modrásek vikvicový Polyommatus
(Lysandra) coridon.
Největší devastující vliv na společenstva (biocenózy) 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 až stepního, lesního, nejčastěji však ekotonního (přechodného)
charakteru, dobře ilustrující schopnost organismů (v prvé řadě 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 (jako NPR, PR, NPP, PP apod.).
I.2.2. Silně ohrožené druhy: ještěrka obecná, j. živorodá, slepýš křehký, krahujec obecný,
chřástal polní, křepelka polní.
I.2.3. Ohrožené druhy: batolci (Apatura spp.), bělopásci (Limenitis spp., Neptis spp.), čmeláci
(Bombus spp.), mravenci (Formica spp.), svižník polní; koroptev polní,
bramborníček černohlavý, b. hnědý, ťuhýk obecný, ť. šedý, chocholouš
obecný, vlaštovka obecná.

3

II. Metodika
Hodnotitel navštívil lokalitu dne 17.8.2006 v poledních hodinách vybaven potřebnou,
zejména mapovou, dokumentací. Kontrola byla provedena cíleně na konkrétní skupiny
živočichů. Měla za cíl, kromě seznámení se s charakterem biotopů na lokalitě, podchytit
důkladně zejména avifaunu (ptáky) v pohnízdním období a entomofaunu (hmyz) v době
doznívání maximálního rozvoje bylinné vegetace. Nejprve se tedy v době od 11:30 do 12:30 h
jednalo o vizuální (a akustickou) kontrolu avifauny (ptactva) bez použití jakýchkoli
odchytových metod, přičemž byl pečlivě prozkoumán charakter biotopů a zaznamenány
všechny pozorované druhy obratlovců. Hodnotitel byl vybaven binokulárním dalekohledem
10x50.
Dále pak byl hodnotitel vybaven také standardní smýkací entomologickou sítí (průměr
40 cm) ke smýkání luční vegetace. Jedná se o jednu ze základních semikvantitativních
odchytových metod ke studiu entomofauny. Ke stanovení hustoty populací konkrétních druhů
(denzita) a bohatosti společenstev (diverzita) se většinou provádí 100 smyků, což je
dostatečný počet k získání statisticky průkazných výsledků a k vyvození smysluplných
závěrů. Zde bylo v době od 12:30 do 13:00 h provedeno 200 smyků. Nebyl však zjišťován
počet jedinců konkrétních taxonů (skupin organismů), byly pouze zaznamenány dominantní
(převažující) taxony z hlediska abundance (početnosti) a biomasy (hmotnosti). V době od
13:00 do 13:30 h byla navíc digitálním fotoaparátem pořízena potřebná fotodokumentace.
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III. Výsledky terénního šetření
1. Datum a čas kontroly: 17.8.2006, 11:30-12:30 (SELČ)
2. Počasí: Slunečno, prakticky bezoblačno (viz obr. 1-2), vítr
3. Fenologický aspekt: serotinální (pozdně letní) – kvetení kopretin vratičů a celíků
zlatobýlů, odkvět třezalek, zrání obilek ječmene a plodů jeřábu ptačího
4. Charakter biotopů: luční antropogenní až ruderální společenstva na ploše pozemků
v okolí motelu, viz obr. 1-3.
+ pásy vysazených křovin (v době budování dálnice Praha – Brno) a
vysazených i náletových (pionýrských) dřevin, viz obr. 5 a 6.
+ orná půda, tč. ječmen ve stavu téměř sklizňové zralosti, viz obr. 2 a
4.
5. Převládající vegetace:
5.1. Byliny: třtiny, pcháče, kopretina vratič, třezalky (odkvetlé), pelyněk černobýl, …
5.2. Keře: zlatice, meruzalky apod.; růže šípková, vrba jíva, …
5.3. Stromy: smrky (ztepilé i pichlavé), borovice (lesní i černé), modříny opadavé, břízy,
lípy, javory kleny, …
6. Metodika:
6.1 Pozorování ptacta (aj. obratlovců) – 11:30-12:30 h: vizuální – dalekohled 10x21,
akustické – zpěv a hlasy ptactva.
6.2. Individuální pozorování hmyzu (aj. bezobratlých) – 11:30-13:30 h: v letu (motýli), na
květech, na zemi apod.
6.3 Smýkání luční vegetace standardní smýkací entomologickou sítí (průměr 40 cm) –
12:30-13:00h: 200 smyků (10x20) – transekt přímo na ploše
antropogenní až ruderální vegetace (viz přiloženou mapku a obr. 7)
7. Fauna:
7.1. Bezobratlí:
7.1.1. Dominantní skupiny zjištěné smýkáním: křižáci (různé menší druhy), sekáč obecný,
saranče – několik běžných druhů rodu Chorthippus (C. apricarius, C. biguttulus,
C. dorsatus, C. paralellus, …) i méně běžných lučních druhů (Chorthippus
albomarginatus, C. montanus a Chrysochraon dispar), kobylky – stepní
Leptophyes albovittata a luční Roeseliana roeseli, škvor obecný, klopušky a
kněžice (několik běžných druhů těchto ploštic), lumci (parazitičtí blanokřídlí),
kuklice a masařky (parazitické mouchy), …
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7.1.2. Nápadné druhy zjištěné individuálním pozorováním: hlemýžď zahradní; křižák obecný;
motýlice lesklá, vážky a šídla (běžné a méně nápadné druhy, často v tandemu) –
zálety od nedalekého rybníka; kobylka zelená; mandelinka bramborová (většinou
v letu); bělásek řepkový, b. řepový, žluťásek čičorečkový, babočka admirál, b.
kopřivová, perleťovec malý, okáč luční, o. zední, modrásci (běžné, ale obtížně
odlišitelné druhy rodu Polyommatus – m. jehlicový a/nebo jetelový), vřetenuška
obecná, mravenec luční (Formica pratensis – 1 mraveniště pod břízou, viz obr. 5
a 8), vosík francouzský, čmelák skalní (Bombus lapidarius – několik dělnic),
včela medonosná, pestřenka smrtihlávka, p. trubcová, …
7.2. Obojživelníci a plazi: – (nebyli pozorováni, navzdory cílené snaze objevit nějaké
ještěrky)
7.3. Ptáci:
7.3.1. Přímo na (nad) ploše (plochou) plánované výstavby: káně lesní (2), koroptev polní (11
– 1 hejnko), ťuhýk obecný (1), vlaštovka obecná (3-5 + hnízdo), rehek domácí
(cca 5 – 1 rodinka), stehlík obecný (cca 10 – pcháče), konipas bílý (cca 5 – 1
rodinka), vrabec domácí (3-5), straka obecná (5 – 1 hejnko).
7.3.1. Na dohled od plochy plánované výstavby: kachna divoká (6), polák chocholačka (1) a
racek chechtavý (2) – vše rybník na druhé straně dálnice; káně lesní (2), poštolka
obecná (1), holub hřivnáč (2), dlask tlustozobý (1).
7.4. Savci: krtek obecný (hromádky), hraboš polní (nory), potkan (vylezl z kanálu)
8. Výsledek: Nebyly pozorovány žádné druhy potenciální významné fauny (typické pro
velkomeziříčský bioregion, viz výše). Z potenciální zvláště chráněné fauny
(podle Vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb., viz výše) byly pozorovány: 1. dělnice
čmeláka skalního (Bombus lapidarius), 2. mraveniště mravence lučního
(Formica pratensis); 3. hejnko koroptve polní (Perdix perdix), 4. samice
ťuhýka obecného (Lanius collurio) a 5. přelet několika jedinců (3-5 ex.) a 1
hnízdo vlaštovky obecné (Hirundo rustica). Dále pak byly zjištěny pouze i všude
jinde běžné skupiny bezobratlých, zejména hmyzu, a výskyt jen několika málo
běžných druhů ptáků a 3 druhů savců.
IV. Komentář a shrnutí výsledků terénního šetření
Teoreticky se v nejbližším okolí dálnice nevyskytují žádné významnější druhy fauny
(znečištění ovzduší, hluk a střety s vozidly) – pouze i všude jinde běžní bezobratlí a pár druhů
ptáků většinou sem pouze zalétávajících za potravou ze sousedních luk, lesů a polí (viz výše).
Na lokalitě však byly navzdory tomu pozorovány i některé zvláště chráněné druhy (viz níže).
Dále pak populace některých i jinde běžných druhů (např. pavouků, sarančí a kněžic) jsou zde
relativně početné. Naopak společenstva živočichů – bezobratlých i obratlovců; povrchových i
půdních – jsou celkově druhově poměrně chudá (jedno ze základních ekologických pravidel).
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Společenstvo členovců (hmyzu) překvapilo hodnotitele přítomností některých
teplomilnějších druhů, např. kobylky zelené (hojná v nížinách, ve vrchovinách se vyskytuje
příbuzná kobylka cvrkavá), kobylky Leptophyes albovittata, vřetenušky obecné (živná
rostlina housenek – štírovník růžkatý) a vosíka francouzského, svědčící o xerotermním
charakteru některých mozaikových lučních (mikro)biotopů.
Z potenciální zvláště chráněné fauny (podle Vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb., viz
výše) byly pozorovány dělnice čmeláka skalního (Bombus lapidarius) – sběr potravy na
květech (hnízdo nebylo zjištěno), mraveniště mravence lučního (Formica pratensis);
hejnko koroptve polní (Perdix perdix), samice ťuhýka obecného (Lanius collurio) a přelet
několika jedinců (3-5 ex.) a 1 hnízdo (již opuštěné) vlaštovky obecné (Hirundo rustica).
V. Vyhodnocení vlivů záměru
Celá oblast byla již v historicky vzdálenější minulosti přetvořena k obrazu člověka –
přeměna původních smíšených (převážně listnatých – bukových) 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. Plánovaná výstavby v blízkosti
stávající odpočívky a rozšíření parkovacích ploch 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.
Populace zjištěných druhů (včetně 5 zvláště chráněných druhů) a celé společenstvo
živočichů na lokalitě budou stavbou ovlivněny. Vliv na populace zmíněných druhů lze však
očekávat většinou jen minimální – prakticky nulový bude vliv na hnízdní populaci vlaštovky,
zcela minimální vliv na hnízdní populace koroptve a ťuhýka obecného; minimální vliv na
populaci čmeláka skalního (na lokalitě nebylo zjištěno čmeláčí hnízdo. Významný vliv lze
očekávat na lokální populaci mravence lučního (pravděpodobné zničení mraveniště, viz níže).
Pro společenstva živočichů musíme předpokládat rychlou restauraci, tzn. opětovné osídlení
(zničených a) nově vzniklých mikrobiotopů příslušnými druhy z podobných refugií v blízkém
(i relativně vzdáleném) okolí.
Pokud bychom měli zhodnotit významnost výše uvedených vlivů (jedná se o zvláště
chráněné druhy!) pomocí stupnice od 1 do 5 (přičemž 5 je význam, který by měl již
bránit realizaci záměru), pak vlivu záměru na populaci vlaštovky přiřadíme 1, na
populace koroptve, ťuhýka obecného a čmeláka skalního přiřadíme 2 a vlivu záměru na
populaci mravence lučního přiřadíme 3.
Výstavba navrženého TRUCK CENTRA tedy nezpůsobí vážnou újmu ze zoologického
hlediska (ohrožení populací 5 druhů zvláště chráněné fauny) a nenapravitelnou újmu do
stabilizovaných společenstev přírodě blízkých biotopů typických pro danou oblast (refugií
entomo- a avifauny apod.) v sousedství zemědělsky využívaných pozemků (orná půda) a
lesních celků (smrková lignikultura).
VI. Doporučení a nápravná opatření
Hodnotitel doporučuje 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 následných sadových úpravách používat
pokud možno naše původní (nikoli exotické) dřeviny, nejlépe typické pro danou oblast.
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Dále pak je nutné věnovat pozornost již výše zmíněnému mraveništi lučních mravenců
náležejících zoologicky do zvláště chráněného rodu Formica (v kategorii ohrožené druhy).
Pokud by mělo při stavbě dojít k jeho zničení (hodnotitel není v této chvíli schopen posoudit),
je třeba s příslušnými orgány ochrany přírody (AOPK) dohodnout další postup. Zřejmě bude
nutné vyhledat odborníky, kteří mají zkušenosti s přemisťováním hnízd těchto mravenců.
Z technického hlediska by to neměl být vážný problém, bude jen třeba vybrat vhodné nové
místo (např. blízký drobný lesík) a přesun provést ve vhodnou dobu (ani v létě ani v zimě).
Ponechání mraveniště na místě není vhodné ani v případě, že by nedošlo k jeho přímé
likvidaci.
VII. Závěr
Ze zoologického hlediska nejsou hodnotiteli (po prostudování dokumentace, po
provedení důkladného terénního šetření, po seznámení s údaji o vývoji přírody v oblasti a
zejména po uvážlivé analýze celé situace) známy žádné skutečnosti, které by hovořily proti
realizaci záměru.
VIII. Použitá literatura
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http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/7698185
C778DA46FC125654B0044DDBC/$file/OL-vyhl_395_1992-20040824.doc
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IX. Fotografické přílohy:

Obr. 1: Luční antropogenní společenstvo (třtiny, pcháče apod.) za plochou odpočívky;
v pozadí smrkový les zleva lemovaný listnatými dřevinami (nebude stavbou dotčen).

Obr. 2: Luční antropogenní společenstvo (vratiče, třezalky apod.) za plochou odpočívky;
v pozadí smrkový les lemovaný polem zrajícího ječmene (pole bude zastavěno).
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Obr. 3: Luční antropogenní společenstvo (vratiče, odkvetlé třezalky, třtiny, pcháče apod.) za
plochou odpočívky; v pozadí stávající motorest.

Obr. 4: Pole zrajícího ječmene za plochou odpočívky nalevo od motelu (pole bude z větší
části zastavěno); v pozadí smrkový les zleva lemovaný listnatými dřevinami (nebude
stavbou dotčen).
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Obr. 5: Pás křovin (vysazených v době budování odpočívky) lemující trávník kolem stávající
parkovací plochy nalevo od motelu; vlevo nahoře bříza, pod kterou se nachází
v textu zmiňované mraveniště.

Obr. 6: V pozadí pás dřevin (zčásti vysazených v době budování odpočívky – jehličnany,
zčásti náletových – vrby jívy apod.) lemující trávník na začátku stávající parkovací
plochy; neměl by být stavbou zcela zničen.
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Obr. 7: Detail transektu, kde bylo provedeno smýkání (100 smyků napravo od cesty tam, 100
smyků nalevo od cesty zpět) luční antropogenní vegetace standardní smýkací
entomologickou sítí.

Obr. 8: Detail umístění zjištěného mraveniště zvláště chráněného mravence lučního (Formica
pratensis) – vpravo pod břízou na hraně svahu.
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