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VZP
ZPF
ZÚJ

Agentura ochrany přírody a krajiny
benzo(a)pyren
botanický ústav
Česká akademie věd
Český hydrometeorologický ústav
čistička odpadních vod
Česká republika
Československá akademie věd
česká státní norma
Deutsches Institut für Normung (německá standardizační organizace)
ekologicko-krajinná hodnota
evropsky významná lokalita programu Natura 2000
ekologická stabilita
geografický ústav
identifikační číslo
krajský úřad
krajská správa sociálního zabezpečení
Magistrát statutárního města Jihlavy
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ministerstvo životního prostředí
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Nomenclature Unit of Territorial Statistic (územně statistická jednotka)
pohonné hmoty (a maziva)
pozemky určené k plnění funkcí lesa
čtvrtletí
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
ústřední seznam ochrany přírody
územně technická jednotka
vysoké napětí
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A.
A.1
A.2
A.3
A.4

ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Název:

Vysočina
zastoupená: Krajským úřadem kraje Vysočina, odborem majetkovým
IČ:
708 90 749
Sídlo:
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Oprávněný zástupce:
Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru
adresa:
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
telefon, fax:
564 602 215
e-mail:
kolar.p@kr-vysocina.cz
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B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1

Název záměru

Záměr je uváděn pod názvem Administrativní budova „D“ Krajského úřadu kraje Vysočina.
Jak vyplyne z následující kapitoly, spadá záměr podle příl. 1 zák. 100/2001 Sb., v platném znění
(v dalším textu pouze „zákon“ nebo „zákon 100/2001 Sb.“), do kategorie II, sloupec B, bod 10.6 – skladové nebo
obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště
nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Projektovaná stavba tedy
splňuje kritéria pro záměry vyžadující zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb.; příslušným úřadem pro
zjišťovací řízení je Krajský úřad kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, odbor životního prostředí.

B.I.2

Rozsah a kapacita záměru

Předmětem záměru je výstavba administrativní budovy „D“ Krajského úřadu kraje Vysočina a doprovodné
infrastruktury (parkovací plochy, příjezdové/odjezdové komunikace, přípojky na inženýrské sítě) uvnitř
městské zástavby města Jihlavy mezi ulicemi Žižkova, Ke Skalce, Bratří Čapků a Seifertovou (viz kap.
F.1.1). Základní parametry záměru uvádí následující tabulka (údaje dle ZLATUŠKY ET AL. 2008; další
podrobnosti jsou uvedeny v kap. B.I.6):
stavební objekty

počet
zastavěná plocha

4
2 313,2 m2
9 045,7 m2
8 666,6 m2
99,8 m2
20 125,3 m2

komunikace a zpevněné plochy
plochy zeleně
vodní plochy
celková plocha záměru

211

parkovací místa

B.I.3

Lokalizace záměru

Projektovaná stavba je situována uvnitř městské zástavby mezi ulicemi Žižkova, Ke Skalce, Bratří Čapků a
Seifertovou, západním směrem od centra Jihlavy (viz kap. F.1.1). Administrativní začlenění stavby podává
následující tabulka:
Admin. jednotka
NUTS2 – oblast
NUTS3 – kraj
NUTS4 – okres
NUTS5 – obec (ZÚJ)
katastrální území (ÚTJ)

B.I.4

název/typ
Jihovýchod
Vysočina (KrÚ Jihlava)
Jihlava
Jihlava (MSMJ)
Jihlava

č. (ident. kód)
CZ06
CZ061
CZ0612
586 846
659 673

Charakter záměru a možné kumulace s jinými záměry

Posuzovaným záměrem je novostavba administrativní budovy a navazující infrastruktury. Budoucí staveniště je
situováno v areálu bývalých kasáren Otakara Jaroše naproti současné budově Krajského úřadu (viz kap. F.1.1).
Podrobnější popis projektované stavby a jejího technického řešení je obsahem kap. B.I.6.
Žádný další záměr podobného charakteru není, podle zpracovatelům dostupných informací, na lokalitě
ani v jejím kontaktním okolí v současné době plánován. Výhledově se uvažuje o dalších administrativních a
obslužných objektech KrÚ v ploše stavební rezervy (viz kap. F.1.2) a o výstavbě administrativních budov VZP
a KSSZ v jižní části areálu kasáren (mimo plochu posuzovaného záměru). Parkovací plochy obou uvedených
budov (VZP a KSSZ) jsou prostorovou součástí posuzovaného záměru a jsou tudíž zahrnuty do předkládaného
hodnocení (viz též kap. B.I.6 a poznámka pod čarou č. III).
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B.I.5

Zdůvodnění potřeby záměru a přehled zvažovaných variant

Projektovaná administrativní budova bude využívána Krajským úřadem kraje Vysočina k jeho činnosti.
Stávající objekty KrÚ již přestávají kapacitně dostačovat a je nezbytné jejich rozšíření. Uvedenou situaci je
možno řešit v zásadě dvěma způsoby:




odkoupením (pronájmem) některé již stojící budovy (areálu) v rámci města Jihlavy a její rekonstrukcí
pro potřeby KrÚ, přičemž rozsah rekonstrukce by závisel na stavu a původním účelu příslušné
budovy (areálu);
výstavbou nového vlastního objektu (areálu), již od počátku projektovaného s ohledem na provozní
potřeby KrÚ.

Prvně uvedený způsob se v daném případě jeví jako méně vhodný, nelze totiž zaručit, že zakoupená
(pronajatá) budova bude v kontaktním okolí stávajícího areálu KrÚ. Toto řešení by tak mohlo být návratem
k situaci, v níž se KrÚ již nacházel a z níž pracně a nákladně vybředal – jednotlivá pracoviště KrÚ rozesetá
v řadě objektů po celé Jihlavě.
Naproti tomu projektovaný záměr je situován v aktuálně nevyužívané ploše bývalých kasáren
v bezprostředním sousedství stávajícího areálu KrÚ. Příslušný pozemek je v majetku investora, je vhodný
z hlediska funkčního využití ploch dle platného územního plánu (viz kap. H) a není zatížen žádnou formou
územní ochrany, relevantní z posuzovaného hlediska (viz kap. C.2). Z prostorových, provozních i
ekonomických důvodů je tak lokalizace budoucí stavby optimální.
Během vývoje od ideové koncepce k podkladům pro územní řízení bylo investory a projektanty
ověřováno několik variant záměru; optimalizací různých faktorů a zapracováním lokálních specifik (ÚPD,
dopravní situace, retenční poměry, majetkoprávní aspekty, vlivy na životní prostředí) dospěl záměr až do
předkládané podoby.
Kromě varianty základní (tj. postavit záměr v předkládané podobě), je tedy jedinou další
posuzovanou variantouI varianta nulová, tzn. administrativní budovu nestavět; srovnání obou variant ze
sledovaného hlediska podává kap. E.

B.I.6

Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Z urbanistického hlediska lze záměr charakterizovat jako skupinu čtyř budov tvořících jeden stavební celek
(D1 – vstupní komunikační objekt, D2 – administrativní objekt, D3 – spojovací technologický objekt a D4 –
administrativní objekt) s navazující infrastrukturou a terénními úpravami (parkoviště, účelové komunikace,
plochy zeleně a vodní plochy). Z hlediska technického a technologického řešení lze stavbu záměru rozčlenit
do 5 typových skupin prací:
I.
II.
III.
IV.
V.
Ad I.:

příprava území;
objekty administrativní budovy „D“;
inženýrské sítě;
parkoviště, dopravní napojení;
finální úprava staveniště, výsadba zeleně.
V současné době se na pozemcích staveniště nacházejí původní objekty a vnitroareálové sítě technické
infrastruktury, s jejichž využitím se nepočítá a budou tedy demolovány. Demoliční práce jsou
předmětem samostatného řízení a nejsou tudíž součástí předkládaného oznámení záměru.
V prostoru staveniště (převážně po jeho obvodu) se nacházejí vzrostlé dřeviny, z nichž část
bude nutno odstranit. Podrobně je situace z tohoto hlediska specifikována v kap. C.2 a D.1.7.
Ad II.: Návrh předpokládá výstavbu 4 objektů (D1–D4), sdružených do jedné administrativní budovy „D“.
Hlavní budovy (D2 a D4) jsou navrženy jako čtyřpodlažní objekty s pátým ustupujícím technickým
podlažím. Na jižní straně jsou propojeny nižší budovou D1 a v severní části přízemní budovou D3 (viz

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
I
Rozptylová a hluková studie pracuje s variantami A, B a C. Nejedná se ovšem o stavební varianty záměru, ale
o variantní modelové provozní situace pro účely zmíněných studií. Pro zamezení případných terminologických
nejasností je tedy v následujícím textu pro tyto „varianty“ používán termín provozní stavy.
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kap. F.1.2). Střechy všech budov jsou navrženy jako ploché. Navrženou podlažností hlavních budov
objekt zapadá do výškové hladiny okolní zástavby (osmipodlažní bytové domy v severním kontaktu a
čtyřpodlažní komplex Krajského úřadu východně přes ulici ke Skalce).
Hlavní kancelářské budovy (D2 a D4) jsou výtvarně jednoduché a odráží tak vnitřní funkční
náplň objektů. Fasády jsou členěny stojatě obdélnými okenními otvory a korunními římsami v úrovni
stropních konstrukcí. Proměnlivým prvkem hlavních fasád, příjemně narušujícím jednoduchou
rytmiku řešení, budou okenní vodorovně posuvné slunolamy ze strukturovaných plexisklových desek
(ZLATUŠKA ET AL. 2008). Poslední podlaží bude tvořeno převážně prosklenými plochami
s přesazenými exteriérovými žaluziemi. Fasády objektů budou obloženy titanzinkovým plechem,
okna budou provedena z hliníkových profilů.
Obdobně bude řešena i fasáda přízemní budovy provozního zázemí (D3) uplatňující se pouze
v zadních severních pohledech.
Naproti tomu vstupní objekt (D1) bude výtvarně jednoznačně odlišný od hlavních budov svou
celoprosklenou fasádou z hliníkových profilů, stíněnou systémem horizontálních žaluzií z eloxovaného
plechu. Vstup do objektu bude zvýrazněn přestřešeným závětřím.
Kapacitní údaje jednotlivých dílčích objektů i budovy D jako celku shrnuje následující
tabulka (dle ZLATUŠKY ET AL. 2008):

kancelářský provoz [m2]
stravovací provoz [m2]
sociální zázemí [m2]
ostatní prostory (sklady, chodby apod.) [m2]

245,0

budova
D3
D2
1 885,0
253,4
200,4
33,8 2 358,7

užitná plocha celkem [m2]

245,0

287,2

D1

počet admin. pracovníků (rezervaII)
počet pomocného personálu - úklid
bufet
bezpečnostní služba

8
6
2

počet pracovníků celkem

16

celkem
D4
1 901,4
162,1
1 532,4

3 786,4
253,4
362,5
4 169,9

4 444,1

3 595,9

8 572,2

115 (8)

123 (8)

238 (16)
8
6
2

115 (8)

123 (8)

254 (16)

Ad III.: Veškeré potřebné inženýrské sítě jsou dostupné v kontaktním okolí zájmové lokality – plynovod
probíhá ulicí Bratří Čapků, vodovodní řad, kanalizace a telekomunikační kabely jsou vedeny ulicí Na
Skalce, kde je situována i stávající trafostanice VN/NN. K uvedeným sítím bude areál připojen
vlastními nově navrhovanými přípojkami patřičných dimenzí (další podrobnosti k jednotlivým
surovinovým, materiálovým a energetickým vstupům a výstupům objektu jsou obsahem kap. B.II a
B.III).
Ad IV.: Parkovací plochy pro osobní vozidla veřejnosti (jižní části areálu) budou napojeny na nově
budovanou obousměrnou obslužnou komunikaci vedoucí kolmo na stávající ulice Ke Skalce a Bratří
Čapků. Pro zaměstnance je v severní části areálu navrženo parkoviště, připojené samostatnou
obslužnou komunikací z ulice Bratří Čapků. Plochy parkovišť budou dále doplněny chodníky,
zpřístupňující celý areál i pro pěší.
Součástí záměru je 211 parkovacích stání, z toho 11 určených pro osoby invalidní.III Počet
parkovacích a odstavných stání byl navržen dle ČSN 73 6110 projektování místních komunikací,
velikost stání a jejich uspořádání podle ČSN 73 0838. Počet a velikost parkovacích stání
vyhrazených pro osoby imobilní splňuje ustanovení vyhl. 369/2001 Sb. v platném znění (údaje dle
ZLATUŠKY ET AL. 2008):

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
II
Další administrativní pracoviště, která by v případě potřeby mohla vzniknout změnou užívaní denních
místností na kanceláře.
III
K řešenému záměru jsou pro účely předkládaného oznámení přiřazena i parkovací stání budoucích objektů
KSSZ a VZP, uvažovaných v jižní části areálu býv. kasáren, mimo plochu vlastního záměru. Tato parkovací stání tvoří
jednu souvislou a současně budovanou plochu s parkovištěm pro klienty KrÚ.
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parkovací stání pro osobní automobily OV 2 2,4 x 5,3m; parkoviště pro zaměstnance KrÚ
parkovací stání pro osobní automobily ZTP 3,6 x 5,3m; parkoviště pro zaměstnance KrÚ
parkovací stání pro zaměstnance KrÚ celkem

53
3

parkovací stání pro osobní automobily OV 2 2,4 x 5,3m; parkoviště pro veřejnost KrÚ
parkovací stání pro osobní automobily ZTP 3,6 x 5,3m; parkoviště pro veřejnost KrÚ
parkovací stání pro klienty KrÚ celkem

68
4

parkovací stání pro os. automobily OV 2 2,4 x 5,3m; parkoviště pro zaměstnance KSSZ a VZP
parkovací stání pro os. automobily ZTP 3,6 x 5,3m; parkoviště pro zaměstnance KSSZ a VZP
parkovací stání pro KSSZ a VZP celkem

79
4

parkovací stání pro osobní automobily v areálu celkem
z toho pro KrÚ

56

72

83
211
128

Ad V.: V rámci finálních úprav staveniště (převážně sadové úpravy) budou nezpevněné plochy areálu
zatravněny a převážně po obvodu areálu bude vysazeno 62 stromů (viz příl. F.2.1, obr. 2), jejichž
druhová specifikace bude určena v dalším stupni projekčních prací (doporučení v tomto směru je
součástí kap. D.1.7).
Z výše uvedených údajů je zřejmé, že při výstavbě projektovaného záměru a doprovodných pracích budou
používány technologie a materiály naprosto běžné v obdobných případech, tedy s poměrně spolehlivě
stanovitelnými vlivy na životní prostředí.

B.I.7

Termíny realizace záměru
Zahájení stavebních prací
Ukončení stavebních prací
Zahájení provozu
Ukončení provozu

B.I.8

4.Q/2009–1.Q/2010
12/2011
12/2011
dle životnosti stavby

Dotčené správní celky

Kraj Vysočina: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Statutární město Jihlava: Magistrát města Jihlavy, Masarykovo nám. č. 1, 586 28 Jihlava

B.I.9

Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10, odst. 4, a správních úřadů, které je budou
vydávat

Územní rozhodnutí: Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava.
Stavební povolení: Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava.

B.II

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1

Půda

Záměr je projektován v zastavěném území města Jihlavy na ploše 20 125 m2. Pozemky určené pro stavební
záměr jsou převážně kategorie zastavěná plocha a nádvoří nebo kategorie ostatní plocha. Přehled dotčených
pozemků podává následující tabulka:
parcel. č.
3937/1
3937/2
3938
3939/1
3939/2
3939/3
3940
3941/1

druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří

parcel. č.
3941/2
3942/10
3942/13
3942/1
3942/11
5964/1
5964/3
5970

druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

Záměrem nedojde k záboru zemědělské půdy (ZPF) ani k záboru půdy určené k plnění funkce lesa (PUPFL).
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B.II.2

Voda

Projektovaný záměr bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu jak během výstavby, tak
v následném provozu.
Po dobu výstavby bude zařízení staveniště umístěno na pozemku stavby a bude napojeno na stávající
inženýrské sítě provizorní přípojkou. Odběr vody bude záviset na charakteru prováděných stavebních prací a
na počtu dělníků aktuálně přítomných na staveništi.
Dokončený areál bude zásobován novou vodovodní přípojkou DN 80 ze stávající sítě městského
vodovodu v předmětném území (řad v ulici Ke Skalce). Údaje o předpokládané potřebě vody v následující
tabulce jsou převzaty z podkladových výpočtů projektové dokumentace záměru (ZLATUŠKA ET AL. 2008):
Provozní celek

počet osob

kanceláře
254
úklid
8
bufet – personál
6
bufet – provoz
400IV
ostraha
2
Celková roční spotřeba vody

B.II.3

roční spotřeba
m3/os.
m3 celkem
16
4 064
30
240
50
300
6
2 400
16
32
7 036

Zemní plyn

Zemní plyn bude základním médiem pro vytápění administrativní budovy „D“; předpokládaná celková roční
spotřeba plynu činí 131 900 m3 (2 kotle HOVAL UltraGas D400 po 65 950 m3.rok–1 – ZLATUŠKA ET AL.
2008).

B.II.4

Elektrická energie

Projektovaný záměr bude v době výstavby napojen staveništním odběrem na stávající rozvodnou síť
v předmětném území. Odběry elektrické energie v průběhu výstavby nebyly stanoveny; stejně jako u odběru
vody budou aktuální hodnoty v tomto případě záviset na charakteru právě prováděných stavebních prací.
Během provozu bude areál připojen na stávající trafostanici VN/NN (v ulici Na Skalce), která
sloužila pro napájení bývalého objektu kasáren. Z této trafostanice bude napojena pojistková skříň RIS 1,
umístěná na venkovní stěně objektu D2. Z pojistkové skříně bude napojen hlavní rozvaděč RH1 a z něho
rozvaděč RH2 a rozvaděč kuchyně. Pro budovu bude zřízeno společné ochranné uzemnění.
Osvětlení bude navrženo s ohledem na stavební řešení prostoru, návrh interiérů a působení vnějších
vlivů a dle hodnot osvětlenosti požadovaných ČSN. Předpokládá se použití typových svítidel, osazených
převážně zářivkami. Venkovní osvětlení bude řešeno výbojkovými svítidly na typizovaných stožárech.
Definitivní řešení elektroinstalace bude závislé na upřesnění energetické bilance v dalších stupních
projektové dokumentace. Základní údaje o spotřebě areálu podává následující tabulka:
Parametr
instalovaný příkon Pi
maximální soudobý příkon Ps
celková roční spotřeba

jednotka
[kW]
[kW]
[MWh.rok-1]

spotřeba
375,0
279,8
279,2

V případě výpadku sítě NN bude pro důležité provozy zajištěno napájení záložním zdrojem z dieselagregátu (typ
a výkon budou upřesněny v dalších fázích projektové přípravy).

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
IV
Počet strávníků /den.
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B.II.5

Stavební materiál

Stavební materiály a suroviny budou buď připraveny ve specializovaných výrobnách mimo lokalitu a na
sledované stavbě obvyklým způsobem aplikovány (beton, štěrk, drcené kamenivo, živičné směsi), nebo
budou navezeny ve formě již hotových komponent, z nichž budou na místě montovány finální technologické
celky (prvky konstrukce budov, kanalizační prefabrikáty, rozvody, elektroinstalace, apod.).
Pro terénní úpravy (navážky apod.) bude pokud možno využita zemina, vytěžená v rámci
přípravných zemních prací v ploše záměru (zemina bude použita po odsouhlasení její vhodnosti odpovědným
geologem).
Jak již bylo uvedeno v kap. B.I.6, budou při výstavbě projektovaného záměru používány technologie
a stavební materiály naprosto běžné v obdobných případech, tedy s poměrně spolehlivě stanovitelnými vlivy
na životní prostředí.

B.II.6

Ostatní surovinové a energetické zdroje

Kromě materiálů, surovin a energií, uvedených v předchozích kapitolách bude v období výstavby nutno
zásobovat stavební stroje pohonnými hmotami, mazivy, chladícími médii a obdobnými materiály. Lze
předpokládat, že s výjimkou pohonných hmot půjde u těchto látek o množství spíše podružná. Pohonné
hmoty pro mechanismy pracující pouze v rámci staveniště budou dováženy speciálními cisternovými vozy;
ostatní automobily budou PHM čerpat mimo posuzovanou lokalitu (u čerpacích stanic nebo ve vlastních
výdejnách v areálech příslušných podniků).
Pomineme-li běžný kancelářský materiál, výpočetní techniku, hygienické potřeby a další obdobné
materiály, související se zajištěním provozu administrativní budovy, bude dokončený záměr bez
výraznějších nároků na surovinové a energetické zdroje mimo již uvedených v předchozích kapitolách.

B.II.7

Nároky na dopravní infrastrukturu

Nároky posuzovaného záměru na dopravní infrastrukturu v období jeho výstavby lze rozdělit do dvou
kategorií:
I.
omezení dopravy;
II.
zátěž okolní dopravní sítě provozem, souvisejícím se stavbou.
Ad I.: Při výstavbě záměru dojde k určitým omezením dopravy na ulici Na Skalce a Bratří Čapků, zejména
v souvislosti s budováním nových vjezdů do areálu a s instalací příslušné technologie v přípojných
místech inženýrských sítí. Tato omezení budou dočasná a patrně si nevyžádají celkovou uzavírku
zmíněných komunikací, spíše pouze omezení dopravy na zúžený profil vozovky.
Ad II.: Během stavby se zvýší provoz na lokalitě a na příjezdových trasách. Na vlastním staveništi bude
aktuální pohyb vozidel záviset na fázi stavebních prací. Pro detailnější stanovení dopravních vrcholů
by byl nezbytný podrobnější harmonogram stavby, který v daném stádiu projektové přípravy záměru
není dosud k dispozici. Na základě expertního odhadu maximálního jednorázově zvládnutelného
objemu stavebního materiálu a s přihlédnutím ke zkušenostem z analogických staveb lze nicméně
maximální denní zátěž dopravní infrastruktury ve špičkových etapách výstavby (zde zejména
navážení komponent a materiálů na výstavbu jednotlivých objektů) stanovit na cca 100 jízd
nákladních automobilů. V celkovém kontextu dopravní situace na lokalitě – denně cca 8 500 vozidel
na ulici Žižkova (viz příl F.2.2) představuje tento počet nárůst intenzity dopravy o 1,2 %. Dopravní
trasy nebyly v dané fázi přípravy záměru dosud stanoveny, jsou totiž závislé i na konečném výběru
dodavatele stavby a umístění jeho provozů, výroben a subdodavatelů, lze nicméně důvodně předpokládat,
že kterýkoliv vybraný dodavatel stavby se bude snažit vyhnout průjezdům centrální částí Jihlavy a bude
využívat nového jižního (a navazujícího západního) obchvatu Jihlavy (západní úsek je již zprovozněn,
otevření jižního úseku se předpokládá v červenci 2008) .
Dopravní nároky dokončené a provozované administrativní budovy vychází z kapacit parkovacích ploch a
z účelu jejich využívání. Z podrobné analýzy dopravní situace v hlukové a rozptylové studii (DHV CR 2006
IN LEPKA, BUCEK 2008 – viz příl. F.2.2 tohoto oznámení) vyplývá, že v souvislosti s posuzovaným záměrem
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se v obdélníku ulic Žižkova – Ke Skalce – Seifertova – Bratří Čapků zvýší provoz o 1,6–13,3 %. Jedinou
výjimkou je ulice Ke Skalce, kde se provoz navýší cca 1,5–2,5×, což ovšem souvisí se skutečností, že tato
ulice (v daném úseku prakticky pouze s administrativní nebo účelovou zástavbou) je již v současné době
spíše obslužnou komunikací krajského úřadu s relativně nízkým provozem (376 vozidel denně oproti
7 955–8 700 vozidlům v ulici Žižkova nebo k 3 200V vozidlům v ulici Bratří Čapků před vjezdem do
sídliště) a tento její charakter se výstavbou posuzovaného záměru ještě zvýrazní. Z účelu projektované
stavby je také zřejmé, že uvedené dopravní nároky budou navíc omezeny pouze na pracovní dny a denní
dobu mezi cca 8:00 a 18:00.

B.II.8

Nároky na ostatní infrastrukturu, potřeba souvisejících staveb zařízení staveniště

Kromě nutných úprav inženýrských sítí na lokalitě (přípojné body) nemá stavba další nároky na
infrastrukturu území.
Zařízení staveniště (soustava mobilních buněk běžného charakteru a vybavení) bude situováno
v ploše zájmových pozemků.

B.III

ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1

Ovzduší

Po dobu stavebních prací lze lokalitu jako celek považovat za plošný zdroj znečištění ovzduší. Staveniště
bude jednak zdrojem prachu ze zemních prací, z přemisťování sypkých materiálů a z pojíždění mechanismů
po plochách staveniště, jednak emisí z výfukových plynů stavebních strojů a nákladních vozidel. Z této
charakteristiky vyplývá i spektrum očekávaných znečišťujících látek: oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku
(NOx), oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (CxHy), benzen a suspendované částice frakce PM10 z automobilové
dopravy a sekundární prašnost z činnosti na staveništi.
Stavebními pracemi na lokalitě může být z tohoto hlediska významněji ovlivněno i širší okolí podél
přepravních tras vyvážených a navážených materiálů, především v etapě výstavby jednotlivých budov (D1, D2,
D3, D4) záměru. Dopravní trasy nebyly v dané fázi přípravy záměru dosud stanoveny, jsou totiž závislé i na
konečném výběru dodavatele stavby a umístění jeho provozů, výroben a subdodavatelů.
Působení staveniště jako zdroje znečištění ovzduší bude nahodilé a přechodné po dobu realizace
stavby, část jeho vlivů lze eliminovat vhodnými opatřeními (viz kap. D.4.1).
V rámci dokončeného a provozovaného záměru jsou rozptylovou studií (LEPKA, BUCEK 2008 –
– příl. F.2.2 tohoto oznámení) specifikovány dva typy zdrojů znečištění ovzduší:
I.

zdroje stacionární – provoz technických zařízení (kotelny), které jsou součástí vybavení budov D2
a D4. Následující tabulka uvádí přehled emisí z těchto zdrojů v kg.rok-1.
Zdroj
tuhé látky
Kotelna D2
Kotelna D4
Celkem

II.

1,32
1,32
2,64

produkce znečišťujících látek [kg.rok-1]
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid uhelnatý
0,63
0,63
1,26

126,62
126,62
253,24

21,10
21,10
42,20

org. látky
(suma org. C)
4,22
4,22
8,44

zdroje mobilní – provoz osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků na venkovních parkovacích
plochách a účelových komunikacích na ploše areálu stavby záměru.

Na základě analýzy dopravní situace (DHV CR 2006 IN LEPKA, BUCEK 2008 – viz příl. F.2.2 tohoto
oznámení), výsledků modelových výpočtů a dalších údajů o imisní situaci v regionu jsou v citované
rozptylové studii následně vyhodnoceny příspěvky záměru k imisní zátěži a jeho vlivy na ovzduší (kap.
D.1.2).

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
V
Všechny uvedené údaje jsou k výhledové k roku 2010 (DHV 2006 in LEPKA, BUCEK 2008).
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B.III.2

Odpadní vody

Odpadní vody vznikající v souvislosti s posuzovaným záměrem lze rozdělit do dvou kategorií:
I.
vody splaškové;
II.
vody srážkové.
Ad I.: Během výstavby budou součástí zařízení staveniště mobilní ekologická WC, lze tedy konstatovat, že
záměr nebude během výstavby zdrojem splaškových vod.
Průměrná množství produkovaných odpadních splaškových vod za provozu odpovídají
předpokládané spotřebě vody, tj. 7 036 m3.rok-1 (viz též kap. B.II.2). Další hodnoty, vypočtené na
základě uvedeného předpokladu, podává následující tabulka (ZLATUŠKA ET AL.2008):
Parametr

odtok

maximální odtok [l.s-1]
průměrný denní odtok [m3]
maximální denní odtok [m3]

0,7
19,2
28,9

Vody z prostoru přípravy a distribuce jídel budou napojeny do splaškové kanalizace přes lapák tuků;
kromě uvedeného případu záměr neobsahuje žádné další provozní úseky, jejichž splaškové vody by
vyžadovaly instalaci speciálního předčištění nebo neutralizace (laboratoře apod.). Veškeré splaškové
vody budou přípojkou svedeny do městské kanalizační sítě a jejím prostřednictvím do ČOV města
Jihlavy.
Ad II.: Charakter odtoku srážkových (a tavných) vod v době výstavby bude zhruba odpovídat současnému
stavu lokality (resp. podíl ploch s různým koeficientem odtoku se bude poměrně rychle měnit
v závislosti na postupu stavebních prací). Během výstavby, zejména při rozsáhlejších zemních
pracích při nepříznivém počasí, mohou být odtékající povrchové vody mechanicky znečištěny
jemnou frakcí odkrytých nebo navážených zemin.
Dešťová kanalizace dokončeného areálu bude řešena dvěma samostatnými větvemi:

z parkoviště a komunikací budou dešťové vody svedeny samostatnou dešťovou kanalizací do
odlučovače ropných látek a odtud po vyčištění svedeny do veřejné kanalizace;

z ostatních ploch (střechy objektů) budou dešťové vody odváděny do areálové dešťové
kanalizace a odtud do systému veřejné kanalizace v ulici ke Skalce.
Objem odtékajících srážkových vod za stávajícího a projektovaného stavu pro patnáctiminutový
směrodatný déšť o vydatnosti 158 l.s-1.ha-1 a pro roční úhrn srážek 700 mm porovnává následující
tabulka:

objekty
komunikace (souvislé asfaltové a betonové plochy)
ostatní zpevněné plochy (panelové vozovky)
zatravněné plochy
vodní plochy
celkem
celkový odtok při 15 min. srážce [m3]
-1

3

roční bilance při úhrnu 700 mm.rok [m ]

současný stav
plocha koef. odtok
[m2]
[l.s-1]
5 533,0 1,0
87,42
5 695,1 0,8
71,99
4 535,4 0,6
43,00
4 361,8 0,1
6,89
–
–
–
209,29

budoucí stav
plocha koef. odtok
[m2]
[l.s-1]
2 313,2 1,0
36,55
9 045,7 0,8
114,34
–
–
–
8 666,6 0,1
13,69
99,8 0,0
0,00
164,58

188,37

148,12

9 273

7 292

Je zřejmé, že po dokončení záměru v předkládané podobě se odtokové poměry ve sledovaném území
zlepší – odtoky z řešené plochy poklesnou na 78,6 % stávajícího stavu.

B.III.3

Odpady

Odpady vznikající v souvislosti s posuzovaným záměrem lze rozčlenit do několika skupin, podle stavební
etapy, v níž budou produkovány:
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I.
odpady z demolic;
II.
odpady skrývek zemin;
III.
odpady stavební;
IV.
odpady provozní;
V.
odpady demoliční (po vypršení životnosti stavby).
Ad I.: V současné době se na pozemcích staveniště nacházejí původní objekty a vnitroareálové sítě technické
infrastruktury, s jejichž využitím se nepočítá a budou tedy demolovány. Demoliční práce, tzn. i odpady
z demolic, jsou předmětem samostatného řízení a nejsou tedy řešeny v rámci předkládaného oznámení.
Ad II.: Podle navrženého projekčního řešení bude maximálně využita aktuální terénní konfigurace tak, aby došlo
k co nejmenšímu odtěžení stávajícího terénu. Na jižní hranici staveniště bude nutné posunout stávající
svah o cca 3 m jižním směrem navezením zeminy. K tomuto účelu bude použita zemina získaná při
odtěžení základových konstrukcí a suterénních prostor objektu. Přebytečná zemina (cca 7 300 m3 podle
bilance dle ZLATUŠKY ET AL. 2008) bude deponována na místech určených stavebním úřadem v rámci
stavebního povolení.
Ad III.: Dále budou vznikat odpady související se stavební a montážní činností, u nichž lze z analogie
s obdobnými, již realizovanými záměry předpokládat následující druhovou strukturu:
Název odpadu
odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
piliny a třísky železných kovů
odpady ze svařování
papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
dřevěné obaly
kovové obaly
směsné obaly
textilní obaly
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
beton
cihly
dřevo
sklo
plasty
sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01
železo a ocel
kabely neuvedené pod 17 04 10
izolační materiál s obsahem azbestu
jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03
směsný komunální odpad

kód
08 01 11
08 04 09

kat.
N
N

12 01 01
12 01 13
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 09
15 01 10
15 02 02

O
O
O
O
O
O
O
O
N
N

17 01 01
17 01 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 06 01
17 06 03
17 06 04
20 03 01

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

V etapách ad II.a ad III. lze předpokládat i vznik odpadů, souvisejících s provozem stavebních strojů
a nákladních automobilů; tyto odpady by ale v místě stavby vznikly patrně pouze v souvislosti
s případnou havarijní situací, protože pravidelná údržba zmíněných mechanismů, při níž především
jsou podobné odpady produkovány, bude probíhat v garážích a dílnách dodavatele stavby mimo
sledovanou lokalitu. Druhové složení nejčastěji vznikajících odpadů tohoto typu, pokud již nebyly
uvedeny ve výčtech výše, podává následující tabulka:
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Název odpadu
nechlorované hydraulické minerální oleje
nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
topný olej a motorová nafta
motorový benzín
pneumatiky
olejové filtry
olověné akumulátory
jiné baterie a akumulátory
směsné kovy

kód
kat.
13 01 10 N
13 02 05 N
13 07 01 N
13 07 02 N
16 01 03 O
16 01 07 N
16 06 01 N
16 06 05 O
17 04 07 O

Ad IV: Odpady z provozu areálu budou separovány (papír, plasty, sklo, komunální odpad, odpad ze zeleně) a
budou (na základě patřičných smluvních vztahů) likvidovány, resp. využity nebo recyklovány
oprávněnými subjekty. Předpokládaná struktura odpadů, souvisejících s provozem záměru:
název odpadu
odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
směsi odpadů z lapáku písku a odlučovačů oleje
směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedné tuky
papír a lepenka
sklo
biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
textilní materiály
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod
čísly 20 01 21 a 20 01 23
vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01
35
plasty
kovy
biologicky rozložitelný odpad
směsný komunální odpad
uliční smetky
objemný odpad

kód
kat.
08 01 11 N
08 01 12 O
08 03 18 O
13 05 08 N
19 08 09 O
20 01 01 O
20 01 02 O
20 01 08 O
20 01 11 O
20 01 21 N
20 01 28 O
20 01 34 O
20 01 35 N
20 01 36

O

20 01 39
20 01 40
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 07

O
O
O
O
O
O

Ad V.: Specifickým případem vzniku odpadů bude závěrečná demolice posuzované stavby po vypršení její
životnosti. Z hlediska typologie odpadů se situace nebude příliš lišit od předchozích výčtů, u
některých položek lze pouze očekávat značné vznikající objemy. Uvedený případ je ovšem otázkou
velmi vzdáleného výhledu v řádu minimálně desítek let, jeho detailnější rozbor tedy není v tomto
okamžiku nezbytný.
Odpady v předchozích výčtech vznikají vesměs náhodně, nesystematicky a v předem neodhadnutelných
objemech. Z tohoto důvodu nejsou množství těchto odpadů uvedena, lze ovšem důvodně předpokládat, že
půjde o množství bez problémů zvládnutelná. Odpady budou pokud možno separovány, budou uloženy na
vyhrazených místech, vyhovujících požadavkům vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, a neprodleně budou předávány k zneškodnění oprávněným subjektům. Veškeré odpady, vznikající
během výstavby, provozu i případné demolice posuzované stavby, jsou využitelné, recyklovatelné nebo
zneškodnitelné současnými technologiemi.
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B.III.4

Hluk a vibrace

Během stavby bude na lokalitě vznikat hluk z provozu použitých stavebních mechanismů; udává se
v rozmezí mezi 80–95 dB(A) ve vzdálenosti 5 metrů. Širší okolí (podél příjezdových tras) bude ovlivňováno
hlukem nákladních vozidel se stavebním materiálem; udáváno 70–82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m. Z téhož
zdroje (těžká technika, specifické stavební mechanismy) mohou v období stavebních prací pocházet i
vibrace.
Hluk při výstavbě bude proměnlivý v závislosti na fázích výstavby, tzn. na změnách nasazení
jednotlivých stavebních strojů. Lze předpokládat, že stavba záměru bude rozložena do cca 1,5 až 2 let.
Hlukově významné stavební činnosti (zemní práce, zakládání stavby apod., doprava většího množství
materiálu na nebo ze staveniště) ale budou představovat pouze krátké časové úseky. Vlastní výstavba (spíše
montáž) a časově nejdelší fáze dokončování objektů (především ve vnitřních prostorech) nebudou z hlediska
hlukových vlivů nijak významné. Rovněž navazující stavební doprava v těchto fázích prací bude rozložena
do delšího časového úseku a z hlediska hlukových vlivů na okolí příjezdových tras nebude významná. Část
vlivů výstavby záměru na hlukovou situaci lze eliminovat vhodnými opatřeními (viz kap. D.4.2).
I.

Ve zprovozněném areálu jsou hlukovou studií identifikovány dvě základní kategorie zdrojů hluku:
zdroje stacionární, tj. provoz specifikovaných technických zařízení, které jsou součástí vybavení
budov D1 až D4. Jejich přehled vč. hladin akustického tlaku LwA podává následující tabulka (dle
LEPKY A BUCKA 2008):
Zdroj č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

II.

zařízení
vzduchotechnika Remak FP 27
vzduchotechnika Remak FP 27
vzduchotechnika Remak XP 04
vzduchotechnika Remak XP 04
vzduchotechnika Remak FP 27
vzduchotechnika Remak FP 27
vzduchotechnika Remak XP 04
vzduchotechnika Remak XP 04
vzduchotechnika Remak XP 06
vzduchotechnika Remak XP 06
vzduchotechnika Remak XP 06
vzduchotechnika Remak XP 06
klimatizace Daikin VRV III
klimatizace Daikin VRV III
klimatizace Daikin RSK 25C
klimatizace Daikin RSK 50B9
klimatizace Daikin RSK 50B9
plynová kotelna
plynová kotelna

umístění zdroje
sání – anglický dvorek D2
výfuk – střecha D2
sání – anglický dvorek
výfuk – střecha D2
sání – střecha D3
výfuk – střecha D3
sání – střecha D3
výfuk – střecha D3
sání – střecha D2
výfuk – střecha D2
sání – střecha D4
výfuk – střecha D4
střecha D2
střecha D4
střecha D3
střecha D3
střecha D3
střecha D2
střecha D4

LwA [dB]
75,6
76,9
73,2
86,3
64,8
73,8
74,2
86,3
75,3
79,3
75,3
79,3
78,0
78,0
57,0
58,0
58,0
80,0
80,0

provoz. doba
6:00–18:00
6:00–18:00
6:00–18:00
6:00–18:00
9:00–18:00
9:00–18:00
9:00–18:00
9:00–18:00
6:00–18:00
6:00–18:00
6:00–18:00
6:00–18:00
9:00–18:00
9:00–18:00
6:00–18:00
6:00–18:00
6:00–18:00
0:00–24:00
0:00–24:00

zdroje mobilní, provoz osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků na venkovních parkovacích
plochách a účelových komunikacích na ploše areálu stavby záměru.

Hluková situace při provozu areálu byla v hlukové studii (LEPKA, BUCEK 2008 – příl F.2.2 tohoto oznámení)
řešena výpočtem pomocí programu LimA, jehož výpočtový algoritmus koresponduje s doporučenými
metodikami (Směrnice EP 200/49/ES). Výpočet parametrů byl proveden v 17 referenčních bodech pro
provozní stavy A, B a C, kdy provozní stav A představuje specifikaci vlastních vlivů posuzovaného záměru
(stacionární zdroje a vyvolaná doprava), provozní stav B je hodnocením předpokládané hlukové zátěže
venkovního prostoru dotčeného území bez zdrojů souvisejících se záměrem a provozní stav C zahrnuje
vyhodnocení předpokládaných výsledných vlivů na sledovanou složku životního prostředí - hlukové zátěže
venkovního prostoru staveb v dotčeném území po realizaci záměru (kumulativní působení všech
specifikovaných zdrojů hluku ve variantách A a B).
Podrobnosti metodického postupu, specifikace zdrojů, detailní výpočty, mapové prezentace výsledků
a další detailní údaje jsou obsahem zmíněné hlukové studie (LEPKA, BUCEK 2008), která je v plném rozsahu
přílohou tohoto oznámení (příloha F.2.2); výsledky hodnocení shrnuje kap. D.1.3
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B.III.5

Záření

Během výstavby záměru nebudou, s případnou výjimkou svářecích agregátů, používány zdroje
ultrafialového, infračerveného, mikrovlnného, rentgenového ani radioaktivního záření a posuzovaná stavba
sama není za provozu zdrojem žádného z uvedených typů záření.

B.III.6

Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny

Posuzovaná stavba v předložené podobě nevyžaduje výrazné terénní úpravy; podle navrženého projekčního
řešení bude maximálně využita stávající konfigurace terénu. Na jižní hranici staveniště bude pouze nutné
posunout stávající svah o cca 3 m jižním směrem. K tomuto účelu bude použita zemina získaná při odtěžení
suterénu objektu a základových konstrukcí.

B.III.7

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech

Záměr je projektován s ohledem na možná rizika vyplývající z běžných havarijních situací. V době výstavby
je největším havarijním rizikem destrukce stavebních konstrukcí a mechanismů; vzhledem k použitým
technologiím by ale nemělo jít o havárie s výraznějším environmentálním dopadem.
Za provozu objektu je nejrizikovějším faktorem možnost požáru, zejména s ohledem na možné
emise škodlivin z hořící výpočetní techniky a dalšího plastového vybavení objektů. Toto riziko není ale
v současné době eliminovatelné jiným způsobem, než důslednou protipožární prevencí.
V případě úniku ropných látek na parkovištích bude kontaminace likvidována vhodným sorbentem.
Lze předpokládat, že půjde o nehody pouze jednotlivých vozidel, tedy o havárie menšího rozsahu, bez
problémů prakticky neprodleně zvládnutelné např. prostředky místních hasičských sborů nebo
pohotovostních čet specializovaných firem.
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C.

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ

C.1

ZÁKLADNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ

C.1.1

Přírodní podmínky

Geologicky je relevantní okolí posuzované lokality součástí kontaktní zóny moravského moldanubika,
budovaného zde různými typy biotitických rul a migmatitů, a centrálního moldanubického plutonu
s dvojslídným granitem jako základním horninovým typem. Na geologické stavbě popisované oblasti se dále
podílejí tektonické systémy několika směrů, z nichž nejvýznamnější je zhruba severojižní systém
přibyslavského hlubinného zlomu, markantní i v geomorfologii území.
Kvartérní pokryv sledované oblasti lze charakterizovat jako jílovito-písčitý až jílovitý zvětralinový
plášť o průměrné mocnosti 2–4 m (max. 8 m), nivy vodních toků jsou tvořeny především hlinitopísčitými
fluviálními sedimenty. Charakter pokryvu je silně ovlivněn městským prostředím; mnohde je skryt až na
skalní podklad, jinde se naopak uplatňují poměrně mocné vrstvy antropogenních navážek.
Podle geomorfologického členění je zájmové území řazeno do oblasti I2C Českomoravská
vrchovina, celku I2C2 Hornosázavská pahorkatina, podcelku I2C2D Jihlavsko-sázavská brázda, okrsku
I2C2D-e Jihlavská kotlina (ČECH ET AL. 2002). Okolí lokality lze obecně charakterizovat jako plochou
pahorkatinu o nadmořské výšce cca 510–580 m, zmlazenou ostřeji zaříznutými údolími vodotečí.
Z hydrogeologického hlediska lze území charakterizovat jako hydrogeologický masiv s monotónními
hydrodynamickými poměry, s nízkou, především puklinovou propustností hornin a s mělkými zvodněmi v
zónách zvětralin a připovrchového rozpojení puklin. Místy může být hydrogeologická situace komplikována
silným tektonickým postižením hornin a celkově je v širším okolí silně ovlivněna i narušením svrchních partií
geologického profilu městskou zástavbou.
Hydrologicky je sledovaná oblast součástí povodí Jihlavy (4-16-01), do níž je přirozenou cestou
odvodňována prostřednictvím Koželužského potoka, uměle potom městským kanalizačním systémem.
Klimaticky náleží sledované území k mírně teplé oblasti (QUITT 1971); konkrétně k regionu MT3.
Charakteristické je zde 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, mírná až mírně chladná,
suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky – detaily viz následující tabulka:
počet letních dní
počet dní s prům. teplotou ≥10 °C
počet mrazových dní
počet ledových dní

20–30
120–140
130–160
40–50

průměrná teplota v lednu [°C]
průměrná teplota v červenci [°C]
srážkový úhrn za rok [mm]
počet dnů se sněhovou pokrývkou

–3 až –4
16 až 17
600–750
60–100

Z biogeografického a geobiocenologického hlediska je sledovaná lokalita situována v bioregionu 1.50
velkomeziříčském (CULEK ET AL. 1996). Z pohledu obecně geografické typologie přírodních krajin se jedná
o krajinu chladných pohoří s bučinami s jedlí na pseudoglejích a kambisolech, resp. o krajinu plochých až
členitých silikátových pahorkatin (GÚ ČSAV 1992).
Fytogeograficky spadá posuzovaná oblast dle regionálního fytogeografického členění (BÚ ČAV
1987) do obvodu českomoravského mezofytika, podokresu 67. Českomoravská vrchovina. Převládající
rekonstrukční vegetační jednotkou zájmového území jsou podle MIKYŠKY ET AL. 1970 a CULKA ET AL. 1996
acidofilní bikové bučiny (Luzulo-Fagion) a květnaté bučiny (Eu-Fagion). V údolích větších vodotečí jsou na
úzkých údolních nivách rekonstrukční vegetací luhy a olšiny, vzácně se uplatňují i suťové lesy a fragmenty
primární skalní vegetace. Přirozenou náhradní vegetaci tvoří mezofilní ovsíkové louky (Arrhenatherion),
vlhké louky podsvazů Calthenion a Filipendulenion, které místy přecházejí do rašelinných luk svazů
Caricion fuscae a Caricion rostratae.
Podle zoogeografického členění je zájmové území součástí zoogeografické provincie listnatých lesů
(MAŘAN 1958). V regionu se vyskytuje běžná, převážně ochuzená hercynská fauna vysoce zkulturněné
krajiny, s počínajícími východními vlivy a podhorskými prvky. Tekoucí vody patří převážně do pstruhového
pásma (CULEK ET AL. 1996).
Z hlediska ekologické stability a využití ploch je sledovaná oblast urbanizovaným územím městské
aglomerace s převažující nízkou a velmi nízkou ES (GÚ ČSAV 1992).
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C.1.2

Kulturně-historické a demografické charakteristiky

Z kulturně- a sídelně-historického hlediska byla pro vývoj sledované krajiny rozhodující především
hornická kolonizace započatá v polovině 13. stol., jejímž centrem bylo právě horní město Jihlava, a pozice
města na křižovatce nejméně dvou významných komunikačních koridorů mezi Čechami a Moravou,
případně Rakouskem. Středověká sídelně-komunikační struktura se ve sledovaném prostoru v hrubých
rysech zachovala dosud, ovšem převrstvená rozrůstající se městskou aglomerací. Vzhledem ke své
strategické pozici v rámci českých zemí i vůči sousednímu Rakousku, které bylo v období socialismu
součástí „nepřátelského“ kapitalistického bloku, získalo město poměrně výrazný vojenský charakter s řadou
armádních objektů a areálů jak ve vlastní městské zástavbě (jedním z těchto areálů je i hodnocená stavební
lokalita), tak v bezprostředním okolí.
Současné osídlení území je koncentrováno do jednoho městského útvaru (Jihlava), jehož součástí je i
budoucí stavební lokalita záměru. Dopravní síť sledovaného území je poměrně hustá a prostřednictvím
městské uliční sítě je napojena na komunikace prakticky všech kategorií, v relativní blízkosti je k dispozici i
železnice.
Celé širší zájmové území jako součást významnější městské aglomerace patří mezi krajiny
s poměrně vysokou civilizační zátěží.

C.2

STAV OVLIVNITELNÝCH SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
(CHARAKTERISTIKA DETAILU STAVEBNÍ LOKALITY)

Z charakteru posuzovaného zařízení a z údajů v předchozích kapitolách vyplývá, že případné přímé vlivy
vlastního záměru budou omezeny většinou pouze na stavbou dotčené pozemky a kontaktní okolí. V detailu
stavební lokality se přírodní podmínky obecně nijak neliší od popisu v kap. C.1, stav ovlivnitelných složek
životního prostředí zde ovšem odpovídá silné antropické přeměně původní krajiny.
Geologické podloží budoucího staveniště tvoří cordierit-biotitické migmatity s polohami biotitických
a sillimanit-biotitických pararul, porušené tektonickými strukturami směrů SSV–JJZ a S–J (VESELÁ 1990,
BŘEZINA 2007).
Geomorfologicky (a hydrologicky) je lokalita o nadmořské výšce 519–525 m součástí levobřežního
svahu údolí Koželužského potoka. Původní svah o sklonu cca 2° byl zarovnán do dvou horizontálních
stavebního plošin, oddělených 4 m vysokým stupněm (posuzovaná lokalita zaujímá horní z obou plošin).
Tímto zásahem a následnými stavebními pracemi (rozsáhlé vyasfaltované a panelové plochy, odkanalizování
areálu a kontaktního okolí atd.) byly do značné míry změněny i hydrogeologické a hydrologické poměry
lokality. Charakterem území (koncentrovaná městská zástavba) je ovlivňována i kvalita podzemních a
povrchových vod. Lokalita s přilehlým okolím je ale vesměs odvodňována prostřednictvím městské
kanalizace, pouze menší část srážkových vod může povrchovou nebo podzemní cestou dosáhnout nejbližšího
recipientu, kterým je cca 500 m vzdálený Koželužský potok, v daném úseku ovšem zatrubněný.
Kvalita ovzduší, v regionu jako celku poměrně vysoká, je ve sledovaném území uvnitř
koncentrované zástavby negativně ovlivňována především běžným „provozem“ okolní městské aglomerace
se značnou intenzitou dopravy a vysokým podílem průmyslu. Přehled sledovaných parametrů imisního
pozadí lokality a relevantního okolí podává následující tabulka, porovnávající údaje ze dvou měřících stanic
na území města Jihlavy (JJIHA a JJIZK) s příslušnými imisními limity.
Sledovaná znečišťující látka
JJIHA Jihlava
SO2
PM10
PM2,5
NO2
NOx
CO
benzen

aritmetický průměr 24 hodin
aritmetický průměr 1 rok
aritmetický průměr 1 rok
aritmetický průměr 1 rok
aritmetický průměr 1 rok
max. denní osmihodinový průměr
aritmetický průměr 1 rok

36,5
30,0
22,6
18,3
24,2
1 278,7
1,4

hodnota [µg.m-3]
JJIZK Jihlava - Znojemská
13,0
32,2
neměřeno
neměřeno
30,8
neměřeno
neměřeno
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125
40
–
40
30
10 000
5
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Na základě uvedených hodnot a dalších údajů o kvalitě ovzduší v předmětném území lze stávají stav podle
klasifikace ČHMÚ posoudit jako ovzduší mírně znečištěné až znečištěné (LEPKA, BUCEK 2008 – příl. F.2.2
tohoto oznámení).
Z výsledků vlastních orientačních přírodovědných průzkumů vyplývá, že dominujícími biotopy
sledované lokality a relevantního okolí jsou stanoviště silně ovlivněná nebo vytvořená člověkem (formační
skupina X dle CHYTRÉHO ET AL. 2001). Z nich největší plochu zaujímají antropogenní plochy se sporadickou
vegetací (X6)VI, tj. komunikace a asfaltové, betonové a panelové plochy, výrazně se uplatňují i budovy (X1)
a pásy a plochy ruderální bylinné vegetace (X7), lokálně s podílem nelesních stromových výsadeb (X12)
nebo náletů pionýrských dřevin (X13). Biotopy přírodních formací nejsou v prostoru budoucího staveniště
vůbec zastoupeny. Na lokalitě nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh vyšších rostlin ve smyslu
zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Dřeviny lokality byly hodnoceny dendrologickým průzkumem (viz příl. F.2.1). Mapováno bylo 140
stromů (16 druhů) a 4 plochy křovin (3 druhy keřů a juvenilní exempláře 2 druhů stromů). Vzrostlé stromy
pocházejí převážně ze starších výsadeb po obvodu původního vojenského areálu, spíše ojediněle se uplatňují
i starší náletové exempláře; hodnocené křoviny jsou vesměs relikty okrasných výsadeb, místy opět s příměsí
náletových a ruderálních dřevin. Většina mapovaných exemplářů je spíše průměrné a podprůměrné kvality,
což je důsledkem jednak dřívějšího i současného antropického ovlivňování lokality, jednak celkové
vyprahlosti areálu s vysokým podílem zpevněných ploch na jižně orientovaném svahu. Nejhodnotnějším
mapovaným porostem je alej vzrostlých lip a javorů v ulici Ke Skalce.
Součástí přírodovědných průzkumů lokality byla i nesystematická zoologická pozorování.
Zoologicky byla lokalita shledána značně chudou. Zastiženy byly pouze stopy aktivity myšovitých
hlodavců, běžné synantropní druhy ptáků při přeletech a pestrá směs regionálně hojnějších druhů hmyzu,
pavouků a plžů. Ve sledovaném území ani v kontaktním okolí nebyl, s výjimkou přeletujících vlaštovek
obecných (Hirundo rustica) zjištěn žádný výskyt zvláště chráněného druhu živočichů ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. Jako na kterékoliv jiné lokalitě nelze ani ve sledovaném území
zcela vyloučit krátkodobou přítomnost některého zvláště chráněného druhu – kromě zmíněné vlaštovky
obecné (Hirundo rustica) mohou případně vzdušný prostor území využívat jako loviště i netopýři
(Microchiroptera sp.). Vzhledem k již zmiňovanému silnému antropickému ovlivňování lokality (aktuálně
probíhající demoliční práce v jižní části areálu) lze ale trvalejší výskyt nebo významnější aktivitu
jakéhokoliv zvláště chráněného živočišného druhu na sledované lokalitě v současné době prakticky
vyloučit, vesměs půjde o náhodné přelety nebo přeběhy.
Ekologická stabilita sledovaného území je celkově velmi nízká, daná již několikrát zmiňovaným
charakterem areálu a celkovým antropickým zatížením území.
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území přírody a krajiny ve smyslu
§ 14 zák. 114/1992 Sb., území se zvýšenou ochranou krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb.,
evropsky významné lokality Natura 2000, skladebného prvku ÚSES ani jiného typu území nebo pásma
s legislativní ochranou, významnou ze sledovaného hlediska. S žádným územím uvedené kategorie není
lokalita ani v kontaktu nebo v pozici, umožňující chráněný zájem ovlivňovatVII; situována je i mimo
městskou památkovou rezervaci a její ochranné pásmo.
Příslušná ochranná pásma existují podél tras inženýrských sítí, produktovodů, komunikací a dalších
účelových objektů a zařízení. Tato pásma mají ale spíše charakter technických omezení a až na výjimky
nejsou z pohledu hodnocení vlivu stavby na životní prostředí relevantní.
Z hlediska celkového stavu životního a přírodního prostředí lze zájmovou lokalitu označit za silně
antropicky ovlivněný krajinný segment, v němž nebyly identifikovány žádné významnější přírodní hodnoty
negativně ovlivnitelné projektovaným záměrem.
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VI
Podle metodiky mapování biotopů Natura 2000 celá plocha záměru, situovaného uvnitř městské zástavby,
formálně odpovídá biotopu X1 – urbanizovaná území. Pro přesnější představu o lokalitě jsou ale biotopy vyhodnoceny
podrobnějším způsobem, užívaným ve volné krajině mimo sídla.
VII
Nejbližším ZCHÚ je PR Zaječí skok (ÚSOP 526) u Plander, cca 4 km sz., nejbližšími EVL Natura 2000 jsou
CZ0613332 Šlapánka a Zlatý potok a CZ0610003 Vysoký kámen u Smrčné, v obou případech cca 6,5 km k S resp.
SSZ.
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D.

VLIVY ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.1

CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU A
HODNOCENÍ JEJICH VÝZNAMNOSTI

D.1.1

Vlivy na veřejné zdraví, vč. sociálně-ekonomických aspektů

Během výstavby záměru se nepředpokládají žádné vlivy na sociálně-ekonomickou situaci obyvatelstva,
s výjimkou možného vzniku dočasných pracovních míst (resp. dočasných možností uplatnění pro místní
stavební firmy) během stavebních prací. Tento vliv, byť pozitivní, lze ale v celkovém kontextu označit za
nevýznamný.
Významnější, a to v negativním aspektu, by mohly být vlivy stavebních prací na veřejné zdraví a
faktor pohody, zejména v souvislosti s předpokládanou provozní a dopravní zátěží jak vlastní stavební
lokality a jejího blízkého okolí, tak předpokládaných delších přepravních tras některých stavebních
materiálů. Působení uvedených nepříznivých vlivů bude ovšem pouze přechodné (po dobu realizace stavby,
především jejích dopravně náročnějších fází), omezené na denní dobu (6:00–18:00) a část těchto vlivů lze
eliminovat vhodnými opatřeními (viz kap. D.4.1 a D.4.2).
Stejné problémové aspekty, tj. hluk a vlivy na kvalitu ovzduší, se z pohledu veřejného zdraví a
faktoru pohody mohou uplatnit i za provozu dokončeného záměru. Oběma zmíněným aspektům byla
v rámci přípravy tohoto oznámení věnována samostatná studie (LEPKA, BUCEK 2008 – příl. F.2.2 tohoto
oznámení), rozdělená na příslušné tématické části :




Hluková studie dospívá na základě modelových výpočtů k závěru, že hlukové působení mobilních i
stacionárních provozních zdrojů stavby záměru je v obou posuzovaných dobách (denní a noční) a ve
všech zadaných referenčních výpočtových bodech nižší než stanovené hygienické limity hluku (viz
též kap. D.1.3). Vzhledem ke zjištěným nepodstatným hlukovým vlivům záměru na chráněný
venkovní prostor staveb dotčeného území a k mizivým příspěvkům ke stávající hlukové situaci lze
vlivy záměru na veřejné zdraví z tohoto hlediska považovat za nevýznamné.
Z rozptylové studie vyplývá, že zdroje znečišťování ovzduší vázané na provozování stavby záměru
budou z hlediska vyhlášených imisních limitů pro ochranu zdraví lidí významně podlimitní a jejich
působením nebude docházet na území sledované lokality k překračování imisních limitů ani
k významnému zvýšení stávající imisní zátěže i za těch nejnepříznivějších rozptylových podmínek. Na
základě závěrů rozptylové studie lze tedy vlivy provozovaného záměru na veřejné zdraví z tohoto
hlediska označit za nevýznamné.

Dalšími faktory s možnými vlivy na veřejné zdraví (a případně i na faktor pohody) by v souvislosti
s posuzovaným záměrem mohlo být zastínění okolních domů projektovaným objektem a radon, pronikající
do stavby z geologického podloží:




Vliv zastínění okolních budov projektovanou stavbou lze v daném případě, vzhledem k celkové
konfiguraci lokality (vzájemná pozice zástavby, výška a dispozice budov, účel okolních objektů,
situace vzrostlé zeleně apod.), považovat za nevýznamný.
Radonový index lokality byl na základě výsledků průzkumu půdního vzduchu (VATRASOVÁ 2007 in
BŘEZINA 2007) označen za střední. Součástí stavby tedy budou příslušná technická opatření, která
vliv radonu dokonale eliminují.

Vlivy provozu posuzovaného záměru na veřejné zdraví budou tedy celkově nevýznamné, vlivy záměru na
faktor pohody posuzované lokality a jejího kontaktního okolí lze ve výsledku považovat za málo významné
pozitivní – nevýznamný negativní vliv zvýšeného provozu v okolí administrativní budovy × výraznější
pozitivní vliv rekultivace a revitalizace stávajícího „brownfieldu“ téměř v centru města (viz též kap. D.1.8).
Sociálně-ekonomické aspekty posuzovaného území budou posuzovaným záměrem ovlivněny
nevýznamně.
Pokud by se záměr nerealizoval (nulová varianta), byl by zachován aktuální stav posuzované
lokality, z hlediska veřejného zdraví, resp. spíše faktoru pohody také do jisté míry problematický.
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D.1.2

Vlivy na ovzduší a klima

Po dobu stavebních prací lze lokalitu jako celek považovat za plošný zdroj znečištění ovzduší. Staveniště bude
jednak zdrojem prachu z přemisťování sypkých materiálů a z pojíždění mechanismů po nezpevněných plochách
staveniště, jednak emisí z výfukových plynů stavebních strojů a nákladních vozidel. Z této charakteristiky
vyplývá i spektrum očekávaných znečišťujících látek: oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý
(CO), uhlovodíky (CxHy), benzen a suspendované částice frakce PM10 z automobilové dopravy a sekundární
prašnost z činnosti na staveništi. Stavebními pracemi na lokalitě může být z tohoto hlediska významněji
ovlivněno i širší okolí podél přepravních tras vyvážených a navážených materiálů, především v etapě (etapách)
výstavby jednotlivých budov záměru. Dopravní trasy nebyly v dané fázi přípravy záměru dosud stanoveny, jsou
totiž závislé i na konečném výběru dodavatele stavby a umístění jeho provozů, výroben a subdodavatelů. Jedna
ze stavebních fází – pokládání živičných konstrukcí vozovek a parkovišť – může být zdrojem nepříjemného
zápachu; tento vliv bude ale omezen pouze na vlastní staveniště a bezprostřední okolí.
Působení staveniště jako zdroje znečištění ovzduší bude nahodilé a přechodné po dobu realizace
stavby, část jeho vlivů lze eliminovat vhodnými opatřeními (viz kap. D.4.1). Vzhledem k uvedeným
skutečnostem a k celkovému stávajícímu kontextu lokality lze vliv výstavby záměru na ovzduší klasifikovat
jako málo až středně významný.
V rámci dokončeného a provozovaného záměru jsou rozptylovou studií (LEPKA, BUCEK 2008 –
– příl. F.2.2 tohoto oznámení) specifikovány dva typy zdrojů znečištění ovzduší (viz též kap. B.III.1):
I.
II.

zdroje stacionární – provoz specifikovaných technických zařízení, které jsou součástí vybavení
budov D1 až D4.
zdroje mobilní – provoz osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků na venkovních parkovacích
plochách a účelových komunikacích v areálu záměru.

Pomocí metody SYMOS 97 v. 2003 jsou vyhodnoceny příspěvky záměru k imisní zátěži pro časový horizont
roku 2010, a to pro 3 provozní stavy:
A:
B:
C:

příspěvkové imisní znečištění ovzduší ze samostatného provozu výše definovaných stacionárních a
mobilních zdrojů v areálu záměru;
příspěvkové imisní znečištění ovzduší z provozu silniční dopravy na komunikacích dotčeného území
(doprava je považována za rozhodující zdroj znečištění) bez započtení zdrojů posuzovaného záměru;
součtové příspěvkové imisní znečištění ovzduší z provozu zdrojů hodnocených ve stavech A a B
(k silniční dopravě je na komunikacích dotčeného území přidán odhad počtu vozidel obslužné
dopravy záměru).

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, resp. maximální zjištěné hodnoty sledovaných
znečišťujících látek ve výpočtové síti podle jednotlivých provozních stavů (A,B,C) v porovnání
s příslušnými imisními limity:
stav A

hodnota [µg.m-3]
stav B
stav C
limit (+ přípustná četnost

1,67
0,57
0,0436
0,0112
0,52
0,166

53,025
19,433
0,635
0,178
71,9
3,33

Sledovaná škodlivina

překročení za kalendářní rok)

NO2
benzen
BaP
PM10

max. hodinová koncentrace
prům. roční koncentrace
prům. roční koncentrace
prům. roční koncentrace [ng.m-3]
prům. 24-hodinová koncentrace
prům. roční koncentrace

53,59
19,883
0,662
0,185
71,9
3,36

200 (18×)
40
5
1
50 (35×)
40

Z výsledků výpočtů rozptylové studie vyplývá, že zdroje znečišťování ovzduší vázané na provoz záměru budou
z hlediska vyhlášených imisních limitů pro ochranu zdraví lidí významně podlimitní a jejich působením nebude
docházet na území sledované lokality k překračování imisních limitů ani k významnému zvýšení stávající imisní
zátěže i za těch nejnepříznivějších rozptylových podmínek. Maximální zjištěná hodnota prům. koncentrace
tuhých znečišťujících látek (PM10) s dobou průměrování 24 hodin – 71,9 µg.m-3 – je sice vyšší než
vyhlášený imisní limit, součástí tohoto limitu je ovšem i povolený počet překročení, v daném případě na
úrovni 35 dnů za rok. Dle výsledků rozptylové studie se stávající automobilová doprava na tomto překročení
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podílí maximálně 2–3 dny ročně (2,365× pro stav B, resp. 2,367× pro stav C). Limitní hodnota je tedy
dosažena, ale není naplněna přípustná četnost jejího překročení; z pohledu platné legislativy je tedy příslušný
limit jako celek dodržen.
Vliv aktivní varianty záměru na ovzduší lze tedy na základě výsledků rozptylové studie (LEPKA,
BUCEK 2008) hodnotit jako nevýznamný. Výše citovaná rozptylová studie je v plném rozsahu vč. grafické
dokumentace přílohou předkládané dokumentace (příl. F.2.2).
Nulová varianta zachová na sledované lokalitě stávající kvalitu ovzduší, ovlivněnou blízkostí
městského celku a poměrně výrazným dopravním zatížením širšího území, a současné trendy jejího vývoje.

D.1.3

Vliv na hlukovou situaci, vibrace

Během stavby bude na lokalitě vznikat hluk z provozu použitých stavebních mechanismů; udává se
v rozmezí mezi 80–95(A) ve vzdálenosti 5 metrů. Širší okolí (podél příjezdových tras) bude ovlivňováno
hlukem nákladních vozidel se stavebním materiálem; udáváno 70–82(A) ve vzdálenosti 5 m. Hluk při
výstavbě bude proměnlivý v závislosti na fázích výstavby tzn. na změnách nasazení jednotlivých stavebních
strojů (viz kap. B.III.4). Z tohoto hlediska bude významná především úvodní etapa rozsáhlých zemních prací,
ta spíše na vlastní lokalitě, a dále etapa (etapy) navážení stavebního materiálu na výstavbu jednotlivých
objektů (D1–D4), kdy budou výrazněji zatíženy i dopravní trasy, zatím detailněji nespecifikované (viz též
kap. B.II.7). Z téhož zdroje (těžká technika, specifické stavební mechanismy) mohou v období stavebních
prací pocházet i vibrace, v tomto případě ale omezené především na vlastní stavební lokalitu (hutnění podloží
apod.).
Vlivy stavebních prací tedy budou z hlediska hlukové situace poměrně významné, přičemž působení
tohoto zdroje bude nahodilé. Bude ovšem pouze přechodné (po dobu realizace stavby, především jejích
dopravně náročnějších fází), omezené na denní dobu (7:00–21:00) a část jeho vlivů lze eliminovat vhodnými
opatřeními (viz kap. D.4.2).
Hlukovému zatížení okolí dokončeného a provozovaného záměru byla věnována samostatná studie
(LEPKA, BUCEK 2008 – příl. F.2.2 tohoto oznámení), která v posuzovaném areálu identifikuje zdroje hluku
dvou základních kategorií:
I.
zdroje stacionární, tj. provoz specifikovaných technických zařízení, které jsou součástí vybavení
budov D1 až D4.
II.
zdroje mobilní – provoz osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků na venkovních parkovacích
plochách a účelových komunikacích v areálu záměru.
Stejně jako v případě rozptylové situace (viz kap. D.1.2), je i hluk hodnocen pro tři provozní stavy:
A:
samostatný provoz vozidel vyvolané dopravy na účelových komunikacích a venkovních parkovacích
plochách v areálu záměru a nově instalovaných stacionárních zdrojů v budovách D1 až D4;
B:
předpokládaná hluková zátěž venkovního prostoru dotčeného území bez vlivu zdrojů souvisejících
s posuzovaným záměrem;
C:
kumulativní působení všech zdrojů hluku, specifikovaných ve stavech A a B.
Hluková situace při provozu areálu byla v hlukové studii (LEPKA, BUCEK 2008) řešena výpočtem pomocí
programu LimA v 17 referenčních bodech relevantního okolí posuzovaného areálu. Podle výsledků
modelových výpočtů dosahuje v těchto referenčních bodech hluková zátěž (ekvivalentní hladina akustického
tlaku LAeq,T) z vlastních zdrojů předkládaného záměru (provozní stav A) úrovně 26,7–47,7 dB v denní době a
19,0–38,4 dB v noční době při hygienických limitech 50 dB (den), resp. 40 dB (noc). Z hlediska hlukového
zatížení nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb je tedy vlastní záměr (provozní stav A) zdrojem
podlimitním a jeho provoz nebude vyžadovat realizaci protihlukových opatření (podrobnosti v příl. F.2.2).
Přehled výsledků hodnocení hlukového zatížení v referenčních bodech při provozních stavech B a C
podává následující tabulka:
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Referenční bod
č. umístění
1 Žižkova
2 Žižkova
3 Žižkova
4 Žižkova
5 Žižkova
6 Žižkova
7 Bratří Čapků
8 Bratří Čapků
9 Bratří Čapků
10 Bratří Čapků
11 Bratří Čapků
12 Seifertova
13 Seifertova
14 Ke Skalce
15 Žižkova
16 Žižkova
17 Žižkova

C – den

B – den

(6:00–22:00)

(6:00–22:00)

64,0
64,6
65,1
65,7
63,3
65,6
62,2
62,9
63,6
63,9
63,6
63,9
62,2
64,5
66,7
66,1
66,6

63,6
64,1
64,9
65,5
62,9
65,4
61,2
62,1
62,7
62,9
63,4
63,8
62,1
64,1
66,6
66,0
66,5

rozdíl
C - BIX
0,4
0,5
0,2
0,2
0,4
0,2
1,0
0,8
0,9
1,0
0,2
0,1
0,1
0,4
0,1
0,1
0,1

limitVIII
60
60
60
60
60
60
55
55
55
55
55
55
55
55
60
60
60

C – noc

B – noc

(6:00–22:00)

(22.00–6.00)

57,3
58,1
58,6
59,4
55,6
57,7
54,3
54,8
55,3
55,5
56,1
57,4
56,7
54,3
60,2
59,5
60,0

57,1
57,8
58,5
59,2
55,6
57,7
54,3
54,8
55,3
55,5
56,1
57,4
56,7
54,3
60,2
59,5
60,0

rozdíl
C-B
0,2
0,3
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

limit
50
50
50
50
50
50
45
45
45
45
45
45
45
45
50
50
50

Z porovnání výsledků výpočtů provozního stavu A (působení samostatných zdrojů hluku stavby záměru) a
provozního stavu B (působení hluku ze stávající dopravy na komunikacích v dotčeném území bez započtení
zdrojů posuzovaného záměru) je zřejmé, že působení hluku ze stávající dopravy vykazuje v referenčních
výpočtových bodech hodnoty o cca 20 dB vyšší. Předpokládané výsledné příspěvkové působení zdrojů
posuzovaného záměru na hlukovou zátěž venkovního prostoru staveb dotčeného území (sloupec rozdíl C - B
v předchozí tabulce) potom vykazuje hodnoty 0,1–1,0 dB v denní době a 0,0–0,3 dB v noci (kdy budou
v provozu pouze plynové kotelny). Vliv hlukového působení vlastních provozních zdrojů posuzovaného záměru
ve venkovním prostoru sledovaného území lze v tomto kontextu považovat za nepodstatný.
Z hlediska provozního stavu B (hluková situace bez započtení zdrojů posuzovaného záměru) je
sledovaný chráněný venkovní prostor stávajících budov v okolí lokality výstavby záměru nadlimitně hlukově
zatížen v denní i noční době hlukem z dopravy. Vzhledem k tomu, že objekty záměru nejsou stavbami, které
podle § 30 zák. 258/2000 Sb., v platném znění, vyžadují ochranu venkovního prostoru před nepříznivými
účinky hluku, není ale zjištěná stávající nadlimitní hluková zátěž venkovního prostoru dotčeného území
důvodem k zamítnutí navrhovaného způsobu nového funkčního využití předmětného areálu.
Hodnocení hlukové situace venkovního prostoru staveb dotčeného území lze tedy v souvislosti
s posuzovaným záměrem shrnout do následujících bodů:

Rozhodujícím zdrojem hluku pro venkovní prostor staveb dotčeného území je hluk ze stávající dopravy
na místních komunikacích (provozní stav B); tato hluková zátěž je v denní i noční době nadlimitní.

Předpokládané hlukové vlivy z vlastních zdrojů posuzovaného záměru (provozní stav A) jsou
prokazatelně podlimitní v denní i noční době.

Zjištěné příspěvkové působení z vlastních zdrojů posuzovaného záměru bude ve sledovaném
venkovním prostoru staveb dotčeného území vykazovat velmi nízké hodnoty (provozní stav C, resp.
rozdíl provozních stavů C - B).
Lze tedy konstatovat, že rozhodujícím zdrojem pro nadlimitní hlukovou zátěž venkovního prostoru staveb
dotčeného území zůstane i po realizaci záměru provoz běžné silniční dopravy, přičemž příspěvkové podíly
z vlastních zdrojů záměru budou velmi nízké a vliv dokončeného a provozovaného záměru na hlukovou
situaci ve sledovaném území lze tedy hodnotit jako nevýznamný.
Nulová varianta zachová na sledované lokalitě stávající hlukovou situaci, ovlivněnou blízkostí
městského celku a poměrně výrazným dopravním zatížením širšího území, a současné trendy jejího vývoje.
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VIII
Rozhodujícím zdrojem pro hlukovou zátěž venkovního prostoru dotčeného území je hluk z dopravy, pro
stanovení hygienického limitu jsou proto použity příslušné korekce, zohledňující dopravní význam komunikace a
dosah dopravního hluku (podrobnosti v příl. F.2.2).
IX
Vzhledem k tomu, že všechny výpočty byly prováděny pro stejné ovlivňující podmínky a ve stejných referenčních
výpočtových bodech, lze předpokládané příspěvkové vlivy z provozování stavby záměru na hlukovou zátěž venkovního
prostoru na sledovaných místech dotčeného území vyhodnotit přímo z rozdílů zjištěných ve variantách B a C.
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D.1.4

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vzhledem k předpokládanému stavebnímu řešení (kompletní splaškové i dešťové odkanalizování) by
výstavba ani provoz projektovaného záměru neměly mít prakticky žádný vliv na kvalitu povrchových nebo
podzemních vod (s možnou výjimkou případných havarijních situací, způsobených technologickou nekázní
nebo poruchou mechanismů; tyto situace budou řešeny v souladu s havarijním řádem staveniště, resp.
provozovaného zařízení).
V provozovaném areálu budou produkovány pouze běžné splaškové odpadní vody; během
výstavby areál zdrojem splaškových vod nebude. Vody z prostoru přípravy a distribuce jídel budou
předčištěny v kapacitních odlučovačích tuků; kromě uvedeného případu záměr neobsahuje žádné další
provozní úseky, jejichž splaškové vody by vyžadovaly instalaci speciálního předčištění nebo neutralizace
(laboratoře apod.). Veškeré splaškové vody budou přípojkou svedeny do kanalizační sítě města Jihlavy.
Prostřednictvím této kanalizace bude záměr připojen k ČOV města Jihlavy.
Charakter odtoku srážkových (a tavných) vod v době výstavby bude zhruba odpovídat současnému
stavu lokality (resp. podíl ploch s různým koeficientem odtoku se bude poměrně rychle měnit v závislosti na
postupu stavebních prací). Během výstavby, zejména při rozsáhlejších zemních pracích při nepříznivém počasí,
mohou být odtékající povrchové vody mechanicky znečištěny jemnou frakcí odkrytých nebo navážených zemin.
Z hlediska kvality odtékajících srážkových vod dokončeného záměru jsou potencionálně
nejproblémo-vějším stavebním objektem parkoviště s možnými úkapy ropných produktů. Dešťová
kanalizace záměru je proto řešena dvouokruhově:



z parkoviště a komunikací budou dešťové vody svedeny samostatnou dešťovou kanalizací do
odlučovače ropných látek a odtud po vyčištění svedeny do veřejné kanalizace;
z ostatních ploch (střechy objektů) budou dešťové vody odváděny do areálové dešťové kanalizace a
odtud do systému veřejné kanalizace v ulici Ke Skalce.

Odtokové poměry a retenční schopnosti lokality se výstavbou předkládaného záměru paradoxně zlepší –
– odtoky z řešené plochy poklesnou na 78,6 % stávajícího stavu (příslušný výpočet je součástí kap. B.III.2
tohoto oznámení). I přes tento příznivý výsledek jsou pro případ potřeby rozpracována technická opatření
pro další zlepšení retence posuzovaného areálu.
Zejména s přihlédnutím k možnosti zlepšení odtokových poměrů a retenčních schopností lokality lze
tedy vlivy záměru na povrchové a podzemní vody hodnotit jako nevýznamné až málo významné
v pozitivním aspektu.
Nulová varianta zachová stávající kvalitu vod a odtokové poměry na lokalitě.

D.1.5

Vlivy na půdu

Stavbou hodnoceného záměru budou dotčeny celkem cca 2 ha předmětného území. Pozemky určené pro
stavební záměr jsou převážně kategorie zastavěná plocha a nádvoří nebo kategorie ostatní plocha (viz
přehled pozemků v kap. B.II.1); stavbou nedojde k záboru zemědělské půdy (ZPF) ani k záboru půdy určené
k plnění funkce lesa (PUPFL). Původní terén lokality (svah o sklonu cca 2°) byl navíc během výstavby
bývalého vojenského areálu zarovnán do dvou horizontálních stavebního plošin. Půdní profil byl při těchto
zásazích místy skryt až na skalní podklad, jinde naopak převrstven poměrně mocnými antropogenními
navážkami a lze tedy konstatovat, že v hodnoceném prostoru se v původní podobě prakticky nedochoval.
Provozem záměru nebude půdní profil lokality již nijak ovlivňován (s výjimkou případné havarijní
situace – viz kap. B.III.7). Celkově lze tedy vliv záměru na půdu označit za nevýznamný.
Nulové variantě odpovídá současný (výše popsaný) stav půdy na dotčených pozemcích.

D.1.6

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Stavbou hodnoceného záměru budou ovlivněny, případně mechanicky narušeny svrchní horizonty
geologického profilu lokality míst až do hloubky několika metrů. Vzhledem k charakteru geologického
podloží lokality, v němž nebyly vymezeny žádné zdroje nerostných surovin a navíc je značně ovlivněno již
předchozími stavebními pracemi na lokalitě (viz kap. D.1.5), ale jde o zásah nevýznamný.
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Provozem záměru nebude horninové prostředí lokality již nijak ovlivňováno (s výjimkou případné
havarijní situace – viz kap. B.III.7). Celkově lze tedy vliv dokončeného záměru na horninové prostředí a
přírodní zdroje označit za nevýznamný.
Nulové variantě odpovídá současný stav horninového prostředí na lokalitě.

D.1.7

Vlivy na biotopy (ekosystémy), flóru a faunu

Hodnocení vlivů záměru biotopy, flóru a faunu je založeno především na výsledcích vlastních průzkumů
lokality (viz kap. C2 a OBST, OBSTOVÁ 2008 – příl. F.2.1 tohoto oznámení).
Během výstavby záměru bude ovlivněna (mechanicky narušena, případně zcela zastavěna) podstatná
část biotopů v ploše budoucího staveniště. Dotčenými biotopy jsou ovšem výhradně stanoviště silně ovlivněná
nebo vytvořená člověkem (formační skupina X dle CHYTRÉHO ET AL. 2001), z nichž největší plochu zaujímají
antropogenní plochy se sporadickou vegetací (X6), výrazně se uplatňují i budovy (X1) a pásy a plochy
ruderální bylinné vegetace (X7), lokálně s podílem nelesních stromových výsadeb (X12) nebo náletů
pionýrských dřevin (X13). Biotopy přírodních formací nejsou v prostoru budoucího staveniště vůbec
zastoupeny. Na lokalitě nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh vyšších rostlin ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Součástí přípravy staveniště bude i odstraňování dřevin. Dendrologickým průzkumem bylo na
lokalitě hodnoceno celkem 140 stromů a 4 křoviny (viz příl. F.2.1, tab. 1 a 2). Dřeviny pocházejí převážně ze
starších výsadeb, sporadicky se uplatňují i starší náletové exempláře. Většina mapovaných dřevin je spíše
průměrné a podprůměrné kvality s nízkou ekologicko-krajinnou hodnotou (EKH), což je důsledkem jednak
dřívějšího i současného antropického ovlivňování lokality, jednak celkové vyprahlosti areálu s vysokým
podílem nepropustných a odrazivých zpevněných ploch na jižně orientovaném svahu. Souhrnný přehled
dřevin lokality podává následující tabulka:
Mapované dřeviny
stromy navržené k ponechání [ks]
stromy navržené k odstranění [ks]
křoviny navržené k ponechání [m2]
křoviny navržené k odstranění [m2]

1
2
–
–
–

1–2
4
6
–
–

EKH
2
2–3
12
43
17
29
–
70
–
125

celkem
3
5
14
15
–

3–4
7
1
–
–

73
67
85
125

K odstranění bylo navrženo celkem 67 stromů a 125 m2 křovin, přičemž jde pouze o dřeviny, které jsou
v přímé kolizi se stavebními objekty záměru nebo jsou situovány ve výhledových trojúhelnících budoucích
výjezdů z areálu (viz příl. F.2.1, obr. 2), především z bezpečnostních důvodů doporučujeme zvážit i
odstranění dalších 6 stromů s EKH 1 a 1–2 (viz příl. F.2.1, tab. 1 a obr. 2).
Kromě stromů a křovin hodnocených dendrologickým průzkumem se v mapovaném areálu vyskytuje
řada dalších dřevin, především keřů a juvenilních náletových stromů, obvykle běžných druhů širšího okolí
(viz příl. viz příl. F.2.1, poznámka pod tab. 2), vyskytují se ale i druhy invazní (pajasan žláznatý – Ailanthus
altissima), případně degradované relikty původních okrasných výsadeb. Uvedené dřeviny vyrůstají vesměs
z mezer mezi panely odstavných ploch a vozovek a ze základových spár a podezdívek budov (viz příl. F.2.1,
obr. 1A,C,D). Tím je jednak ovlivněna jejich kvalita (asymetrický růst, omezená vitalita), jednak je zřejmé, že
spolu s budovami a panelovými plochami, z nichž vyrůstají, budou odstraněny již během demoličních prací,
které nejsou součástí předkládaného záměru. Podrobnější mapování a hodnocení těchto dřevin je tedy
v souvislosti s projektovanou stavbou bezpředmětné.
V závěrečných fázích stavebních prací budou nezastavěné a nezpevněné plochy záměru ozeleněny;
součástí ozelenění budou i kompenzační výsadby dřevin. Ve stávající etapě projektové přípravy je navržena
výsadba 62 stromů (viz příl. F.2.1, obr. 3), sadové úpravy budou nicméně v dalších fázích prací upřesňovány.
V následujících etapách projektové přípravy bude stanovena i druhová skladba vysazovaných dřevin přičemž
preferovány budou dřeviny vhodné pro navržené území, bezplodé, odolné proti zatížení z dopravy a zimní
údržby vozovek. Předpokládá se dominantní zastoupení autochtonních druhů, tedy dle rekonstrukční vegetace
(viz kap. C.1) prvků květnatých bučin až acidofilních bučin a jedlin. Podle metodiky VÚKOZ Silva Taroucy
Průhonice (DOSTÁLEK 2001) je tak k dispozici poměrně bohatý výběr druhů jak stromového, tak keřového
patra:
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stromové patro: Abies alba (jedle bělokorá), Acer pseudoplatanus (javor klen), Acer platanoides
(javor mléč), Betula pendula (bříza bělokorá), Carpinus betulus (habr obecný), Fagus sylvatica (buk
lesní), Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), Populus alba (topol bílý), Quercus petraea (dub zimní),
Quercus robur (dub letní), Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí), Tilia cordata (lípa srdčitá), Tilia
platyphyllos (lípa velkolistá), Ulmus glabra (jilm horský), Ulmus minor (jilm habrolistý);
keřové patro: Corylus avellana (líska obecná), Crataegus sp. (hloh), Daphne mezereum (lýkovec
jedovatý), Euonymus europaeus (brslen evropský), Lonicera nigra (zimolez černý), Lonicera
xylosteum (zimolez obyčejný), Prunus spinosa (slivoň trnka), Rosa sp. (růže), Swida sanguinea
(svída krvavá), Viburnum opulus (kalina obecná).

Kromě uvedených druhů doporučujeme použít i dub červený (Quercus rubra), což sice není druh
autochtonní, je ale vysoce odolný v městském prostředí a na stanovištích obdobných posuzovanému bývá
často jedinou dřevinou alespoň průměrné kvality.
Vlastní provoz záměru nebude nově vytvořené antropogenní biotopy (resp. jejich botanickou složku)
již nijak ovlivňovat nad míru v obdobných případech obvyklou.
Fauna bude v době výstavby záměru rušena hlukem stavebních mechanismů a zvýšeným pohybem
lidí na staveništi. S ohledem na stávající značnou zoologickou sterilitu lokality (viz kap. C.2), danou jejím již
současným silným antropickým ovlivňováním, nepůjde o vliv nijak zásadní. Na vlastní sledované ploše
nebyl zjištěn výskyt žádného zvláště chráněného druhu živočichů ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. a
vyhlášky č. 395/1992 Sb.; vzhledem k celkovému charakteru lokality, zde lze trvalejší výskyt nebo
významnější aktivitu jakéhokoliv zvláště chráněného živočišného druhu v současné době prakticky vyloučit.
Provoz zařízení nebude živočichy ovlivňovat nad míru již nyní v širším zájmovém území obvyklou.
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území přírody a krajiny ve smyslu
§ 14 zák. 114/1992 Sb., území se zvýšenou ochranou krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb.,
evropsky významné lokality Natura 2000, skladebného prvku ÚSES ani jiného typu území nebo pásma
s legislativní ochranou, významnou ze sledovaného hlediska. S žádným územím uvedené kategorie není
lokalita ani v kontaktu nebo v pozici, umožňující chráněný zájem ovlivňovat (viz kap. C.2, poznámka pod
čaru č. VII). Vzhledem k charakteru biotopů a aktuálnímu stavu lokality a jejího relevantního okolí lze
celkově vliv záměru na biotopy (vč. jejich ekologické stability) a flóru hodnotit jako nevýznamný až málo
významný v negativním aspektu (vzhledem k poměrně rozsáhlému kácení dřevin); fauna předmětného
území bude záměrem ovlivněna nevýznamně.
Nulové variantě odpovídá současný stav ekosystémů, flóry a fauny na lokalitě.

D.1.8

Vliv na krajinný ráz

Podle § 12, odst. (4) zák. 114/1992 Sb., v platném znění, je stavba situována v území, v němž se krajinný ráz
neposuzuje.X Vizuální vliv záměru v dané lokalitě lze nicméně stručně charakterizovat v několika bodech:
I.

II.

Stavební lokalita a její relevantní okolí je součástí městské zástavby s uplatněním objektů různého
účelu a doby vzniku od výškových sídlištních panelových domů přes „dvouletkové“ bytovky, fádní
architekturu obchodu a služeb 2. pol. 20. stol., starší vilovou čtvrť až po adaptované historické
vojenské objekty v kombinaci s moderními administrativními budovami (stávající areál KrÚ).
Z tohoto kontextu posuzovaná stavba účelem, rozměrově ani architektonicky nijak nepřijatelně
nevyčnívá.
Současný areál má charakter účelové (byť aktuálně nefunkční) plochy s odpovídající (ale také již
nefunkční) účelovou zástavbou, oproti okolí vizuálně vymezené poměrně výraznými pásy vzrostlé
zeleně. Z předchozích kapitol (zejména B.I.6 a D.1.7) a z porovnání stávajícího a cílového stavu
lokality je zřejmé, že uvedenou základní charakteristiku – účelový areál, vymezený liniemi vzrostlé
zeleně – si lokalita zachová i po realizaci záměru, ovšem s jedním podstatným rozdílem: Původní
vojenské dílenské a ubytovací objekty charakteristického vzhledu budou nahrazeny architektonicky
podstatně kvalitnější administrativní budovou a panelové plochy s mezernatou vegetací (bývalý

■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
X
§ 12, odst. (4) zák. 114/1992 Sb., v platném znění: Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a
v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové
uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.
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III.

autopark a dílenské odstavné plochy) se změní v síť parkovišť, komunikací, chodníků, udržované
zeleně a vodních ploch, tzn. současný brownfield bude opět zapojen do normálních funkčních vztahů
města, jehož je součástí.
Posuzovaným záměrem v předkládané podobě není v předmětném území degradováno ani výrazněji
negativně dotčeno žádné z kritérií ochrany krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. 114/1992 Sb., tj.
významné krajinné prvky, zvláště chráněná území, kulturní dominanty krajiny, harmonické měřítko a
harmonické vztahy v krajině.

S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem, především pak k bodu II., lze vliv posuzovaného záměru na
krajinný ráz území předběžně označit za málo až středně významný s pozitivním projevem.
Nulové variantě odpovídá stávající, nepříliš povznášející ráz lokality.

D.1.9

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivy na hmotný majetek a na kulturní památky se nepředpokládají u žádné z obou hodnocených variant;
existuje pouze možnost (nepříliš pravděpodobná) archeologického nálezu během skrývkových nebo
výkopových prací.

D.2

ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Z charakteru posuzovaného objektu a z údajů v předchozích kapitolách vyplývá, že případné přímé vlivy
záměru budou omezeny zejména na lokalitu stavby (dotčené pozemky), případně na její bezprostřední okolí
(hluková situace, vlivy na kvalitu ovzduší). Jedinou výjimkou budou vlivy dopravy, související s transportem
materiálu na a ze staveniště; tímto způsobem může být významněji dotčena širší oblast podél
předpokládaných dopravních tras. Působení uvedených nepříznivých vlivů dopravy bude ovšem pouze
přechodné (po dobu realizace stavby, především jejích dopravně náročnějších fází), omezené na denní dobu
(6:00–18:00) a částečně eliminovatelné vhodnými opatřeními.
V následující tabulce jsou kvantifikovány vlivy dokončeného záměru jak na jednotlivé složky, tak
na životní prostředí jako celek. Pro kvantifikaci byla použita pětistupňová škála: 0 – vliv nevýznamný nebo
žádný, 1 – málo významný, 2 – (středně) významný, 3 – velmi významný, 4 – vliv určující.
Vliv
dotčená složka hodnocení
veřejné zdraví
faktor pohody
sociálně-ekonomické aspekty
ovzduší a klima
hluková situace, vibrace
povrchové a podzemní vody
půda
horninové prostředí a přírodní zdroje
biotopy, ekosystémy
flóra
fauna
krajinný ráz
hmotný majetek a kulturní památky
celkový vliv na ŽP: – koeficient: XI
– slovně:

negativní

pozitivní

podrobnosti
v kapitole

0
0
0
0
0
0
0
0
0–1
0–1
0
0
0

0
0–1
0
0
0
0–1
0
0
0
0
0
1–2
0

D.1.1
D.1.1
D.1.1
D.1.2
D.1.3
D.1.4
D.1.5
D.1.6
D.1.7
D.1.7
D.1.7
D.1.8
D.1.9

0 (0,1)
0 (0,3)
nevýznamný nevýznamný

Celkový vliv záměru na životní prostředí a veřejné zdraví lze tedy označit za nevýznamný jak v aspektu
negativním tak v aspektu pozitivním s mírnou převahou pozitivní složky.
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
XI
Koeficient není stanoven jako prostý průměr hodnot jednotlivých hodnocených složek.
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D.3

ÚDAJE O VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE

Vzhledem k lokalizaci záměru nepřesáhne žádný z jeho vlivů státní hranice.

D.4
D.4.1

OPATŘENÍ K PREVENCI A ELIMINACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Ochrana ovzduší

Opatření pro období výstavby záměru:
–
pro dopravu materiálů na staveniště budou stanoveny přepravní trasy minimalizující zatěžování
silniční sítě a vedené pokud možno mimo obytnou zástavbu;
–
doprava bude minimalizována volbou vhodných nákladních vozidel a jejich plným vytížením;
–
používané nákladní automobily a stavební stroje budou splňovat emisní limity, stanovené právními
předpisy pro jednotlivé škodliviny;
–
v případě potřeby bude během stavby technika před výjezdem na veřejné komunikace čištěna a bude
zajištěno i čištění komunikace v dotčeném úseku (strojní nebo ruční zametání, kropení, apod.);
–
při přepravě sypkých prašných materiálů bude náklad zakrýván plachtami;
–
deponie sypkých a/nebo prašných materiálů budou v rámci staveniště vymezeny tak, aby byla co
nejméně dotčena okolní obytná zástavba;
–
v případě velké prašnosti při zemních pracích budou příslušné partie staveniště skrápěny;
–
motory nákladních automobilů a stavebních strojů budou po dobu údržby, přestávek a odstávek vypnuty.
Opatření pro provoz záměru:
–
automobily používané pro případné zásobováníXII administrativní budovy potřebnými materiály
budou splňovat emisní limity, stanovené právními předpisy pro jednotlivé škodliviny;
–
doprava, spojená se zásobováním bude minimalizována volbou vhodných nákladních vozidel a jejich
plným vytížením;
–
motory zásobujících automobilů budou po dobu vykládky (případně nakládky) vypnuty.

D.4.2

Opatření ke snížení hlučnosti

Opatření pro období výstavby záměru:
–
pro dopravu materiálů na staveniště budou stanoveny přepravní trasy minimalizující zatěžování
silniční sítě a vedené pokud možno mimo obytnou zástavbu;
–
doprava bude minimalizována volbou vhodných nákladních vozidel a jejich plným vytížením;
–
budou používány nákladní automobily a stavební stroje v řádném technickém stavu a opatřené
předepsanými kryty pro snížení hladin hluku;
–
hlučnější stavební mechanismy budou nasazovány podle předem zpracovaného harmonogramu v co
nejmenším časovém souběhu;
–
motory nákladních automobilů a stavebních strojů budou po dobu údržby, přestávek a odstávek vypnuty;
–
stavební práce budou probíhat pouze v pracovních dnech v době od 7:00 do 21:00; možnou výjimkou
jsou hlukově nenáročné interiérové práce v uzavřených částech objektů;
–
termíny a způsoby realizace hlučnějších stavebních prací budou projednány s příslušným orgánem
ochrany veřejného zdraví
–
obyvatelé okolních obytných budov budou včas seznámeni s termíny, průběhem a způsobem
realizace hlučnějších stavebních prací; současně bude určen odpovědný pracovník a jeho kontaktní
údaje budou zpřístupněny veřejnosti.
Opatření pro provoz záměru:
–
automobily používané pro případné zásobování administrativní budovy potřebnými materiály budou
v řádném technickém stavu a opatřené předepsanými kryty pro snížení hladin hluku;
■▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
XII
Případná opatření spojená s klientskou dopravou a osobní dopravou zaměstnanců jsou spíše otázkou
technických parametrů přijíždějících vozidel (tzn. obecných legislativních a ekonomických aspektů silničního
provozu), tedy zcela mimo možnosti investora a budoucího provozovatele záměru.
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D.4.3

doprava, spojená se zásobováním bude minimalizována volbou vhodných vozidel a jejich plným
vytížením;
motory zásobujících automobilů budou po dobu vykládky (případně nakládky) vypnuty;
výsledky modelových výpočtů hlukové studie budou ověřeny kontrolním měřením během
zkušebního provozu stavby a v případě potřeby budou navržena a realizována odpovídající
protihluková opatření.

Ochrana povrchových a podzemních vod

Opatření pro období výstavby záměru:
–
na staveništi bude minimalizováno skladování látek škodlivých vodám; nezbytná množství látek této
kategorie budou skladována odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou vanou), přičemž je
nutno zamezit únikům škodlivých látek do okolního prostředí a v případě havárie postupovat podle
schváleného havarijního řádu stavby, zejména neprodleně zajistit adekvátní sanační práce;
–
používané nákladní automobily a stavební stroje budou v odpovídajícím technickém stavu z hlediska
možných úkapů nebo úniků ropných látek;
–
stavební stroje budou na staveništi plněny palivy pouze v nezbytných případech, kdy by plnění mimo
areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné;
–
s výjimkou běžného denního ošetření nebudou na staveništi prováděny opravy ani údržba
mechanismů;
–
vznikající odpady budou tříděny a bude vedena jejich evidence, budou určena a technicky vybavena
místa na dočasné skladování nebezpečných odpadů a sběrná místa na separovaný odpad (stanoviště
sběrných nádob);
–
odpady (zejména kategorie N) budou na lokalitě dočasně shromažďovány pouze po nezbytnou dobu
a to v určených, patřičně zabezpečených prostorech;
–
zneškodňování odpadů oprávněnými osobami bude smluvně zajištěno; smlouvy se zneškodňovateli
odpadů budu přiloženy k evidenci odpadů.
Provozovaný areál bude připojen ke stávajícímu kanalizačnímu systému města Jihlava.

D.4.4

Ochrana půdy a horninového prostředí

Pro ochranu půdy a horninového prostředí platí především opatření, uvedená v kap. D.4.3.

D.4.5

Ochrana biotopů, flóry a fauny

Opatření pro období výstavby záměru:
–
nezbytné kácení a odstraňování dřevin bude provedeno pokud možno mimo vegetační období a
mimo období hnízdění ptactva;
–
po dobu výstavby bude zajištěna ochrana dřevin podle ČSN DIN 18 920, tzn. zejména budou
zabezpečeny ponechávané vzrostlé dřeviny proti poškození nadzemní části (obaly kmenů apod.) a při
případných výkopech bude co nejméně narušen jejich kořenový systém;
–
v závěrečné etapě stavebních prací budou realizovány vegetační úpravy podle komplexního projektu,
podrobně zpracovaného v následných fázích projektové přípravy.

D.4.6

Ochrana krajinného rázu

Vzhledem k pozitivnímu vlivu záměru z tohoto hlediska není nutno přijímat žádná opatření.

D.4.7

Ochrana hmotného majetku a kulturních památek

Není nutno přijímat žádná opatření nad rámec již uvedených, pouze v případě archeologického nálezu během
stavebních prací je dodavatel stavby povinen umožnit archeologický výzkum lokality v souladu s platnou
právní úpravou.
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D.4.8

Ochrana veřejného zdraví

Není nutno přijímat žádná opatření nad rámec již uvedených (viz zejména kap. D.4.1 a D.4.2).
Pro dobu výstavby budou zpracovány provozní a havarijní řády, postihující případné kolizní situace i
z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

D.5

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A
NEURČITOSTI PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ

Základní použitou metodou hodnocení a prognózování byly kvalifikované expertní odhady na základě údajů
z použitých podkladů (jak dodaných zadavatelem, tak získaných z jiných zdrojů), a na základě vlastních
průzkumů, výpočtů, modelů a praktických zkušeností řešitelů. Aplikované metodické postupy jsou podrobně
popsány v příslušných podkladových studiích, případně jsou zmíněny výše, v odpovídajících kapitolách
textu tohoto oznámení.
Zdrojem neurčitostí při hodnocení vlivů posuzovaného záměru byly především podkladové projekty
v různém stupni rozpracovanosti, odpovídajícím úvodním fázím územního řízení, tedy postrádající některé
detaily konkrétních technických řešení dílčích problémů. U vlivů, posuzovaných na základě počítačových
modelů (hluk, rozptylová situace), je nutno počítat s jistou neurčitostí výsledků, způsobenou nutným
zjednodušením vstupních parametrů a matematických operací příslušných metod. Výsledky modelů a z nich
učiněné závěry jsou ale pro sledovaný účel dostatečně spolehlivé.
Přes uvedené neurčitosti a nedostatky ve znalostech lze nicméně konstatovat, že pro postižení
základních souvislostí a pro specifikace vlivů stavby na životní prostředí je informační hodnota veškerých
použitých podkladových materiálů v současné podobě dostačující a předpokládá se jejich upřesňování
v rámci následných stupňů projekce a realizace záměru.

E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

V rámci tohoto oznámení byly posuzovány dvě varianty: základní, tj. výstavba administrativního areálu
v předložené podobě, a nulová, tzn. záměr nerealizovat.
Většina nepříznivých vlivů základní varianty záměru souvisí se stavebními pracemi na lokalitě.
Jedná se ovšem o vlivy dočasné, z valné části vratné a s výjimkou dopravního zatížení území podél
transportních tras omezené pouze na lokalitu stavby (dotčené pozemky) a její blízké okolí. Celkový vliv
dokončeného a provozovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví lze označit za nevýznamný jak
v aspektu negativním tak v aspektu pozitivním s mírnou převahou pozitivní složky, danou změnou současného
brownfieldu na funkční součást města.
Nulová varianta zachová současný problematický stav nevyužité lokality uvnitř městské zástavby.
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F.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

F.1

MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE

F.1.1

Mapa širšího okolí se zákresem záměru (1 : 25 000)
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F.1.2

Detail projektované situace na lokalitě, 1 : 2 000 (zmenšeno z originálu 1 : 500
v projektové dokumentaci k územnímu řízení – ZLATUŠKA ET AL. 2008)
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F.2

G.

PODKLADOVÉ STUDIE (textové přílohy zařazené na konci svazku)
F.2.1

Přírodovědné průzkumy (OBST, OBSTOVÁ 2008)

F.2.2

Hluková a rozptylová studie (LEPKA, BUCEK 2008)

SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předmětem záměru je výstavba administrativní budovy „D“ Krajského úřadu kraje Vysočina a doprovodné
infrastruktury uvnitř městské zástavby města Jihlavy mezi ulicemi Žižkova, Ke Skalce, Bratří Čapků a
Seifertovou. Budoucí staveniště je situováno v areálu bývalých kasáren Otakara Jaroše naproti současné budově
Krajského úřadu. Žádný další záměr podobného charakteru není, podle zpracovatelům dostupných informací,
na lokalitě ani v jejím kontaktním okolí v současné době plánován. Výhledově se uvažuje o dalších
administrativních a obslužných objektech KrÚ v ploše stavební rezervy v rámci hodnocené lokality a o
výstavbě administrativních budov VZP a KSSZ v jižní části areálu kasáren (mimo plochu posuzovaného
záměru).
Z urbanistického hlediska lze záměr charakterizovat jako skupinu čtyř budov, tvořících jeden
stavební celek, s navazující infrastrukturou a terénními úpravami (parkoviště, účelové komunikace, plochy
zeleně a vodní plochy). Během vývoje od ideové koncepce k podkladům pro územní řízení bylo investory a
projektanty ověřováno několik variant záměru; optimalizací různých faktorů a zapracováním lokálních
specifik (ÚPD, dopravní situace, retenční poměry, majetkoprávní aspekty, vlivy na životní prostředí) dospěl
záměr až do předkládané podoby. Kromě této varianty základní (tj. postavit administrativní budovu
v předkládané podobě) byla tedy jedinou další posuzovanou variantou varianta nulová, tzn. záměr
nerealizovat.
Při výstavbě projektovaného záměru a doprovodných pracích budou používány technologie a
materiály naprosto běžné v obdobných případech, tedy s poměrně spolehlivě stanovitelnými vlivy na životní
prostředí. Zdrojem neurčitostí při hodnocení vlivů posuzované stavby byly podkladové projekty a studie
odpovídající etapě územního řízení, tedy postrádající některé detaily konkrétních technických řešení dílčích
problémů. Pro postižení základních souvislostí a pro specifikace vlivů záměru na životní prostředí byla
nicméně informační hodnota veškerých použitých podkladových materiálů v současné podobě dostačující.
Většina nepříznivých vlivů základní varianty záměru souvisí se stavebními pracemi na lokalitě. Jedná
se ovšem o vlivy dočasné, z valné části vratné a s výjimkou dopravního zatížení území podél transportních
tras omezené pouze na lokalitu stavby (dotčené pozemky) a její blízké okolí. Celkový vliv dokončeného a
provozovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví lze označit za nevýznamný jak v aspektu negativním
tak v aspektu pozitivním s mírnou převahou pozitivní složky, danou změnou současného brownfieldu na funkční
součást města. Pro eliminaci případných nepříznivých vlivů záměru byla navržena řada konkrétních opatření,
jak technických, tak administrativních.
Nulová varianta zachová současný problematický stav nevyužité lokality uvnitř městské zástavby.
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H.

PŘÍLOHA
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