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Seznam použitých zkratek:
EIA

Environmental Impact Assesment (hodnocení vlivů na životní prostředí)

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

KHS

Krajská hygienická stanice

KÚ

Krajský úřad

MěÚ

městský úřad

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

ČSN

Česká státní norma

SEKM

Systém evidence kontaminovaných míst

ZPF

Zemědělský půdní fond

PUPFL

pozemky určené k plnění funkce lesa

EVL

evropsky významná lokalita

PO

ptačí oblast

CHKO

chráněná krajinná oblast

CHLÚ

chráněné ložiskové území

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

RBC

regionální biocentrum

RBK

regionální biokoridor

VKP

významný krajinný prvek

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

ÚSES

územní systém ekologické stability

k.ú.

katastrální území

ÚP

územní plán

VZT

vzduchotechnika

ORL

odlučovač ropných látek

ČOV

čistírna odpadních vod

CHSKCr

chemická spotřeba kyslíku

Ncelk

celkový dusík

NO2

oxid dusičitý

NOx

oxidy dusíku

SO2

oxid siřičitý

BZN

benzen

BaP

benzo-a-pyren

C10-C40

uhlovodíky obsahující 10 – 40 uhlovodíkových atomů v molekule

PAU

polycyklické aromatické uhlovodíky

NEL

nepolární extrahovatelné látky

NL

nerozpuštěné látky

PCB

polychlorované bifenyly

TZL

tuhé znečišťující látky

PM10

polétavý prach do velikosti částic 10 µm

PM2,5

polétavý prach do velikosti částic 2,5 µm
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ÚVOD
Záměrem investora je vybudování zájmového lázeňského areálu s doplněním řady dalších služeb a
využití na ploše tzv. poloostrova na levém břehu Novomlýnských nádrží. Záměr bude realizován na
základě územní studie v souladu s územním plánem. V průběhu roku 2017 bylo vypracované
oznámení záměru v rozsahu dokumentace podle přílohy č. 4 tehdy platné legislativy. V prosince 2017
bylo oznámení v rozsahu dokumentace odesláno k předjednání dle § 15 zákona č. 100/2001 Sb. na
dotčené orgány, kterými byly Česká inspekce životního prostředí OI Brno, Krajská hygienická stanice
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Obec Pasohlávky, Městský úřad Pohořelice a Krajský úřad
Jihomoravského kraje. V rámci tohoto předjednání záměru nebyly výše uvedenými sděleny žádné
připomínky k samotnému provedení záměru. ČIŽP pouze upozornila na skutečnost, že při realizaci
záměru bude upřednostňovat zasakování srážkových vod, před jejich odvodem dešťovou kanalizací
s vyústěním do horní nádrže Nové Mlýny či bezejmenné vodoteče, pokud to bude technicky možné
v závislosti na propustnosti podloží, jinak bylo vyjádření z hlediska ochrany životního prostředí bez
připomínek.
S ohledem na změnu platné legislativy na konci roku 2017 však došlo ke změně v procesu při podání
oznámení v rozsahu dokumentace. Z toho důvodu byla dokumentace přepracována do rozsahu přílohy
č. 3, tedy oznámení záměru pro zjišťovací řízení.
V únoru 2018 bylo oznámení předáno na Krajský úřad Jihomoravského kraje k projednání v rámci
zjišťovacího řízení. KÚ JMK dne 5. 3. 2018 oznámil zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění
oznámení. K oznámení se v průběhu řízení vyjádřily následující subjekty, přičemž zpracovatel
oznámení v případě vznesených připomínek uvádí stručné vypořádání. Dále je pak vypořádání
uvedeno v následujícím textu, který se již věnuje samotnému závěru zjišťovacího řízení.


Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy ve svém vyjádření uvádí, že
předložený záměr představuje významné navýšení dopravní zátěže a to zejména ve fázi
výstavby, kdy bude provozem těžkých nákladních vozidel dotčena silnice III/39614, která
svým stavem neodpovídá takovému navýšení provozu těžkými nákladními vozidly, což může
vést ke zhoršení či poškození povrchu vozovky silnice III. třídy a významnému zvýšení
hlukového zatížení řadových rodinných domů podél silnice v severní části obce Pasohlávky.
V rámci územního plánu obce Pasohlávky byla schválena varianta vybudování dočasné
obslužné komunikace pro účely stavby resortu, která se napojuje na komunikaci III/39614.
V době výstavby byla hluková zátěž a zátěž ovzduší v dokumentaci propočtena a nemělo by tak
dojít k přesažení limitních hodnot, které by mohly negativně ovlivnit lidské zdraví. Dále je
třeba uvést, že výstavba bude probíhat s největší pravděpodobností etapovitě, takže zátěž
nebude trvalého charakteru a uvedené intenzity zřejmě ani nebudou dosaženy, jelikož je celý
záměr pro účely posouzení mírně nadhodnocen.
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I přes výše uvedené však souhlasím s tvrzením KÚ JMK, odbor dopravy, že může dojít ke
zhoršení stavu vozovky, zejména jejího krytu, který se následně může projevit zvýšením
hlučnosti vozidel po vozovce projíždějících. Z toho důvodu byly stanoveny v dokumentaci
podmínky pro realizaci záměru ve vztahu k dopravě, které jsou uvedeny v část D.IV.
Dále pak uvádí, že požaduje do kapitoly D.IV doplnit kompenzační opatření ve vztahu
k dopravě, aby byla zajištěna ochrana průjezdního úseku silnice III/39614 v obci Pasohlávky,
resp. aby bylo zabezpečeno směrování nákladní dopravy zajišťující zásobování resortu Pálava
na silnici I/52 (výhledově D52).
Opatření bylo doplněno do kapitoly D.IV dokumentace. Předpokládá se stanovení provozního
řádu, který bude definovat způsob zásobování resortu a na průjezdním úseku silnice III/39614
v obci Pasohlávky bude řešeno umístění značení omezujícího vjezd nákladních vozidel do
intravilánu obce.


Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje ve svém vyjádření
uvádí, že záměr není v rozporu s prioritami a opatřeními naplňující Strategii rozvoje
Jihomoravského kraje 2020.



Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu ve
svém vyjádření sděluje, že z hlediska souladu záměru s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem pro širší území, v němž je řešen záměr, nevyplývají ze ZÚR JMK žádné
požadavky na záměry nadmístního významu. Závěrem KÚ JMK, odbor ÚP a stavebního řádu
uvádí, že k záměru nemá připomínky.



Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně se záměrem souhlasí
a netrvá na kompletním posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.



Česká inspekce životního prostředí, OI Brno z hlediska ochrany ovzduší se záměrem
souhlasí. Z hlediska ochrany vod požaduje provést podrobné hydrogeologické posouzení
vhodnosti míst k zasakování dešťových vod (kde je to technicky možné) s cílem, aby byl co
největší podíl těchto vod přednostně zasakován místo jejich odvádění dešťovou kanalizací do
horní nádrže VD Nové Mlýny.
Souhlasíme s připomínkou ČIŽP, OI Brno. Rovněž cílem investora bude zajistiti v maximální
možné míře zachování srážkových vod v území, tedy zasakování na pozemku. Pokud to nebude
z hydrogeologického hlediska možné, bude alespoň využito zdržení před vypouštěním do
kanalizace. Blíže je tato část uvedena v kapitole B.III.2 dokumentace. V dokumentaci bylo dále
využito dosud provedených hydrogeologických posouzení. V rámci dalších stupňů přípravy
projektu pak bude možné přesněji specifikovat jednotlivé objekty a dále podrobně provést
hydrogeologické posouzení.
Z hlediska ochrany přírody požaduje ČIŽP dodržet navrhovaná opatření uvedená
v biologickém hodnocení v kapitole „Návrh zmírňujících a kompenzačních opatření“.
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Veškerá opatření, která byla v oznámení předložena, jsou nedílnou součástí záměru. Nově je
pak také zařazeno opatření proti nárazu ptactva na prosklené plochy objektů. V rámci
dokumentace jsou dále tato opatření uvedena v kapitole D.IV a předpokládá se, že budou
zohledněna i v návrhu stanoviska k záměru.


Zájmové sdružení Voda z Tetčic, z.s. uplatnilo dvě vyjádření, z čehož první ze dne 22. 3.
2018 je založeno na námitce systémové podjatosti všech odborů a všech úředníků Krajského
úřadu Jihomoravského kraje. Zároveň napadá stanovisko KÚ JMK, odboru ochrany přírody,
které vydal KÚ podle §45i, zákona č. 114/1992 Sb., s tím, že ve stanovisku musí být výslovně
uvedeny všechny záměry stávající i budoucí, které mohou mít vliv na kumulaci negativních
vlivů na životní prostředí. V závěru rozporuje posuzování dílčích částí záměru v dřívější době
a vybudování infrastruktury jako nefunkční součástí celkového záměru.
Zpracovateli dokumentace nepřísluší vyjadřovat se ve věci podjatosti, financování záměru či
majetkoprávních

vztahů.

V průběhu

zpracování

dokumentace

požádal

oznamovatel

Ministerstvo životního prostředí o vyjádření, zda KÚ JMK může vydávat stanovisko podle
§45i, zákona č. 114/1992 Sb., aniž by byl shledán systémově podjatý. Přesto byla následně
žádost o vyjádření podle §45i postoupena na KÚ kraje Vysočina, neboť KÚ JMK se označil
i v tomto procesu za podjatý. Nově je také uvedeno vyjádření k územnímu plánu.
Dříve projednaná oznámení záměrů byla při zpracování dokumentace rovněž využita podle
dostupných informací, zejména z portálu CENIA - EIA. Při hodnocení se vychází ze
stávajícího stavu území, případně ze schválených či připravovaných záměrů, což zpracovatel
dokumentace zohledňuje a uvádí v kapitole B.I.4, včetně komentáře ke kumulaci vlivů.
Zohledňovány jsou také plochy, které jsou v územním plánu určeny k výstavbě obytných
objektů, zejména ve vztahu k hodnocení zátěže hlukem. Zároveň jsou kumulativně zohledněny
i stávající parametry území, jako je imisní pozadí, nebo doprava na pozemních komunikacích.
Domníváme se tedy, že v rámci dokumentace je záměr vyhodnocen se všemi souvislostmi a
kumulativními vlivy a je hodnocen jako celek.
Ve svém druhém vyjádření ze dne 5. dubna 2018 doplnilo zájmové sdružení Voda z Tetčic,
z.s. první část o následující připomínky – uvedeno jejich shrnutí, kompletní znění je v příloze
dokumentace. V rámci prvních dvou připomínek je v rámci jejich vypořádání využito volně
vyjádření zpracovatele hodnocení vlivů na krajinný ráz Ing. Romana Bukáčka.


V prvním bodě nesouhlasí s přístupem hodnotitele vliv záměru na krajinný ráz v kapitole
C1, kde se uvádí, že hodnocení neposuzuje architektonickou kvalitu ani urbanistické
řešení prostoru, což jsou podle spolku základní ukazatele vlivu na krajinný ráz.
Architektonické řešení objektů není možné v době zpracování dokumentace posuzovat
s ohledem na to, že není dopředu známé a bude předmětem dalších příprav záměru.
Hodnocení je tak nyní založeno na posouzení vlivu navrhované urbanistické koncepce a
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její rozpracování ve vizualizacích, které jsou přílohou dokumentace a hodnocení vlivu na
krajinný ráz. Hodnocení je doplněno řadou podmínek, aby bylo možné považovat vliv na
krajinný ráz za únosný.


V druhém bodě nesouhlasí se závěrečným stanoviskem hodnocení vlivů na krajinný ráz,
kde jsou citovány některé části textu hodnocení. Poukazují zejména na to, že hodnocení
není možní založit na schématu cit. „je zde mnoho nových staveb, tak proč nepřidat
další“. Uvádí dále, že narušený krajinný ráz ani dopravní výhody (D52) nejsou způsobilé
jako argumenty podporující vydání souhlasného stanoviska. Dále je uvedena obava
z ovlivnění zpracovatele hodnocení výší dosavadních investic, což bylo podle spolku tak
výrazným ovlivněním hodnotitele, že tento vydal souhlasné stanovisko. Dále spolek uvádí,
že hodnocení převzal i zpracovatel dokumentace v příslušných kapitolách, resp. z něj
čerpá. V závěru tohoto bodu požadují znovu záměr důkladně vyhodnotit kompletním
posouzením celým postupem podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Z textu hodnocení ani z rozboru území neplyne, že by hodnocení bylo provedeno podle
schématu, které připomínka v prvním odstavci uvádí. Záměr nepřináší charakterem
a pojetím nový ojedinělý prvek – to plyne z faktu, že takové využití předpokládá platný
územní plán na vymezené ploše. Hodnotitel bere v úvahu všechny souvislosti včetně té, že
krajina již byla v minulosti značně pozměněná (měřítko, vztahy, charakteristiky i hodnoty).
Je povinností každého hodnocení pracovat se vztahy a skutečnostmi v území, tj. brát
v úvahu existující zástavbu, její vztahy a charakter v kontextu širších souvislostí.
Hodnotitel bere v úvahu mnohem širší kontext a pracuje s jemu známými skutečnostmi
získanými rozborem území, včetně té, že uvedená plocha byla vymezena platným územním
plánem a je zde tedy předpoklad k jejímu využití. Vzhledem k tomu, že se nacházíme
v území, kde byl krajinný ráz výrazně změněn, kde existuje již řada objektů podobné funkce
a územní plán počítá s rozšířením této funkce, je třeba předpokládat, že výstavba v tomto
pohledu v místě proběhne. Cílem hodnocení je zhodnotit, zda je únosný předložený záměr
či nikoliv. Vzhledem k existujícím skutečnostem (tou však není dostupnost lokality díky
rychlostní silnici) hodnotitel konstatoval v kapitole č. 9 vliv jako únosný. Své stanovisko
přitom zpracovatel opírá o celé hodnocení.
Domníváme se dále, že záměr musí hodnotitel posuzovat s ohledem na stávající území,
tedy i objekty a komunikace se na něm vyskytující. Hodnocení tak musí brát v úvahu
všechny skutečnosti, neboť pak hrozí, že bude vytrženo z kontextu. V tomto ohledu je tedy
záměr posuzován a zohledňuje i stávající stavby v území. Pokud by v lokalitě nebyl žádný
objekt a lokalita by byla čistě přírodní, pak by záměr měl výrazně vyšší vliv na krajinný
ráz, než je tomu při stávající zastavěnosti lokality.
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K připomínce, že mohl být hodnotitel ovlivněn tím, že byl areál již zainvestován, lze sdělit
jen to, že tyto informace o investicích nejsou hodnotiteli známy, ani je neměl důvod
zjišťovat, neboť jsou z hlediska hodnocení nepodstatné.
Podmínky dále hodnotitel zvolil proto, že ze stávající dokumentace není znám jednoznačný
nátěr fasád jednotlivých objektů ani nebyl předložen plán výsadby. Proto bylo v závěru
hodnocení uvedeno: "Jak ukazuje předchozí rozbor území dotčeného krajinného prostoru
a širších územních vztah, realizací záměru bude ovlivněn krajinný ráz místa v únosné
míře. Aby bylo dosaženo takového vlivu, doporučuje hodnotitel volit vhodný nenápadný
nátěr jednotlivých objektů tak, aby transparentně „nevystupovaly“ v celkovém obrazu
tohoto areálu, zachování nebo obnova břehové zeleně a vhodné ozelenění areálu.".
V rámci aktualizace hodnocení jsou podmínky dále doplněny.
Plocha uvedeného záměru se může zdát poměrně velká, je však, jak je výše uvedeno,
vymezena platným územním plánem a zpracovatel tak tuto skutečnost nemůže opomenout
a hodnotí tedy záměr se všemi souvislostmi jako celek, nikoliv jen podle velikosti plochy.
V rámci dokumentace je využito aktualizovaného hodnocení vlivů na krajinný ráz, které je
uvedeno v příloze dokumentace. Hodnocení je nově doplněno o další podmínky.


V biologickém hodnocení je na straně 29 uvedena kapitola 8. Návrh zmírňujících
a kompenzačních opatření. Závaznost některých z těchto návrhů musí vyplynout ze
závazného stanoviska vydaného po kompletním posouzení záměru. V závěru je text
doplněn předpokladem, že podmínky může obsahovat pouze vydané závazné stanovisko
a proto požaduje kompletní posouzení.
Opatření uvedená na straně 29 biologického hodnocení jsou nedílnou součástí záměru.
Dle metodického pokynu MŽP se v rámci oznámení neuvádí opatření, která jsou jeho
nedílnou součástí v kapitole D.IV oznámení, ale jsou součástí popisu. Dotčené orgány pak
přijímají záměr komplexně a automaticky počítají se splněním těchto opatření, která jsou
jeho nedílnou součástí. Zpracovatel oznámení tedy pouze postupoval v souladu
s příslušným metodickým pokynem.
V rámci dokumentace jsou opatření uvedena a doplněna i v kapitole D.IV a počítá se
rovněž s tím, že budou převzata do návrhu stanoviska k záměru.
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V posledním bodě uvádí spolek, že postrádá vyhodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo
obce, například vlivy na sociální soudržnost původních a nových přechodných obyvatel.
To dle názoru sdružení dále vyžaduje hodnocení stávající kapacity občanské vybavenosti.
Hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo je v rámci dokumentace věnována větší
pozornost. Smyslem celého záměru je vytvořit ucelený funkční lázeňský areál, doplněný
celou řadou zdravotnických služeb, služeb pro seniory, obchody, restaurace a další
občanskou vybavenost. Cílem je vytvořit takový areál, který bude prakticky samostatný
a zároveň bude sloužit všem návštěvníkům a stávajícím obyvatelům, bez rozdílu
společenského postavení. Záměr by tak naopak měl přinést zatraktivnění lokality, zvýšení
dostupnosti zdravotnické péče a dalších služeb. Ze strany obce či přímo dotčených
obyvatel nebyl vůči záměru vzneseny negativní připomínky, nebo nejsou oznamovateli
známy. Naopak dochází k rozvoji dalších ploch v obci ke stavbám rodinných domů a dle
informací je o lokalitu velký zájem.
V rámci dokumentace je nově zařazena část E, v kapitole B.I.6, která řeší sociální vazby,
kapacity infrastruktury a sociální soudržnost obyvatel.



Ministerstvo zdravotnictví České republiky podalo vyjádření k záměru po uplynutí zákonné
lhůty k vyjádření se v rámci zjišťovacího řízení a KÚ Kraje Vysočina tedy k vyjádření
nepřihlíží. Nicméně v závěru svého vyjádření MZČR konstatuje, že z hlediska ochrany
přírodních léčivých zdrojů zřídelní struktury Pasohlávky nemá připomínky.

Na základě vyjádření spolku Voda z Tetčic, z.s. dospěl ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje
k závěru, že se s tvrzením spolku ztotožňuje a prohlásil se pro účely vedení procesu posuzování vlivů
na životní prostředí podle zákona za podjatého a následně předal spis k dalšímu postupu na
Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí vydalo následně usnesení, kde
odňalo Krajskému úřadu Jihomoravského kraje příslušnost k vedení zjišťovacího řízení a pověřilo
Krajský úřad Kraje Vysočina k vydání závěru zjišťovacího řízení a případnému dalšímu posouzení
podle zákona EIA – č.j. MZP/2018/560/777. Usnesení a následný závěr zjišťovacího řízení je přílohou
dokumentace. V rámci vydaného závěru zjišťovacího řízení se však uvádí, že potvrzená podjatost se
týká pouze samotného procesu posuzování vlivů na životní prostředí a Krajský úřad Kraje Vysočina
není oprávněn posuzovat zákonnost a správnost stanoviska dle §45i, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb.
Ke dni 29. 6. 2018 byl vydán závěr zjišťovacího řízení (č.j. KUJI 50068/2018, OZPZ 1018/2018 Fr),
kde Krajský úřad kraje Vysočina uvádí závěr, kdy nelze vyloučit významný vliv na životní
prostředí, a tudíž bude posuzován podle zákona o EIA. Oznamovatel tak zajistí zpracování
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle ust. § 8 zákona v rozsahu dle přílohy č. 4, která
musí být zpracovaná autorizovanou osobou. Tou je stejně jako v případě oznámení Ing. Radek Píša.
V dokumentaci je nutné zohlednit připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení. U záměru došlo
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místy k jeho upřesnění a dokumentace je tak oproti oznámení aktualizována podle nové situace. Mimo
výše uvedené shrnutí je tak Krajským úřadem Kraje Vysočina v rámci ZZŘ požadováno zaměření se
na následující aspekty:
1. Z hlediska ovlivnění krajinného rázu (měřítko, harmonické vztahy) provést vizualizaci záměru
zákresem do fotografií pořízených:
a. z východního okraje zástavby obce Pasohlávky na pozadí Pavlovských vrchů (při
vjezdu do obce ve směru od Aqualandu Moravia);
b. od vodojemu na kótě Hradisko (významná archeologická lokalita) s pozadím obce
Pasohlávky s kostelem sv. Anny;
c. z protějších odlesněných partií Pavlovských vrchů s vyznačením výškové hladiny;
d. z vrcholových odlesněných partií Pavlovských vrchů s vyznačením výškové hladiny
nejvyšších objektů (Medical Wellness, hotel Wellness, přírodní léčebné lázně,
diagnostické a rehabilitační centrum, sportovní hala) a vyznačením výškové hladiny
vodojemu na kótě Hradisko.
Vypořádání:

Součástí dokumentace je provedení vizualizací záměru se zákresem do fotografií
v souladu s výše uvedeným požadavkem Krajského úřadu Vysočina, včetně vyznačení
výškových hladin. Vizualizace byla rovněž využita při aktualizaci hodnocení vlivů na
krajinný ráz.

2. Všechny snímky musí být fotografovány bez funkce zoom (přiblížení či oddálení snímaných
předmětů oproti skutečnosti). Velikost objektů na fotografiích včetně vizualizovaných
novostaveb musí odpovídat skutečnému pozorovacímu úhlu zejména po tisku.
Vypořádání:

Viz předchozí bod. Veškeré vizualizace, resp. fotografie, do kterých byla vizualizace
provedena, respektují výše uvedené požadavky na provedení. Rovněž pak samotná
vizualizace je provedena tak, aby zohlednila skutečný pozorovací úhel a velikost
novostaveb.

3. Objekty budou zakresleny v předpokládaném architektonickém a barevném provedení.
Vypořádání:

V této fázi přípravy projektu není přesně specifikováno, jakým způsobem bude
architektonicky stavba řešena. S ohledem na budoucí investory se jedná o záležitost
budoucích upřesnění záměru. V tuto chvíli se tak vychází v hodnocení a vizualizacích
z územní studie, která byla zpracovaná podle §30 zákona č. 183/2006 Sb. společností
LIVINGSTAV s.r.o. v březnu 2016, a která uvádí základní regulativy území, včetně
základní koncepce provedení záměru.
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4. Provést podrobné hydrogeologické posouzení vhodnosti míst k přednostnímu zasakování
dešťových vod.
Vypořádání:

V rámci dokumentace jsou blíže uvedeny dosud provedené hydrogeologické průzkumy,
přičemž pozornost je věnována zejména místům vhodných pro zasakování. Upřesněno
je rovněž nakládání se srážkovými vodami – viz kapitola B.III.2. Podrobné
hydrogeologické posouzení je dále navrženo jako podmínka pro další stupně
projektové přípravy v rámci upřesnění jednotlivých objektů.

5. Areál řešit jako celek se všemi vazbami v území a se všemi dopady na životní prostředí
a veřejné zdraví včetně nárůstu obyvatel na kapacity občanské vybavenosti (vzájemné
působení vlivů nejen se záměry stávajícími, ale i se záměry či jejich etapami, které jsou
v území připravovány – zdroj Informační systém EIA).
Vypořádání:

Zpracovatel dokumentace uvádí v několika dílčích kapitolách hodnocení vztažené i na
zajištění občanské vybavenosti. Samostatně jsou objekty občanské vybavenosti
popsány v kapitole B.I.6. a nově v část E této kapitoly je zařazen text k této
problematice, včetně sociální soudržnosti. Hodnocení je pak dále provedeno v části
D.I.1. jako vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví.
Při zpracování bylo vycházen nejen ze stávajícího stavu území a zastavěnosti území,
ale také z budoucích záměrů či rozvojových ploch podle platného územního plánu.
Není tak hodnocen jen vliv na stávající obyvatele, ale také budoucí obyvatele na
rozvojových plochách a samotné návštěvníky resortu či dalších rekreačních ploch
v území.

Dokumentace je dále doplněna novým vyjádřením Krajského úřadu kraje Vysočina podle §45i, zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dále vyjádřením Městského úřadu Pohořelice k souladu
záměru s územním plánem obce. V prvním případě se jedná o postoupení k vyřízení na KÚ kraje
Vysočina z KÚ Jihomoravského kraje, který se v této věci označil za systémově podjatý. V případě
vyjádření Městského úřadu Pohořelice byla žádost podložena sdělením MŽP k vyloučení podjatosti
obou dotčených orgánů, které je rovněž uvedeno v příloze dokumentace.

16

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
Thermal Pasohlávky a.s.
Společnost pro rozvoj rekreační a lázeňské zóny

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně v oddíle B,
vložka 4822.
2. IČ
277 14 608
3. Sídlo (bydliště)
Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Konečná 2770, 530 02 Pardubice
IČ: 601 37 983
tel.: 466 536 610
e-mail: info@radekpisa.cz
www.radekpisa.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru:

Thermal Pasohlávky a.s. – Resort Pálava

Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění:
Záměr byl zařazen dle citovaného zákona podle dvou bodů 116 Rekreační a sportovní areály vně
sídelních oblastí na ploše od stanoveného limitu 1 ha a ubytovací zařízení vně sídelních oblastí
s kapacitou od stanoveného limitu 100 lůžek a bodu 109 Parkoviště nebo garáže s kapacitou od
stanoveného limitu 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu, do kategorie II – záměry
podléhající zjišťovacímu řízení. Na základě závěru zjišťovacího řízení vydaného Krajským úřadem
Kraje Vysočina, dne 29. 6. 2018, nelze vyloučit významný vliv záměru na životní prostředí, a tudíž
bude záměr posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
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B.I.2

Kapacita (rozsah) záměru

Záměr investora spočívá ve vybudování uceleného funkčního areálu, který bude primárně využívat
geotermální léčivé vody pro lázeňské účely a dále bude doplněn řadou zdravotnických staveb a služeb
s obdobným využitím. Jednou z kategorií bude i sociální seniorské bydlení. Mimo to bude území
doplněno rekreačními stavbami, bydlením pro hosty a zaměstnance a dalšími objekty pro různé služby
a obchodní činnosti. Záměr se bude rozkládat na ploše tzv. poloostrova na břehu Novomlýnské nádrže.
Území je rozděleno na dvě plochy OL – plochy lázeňské a SO – plochy obytné smíšené, přičemž
celková rozloha území je cca 26,6 ha.
Na ploše OL je navržen lázeňský komplex zahrnující různorodé typy zástavby. U stávající
komunikace bude umístěna obchodní osa směrem k hlavním lázeňským domům, která bude zahrnovat
komerční vybavenost a wellness hotel s konferenčním sálem. V severní části plochy bude umístěno
hromadné parkoviště se zelenými plochami a restaurace s vyhlídkou na římský vrch Hradisko
u Mušova a hladinu Novomlýnské nádrže. Od lázeňského domu je navržena hlavní pěší kolonáda
s obchody a kulturními zařízeními, zakončená terasovou restaurací. Celá lokalita pak bude doplněna
dalšími objekty pro lázeňské a zdravotnické služby a sportovní vybavenost. Území bude doplněno
objekty apartmánových domů.
Tab. 2 – Základní kapacitní údaje objektů na ploše OL
č.

Typ stavby

Zastavěná
plocha
[m2]

nadzemní

Počet podlaží
podzemní

Výška
objektu
[m]

Počty
zaměstnanců

Kapacita
objektu

1

Medical Wellness

5 450

3

1

18,0

60

600 osob

2

Hotel Wellness 4* +
konferenční sál

4 800

4

1

17,5

80

320 lůžek

3

Přírodní léčebné
lázně

5 500

4

1

17,5

80

300 lůžek

4

Diagnostické a
rehabilitační
centrum, sportovní
hala

7 250

4

1

17,5

80

200 lůžek

5a

Centrální parkoviště

4 900

1

1

6,0

10

300 míst

5b

Turistické
informační centrum

1 100

3

1

14,0

20

100 osob

6

Stavby pro kulturu

1 900

1

0

5,0

15

500 osob

7

Apartmánové
bydlení

4 000

2

1

6,0

-

100 bytů

8

Obchod / služby

1 800

1

1

7,0

25

250 osob

9

Restaurace

1 400

1

1

7,0

20

180 osob

10a

Odborný léčebný
ústav

4 800

3

1

14,0

150

300 lůžek

10b

Výzkumná a
vývojová klinika

700

2

0

7,0

15

30 lůžek

11

Stávající

10 275

-

-

-

-

-
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infrastruktura
12

Nová infrastruktura

14 450

-

-

-

-

-

2

Celková zastavěná plocha

68 325 m

Plocha zeleně

118 513 m2

Celková plocha OL

186 838 m2

Na ploše SO jsou navrženy drobné rekreační objekty, terasové domy a bydlení pro seniory. Dále
se pak bude jednat o apartmánové ubytování drobného měřítka, které je umístěno v zeleni s výhledy
na vodní hladinu. Rekreační objekty bude doplňovat drobná občanská vybavenost a restaurace na
břehu Novomlýnské nádrže. Dále jsou v území navrženy také objekty zaměřené na sociální služby –
domovy seniorů. Lokalita bude doplněna parkovou zelení a promenádami tak, aby bylo dosaženo
klidového charakteru.
Tab. 3 – Základní kapacitní údaje objektů na ploše SO
č.

Typ stavby

Zastavěná
plocha
[m2]

nadzemní

Počet podlaží
podzemní

Výška
objektu
[m]

Počty
zaměstnanců

Kapacita
objektu

13

Ubytování
zaměstnanců,
centrální kuchyně

5 150

2

1

10,5

30

200 lůžek

14

Domov seniorů

3 800

2

1

10,5

75

180 lůžek

15

Bydlení pro seniory
v rodinných domech

3 000

2

-

6,0

-

45 bytů

16

Bydlení pro seniory
v bytových domech

2 400

2

-

6,0

-

70 bytů

17

Apartmánové domy

3 000

2

-

6,0

-

45 bytů

18

Ubytovací zařízení

2 200

2

-

6,0

15

100 lůžek

19

Lázeňská zeleň

-

-

-

-

-

-

20

Nová infrastruktura

15 000

-

-

-

-

-

21

Čerpací stanice
užitkové vody

54

-

-

-

-

-

Celková zastavěná plocha

34 550 m2

Plocha zeleně

45 046 m2

Celková plocha SO

79 596 m2
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B.I.3

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:

Jihomoravský

Obec:

Pasohlávky

Katastrální území:

Pasohlávky / Mušov

Tab. 3 - Seznam dotčených pozemků
Parcelní
číslo

Katastrální území

Výměra v
řešeném
území [m2]

Zemědělský půdní fond
Druh pozemku

BPEJ

Třída půdy

5767
5768

Pasohlávky
Pasohlávky

53 087
9 507

orná půda
ovocný sad

00501
00501

2
2

5769

Pasohlávky

3 114

ovocný sad

00501

2

5770

Pasohlávky

623
13 783

orná půda

07201
00501

5
2

5771

Pasohlávky

242

ostatní plocha

-

-

5772

Pasohlávky

3 597

ostatní plocha

-

-

3310

Mušov

10 275

ostatní plocha

-

-

3163/590

Mušov

3163/591

Mušov

02110
00501
02110
00501

4
2
4
2

3163/595

Mušov

16 913

ostatní plocha

-

-

3163/596

Mušov

5 039

orná půda

00501

2

3163/597

Mušov

664

3163/754

Mušov

3 568
25 824
35 275
57 814

orná půda
ovocný sad

ostatní plocha

30 557

ovocný sad

Obr. 1 – Umístění záměru a fotografie stávajícího stavu
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Obr. 2 – Situace širších vztahů
[zdroj: smapy.cz]

B.I.4

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem investora je výstavba lázeňsko-rekreačního centra „Resort Pálava“, který se bude rozkládat
na levostranném břehu Novomlýnské nádrže. Území je účelně rozděleno na plochy lázeňské OL
a plochy obytné SO. V současné době se v místě záměru nachází část technické a dopravní
infrastruktury, která byla vybudována na základě posouzení vlivů na životní prostředí ze září 2010.
Stávající stav území je výchozím stavem pro hodnocení. Z pohledu ovzduší se záměr přičítá ke
stávajícímu imisnímu pozadí v lokalitě. S ohledem na větší rozsah záměru je řešena nejen fáze
provozu, ale také výstavby a to rovněž i z pohledu hodnocení hlukové zátěže a zátěže ovzduší.
V současné době není dle portálu EIA agentury CENIA projednávaný žádný jiný záměr.
V katastrálním území Pasohlávky byly v předchozích letech projednány záměry uvedené níže.
U každého záměru je uveden stručný popis a zhodnocení, zda je či není zahrnutý v rámci kumulace
vlivů v předkládané dokumentaci.


JHM1360 – Podniková ČS PHM Vinofrukt
Poslední změny/stanovisko:

nepodléhá dalšímu posuzování; 3/2017

Oznamovatel:

Vinofrukt, a.s.

Stručný popis záměru:

Záměrem je umístění nádrže na motorovou naftu o objemu
22 m3 do areálu zemědělského podniku na počátku obce.

Kumulace:

S ohledem

na

odlišný

charakter

záměru

skladování

nebezpečných látek se neuvažuje jako relevantní záměr ke
kumulaci.
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JHM573P – Odborný léčebný ústav Pasohlávky
Poslední změny/stanovisko:

nepodléhá zjišťovacímu řízení; 12/2016

Oznamovatel:

Thermal Pasohlávky a.s.

Stručný popis záměru:

Záměr řeší vybudování Odborného léčebného ústavu se
specializací na rehabilitaci pooperačních a poúrazových
ortopedických pacientů s využitím geotermální vody.

Kumulace:

Objekt byl řešen samostatným oznámením podlimitního
záměru, ale je rovněž součástí resortu Pálava. V rámci této
dokumentace je plně zohledněn a kumulativně zahrnutý
v popisové části i v rámci hodnocení komplexního záměru.
Oproti předkládanému oznámení podlimitního záměru je
objekt OLÚ kapacitně více nadhodnocen, aby bylo možné
provést komplexní hodnocení celého areálu s dostatečnou
rezervou. OLÚ by měl tvořit tzv. 1. etapu výstavby záměru.
Dokumentace posuzuje záměr jako celek, včetně OLÚ.



MŽP032 – Rychlostní silnice R52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)
Poslední změny/stanovisko:

souhlasné stanovisko EIA; 4/2016

Oznamovatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stručný popis záměru:

Dokumentace se týká výstavby rychlostní komunikace R52
(dnes D52). Jako nejvhodnější byla zvolena varianta, která se
dotýká stávajícího průběhu komunikace I/52.

Kumulace:

Komunikaci po její výstavbě budou moci využívat také
návštěvníci resortu. V rámci hodnocení krajinného rázu je
rovněž uvažováno s její stavbou. Řešena je pak kumulativně
v části týkající se dopravy. Z hlediska hodnocení hluku
a ovzduší není kumulativně uvažována, neboť přesahuje
hodnocení území v těchto studiích – primárně je hodnoceno
ovlivnění obytné zástavby v obci Pasohlávky. Navíc zde
termín realizace stavby není přesně známý a tak nelze
predikovat, který ze záměrů bude realizován dříve.



JHM386P – Mokřady a revitalizace potoka
Poslední změny/stanovisko:

nepodléhá zjišťovacímu řízení; 1/2013

Oznamovatel:

Obec Pasohlávky

Stručný popis záměru:

Předmětem záměru je revitalizace potoka v celé jeho délce
cca 800 m a výstavba drobných kopaných vodních tůní mokřadů.
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Kumulace:

S ohledem na odlišný charakter záměru není uvažováno jako
relevantní záměr ke kumulaci.



JHM860 Thermal Pasohlávky – multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově
Poslední změny/stanovisko:

nepodléhá dalšímu posuzování; 11/2010

Oznamovatel:

Thermal Pasohlávky a.s.

Stručný popis záměru:

Záměr řešil vybudování základní technické infrastruktury na
poloostrově Pasohlávky. Na základě tohoto řízení byla
infrastruktura vybudována a dnes je výchozím stavem pro
budování resortu.

Kumulace:

Oznámení a stávající stav technické infrastruktury je plně
zahrnutý v rámci hodnocení. Technická infrastruktura na
poloostrově je výchozím stavem pro hodnocení. Zohledněny
přitom byly i navazující řízení (projektová dokumentace).



JHM856 – Thermal Pasohlávky – archeologický park Římský vrch
Poslední změny/stanovisko:

nepodléhá dalšímu posuzování; 10/2010

Oznamovatel:

Thermal Pasohlávky a.s.

Stručný popis záměru:

Záměr vybudování archeoparku pro vědecké účely se nachází
na protější straně rekreační oblasti Pasohlávky, ve vzdálenosti
cca 700 metrů od hranice areálu budoucího resortu.

Kumulace:

Archeopark je

svým charakterem podobný

z hlediska

turistického, ale jinak nelze očekávat žádné významné
kumulativní vlivy, jelikož jeho rozsah a účel je odlišný od
záměru Resort Pálava.


JHM247P – Hotel Termal Mušov II
Poslední změny/stanovisko:

nepodléhá dalšímu posuzování; 2/2009

Oznamovatel:

HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.

Stručný popis záměru:

Záměr řešil výstavbu hotelu na okraji rekreační zóny
Pasohlávky.

Kumulace:

Hotel je dnes již postavený, nachází se cca 1 kilometr od
hranice areálu resortu. Je tedy zahrnutý ve stávajícím pozadí
lokality.



JHM689 – Výstavba komplexu Moravia THERMAL
Poslední změny/stanovisko:

nepodléhá dalšímu posuzování; 2/2009

Oznamovatel:

STAVCOM – HP a.s.

Stručný popis záměru:

Jednalo se o záměr, jehož součástí byl vstupní objekt,
aquapark a rekreační a ubytovací objekty, včetně parkovacích
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ploch. Dnes se jedná o stávající objekty aquaparku Moravia
a dalších okolních rekreačních objektů na počátku rekreační
zóny.
Kumulace:

Jedná se o stávající stav, který je zahrnutý v pozadí lokality,
ke které je kumulativně resort přičítán a to zejména s ohledem
na dopravní zátěž v lokalitě, vytápění objektů zemním plynem
a stávající ovlivnění krajiny v lokalitě. V rámci stávajícího
provozu Aqualand Moravia je rovněž využívána minerální
termální voda ze zdrojů v lokalitě.



JHM396 – Dvě aktivní varianty velké oboustranné odpočívky na rychlostní silnici R52
v úseku Pohořelice – Perná
Poslední změny/stanovisko:

nepodléhá dalšímu posuzování; 4/2007

Oznamovatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stručný popis záměru:

Záměr

spočívá

ve

vybudování

dvojice

odpočívek

s parkovacími stání a čerpací stanicí pohonných hmot.
Kumulace:

Záměr se týká rychlostní komunikace I/52 a není tak
relevantním kumulativním záměrem pro resort Pálava. Opačně
bude doprava související s resortem mít možnost využití
služeb tohoto záměru.

Území je v současné době významným způsobem využíváno a to zejména k rekreačním účelům.
Mimo výše uvedené záměry, které jsou dle poznámek zahrnuty či nezahrnuty do hodnocení s ohledem
na jejich charakter, je důležité zmínit, že v lokalitě se dále nachází kemp Merkur, stávající komunikace
a zástavba obce Pasohlávky. V lokalitě ATC Merkur by mělo v blízké době dojít k vybudování
záchytného parkoviště pro kemp. Možné je budování i další občanské vybavenosti místního významu.
Přesný termín případné realizace ale známý není.
Územním plánem je celá lokalita určena k výstavbě rekreačních a ubytovacích zařízení, včetně
výstavby obytné. V rámci územního plánu je nejbližší území vymezeno plochami Z19; Z30 a Z41. Dle
územního plánu se východně od areálu nacházejí další plochy SO, které jsou určeny jako plochy
smíšené obytné (Z42, Z43, Z44 a Z45). Další plochy se nacházejí také západně od místa záměru, za
hranicí lokálního biocentra Vrbiny a biokoridoru, kde se navrhují plochy pro bydlení v rodinných
domech BR (plochy Z08 a Z40a) a rovněž plochy smíšené obytné SO (plocha Z40b). Pro plochy Z40a
a Z40b byla zpracována územní studie, která předpokládá výstavbu 100 rodinných domů. Podle
dostupných informací se západně od místa záměru na plochách vyčleněných územním plánem chystá
výstavba rodinných domů. Realizace se očekává v roce 2019. Další výstavba by měla pokračovat
jihovýchodně od záměru za pásem zeleně. Zde by se mělo jednat o smíšené bydlení v rodinných
domech s individuální rekreací s možností zapojení i občanské vybavenosti místního významu. Zde
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ale termín případné realizace známý není. Uvedené plochy územního plánování, resp. stavby na těchto
plochách nebudou významným způsobem zatěžovat životní prostředí. Naopak areál resortu Pálava by
mohl tyto objekty ovlivňovat zejména provozem stacionárních zdrojů hluku a dopravy a zdroji
znečišťování ovzduší (vytápění, doprava). Z toho důvodu jsou plochy v hodnocení zahrnuty, resp. jsou
uvažované výpočtové body, které charakterizují nejbližší hranici těchto ploch ve vztahu k záměru
Resort Pálava.

Obr. 3 – Výřez územního plánu a okolních ploch pro výstavbu obytných objektů [zdroj: ÚP obce Pasohlávky]
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B.I.5

Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením
hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní
prostředí

V současné době je území svým charakterem připraveno na realizaci záměru tohoto charakteru.
Důvodem pro volbu lázeňsko-rekreačního centra je zejména vyhovující dostupnost zdrojů termální
vody. Již v územním plánu jsou plochy vymezené jako lázeňské a obytné. Záměr je součástí
strategického záměru Jihomoravského kraje na vybudování lázeňské a rekreační zóny v lokalitě
Pasohlávky. Záměr bude mít nadregionální význam a bude tvořit jeden z velmi významných pilířů pro
cestovní ruch a rozvoj lázeňství a to nejen v Jihomoravském kraji.
Mezi hlavní důvody pro volbu daného řešení tedy lze zahrnout:


území je funkčně a částečně technicky připravené na realizaci záměru obdobného charakteru;



záměr bude realizován na základě územní studie, která byla zpracována společností
LIVINGSTAV s.r.o. v březnu 2016 podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. a dále v souladu
s vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech;



záměr bude realizován v souladu s platným územním plánem a územní studií;



plochy budou dostatečným způsobem ozeleněny pro zachování požadovaného koeficientu
ozelenění a budou respektovat i další podmínky zastavění dle územního plánu;



rozvoj lázeňské a rekreační zóny Pasohlávky bude významným pilířem pro cestovní ruch
nadregionálního charakteru;



záměr je v souladu se strategickými záměry Jihomoravského kraje;



záměr přinese lokalitě navýšení kvality a dostupnosti zdravotnických a rekreačních služeb;



záměr se navrhuje pro různou klientelu od léčebných procedur, rekreační objekty, kulturní
zařízení, až po objekty pro důstojné bydlení seniorů.

Záměr je navrhován jako celek s daným rozmístěním jednotlivých objektů. S ohledem na požadavky
územního plánu a zpracovanou územní studii není příliš velký prostor pro realizaci variant řešení
záměru, které by se neprojevilo významným způsobem na změnách v hodnocení vlivů na životní
prostředí. V současné době je záměr sestaven na základě architektonické a urbanistické koncepce a pro
účely posouzení se tak uvažují jednotné objekty s plochou zastavění a danou výškou objektů.
Resort se tedy navrhuje v jedné variantě a porovnávána je tak varianta bez záměru (nulová) s variantou
se záměrem (aktivní). Hodnocení je založeno na stávajícím stupni projektové dokumentace k záměru,
resp. přípravy záměru.
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Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací
nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona
o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi
spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry

Záměrem investora je vybudování zájmového areálu lázeňsko-rekreačního centra Resort Pálava, který
se bude rozkládat na ploše tzv. poloostrova na břehu horní části Novomlýnské nádrže. Na poloostrově
se nachází základní část technické infrastruktury, která byla v roce 2010 podrobena zjišťovacímu
řízení a následně v průběhu dalších let realizována. Celkové řešení záměru je založeno na platné
územní studii z března 2016, kterou zpracovala společnost LIVINGSTAV s.r.o., Brno.
A. URBANISTICKÝ NÁVRH ZÁMĚRU
Plocha poloostrova je rozdělena na dvě základní oblasti. První oblastí je plocha SO – obytná smíšená,
druhou část pak tvoří plochy OL – lázeňské. Základní výkresová dokumentace územní studie je
uvedena v příloze dokumentace.
Na ploše SO jsou navrženy drobné rekreační objekty – terasové domy a bydlení pro seniory. Dále se
pak bude jednat o apartmánové ubytování s výhledy na vodní hladinu. Lokalita bude doplněna
drobnou občanskou vybaveností – kluby, restaurace. Na této ploše bude rovněž realizován objekt
zaměřený na sociální služby, jako je například domov pro seniory se zvláštním režimem
a s pečovatelskou službou. Celá lokalita SO pak bude doplněna zelení. Na ploše OL je navržen lázeňský
komplex zahrnující různorodé typy zástavby. U komunikace bude umístěna obchodní osa směrem
k hlavním lázeňským domům, která bude zahrnovat komerční vybavenost a wellness hotel. V severní části
plochy bude umístěno centrální parkoviště. Od lázeňského domu je navržena hlavní pěší kolonáda
s obchody a kulturními zařízeními, zakončená terasovou restaurací s hotelem. Celá lokalita bude doplněna
dalšími objekty pro lázeňské a zdravotnické služby a sportovní vybavenost, jako jsou přírodní léčebné
lázně, diagnostické a rehabilitační centrum, sportovní hala a další objekty. I toto území bude doplněno
objekty v podobě apartmánových domů.

Přístup na pozemky a k záměru:

Přístup k areálu bude sjezdem z páteřní komunikace, která
propojuje obec a komunikaci I/52 a dále po stávajících větvích
páteřní komunikace. Území bude dále doplněno ulicemi
a dalšími

obslužnými

komunikacemi.

Parkování

bude

zajištěno v parkovacím domě na okraji území a dále pak
několika dílčími parkovacími místy u objektů, pod objekty
a podél komunikací. Stávající cyklostezka v jižní části území
bude zachována. Z ní je uvažováno několik přístupů do
řešeného území pro pěší.
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Koncepce dopravy

Areál bude využívat stávající páteřní komunikaci a jednotlivé
větve komunikací, které jsou již v území vybudovány. Celý
areál pak bude doplněn obousměrnými a jednosměrnými
komunikacemi, které budou doplněny chodníky a zelení,
včetně případných parkovacích míst. Součástí je vybudování
několika parkovacích míst podél komunikací, pod lázeňskými
objekty a v neposlední řadě také vybudování samostatného
parkovacího objektu. Lokalita bude obsluhována také
hromadnou dopravou, k tomuto účelu se očekává v severní
části umístění standardní autobusové zastávky.

Koncepce technické infrastruktury

Část stávající technické infrastruktury je v území vybudována.
Nově bude území doplněno o vedení pitné vody, kanalizaci
splaškovou a dešťovou, vedení elektrické energie, plynu,
přeložení komunikační sítě a vybudování veřejného osvětlení.

Koncepce zeleně

Jelikož hlavním účelem areálu je vybudování klidového
lázeňského prostředí a rekreační zóny, je do konceptu
zahrnuta také síť parků a zeleně. Stavby rozdílných funkcí
jsou odděleny pásy zeleně. Plochy parků pak budou doplněny
různými architektonickými prvky. Na ploše Z41 navazuje
parková zeleň na lokální biokoridor Vrbiny. Podél komunikací
je navrženo stromořadí, které bude rovněž oddělovat rekreační
a lázeňskou oblast. Další stromy budou umisťovány podél
všech komunikací a v ostatních veřejných zelených plochách.
Ostatní veřejná zeleň bude tvořena převážně trávníky.

Obr. 4 – Prostorová koncepce území – 3D vizualizace [zdroj: územní studie spol. LIVINGSTAV]
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B. PROSTOROVÁ REGULACE
Podle platného územního plánu je nutné dodržovat základní prostorové regulace území. Plochy jsou
rozděleny na SO – plochy smíšené obytné a OL – plochy lázeňské.
Regulace plochy SO

Střechy objektů v celém území se předpokládají ploché
s maximální výškou objektů do 2 NP. Doporučuje se použití
zelených střech. Barva fasády by měla být v odstínech bílé
nebo světle teplé pastelové barvy. Vhodné je rovněž obložení
konstrukcí dřeven nebo kamenem. Úroveň podlahy bude
respektovat bezbariérové přístupy. Nepřipouští se oplocení
pozemků mezi rekreačními objekty a veřejným prostorem
komunikace. Předzahrádky se doporučuje osázet zelení, nebo
provést zahradní úpravy. Objekty pro sociální služby je možné
oplotit, čímž dojde ke vzniku soukromé zahrady. Výška plotu
maximálně 2 metry s doplněním vhodných zahradních úprav –
například živý plot.

Regulace plochy OL

Střechy objektů v celém území se předpokládají ploché
s maximální výškou objektů 4 NP. Doporučuje se použití
zelených střech. Barevné řešení fasády není stanoveno –
doporučuje se použití přírodních materiálů a barevných
odstínů bílé a teplých pastelových barev.

Tab. 4 – Porovnání koeficientu zastavěné plochy a prostorového uspořádání vůči územnímu plánu
Označení
plochy

Z19

Funkční využití

OL – plochy
lázeňské

Z30

Podmínka zastavění
a prostorové uspořádání
KZP = 0,4*) (přípustné 40 %
zastavění ploch).

Celková plocha Z19 zahrnuje 186 838
m2, z čehož bude zastavěno 68 325 m2.
Tomu odpovídá zastavěná plocha
36,6 %.

Prostorové uspořádání –
přípustná zástavba o výšce
do 4 nadzemních podlaží.

Výška objektů na ploše OL je navržena
nejvýše do 4 NP.

KZP = 0,6*) (přípustné 60 %
zastavění ploch).

Celková plocha Z30 a Z41 zahrnuje
79 596 m2, z čehož bude zastavěno
34 550 m2. Tomu odpovídá zastavěná
plocha 43,4 %.

Prostorové uspořádání –
přípustná zástavba o výšce
do 2 nadzemních podlaží.

Výška objektů na ploše SO je navržena
nejvýše do 2 NP.

SO – plochy smíšené
obytné
Z41

Porovnání s navrhovaným záměrem

*KZP = koeficient zastavěné plochy
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C. POPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ
V následující části je uveden základní popis jednotlivých objektů. V současné době projektové fáze
přípravy jsou dostupné pouze základní údaje a předpokládané využití objektů. Ve většině případů se
bude jednat o moderní jednoduché objekty železobetonové konstrukce s výplňovým zdivem, se
zastřešením pomocí plochých střech, které budou z části ozeleněné a částečně zasypány kačírkem.
Předpokládá se provedení objektů v pastelových barvách, převážně šedých odstínů. Objekty mohou
být doplněny také prosklenými plochami. Využito bude dále rovněž dřevěných či kamenných obložení
venkovních stěn objektů. Přesné architektonické řešení bude však předmětem dalších stupňů přípravy
projektu a bude odvislé od požadavků investora.
Založení objektů bude provedeno většinou na základových pásech a v případě složitých základových
poměrů bude na pilotech. Pozemek záměru je mírně svažitý. Podzemní podlaží tak bude často ve
smyslu částečného zapuštění do terénu, kde z jižní části bude objekt prakticky v úrovni terénu
a v zadní severní části ve směru stoupání terénu bude již zapuštěný do podzemí. Všechny objekty jsou
vybaveny vzduchotechnickými zařízeními pro zajištění výměny vzduchu. Parkování je dále u většiny
objektů zajištěno pod jejich úrovní, případně podél objektů na venkovních plochách. U většiny objektů
se předpokládá výrazné doplnění zeleně.
1. MEDICAL WELLNESS
Jedná se o objekt, který bude sloužit pro vyšší stupeň wellness služeb, při kterých je kladen důraz na
zapojení erudovaných lázeňských lékařů, nutričních terapeutů a to vše se zakomponováním léčebných
procedur. Budova se bude nacházet v centrální části resortu. Budova je navržena se 3 nadzemními
a 1 podzemním podlažím, železobetonové konstrukce s výplňovým zdivem. Objekt bude vytápěn
zemním plynem s teplovodní soustavou s pomocí tepelných čerpadel. Dále bude vybaven
klimatizačními jednotkami. V podzemní části objektu bude k dispozici několik parkovacích míst.
Tab. 5 – Základní parametry objektu Medical Wellness
Parametry objektu

Hodnoty

Celková výška objektu

18,0 m

Zastavěná plocha

5 450 m2

Podlahová plocha

13 625 m2

Obestavěný prostor

61 313 m3

Kapacita

600 osob

Počet zaměstnanců

60 zaměstnanců

Provoz

denní – 12 hodin

Technologická zařízení

bazény
wellness

Výkon kotle vytápění

3 x 311 kW
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2. HOTEL WELLNESS 4* A KONFERENČNÍ SÁL
Objekt bude sloužit k ubytování zákazníků a zároveň jako místo pro odpočinek a relaxaci. Ta bude
probíhat pomocí různých aromaterapiích, masáží, či jiných léčebných a uvolňujících lázeňských
procedur. Dále se zde mohou nacházet také sauny, solné jeskyně a fitness. Součástí objektu bude také
konferenční sál. Objekt se bude nacházet v severní části resortu, v blízkosti centrálního parkoviště.
Hotel bude tvořen 4 nadzemními a 1 podzemním podlažím. Tvořen bude z železobetonové konstrukce
s výplňovým zdivem na základových pásech z prostého betonu, nebo na hlubinných základech.
Vytápění bude zajištěno pomocí plynové teplovodní soustavy s tepelnými čerpadly. Doplněn bude
klimatizačními jednotkami. V podzemní části objektu bude možnost parkování osobních vozidel.
Tab. 6 – Základní parametry objektu Hotel Wellness 4* a konferenčního sálu
Parametry objektu

Hodnoty

Celková výška objektu

17,5 m

Zastavěná plocha

4 800 m2

Podlahová plocha

19 200 m2

Obestavěný prostor

67 200 m3

Kapacita

320 lůžek

Počet zaměstnanců

80 zaměstnanců

Provoz

celodenní – 24 hodin

Technologická zařízení

kuchyně
wellness

Výkon kotle vytápění

4 x 150 kW

3. PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ
Přírodní léčebné lázně jsou centrálním objektem celého resortu. Bude se jednat o objekt obsahující
soubor zdravotnických činností a postupů, včetně rehabilitací a výchovy ke zdravému způsobu života,
které vede k prevenci onemocnění, navrácení či upevnění zdraví, nebo stabilizace nemoci s cílem
maximálního zmírnění důsledků, prodloužení a zlepšení kvality života. Objekt bude standardním
lázeňským provozem, včetně všech procedur s tím spojených a to formou lůžkové, nebo ambulantní
péče. Přitom budou využívány přírodní léčebné zdroje a příznivé klimatické podmínky oblasti
Pasohlávky, jak je uvedeno dále v dokumentaci, zejména v rámci termálních zdrojů vody pro lázeňské
účely. Objekt, jak již bylo uvedeno, bude umístěn v centrální části resortu. Objekt je řešen jako
čtyřpodlažní s jedním podzemním podlažím, které bude možné využívat i pro parkování osobních
vozidel. Konstrukce bude rovněž železobetonová s výplňovým zdivem na základových pásech
z prostého betonu, nebo na hlubinných základech. Vytápění objektu bude zajištěno plynovým kotlem
s teplovodní soustavou a tepelným čerpadlem, dále bude vybaven klimatizačními jednotkami.
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Tab. 7 – Základní parametry Přírodních léčebných lázní
Parametry objektu

Hodnoty

Celková výška objektu

17,5 m

Zastavěná plocha

5 500 m2

Podlahová plocha

16 500 m2

Obestavěný prostor

57 750 m3

Kapacita

300 lůžek

Počet zaměstnanců

80 zaměstnanců

Provoz

celodenní – 24 hodin

Technologická zařízení

kuchyně
wellness

Výkon kotle vytápění

3 x 311 kW

4. DIAGNOSTICKÉ A REHABILITAČNÍ CENTRUM, SPORTOVNÍ HALA
Objekt se nachází v blízkosti centra resortu a léčebných lázní. Půjde o zdravotnické zařízení,
poskytující diagnostické služby a lékařskou péči. Bude zde například rehabilitace, neurologie,
ortopedie, dětská neurologie, rekondice, sportovní a relaxační masáže, regenerační masáže obličeje,
léčebné masáže břicha, perličková lázeň a další. Objekt bude obdobně jako většina železobetonové
konstrukce s výplňovým zdivem na základových pásech z prostého betonu, nebo hlubinných
základech. Objekt bude tvořen čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Součástí
pak bude rovněž sportovní hala. Vytápění bude zajištěno teplovodním plynovým kotlem s tepelnými
čerpadly. V podzemní části bude umožněno parkování osobních vozidel. Vybrané části budou
vybaveny klimatizací.
Tab. 8 – Základní parametry Diagnostického a rehabilitačního centra se sportovní halou
Parametry objektu

Hodnoty

Celková výška objektu

17,5 m

Zastavěná plocha

7 250 m2

Podlahová plocha

21 750 m2

Obestavěný prostor

76 125 m3

Kapacita

200 lůžek

Počet zaměstnanců

80 zaměstnanců

Provoz

denní – 24 hodin

Technologická zařízení

bazény

Výkon kotle vytápění

3 x 311 kW

5. CENTRÁLNÍ PARKOVIŠTĚ A TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Centrální parkovací plocha (5a) a turistické informační centrum (5b) se budou nacházet v severní části
resortu při vstupu do areálu. Parkovací plocha bude sloužit k záchytnému parkování osobních vozidel
a několika autobusů. Dešťové vody budou z plochy parkoviště odváděny přes odlučovač ropných
látek. Kapacita parkoviště bude 300 parkovacích míst osobních vozidel a 4 autobusy. Vedle parkoviště
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bude umístěno informační turistické centrum, které bude tvořeno zděným konstrukčním systémem
a bude sloužit pro poskytování informací ke službám v oblasti cestovního ruchu a kultury v dané
lokalitě. Objekt bude řešen do 3 podlaží s 1 podzemním podlažím. Vytápěn bude plynovým kotlem
s teplovodní soustavou. Části budou vybaveny také klimatizačními jednotkami.
Tab. 9 – Základní parametry Centrálního parkoviště

Tab. 10 – Základní parametry Turistického inf. cen.

Parametry objektu

Hodnoty

Parametry objektu

Hodnoty

Celková výška objektu

6,0 m

Celková výška objektu

14,0 m

Zastavěná plocha

2

4 900 m

Zastavěná plocha

1 100 m2

Podlahová plocha

9 800 m2

Podlahová plocha

3 300 m2

Obestavěný prostor

29 400 m3

Obestavěný prostor

11 550 m3

Kapacita

300 parkovacích míst

Kapacita

100 osob

Počet zaměstnanců

10 zaměstnanců

Počet zaměstnanců

20 zaměstnanců

Provoz

denní – 24 hod.

Provoz

denní – 12 hod.

Výkon kotle vytápění

-

Výkon kotle vytápění

2 x 60 kW

6. STAVBY PRO KULTURU
Stavby pro kulturu se budou nacházet opět v centrální části resortu. Může se jednat o divadla, kina,
výstaviště, galerie a další objekty. Přesné určení není v současné době dáno. Objekty budou zděné na
základových pásech, jednopodlažní a jedním podzemním podlažím, kde bude možné parkování
osobních vozidel. Vytápění bude zajištěno teplovodní soustavou s plynovým kotlem. Objekty budou
dle potřeby dovybaveny klimatizačními jednotkami.
Tab. 11 – Základní parametry Stavby pro kulturu
Parametry objektu

Hodnoty

Celková výška objektu

5,0 m

Zastavěná plocha

1 900 m2

Podlahová plocha

9 500 m2

Obestavěný prostor

47 500 m3

Kapacita

500 osob

Počet zaměstnanců

15 zaměstnanců

Provoz

denní – 6 hod.

Výkon kotle vytápění

2 x 60 kW

7. APARTMÁNOVÉ BYDLENÍ
Apartmánové bydlení je charakteristické ubytováním ve více místnostech, které mají další výbavu,
jako je kuchyňský kout, koupelnu, terasu, balkon a mají rovněž samostatný vchod. Slouží tak
k ubytování jednoho i více obyvatel při zajištění soukromí. Bude se jednat o zděný konstrukční
systém, založený na základových pásech s jedním nadzemními podlažími, případně podzemním
podlažím s možností parkování osobních vozidel. Vytápění bude opět zajištěno teplovodní soustavou
s plynovým kotlem. Objekty budou vybaveny dále klimatizačními jednotkami. Na ploše OL se bude
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jednat o apartmánové bydlení, bez trvalého charakteru, tedy pro rekreační účely. Nebude sloužit
k trvalému bydlení.
Tab. 12 – Základní parametry Apartmánového bydlení
Parametry objektu

Hodnoty

Celková výška objektu

6,0 m

Zastavěná plocha

4 000 m2

Podlahová plocha

8 000 m2

Obestavěný prostor

24 000 m3

Kapacita

100 bytů

Počet zaměstnanců

-

Provoz

celodenní – 24 hod.

Výkon kotle vytápění

10 x 60 kW

8. OBCHOD / SLUŽBY
Objekty obchodů a služeb se budou nacházet v severní části resortu u příjezdové komunikace a dále
pak v jižní části ve směru k vodní nádrži a hotelu podél hlavní kolonády. Předpokládá se různorodé
složení, jako například květinářství, potraviny, elektronika a další, včetně poskytování služeb –
kadeřnictví, manikúra a podobně. Objekty budou vybaveny jedním nadzemním a jedním podzemním
podlažím, kde bude možné parkování osobních vozidel. Konstrukčně bude řešen jako zděný systém na
základových pásech. Vybrané objekty budou doplněny dále klimatizací. Vytápění pak bude zajištěno
pomocí teplovodní soustavy s plynovým kotlem.
Tab. 13 – Základní parametry Obchod / služby
Parametry objektu

Hodnoty

Celková výška objektu

7,0 m

Zastavěná plocha

1 800 m2

Podlahová plocha

3 600 m2

Obestavěný prostor

14 400 m3

Kapacita

250 osob

Počet zaměstnanců

25 zaměstnanců

Provoz

denní – 12 hod.

Výkon kotle vytápění

6 x 60 kW

Do této části spadají i veškeré objekty občanské vybavenosti. Může se jednat o nevýrobní i výrobní
zařízení od správy a administrativy, školství, či výchovu a další. Cílem je zajistit pro obyvatele
zvýšení standardu kvality a pohotovosti služeb.
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9. RESTAURACE
Restaurační objekt bude sloužit jako stravovací zařízení, bez ubytování. Objekt bude standardně
železobetonové konstrukce s výplňovým zdivem na základových pásech z prostého betonu, nebo na
hlubinných základech. Restaurace bude tvořena jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím.
Předpokládá se, že objekt bude na hranici Novomlýnské nádrže s vyvýšenou terasou pro sezení hostů
restaurace. Vytápění objektu bude zajištěno teplovodní soustavou s plynovým kotlem a tepelným
čerpadlem a bude dále vybaven klimatizačními jednotkami.
Tab. 14 – Základní parametry Apartmánového bydlení
Parametry objektu

Hodnoty

Celková výška objektu

7,0 m

Zastavěná plocha

1 400 m2

Podlahová plocha

840 m2

Obestavěný prostor

2 940 m3

Kapacita

180 osob

Počet zaměstnanců

20 zaměstnanců

Provoz

denní – 12 hod.

Technologická zařízení

kuchyně

Výkon kotle vytápění

2 x 150 kW

10a. ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV (OLÚ)
OLÚ bude sloužit k zajištění léčebně rehabilitační péče, navazující na hospitalizaci a léčbu
v lůžkových zdravotnických zařízeních. Cílem péče je obnovení maximální funkční zdatnosti cestou
restituce, substituce, kompenzace poruchy. Pacient musí být schopen fyzicky i mentálně
spolupracovat, aby léčebná rehabilitační péče byla efektivní. Dále OLÚ poskytuje rehabilitační péči
pacientům, u kterých byla stanovena základní diagnóza. Nacházet se bude v severní, vstupní, části
resortu. Uvažována je budova železobetonové konstrukce s výplňovým zdivem, se třemi nadzemními
a jedním podzemním podlažím. K dispozici budou rovněž bazény pro klienty s termální vodou.
Vytápění objektu bude zajištěno teplovodní soustavou s plynovým kotlem a tepelným čerpadlem.
Vybrané části budou zajištěny klimatizační jednotkou. Objekt tedy bude komplexně napojen na
stávající technickou infrastrukturu a doplněn bude vlastní trafostanicí.
OLÚ byl posouzen v rámci podlimitního oznámení v průběhu roku 2017. V dalším průběhu byla
vytvořena dokumentace pro územní řízení. Objekt bude zřejmě realizován jako externí investice, jak je
označen také v situaci v příloze.
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Tab. 15 – Základní parametry Odborného léčebného ústavu
Parametry objektu

Hodnoty pro posouzení dle zadání

Celková výška objektu

14,0 m

Zastavěná plocha objektu

4 800 m2

Podlahová plocha

19 200 m2

Obestavěný prostor

67 200 m3

Kapacita

300 lůžek

Počet zaměstnanců

150 zaměstnanců

Provoz

celodenní – 24 hod.

Technologická zařízení

bazény

Výkon kotle vytápění

4 x 150 kW

10b. VÝZKUMNÁ A VÝVOJOVÁ KLINIKA
Objekt je označen rovněž jako externí investice. Bude se jednat o dvojici menších objektů pro výzkum
a vývoj v oblasti zdravotnictví. Objekty budou dvoupodlažní, nadzemní konstrukce. Vytápění bude
zajištěno plynovým kotlem s tepelným čerpadlem.
Tab. 15 – Základní parametry Výzkumné a vývojové kliniky
Parametry objektu

Hodnoty pro posouzení dle zadání

Celková výška objektu

7,0 m

Zastavěná plocha objektu

700 m2

Podlahová plocha

2 800 m2

Obestavěný prostor

9 800 m3

Kapacita

30 lůžek

Počet zaměstnanců

15 zaměstnanců

Provoz

celodenní – 24 hod.

Technologická zařízení

-

Výkon kotle vytápění

3 x 60 kW

11. STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Stávající infrastruktura byla vybudována v průběhu předchozích let, přičemž je tvořena páteřní
komunikací, na kterou se napojují tři větve. Páteřní komunikace o délce cca 2 600 m propojuje
komunikaci I/52 se silnicí III/39614 v obci Pasohlávky. Komunikace je účelová kategorie MO 7/50,
šířka mezi obrubníky 6,0 m s jednostranným chodníkem šíře 1,5 m a vybudovanou cyklostezkou.
V části ke komunikaci I/52 je dále okružní křižovatka elipsovitého tvaru. Z páteřní komunikace
vystupují jednotlivé větve do poloostrova, kde je komunikace šíře 6,0 m mezi obrubníky
s oboustranným chodníkem šíře 1,5 m a rovněž další kruhový objezd. První větev spojuje páteřní
komunikaci a kruhový objezd, druhá větev je tvořena obloukovým vedením od kruhového objezdu
a třetí větev je odbočkou z druhé větve. Podél jednotlivých větví jsou vybudována parkovací místa.
Parkovací místa jsou opatřena filtrační geotextilií pod dlažbou. Všechny komunikace jsou opatřeny
živičným povrchem s žulovými a betonovými obrubami. V části poloostrova jsou umístěny dva
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zpomalovací retardéry, které jsou tvořeny žulovými kostkami, či dlažbou. Rovněž pak chodníky jsou
tvořeny dlažbou. Podél komunikací je vysázena doprovodná zeleň, střední ostrůvky kruhových
objezdů jsou rovněž ozeleněny.

Obr. 6 – Stávající vybudovaná infrastruktura (vlastní foto listopad 2017)

Vytvořená páteřní komunikace a její větve je výchozím stavem pro záměr a hodnocení. Součástí
poloostrova je i další technická infrastruktura:


vodovod pitné vody prochází podél komunikace a je tvořen jednotlivými částmi řadů A – C,
armaturní šachtou s vodoměrem a připojovacím řadem. Na povrchu je osazeno několik
nadzemních hydrantů DN80, na koncích jsou hydranty podzemní.



dešťová kanalizace prochází podél komunikace a je složena z polypropylenových a PHED/PP
trub DN 300 - 1200 a dále několika prefabrikovanými šachtami. Jednotlivé stoky jsou rozděleny
na části A – D a ty potom na jednotlivé dílčí části. Vyústní objekt je navržen na stoce A částečně
pod hladinou horní nádrže VD Nové Mlýny, kde je opatřen zpětnou klapkou. Další výústní
objekt je na stoce C a D do bezejmenné vodoteče. Na stoce D je dále odlučovač lehkých kapalin
AS TOP100RCS/EO/PB z páteřní komunikace.



splašková kanalizace je tvořena z polypropylenových trub DN300 - 1000 a odvádí, resp. bude
odvádět, splaškové vody na ČOV Pasohlávky. Z části je navržena jako gravitační směrem
k čerpacímu objektu.



veřejné osvětlení je zajištěno pomocí stožárových výbojkových svítidel s kabelovým vedením
v zemi. Dále jsou svítidla na uvažovaných přechodech pro chodce a osvětleny jsou rovněž
kruhové objezdy.



cyklostezka se nachází podél páteřní komunikace. Její šířka je 2,5 metru a provoz je veden
obousměrně. Cyklostezka je tvořena živičným povrchem a ohraničená betonovými obrubníky.
Mezi komunikací a cyklostezkou je zelený pruh. Stezka v obci Pasohlávky navazuje na stávající
síť cyklostezek. V jižní části území podél břehu vodní nádrže vede stávající cyklostezka, která
bude nadále zachována.



rozvody elektrické energie jsou u vysokého napětí vedeny jako nadzemní na stožárech.
Rozvody budou přeloženy do betonových chrániček pod zem. V území je řešen i rozvod nízkého
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napětí pod zemí v betonových chráničkách. Dále jsou podél komunikací vedeny také optické
kabely pro telekomunikační zařízení.


rozvody užitkové vody jsou řešeny potrubím PE100 RC. Zbytková voda je voda z filtrů čerpací
stanice, která je odváděna do dešťové kanalizace. K dispozici je několik podzemních hydrantů
užitkové vody. K čerpání vody je využívána čerpací stanice, která má vtokový objekt, který
umožňuje nátok vody z horní nádrže VD Nové Mlýny a zároveň výtok vody dešťové do jezera.
Nátoková sekce do čerpací stanice je opatřena česlemi. V suterénu čerpací stanice jsou dvě
nádrže s čerpadly (nádrž na surovou vodu a nádrž na vodu užitkovou), v nadzemní části je pak
mikrosítový bubnový filtr s filtrační tkaninou pro nátok vody. Přefiltrovaná voda odtéká do
jímky užitkové vody. Čerpací stanice má výkon 45 l.s-1 (resp. čerpání surové vody 49 l.s-1,
užitkové vody 45 l.s-1, vypouštění jímek 4 l.s-1). Stanice se nachází cca 8 m od hranice nádrže,
přičemž vtokový objekt je v úrovni 171,30 m.n.m., tj. 35 cm pod hladinou stálého nadržení.



rozvody minerální vody jsou přivedeny podél páteřní komunikace, kde jsou přes hydranty
vedeny dále oboustranně podél větve až za úroveň kruhového objezdu, kde jsou zakončeny
rovněž plnoprůtokovými podzemními hydranty. Jedná se o speciální rozvody PE potrubím
určeným pro termální vody a to jak z hlediska možného poškození, flexibility potrubí, tak
i z hlediska hygienických požadavků. Jde o potrubí velikosti DN 100 o průměru d 110 x 10 mm.



středotlaký plynovod je vybudován rovněž podél stávajících komunikací pod úrovní terénu.
Vedení plynovodním plastovým potrubím.

12. NOVÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Nově budou plochy OL doplněny zpevněnými plochami pro pěší a zpevněnými plochami pro
parkování vozidel, kde se očekává využití dlažby se štěrkovou výplní. Dále bude plocha doplněna
komunikacemi k jednotlivým objektům, které se předpokládají obousměrné šíře 5,5 m, se zeleným
pásem s parkovacími místy o šířce 5,5 m, trávníkem šíře 1,0 m chodníkem 2,0 m a veřejnými
plochami. Veřejný prostor bude zaujímat 14,0 m.
Pitná voda:

Záměr bude napojen na stávající vodovodní síť, vedoucí podél
páteřní komunikace.

Rozvody minerální vody:

Záměr bude plochou OL napojen na stávající vedení minerální
vody podél páteřní komunikace.

Kanalizace:

Bude řešena oddílná pro dešťové a splaškové vody. Územím
prochází stávající kanalizační sběrač na ČOV, na který bude
záměr napojen. Dešťové vody ze střech objektů budou
primárně zasakovány na pozemku jednotlivých objektů.
V případě, že zasakování nebude možné, bude využito
retenčních
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z komunikace a centrálního parkoviště budou odváděny
dešťovou kanalizací. U centrálního parkoviště se přitom
uvažuje doplnění odlučovače ropných látek.
Elektřina:

V území se nachází nadzemní vedení vysokého napětí, které
bude přeloženo pod zem, převážně v zelených pásech podél
komunikací.

Plyn

Vedení plynu se nachází v páteřní komunikaci, vedoucí podél
severního okraje řešeného území. Rozvody plynu budou
převážně pod chodníky podél komunikací.

Teplo

Vytápění objektů bude zajištěno individuálně plynovými kotli
s tepelnými čerpadly, jak je uvedeno dále.

Elektronické komunikace

Západní a jižní okraje jsou lemovány vedením sdělovacích
kabelů, které zasahují do řešených pozemků. Bude řešeno
jejich přeložení, nebo dbáno na to, aby nedošlo k zásahu do
sítí.

Veřejné osvětlení

Podél nově vzniklých ulic bude zřízeno veřejné osvětlení
formou pouličních lamp, které budou umístěny v zelených
pásech.

13. UBYTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, CENTRÁLNÍ KUCHYNĚ
Objektem pro ubytování zaměstnanců a centrální kuchyně se dostáváme do plochy SO, tedy obytné
smíšené. Tyto objekty se budou nacházet v severní části plochy SO. Budou tvořeny železobetonovou
konstrukcí s výplňovým zdivem. Jejich účelem je zajištění centrálního stravovacího systému
a ubytování zaměstnanců resortu. Objekt bude tvořen dvěma nadzemními podlažími a jedním
podzemním podlažím s možností parkování. Součástí objektu bude také prádelna. Vytápění bude
zajištěno plynovým kotlem s teplovodní soustavou a tepelnými čerpadly. Vybrané části budou dále
vybaveny klimatizačními jednotkami.
Tab. 16 – Základní parametry objektu Ubytování zaměstnanců a centrální kuchyně
Parametry objektu

Hodnoty

Celková výška objektu

10,5 m

Zastavěná plocha

5 150 m2

Podlahová plocha

15 450 m2

Obestavěný prostor

54 075 m3

Kapacita

200 lůžek

Počet zaměstnanců

30 zaměstnanců

Provoz

denní – 12 hod.

Technologická zařízení

kuchyně, prádelna

Výkon kotle vytápění

3 x 246 kW
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14. DOMOV SENIORŮ
Domov seniorů bude umístěn jižně od objektu centrální kuchyně. Obdobně jako většina budov i zde se
předpokládá železobetonová konstrukce o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží s možností
parkování vozidel. Domov pro seniory je určen obvykle osobám, které jsou odkázáni na pomoc
druhých a to z důvodů snížené soběstačnosti. Zahrnuje veškeré služby sociální péče a má v maximální
míře umožňovat zapojení do běžného života. Objekt bude vytápěn plynovým kotlem s teplovodní
soustavou a s pomocí tepelných čerpadel. Vybrané místnosti budou vybaveny i klimatizačními
jednotkami.
Tab. 17 – Základní parametry objektu Domov seniorů
Parametry objektu

Hodnoty

Celková výška objektu

10,5 m

Zastavěná plocha

3 800 m2

Podlahová plocha

11 400 m2

Obestavěný prostor

39 900 m3

Kapacita

180 lůžek

Počet zaměstnanců

75 zaměstnanců

Provoz

celodenní – 24 hod.

Technologická zařízení

-

Výkon kotle vytápění

4 x 150 kW

15. BYDLENÍ PRO SENIORY V RODINNÝCH DOMECH
Jde o soustavu rodinných domů na ploše SO v severovýchodní části resortu. Objekty budou převážně
zděných konstrukčních systémů, většinou dvoupodlažních. Budou sloužit pro ubytování soběstačných
seniorů, kteří budou mít vlastní bydlení v rodinném domě a zároveň budou moci využívat sociálních
služeb v blízkém objektu domova seniorů, nebo centrální kuchyně a pochopitelně také dalších v celém
resortu. Zásadní rozdíl oproti domovu seniorů je v tom, že zde není žádná trvalá obsluha zaměstnanci.
Objekty budou vytápěny plynovými kotli s teplovodním systémem a budou dle potřeby doplněny
klimatizačními jednotkami.
Tab. 18 – Základní parametry objektu Bydlení pro seniory v RD
Parametry objektu

Hodnoty

Celková výška objektu

6,0 m

Zastavěná plocha

3 000 m2

Podlahová plocha

6 000 m2

Obestavěný prostor

18 000 m3

Kapacita

45 bytů

Počet zaměstnanců

-

Provoz

celodenní – 24 hod.

Technologická zařízení

-

Výkon kotle vytápění

41 x 13 kW
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16. BYDLENÍ PRO SENIORY V BYTOVÝCH DOMECH
Jde o soustavu (řadu) bytových domů na ploše SO v severovýchodní části resortu. Objekty budou
převážně železobetonových konstrukcí, většinou dvoupodlažních. Budou sloužit pro ubytování
soběstačných seniorů, kteří budou mít vlastní bydlení v bytovém domě a zároveň budou moci využívat
sociálních služeb v blízkém objektu domova seniorů, nebo centrální kuchyně a pochopitelně také
dalších v celém resortu. Zásadní rozdíl oproti domovu seniorů je v tom, že zde není žádná trvalá
obsluha zaměstnanci. Objekty budou vytápěny plynovými kotli s teplovodním systémem a případně
budou vybaveny také klimatizačními jednotkami.
Tab. 19 – Základní parametry objektu Bydlení pro seniory v BD
Parametry objektu

Hodnoty

Celková výška objektu

6,0 m

Zastavěná plocha

2 400 m2

Podlahová plocha

4 800 m2

Obestavěný prostor

14 400 m3

Kapacita

70 bytů

Výkon kotle vytápění

14 x 35 kW

17. APARTMÁNOVÉ DOMY
Apartmánové domy se nacházejí v jižní části resortu. Apartmánové bydlení je charakteristické
ubytováním ve více místnostech, které mají další výbavu, jako je kuchyňský kout, koupelnu, terasu,
balkon a mají rovněž samostatný vchod. Slouží tak k ubytování jednoho i více obyvatel při zajištění
soukromí. Objety budou dvoupodlažních, zděných konstrukčních systémů. Vytápění bude zajištěno
plynovým kotlem a teplovodní soustavou v objektech a doplněny budou objekty klimatizačními
jednotkami. V tomto případě na ploše SO se může jednat o apartmánové bydlení i pro účely trvalého
charakteru bydlení.
Tab. 20 – Základní parametry objektů Apartmánové domy
Parametry objektu

Hodnoty

Celková výška objektu

6,0 m

Zastavěná plocha

3 000 m2

Podlahová plocha

6 000 m2

Obestavěný prostor

18 000 m3

Kapacita

45 bytů

Výkon kotle vytápění

10 x 49 kW

18. UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Objekt bude sloužit pro dočasné ubytování osob. Nachází se v jižní části resortu v blízkosti vodní
nádrže. Předpokládá se železobetonová konstrukce s výplňovým zdivem, dvoupodlažní. Vytápění
bude zajištěno teplovodní soustavou s plynovým kotlem. Vybrané části budou napojeny na
klimatizační jednotky.
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Tab. 21 – Základní parametry objektů Ubytovací zařízení
Parametry objektu

Hodnoty

Celková výška objektu

6,0 m

Zastavěná plocha

2 200 m2

Podlahová plocha

4 400 m2

Obestavěný prostor

13 200 m3

Kapacita

100 lůžek

Počet zaměstnanců

15 zaměstnanců

Provoz

celodenní – 24 hod.

Technologická zařízení

-

Výkon kotle vytápění

4 x 80 kW

19. LÁZEŇSKÁ ZELEŇ
Do této části spadá veškerá doprovodná zeleň, kterou bude areál osázen. V současné době není tato
část přesně specifikována. Jsou pouze základní údaje pro realizaci, které vycházejí z územní studie. Do
obou ploch tak bude zahrnuta sít parků a zeleně. Další stromy budou umisťovány podél komunikací
a v ostatních veřejných zelených plochách. Definovány byly také podmínky pro zachování biologické
rozmanitosti v rámci hodnocení. Tyto podmínky jsou převzaty do návrhu v kapitole D.IV.
20. NOVÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Plocha SO není dosud vybavena komunikacemi. Nově tedy bude území doplněno obousměrnými
komunikacemi šíře 6,0 m a chodníkem 1,5 m. V jihozápadní části je navržena komunikace šíře 6,0 m se
zeleným pásem 3,0 m a chodníkem na obou stranách 1,5 m, aby byla plocha veřejného prostranství min. 12
m. V lokalitě Z41 budou navazovat ulice jednosměrné s komunikací 4,0 m a chodníky 1,5 m s veřejným
prostorem min. 7,0 m. Na jednosměrné komunikaci navazují komunikace šíře 5,5 m se zeleným pásem
s parkovacími místy pro terasové domy a chodníkem 1,5 m. Komunikace budou propojeny stezkami pro
pěší. Rovněž i na této ploše budou vybudována parkovací místa pro osobní vozidla. Ty budou tvořeny
dlažbou s cca 2 cm spárami vysypanými štěrkovou drtí. Obdobně jako v případě plochy OL i zde bude
doplněna kompletní technická infrastruktura.
Pitná voda:

Plocha bude napojena na vodovod, vedoucí podél páteřní
komunikace.

Kanalizace:

Bude řešena oddílná pro dešťové a splaškové vody. Dešťové
vody budou primárně zasakovány na pozemcích (ze střech
objektů). Kde nebude možné zasakování, bude řešen odvod
retenční nádrží s řízeným odtokem.

Elektřina:

V území se nachází nadzemní vedení vysokého napětí, které bude
přeloženo

pod

komunikací.
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Plyn

Vedení plynu se nachází v páteřní komunikaci, vedoucí podél
severního okraje řešeného území. Rozvody plynu budou
převážně pod chodníky podél komunikací.

Teplo

Vytápění u jednotlivých objektů bude zajištěno individuálně
plynovými kotli a tepelnými čerpadly.

Veřejné osvětlení

Podél nově vzniklých ulic bude zřízeno veřejné osvětlení formou
pouličních lamp, které budou umístěny v zelených pásech.

21. ČERPACÍ STANICE UŽITKOVÉ VODY
Objekt byl popsán v rámci stávající technické infrastruktury, viz bod 11.
D. POROVNÁNÍ S NELEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI
Spadá-li záměr rozsahem do režimu zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb., pak je vyžadováno
zákonem č. 100/2001 Sb. porovnání s nejlepšími dostupnými technikami. Podle znění jednotlivých
bodů v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, záměr jako celek, ani jeho dílčí části, nespadají do
režimu zákon o integrované prevenci a porovnání s nejlepšími dostupnými technikami tak není
uváděno.
E. SOCIÁLNÍ VAZBY A KAPACITY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ, VČETNĚ TECHNICKÉ
A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
V rámci závěru zjišťovacího řízení byly vzneseny obavy ze sociální soudržnosti stávajících obyvatel
obce a nových obyvatel a návštěvníků resortu. Za občanskou vybavenost označujeme všechny objekty,
či zařízení v území pro trvalé bydlení, které mohou občané využívat. V současné době se v obci
Pasohlávky nachází přibližně 750 obyvatel (ke dni 1.1.2015 to bylo 743 obyvatel). Obec má vlastní
obecní úřad, kostel sv. Anny, školské zařízení, kde děti navštěvují 1. a 2. třídu, přičemž další třídy
vyšší navštěvují v Pohořelicích. Dále je pak k dispozici pošta v obci a knihovna. Ze sportovního vyžití
lze jmenovat například víceúčelové hřiště, venkovní fitpark a cyklostezky v okolí. Samotný záměr
bude rovněž vybaven řadou objektů, které budou sloužit jako občanská vybavenost. Občanská
vybavenost je vše, co je potřebné v místě bydliště k zajištění služeb pro obyvatelstvo.
Předmětná lokalita nebude pouhým rozšířením stávající rekreační zóny. Záměr bude tvořit ucelený
funkční areál, který bude primárně využívat geotermální léčivé vody pro lázeňské účely a dále bude
doplněnou řadou zdravotnických staveb a služeb s obdobným využitím. Jednou ze samostatných
kategorií bude i sociální seniorské bydlení. Samozřejmě pak bude areál doplněn také rekreačními
stavbami, bydlením pro hosty a zaměstnance a dalšími objekty pro různé služby a obchodní činnosti.
Areál se tedy navrhuje tak, aby zajistil veškeré služby jeho uživatelům od lázeňských klientů, pacientů
zdravotnických zařízení, obyvatel seniorského bydlení, či budoucích zaměstnanců. Tím bude tak
prakticky samostatný s minimální závislostí na službách pro místní obyvatele obce Pasohlávky. Od

46

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
ostatních částí rekreačního území bude navíc oddělen pásy zeleně, které z areálu budou tvořit
samostatný prostor, oddělený od okolní zástavby a rekreačních objektů v katastrálním území.
Záměr počítá se zabezpečením všech služeb, jako je ubytování, stravování, kultura, sport, obchody,
servisní služby a podobně. Dopad na stávající občanskou vybavenost, zejména školská zařízení či
dopravní obslužnost obyvatel Pasohlávek nebude významný. Naopak pak bude záměr místním
obyvatelům rozšiřovat dostupnost služeb zdravotnických (např. lékárenské služby, rehabilitace,
regenerace), ale i kulturního či sportovního vyžití.
Z hlediska vybavení technickou infrastrukturou může být významnějším dopadem odvod odpadních
vod na ČOV Pasohlávky. Je však stanovena podmínka, že realizace záměru Resortu Pálava může
proběhnout jen za současné intenzifikace ČOV. Z ostatních technických řešení se domníváme, že
záměr bude samostatně provozuschopný a nedotkne se tak významným způsobem stávající technické
infrastruktury a pohody obyvatel obce Pasohlávky. V rámci záměru jsou zajištěny následující řešení:


zdrojem pitné vody bude skupinový vodovod Hustopeče, kde byla uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí k dodávce vody na množství do výše 166 000 m3 vody. Pro samotný
provoz byla vypočtena hodnota 152 000 m3. Stávající zdroje pitné vody v obci Pasohlávky
a dodávka vody obci, nebude záměrem nijak ovlivněna.



zdroj minerální vody je omezen svou vydatností a povolením a vztahuje se výhradně na
provoz Resortu Pálava. Povoleno je předběžně čerpat 2 l.s-1. S ohledem na to, že tato
minerální voda bude využívána pouze v některých objektech, bylo při předpokládaném počtu
procedur stanoveno, že potřeba minerální vody bude 1,74 l.s-1. Nicméně vydatnost zdroje není
možné jakkoliv měnit a musí tedy být dodržena.



zdroj užitkové vody bude řešen čerpáním z nádrže Nové Mlýny přes stávající čerpací objekt
dle platného povolení k odběru vody. Pro zajištění maximálně povoleného odběru je stanice
vybavena čerpadlem s maximálním výkonem nižším a k překročení limitní hodnoty tak dojít
nemůže. Pro účely zalévání zeleně se předpokládá, že z části bude využito dešťových vod
zachycených v retencích – to je ale předmětem dalšího technického řešení jednotlivých
objektů, které přesahuje stávající rozsah dokumentace.



odpadní vody splaškové budou odváděny na ČOV Pasohlávky. Realizace celého resortu je
podmíněna intenzifikací ČOV. V rámci tzv. II. etapy dojde ke zvýšení na 7 200 EO. V rámci
dalších fází příprav projektu Resortu Pálava bude nutné vypracovat komplexní posouzení pro
zhodnocení dostačující kapacity ČOV Pasohlávky při zohlednění všech okolních provozů.



surovinové zdroje budou zajištěny zásobováním. To bude logisticky řešeno tak, aby došlo
k minimalizaci zátěže na stávající obyvatele obce Pasohlávky – základem bude příjezd od I/52
přes páteřní komunikaci, dále pak logisticky upravený průjezd resortem, využití menších
vozidel.
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spotřeby energií budou řešeny doplněním stávající technické infrastruktury. Bude se jednat
primárně o doplnění elektrického vedení a zemního plynu. V rámci dalších projektových
příprav bude provedena dimenze technické infrastruktury, pro zajištění potřebného množství
elektrické energie a zemního plynu pro provoz celého areálu.



dopravní cesty jsou tvořeny základní páteřní komunikací a jejími větvemi. V době provozu
resortu se očekává, že bude primárně využívána páteřní komunikace ve směru na silnici I/52.
Do obce Pasohlávky se očekává maximálně 20 % vozidel, přičemž se bude jednat o vozidla
osobní. Celý resort bude vybaven parkovacími místy v celkovém navrženém počtu 1 603 míst.
Návrh parkovacích míst byl proveden podle příslušných norem a požadavků dle územní
studie. Při zohlednění možnosti využití hromadné dopravy a bezmotorové dopravy bude počet
parkovacích míst dostačující.

Při zpracování dokumentace byly kapacity objektů navrženy lehce naddimenzované, aby bylo možné
posoudit maximální stav. Jednotlivé objekty mají danou určitou kapacitu, která je dána jeho velikostí,
požárně-bezpečnostním řešením, využitím, nebo i zdrojem termální vody (v případě počtu van
a podobně) či dalšími parametry. Záměr je tedy navržen tak, aby při uvedené kapacitě objektů mohl
bezpečně obsloužit všechny požadavky návštěvníků, včetně zajištění technické infrastruktury.
Skutečný stav, včetně počtu návštěvníků a hostů nelze přesně předem predikovat. Počet návštěvníků je
vždy dán několika dílčími faktory, které se mění dle nabízených služeb, ročních období,
společenských akcí a podobně. Z toho důvodu je právě stanovena kapacita objektů, která reguluje
počet návštěvníků či obyvatel v objektu tak, aby v daný okamžik mohla být služba poskytnuta
v maximální možné míře, za současného splnění bezpečnostních a technických požadavků, tedy
včetně zdroje vody, odvodu odpadních vod, vzduchotechnické parametry a podobně. Nelze tedy
hodnotit negativně záměr kvůli nižší kapacitě jen proto, že nebude možné obsloužit více zákazníků
v jeden okamžik. Na druhé straně ale musí být rovněž stanoveno několik provozních opatření, aby
nedocházelo k zátěži okolí záměru, zejména tedy omezení parkování na příjezdových cestách a na
nezpevněných pozemcích v okolí, rezervační systém pro ubytování hostů a podobně.
Sociální soudržnost stávajících a nových obyvatel
Sociální soudržnost lze volně definovat jako zajištění kapacity a životního standardu bez rozdílů mezi
jednotlivými členy společnosti. V tomto případě byla vznesena obava ze sociální soudržnosti mezi
stávajícími obyvateli a novými přechodnými obyvateli obce Pasohlávky. Obecně záleží na zájmech
jednotlivých skupin obyvatel a schopnosti přizpůsobit se novému ze strany stávajících obyvatel
a naopak zachovat zájmy stávajících obyvatel ze strany návštěvníků. Je zcela pochopitelné, že stávající
obyvatele obce Pasohlávky budou využívat jiné služby a mít jiné zájmy, než přechodní obyvatele
(návštěvníci) resortu. Domníváme se, že záměr nebude zdrojem negativních vlivů pro obyvatele, ale
naopak bude napomáhat sociální soudržnosti, neboť bude sloužit všem lidem bez ohledu na jejich
společenské postavení. K posilování sociální soudržnosti se doporučuje aktivně zapojit stávající
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obyvatele do plánování a realizaci resortu. Někteří obyvatelé obce Pasohlávky mohou v resortu najít
práci, jiní rekreační či sportovní využití, nebo řadu zdravotnických služeb.
Cílem je tedy vytvořit resort, který bude sloužit všem obyvatelům bez rozdílu společenského
postavení, kde budou moci své uplatnění a vyžití najít jak stávající obyvatele obce Pasohlávky
a okolních obcí, tak i návštěvníci ze vzdálenějších oblastí.
B.I.7

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení prací na realizaci: II.Q 2019
Termínem zahájení prací jsou myšleny všechny práce související s přípravou dalších fází projektu,
tedy včetně projektové přípravy, územního řízení a dalších.
Předpokládaný termín dokončení:

IV.Q 2021

Z důvodu majetkoprávních vztahů je možné, že záměr nebude realizován najednou, ale bude
realizován po etapách. Pro účely hodnocení je uvažována doba realizace 2 roky komplexního areálu
Resortu Pálava. Technická infrastruktura bude umožňovat výstavbu jednotlivých objektů nezávisle na
sobě, tedy případně i v etapách.
B.I.8

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Provozem záměru bude dotčena obec Pasohlávky, Jihomoravský kraj, ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Pohořelice, s pověřeným obecním úřadem Pohořelice.
B.I.9

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů, které budou tato
rozhodnutí vydávat

[1]

Územní řízení a stavební povolení.

[2]

Souhlas k odnětí ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a rozhodnutí o výši odvodů
za odnětí půdy ze ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.

[Městský úřad Pohořelice, odbor stavební]

[Krajský úřad Jihomoravského kraje]
[3]

Závazné stanovisko dle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
k umístění a provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší.
[Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí]

[4]

Závazné stanovisko dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
k povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší.
[Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí]

[5]

Stanovisko dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k umístění
stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích míst (v součtu).
[Ministerstvo životního prostředí]
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[6]

Závazné stanovisko dle § 37 odst. 3 písm. B) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivýh
zdrojích, zdrojích minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech
a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) k umístění stavby do ochranného
pásma II. Stupně přírodních léčebných zdrojů .
[Ministerstvo zdravotnictví České republiky]

[7]

Žádost o výjimku dle §56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění k zásahu do biotope zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů a o stanovisko k zásahu do významného krajinného
prvku.
[Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí]
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B.II ÚDAJE O VSTUPECH - ZEJMÉNA PRO VÝSTAVBU A PROVOZ
B.II.1 Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
Na řešeném území se nachází stávající páteřní komunikace a její větve, včetně několika parkovacích
míst pro osobní automobily. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda, ovocný sad
a ostatní plocha. Seznam dotčených pozemků je uveden v tabulce níže. V případě, že se jedná o ornou
půdu či ovocný sad, jsou pozemky vedeny pod ochranou ZPF. Třída ochrany půdy je dána
bonitovanou půdně ekologickou jednotkou BPEJ, což je pětimístný kód sloužící pro rozlišení
klimatických podmínek zemědělsky využívané půdy, které ovlivňují produktivitu a hodnotu půdy.
Existuje 5 základních tříd ochrany I – V. Bonitně nejcennější půdy jsou třídy I, které je možné
odejmout ze ZPF pouze výjimečně. Třída II. označuje nadprůměrnou produkční schopnost půdy a její
zastavění je podmínečně možné, III. třída představuje průměrnou produkční schopnost a je možné ji
využít v územním plánování i pro výstavbu, třídy IV. a V. představují půdy s podprůměrnou
produkční schopností a velmi nízkou produkční schopností, využitelné také pro výstavbu.
Tab. 23 - Seznam dotčených pozemků
Parcelní
číslo

Katastrální území

Výměra [m2]

Druh pozemku

Zemědělský půdní fond
BPEJ

Třída půdy

5767

Pasohlávky

53 087

orná půda

00501

2

5768

Pasohlávky

9 507

ovocný sad

00501

2

5769

Pasohlávky

3 114

ovocný sad

00501

2

5770

Pasohlávky

623
13 783

orná půda

07201
00501

5
2

5771

Pasohlávky

242

ostatní plocha

-

-

5772

Pasohlávky

3 597

ostatní plocha

-

-

3310

Mušov

10 275

ostatní plocha

-

-

3163/590

Mušov

3 568
25 824

orná půda

02110
00501

4
2

3163/591

Mušov

35 275
57 814

ovocný sad

02110
00501

4
2

3163/595

Mušov

16 913

ostatní plocha

-

-

3163/596

Mušov

5 039

orná půda

00501

2

3163/597

Mušov

664

ostatní plocha

-

-

3163/754

Mušov

30 557

ovocný sad

02110
00501

4
2

Podle dále uvedené tabulky se v lokalitě nacházejí tři druhy půd s BPEJ 02110, 00501 a 07201, což
odpovídá třídám ochrany IV, II a V. S ohledem na předpokládanou plochu vynětí 144 600 m2 ze ZPF
bude vynětí probíhat pod dohledem Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

51

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Tab. 24 - Základní bilance řešeného záměru
Dotčené pozemky a plochy

Výměra
[m2]

Celková plocha dotčených pozemků

269 882

Řešená plocha SO a OL

266 434

Celkový zábor půdy v ZPF

144 600 m2

 třída II

114 269

 třída IV

22 266

 třída V

8 065

Část pozemků je vedena ve třídě IV a V. Většina je však ve třídě II. Tyto půdy jsou značeny jako
podmíněně zastavitelné a to zejména s ohledem na územní plán. Záměr bude realizován v souladu
s územním plánem a výstavba je tedy možná. Původní využití pro zemědělské účely bylo již stávající
vybudovanou infrastrukturou výrazně omezeno. U pozemků bude požádáno o vynětí ze ZPF
s ohledem na jejich budoucí využití. V rámci podlimitního záměru odborného léčebného ústavu bylo
již vydáno souhlasné stanovisko k vynětí půdy ze ZPF na pozemku p.č. 3163/590 Krajským úřadem
Jihomoravského kraje. Záměr svým rozsahem nezasahuje žádné půdy určené k plnění funkce lesa
(PUPFL).
V rámci přípravných prací, zejména ve vztahu k vybudované technické infrastruktuře, byl proveden
inženýrskogeologický průzkum. Z geotechnického hlediska se jedná o písčité hlíny, jílovito-písčité
hlíny, písky, jílovité písky, písčité štěrky, písčité jíly a jíly. V místech stávající výstavby ale nejsou
vyžadovány žádné zvláštní požadavky na odvodnění a založení je tak předpokládané na základových
pásech, nebo pilotech.
Základní bilance výkopové zeminy
Mimo výše uvedený zábor půdy plošného charakteru, bude při jeho realizaci vznikat také výkopová
zemina. Ta bude dle charakteru využívána pro obohacení ornice, hrubé terénní úpravy, obsypy
a ozelenění v místě resortu. V případě, že bude využito retenčních nádrží na pozemku pro řízený odtok
dešťových vod, bude se mírně navyšovat množství výkopové zeminy. Tato skutečnost bude případně
řešena v rámci dalších stupňů projektové přípravy a navazujících řízení.
Tab. 25 – Základní bilance půdy

č.

Objekt

Zastavěná
plocha

Sejmutí ornice
při hloubce 0,25
m

Bilance zeminy
dle projektu

[m2]

[m3]

[m3]

1

Medical Wellness

5 450

1 363

8 720

2

Hotel Wellness 4* a konferenční sál

4 800

1 200

7 680

3

Přírodní léčebné lázně
Diagnostické a rehabilitační centrum,
sportovní hala

5 500

1 375

8 800

7 250

1 813

11 600

Centrální parkoviště

4 900

1 225

7 840

4
5a
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5b

Turistické informační centrum

1 100

275

1 760

6

Stavby pro kulturu

1 900

475

190

7

Apartmánové bydlení

4 000

1 000

400

8

Obchod/služby

1 800

450

2 880

9

Restaurace

1 400

350

2 240

Odborný léčebný ústav

4 800

1 200

7 680

10a
10b

Výzkumná a vývojová technika

700

175

1 120

11

Stávající infrastruktura

10 275

-

-

12

Nová infrastruktura
Ubytování zaměstnanců, centrální
kuchyně

14 450

3 613

-

5 150

1 288

8 240

13
14

Domov seniorů

3 800

950

6 080

15

Bydlení pro seniory v rodinných domech

3 000

750

300

16

Bydlení pro seniory v bytových domech

2 400

600

240

17

Apartmánové domy

3 000

750

300

18

Ubytovací zařízení

2 200

550

220

19

Lázeňská zeleň

-

-

-

20

Nová infrastruktura

15 000

3 750

-

21

Čerpací stanice užitkové vody
Mezisoučet

54
102 929 m2

Celková bilance zeminy

-

Celkové množství zeminy

-

23 152 m3

76 290 m3

3

25 459 m

76 709 m3

vč. 15 % přirážky

vč. 10 % přirážky

102 168 m3

Zemina bude dočasně deponována na místě záměru a dle charakteru bude využita následujícím
způsobem. Z orniční vrstvy bude přibližně 50 % využito pro ozelenění v rámci areálu resortu a 50 %
bude využito pro obohacení orniční vrstvy v rámci katastru Pasohlávky. Podorniční vrstva bude
využívána k obsypům a terénním úpravám při výstavbě resortu.
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Vztah záměru k územně-analytickým podkladům
Záměr odpovídá funkčnímu využití ploch v lokalitě tzv. poloostrova. Záměr je zde dlouhodobě
uvažovaný na plochách OL – lázeňské a SO – smíšené obytné dle platného územního plánu obce
Pasohlávky. Mimo využití předmětných ploch definuje územní plán i základní regulativy v území a to
zejména limitní výšku zástavby a zastavěnost, resp. podíl zeleně v jednotlivých funkčních plochách,
zejména pak v ploše lázeňské. Územní plán stanovil dále podmínku, že pro tuto významnou lokalitu
musí být před zahájením povolovacích procesů ke stavbám v daném území zpracovaná Územní studie.
Ta byla v roce 2016 zpracována společností LIVINGSTAV s.r.o. podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb.
Stavební zákon v platném znění a dále v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. O územně analytických
podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobech evidence územně plánovacích činností
v platném znění. Územní studie byla vypracována na základě zadání pořizovatele a schválena jako
podklad, ke kterému se přihlíží při umisťování a povolování staveb.
Výše uvedená Územní studie byla základním podkladem při zpracování podkladů pro
hodnocení vlivů na životní prostředí.
Podle platného územního plánu z června roku 2015 se záměr nachází na plochách označených jako
Z19; Z41 a Z30. V tabulce níže je uvedeno porovnání zastavěné plochy a prostorového uspořádání
s podmínkami dle územního plánu. Zastavění ploch je dáno poměrem zastavěné plochy na pozemku
k jeho celkové výměře. Zbylá část musí být tvořena veřejným prostranstvím, což jsou všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení,
sloužící k obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví. Maximální výška zástavby je nepřekročitelná
výška stavby od nejnižšího bodu původního terénu. Překročena může být pouze technickými
zařízeními, jako jsou antény, satelity, komíny, fotovoltaická zařízení a další.

Obr. 8 – Hlavní výkres územního plánu Pasohlávky,
výřez ploch Z19, Z30 a Z41
[zdroj: ÚP obce Pasohlávky]

54

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Soulad s územním plánem obce Pasohlávky je dále doložen vyjádřením Městského úřadu Pohořelice,
které bylo pro účely dokumentace nově vyžádáno. Ve vyjádření je uvedeno, že v souladu s ÚP není
objekt apartmánového bydlení. Důvodem je základní popis objektu, který ne zcela jednoznačně uvádí
způsob bydlení. Znovu tedy podotýkáme, že se bude jednat výhradně o ubytování rekreační. V rámci
dalších stupňů přípravy záměru musí být objekt a jeho využití vyspecifikováno tak, aby bylo zřejmé,
že se nebude jednat o žádné trvalé bydlení, ani objekt toto umožňující, ale bude se jednat o lázeňskorekreační ubytovací objekt pro hosty. Rovněž pak bude v dalších stupních provedeno zhodnocení
technické infrastruktury, její parametry budou upřesněny, avšak vždy v souladu s územní studií
a územním plánem obce Pasohlávky.
Tab. 26 – Porovnání koeficientu zastavěné plochy a prostorového uspořádání vůči územnímu plánu
Označení
plochy

Funkční využití

Podmínka zastavění a
prostorové uspořádání
KZP = 0,4*) (přípustné 40 %
zastavění ploch).

Z19

OL – plochy
lázeňské

Z30
SO – plochy smíšené
obytné
Z41

Prostorové uspořádání –
přípustná zástavba o výšce
do 4 nadzemních podlaží.
KZP = 0,5*) (přípustné 50 %
zastavění ploch) podle ÚP
pro plochy zastavitelné.
Prostorové uspořádání –
přípustná zástavba o výšce
do 2 nadzemních podlaží.

Porovnání s navrhovaným záměrem
Celková
plocha
Z19
zahrnuje
186 838 m2, z čehož bude zastavěno
68 325 m2. Tomu odpovídá zastavěná
plocha 36,7 %.
Výška objektů na ploše OL je navržena
nejvýše do 4 NP.
Celková plocha Z30 a Z41 zahrnuje
79 596 m2, z čehož bude zastavěno
34 550 m2. Tomu odpovídá zastavěná
plocha 43,4 %.
Výška objektů na ploše SO je navržena
nejvýše do 2 NP.

*KZP = koeficient zastavěné plochy

Územní studie dále blíže rozpracovává a zpřesňuje regulativy ÚP, zejména stanovuje možnosti
umístění jednotlivých objektů (stavební čáry), usměrňuje výšky zástavby, stanovuje plochy zeleně,
koordinuje technickou a dopravní infrastrukturu, včetně dopravy v klidu a řeší návaznosti na okolní
plochy. Dále stanovuje tvary střech, barevné a materiálové řešení staveb a další podrobnosti. Všechny
podmínky byly zohledněny při zpracování podkladového materiálu k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí, zejména tedy následující části.
Uliční čára

Rozhraní vymezující území zastavitelné, území soukromých
pozemků od nezastavitelného území veřejných prostranství.

Stavební čára závazná

Závazné umístění převažující části průčelí hlavní stavby na
pozemku vzhledem k veřejnému prostranství. Uliční čára je
nepřekročitelná pro umístění jakékoliv stavby nebo její části
vyjma ohrazení pozemku. Ostatní stavby mohou být uvnitř
stavební čáry umístěny libovolně. Hlavní stavby mohou tvořit
souvislou i přerušovanou zástavbu.
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(vyznačeno v situaci v příloze s legendou)
Jinak také stavební čára určuje rozhraní mezi zastavitelnou

Stavební hranice

částí pozemku a jeho nezastavitelnou částí, vyjma ohrazení
pozemku. Stavby mohou být uvnitř stavební hranice umístěny
libovolně.
Maximální výška zástavby

Na ploše Z19 zástavba do max. výšky 4 NP, optimálně je
doporučeno 3 NP, v lokalitě Z41 a Z30 do 2 NP. Výška může
být překročena pouze technickými zařízeními, např. antény,
komíny, fotovoltaické zařízení a podobně.

Tvar zástavby a uspořádání střechy

Připouští se plochý tvar střechy s možnými ustupujícími
podlažími do maximální povolené výšky zástavby.

Zastavěnost pozemků

Viz výše uvedené regulace dle ÚP – KZP. U plochy SO je
v rámci územní studie uveden KZP = 0,7.

Veřejná prostranství

Všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící
k obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.

Výše uvedené regulace byly dále zohledněny a zpřesněny pro jednotlivé plochy SO a OL:
Regulace plochy SO

Uliční čára je vzdálena od nejbližšího bodu veřejného komunikačního prostoru
min. 5 m. Maximální výška 2 NP, doporučeno použití intenzivních nebo
extenzivních zelených střech. Barva fasády by měla být v odstínech bílé
a světlé teplé pastelové barvy a konstrukce je vhodné zejména obložit
kamenem nebo dřevem. Úroveň podlahy bude respektovat bezbariérové
přístupy. Oplocení pozemků mezi rekreačními objekty a veřejným prostorem
komunikace se nepřipouští, předzahrádky je možno vhodně osázet zelení,
nebo provést zahraní úpravy. Objekty sociálních služeb je možné oplotit, aby
vznikla soukromá zahrada. Oplocení je možné do max. výšky 2,0 m pletivem
a doplnění vhodnými zahradními úpravami – živým plotem.

Regulace plochy OL

Závazně určena uliční čára min. 20 m od páteřní komunikace, aby bylo možné
vysázet stromořadí a dále je vymezena stavební čára nepřekročitelná,
vymezující veřejný prostor. Střechy objektů ploché, maximální výška 4 NP,
doporučeno použití intenzivních nebo extenzivních zelených střech. Barevné
řešení není v územní studii specifikováno, doporučuje se použití přírodních
materiálů a barevných odstínů bílé a teplých pastelových barev.
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B.II.2 Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Základním vstupem ať už ve fázi výstavby, nebo samotného provozu bude voda. Voda bude
využívána pitná, užitková a dále pak lázeňská minerální. V době budování záměru není možné přesně
specifikovat množství vody. Většina produktů bude dovážena v hotovém stavu, připravená k použití,
včetně betonových směsí. Voda je pak dále využívána i pro případ skrápění ploch z důvodů eliminace
prašnosti. Vody pro fázi výstavby budou převážně dováženy cisternovými vozy, ev. je možné využít
užitkovou vodu pro skrápění z nádrže dle povolení – viz níže.
A. Zdroj pitné vody
Podél páteřní komunikace vede veřejný vodovod, který byl vybudován při realizaci technické
infrastruktury a který je součástí skupinového vodovodu Hustopeče, ve správě Vodovodů a kanalizací
Břeclav a.s. (dále jen VaK Břeclav a.s.). Využívány jsou zejména vrty zdroje Nová Ves. Mezi
společností VaK Břeclav a.s. a Thermal Pasohlávky a.s. byla v rámci přípravy záměru uzavřena
předběžná dohoda o dodávce pitné vody, kde je garantováno množství do výše 166 000 m3 vody za
rok, čemuž odpovídá průměrný vteřinový průtok 5,3 l.s-1.
Hodnoty spotřeby vody v rámci resortu Pálava byly stanoveny na základě směrných hodnot spotřeby
vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dále s přihlédnutím k obdobným záměrům a zkušeností
projekční společnosti. Hodnoty byly oproti vyhlášce nadhodnoceny na straně rezervy.
Celkové množství pitné vody v době provozu resortu:

110 000 m3 plocha OL
42 000 m3 plocha SO

Tab. 27 – Porovnání dodaného a požadovaného množství pitné vody (uvažován rok realizace 2021)
Sledované parametry
Roční spotřeba vody
Průměrná vteřinová spotřeba

Množství vody garantované VaK
Břeclav a.s.

Požadované množství vody
k provozu resortu Pálava

166 000 m3

152 000 m3

5,3 l.s-1

4,8 l.s-1

Z uvedené tabulky plyne, že dodavatel VaK Břeclav a.s. je schopen obsloužit celý záměr společnosti
Thermal Pasohlávky a.s.
B. Zdroj minerální vody
Podle lázeňského zákona č. 164/2001 Sb. je přírodní léčivým zdrojem přirozeně se vyskytující
minerální voda, plyn nebo peloid (rašelina), které mají vlastnosti vhodné pro léčebné využití. Záměr se
nachází v II. stupni ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody ve
smyslu § 21 zákona č. 164/2001 Sb., v k.ú. Pasohlávky. Zdroje jsou tvořeny dvěma vrty Mušov-3G,
který se nachází na dnešním parkovišti a dále pak Pasohlávky-2G v blízkosti obce Pasohlávky.
V současné době jsou zdroje minerálních vod využívány pro objekty Aqualandu Moravia.
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K provozu areálu Resort Pálava bude využíván zdroj Mušov-3G (ozn. Mu 3G), který se nachází cca
350 metrů východně od záměru na pozemku p.č. 3164/204, k.ú. Mušov. V následující tabulce jsou
uvedeny základní charakteristiky zdroje Mu 3G, který je podle vyhlášky č. 423/2001 Sb., o zdrojích
a lázních veden jako teplá, silně mineralizovaná minerální vody sírano-chloridového sodného typu.
Tab. 28 – Charakteristiky zdroje Mušov 3G
Základní charakteristiky zdroje

Hodnoty

Hloubka

1 450 m

Teplota termální vody na počvě vrtu (dno vrtu)

až 49,7 °C

Maximální vydatnost zdroje

8 l.s-1

Teplota vody na povrchu

34,2 – 40,3 °C

Pro potřeby lázeňských účelů byla je od roku 2012 smluvně doložena hodnota 2 l.s-1 se společností
STAVCOM – HP a.s., která se zavázala toto množství společnosti Thermal Pasohlávky a.s. dodávat
po vybudování technické infrastruktury. Společnost STAVCOM-HP disponuje pro zdroj Mu 3G
oprávněním na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví – Českého inspektorátu lázní a zřídel.
Při stanovení základní bilance bylo uvažováno s maximálním provozem všech zařízení, kde bude
lázeňská voda využívána, čili zejména OLÚ, Medical Wellness, Přírodní léčebné lázně a Diagnostické
a rehabilitační centrum. Na základě odborných propočtů v době přípravy záměru byly stanoveny níže
uvedené hodnoty minerální vody. V kalkulaci se vycházelo z následujících údajů:
Navržený počet van (bazénů) v areálu resortu

25 van

Průměrný objem vany

300 l

Uvažovaná denní provozní doba procedur

10 hodin

Spotřeba lázeňské vody během provozu

1,74 l.s-1

Skutečná spotřeba by měla být ve skutečnosti nejméně o 30 % nižší s ohledem na to, že výpočet byl
v rámci návrhu proveden na maximalizované hodnoty. Z výše uvedeného plyne, že při požadované
spotřebě 1,74 l.s-1 bude tato pokryta ze zdroje Mu 3G. Při teoreticky celoročním nepřetržitém provozu
po dobu 3 650 hodin (10 hod. za den) by spotřeba odpovídala hodnotě cca 23 000 m3 minerální vody.
C. Čerpání užitkové vody
Pro účely zásobování užitkovou vodou je od roku 2012 povolen odběr povrchové vody z nádrže Nové
Mlýny přes čerpací objekt, jehož popis byl uveden v části B.I.6. v rámci stávající technické
infrastruktury. V suterénu objektu se nachází nádrže (jímky) na surovou a užitkovou vodu, v horní
části je pak filtrační zařízení. Voda má sloužit zejména pro zálivku zeleně v rámci areálu resortu,
případně bude využita i ke skrápění ploch, eliminaci prašnosti a další úklidové práce. Povolení
k odběru bylo vydáno společně se stavebním povolením ke dni 19. 9. 2012, pod č.j. MUPO
34345/2012 s následujícími parametry:
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Průměrný povolený odběr:

30 l.s-1

Maximální povolený odběr:

50 l.s-1

Maximální měsíční odběr:

43 200 m3

Roční povolený odběr:

289 200 m3

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:

6 (duben – září)

Čerpací stanice má maximální výkon 45 l.s-1, čímž je zajištěno, že v rámci záměru nedojde
k překročení maximálního povoleného odběru. Vtokový objekt je rovněž umístěn tak, aby bylo
zjištěno stálé nadržení hladiny vody v čerpací nádrži.
B.II.3 Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)
Záměr bude zejména v době výstavby zdrojem různorodých surovinových zdrojů. Bude se ale jednat
o běžné stavební hmoty a materiály dovážené na stavbu, které jsou odvislé od konkrétního provedení
jednotlivých objektů a nelze je v této fázi přípravy jednoznačně vyčíslit. Většina produktů bude
dovážena v hotovém stavu k přímé aplikaci či montáží.
Během samotného provozu nebudou kladeny žádné zvláštní nároky na surovinové zdroje. Lze
uvést běžné provozní zdroje pro jednotlivé objekty, včetně zdravotnických materiálů. Může se
jednat i o látky závadné vodám či nebezpečné látky v omezeném množství, jako je například
benzin pro údržbu (sekačky) areálu, oleje a maziva k údržbě zařízení, léčiva, úklidové
prostředky a další. V rámci areálu bude zajištěno jejich skladování na příslušně označeném
a zabezpečeném místě. S ohledem na to, že se však bude jednat s největší pravděpodobností
i provozní množství těchto prostředků, lze úniky a případné havarijní stavy prakticky vyloučit.
B.II.4 Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)
Spotřeba elektrické energie
V současné době se v místě nachází část slaboproudého vedení a nadzemní vedení vysokého napětí,
které bude přeloženo pod zem, a nově budou zřízeny trafostanice pro distribuci elektrické energie.
V průběhu výstavby záměru budou využívány stávající zdroje elektrické energie, které budou
postupně rozšiřovány podle výstavby resortu. Při provozu bude elektřina využívána k samotnému
provozu jednotlivých objektů, pro osvětlení, klimatizační jednotky, tepelná čerpadla, elektroniku
zařízení a další. Záložní zdroj se nepředpokládá, bude zajištěno pomocí UPS zdrojů
Předběžně vypočtená spotřeba elektrické energie při provozu záměru: 66 500 MWh.rok-1
Uvedená spotřeba je pouhým odhadem ve fázi projektové přípravy. Spotřeba bude závislá na počtu
připojených spotřebičů a na obsazenosti resortu. Trafostanice u objektů budou navrhovány s ohledem
na jejich využití tak, aby kapacitně vyhovovaly energetickým požadavkům, které budou stanoveny
v rámci navazujících řízení.
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Spotřeba zemního plynu
V době výstavby se nepředpokládá využívání zemního plynu. Ten bude využíván výhradně pro účely
vytápění vybraných objektů. Vedení plynu se nachází u páteřní komunikace z obce Pasohlávky. Nově
budou vybudovány podél chodníků a komunikací rozvody do celého areálu resortu. V současné době
dochází k přípravě plynovodu Nová Ves, kterým bude zajištěn rozvod plynu k areálu a možnost jeho
využití.
Tab. 29 – Spotřeba plynu, tepla a kotle pro vytápění
ozn.

Objekt

Počet
[ks]

Kotle pro vytápění
Výkon
Výkon celkem
[kW]
[kW]

Spotřeba zemního
plynu
[m3.rok-1]

1

Medical Wellness

3

311

933

170 800

2

Hotel Wellness 4* +
konferenční sál

4

150

600

106 515

3

Přírodní léčebné lázně

3

311

933

160 500

4

Diagnostické a
rehabilitační centrum,
sportovní hala

3

311

933

182 000

5a

Centrální parkoviště

-

-

-

-

5b

Turistické informační
centrum

2

60

120

47 325

6

Stavby pro kulturu

2

60

120

20 955

7

Apartmánové bydlení

10

60

600

100 250

8

Obchod/služby

6

60

360

55 500

9

Restaurace

2

150

300

35 300

10a

Odborný léčebný ústav

4

150

600

35 300

10b

Výzkumná a vývojová
klinika

3

60

180

55 000

13

Ubytování zaměstnanců,
centrální kuchyně

3

246

738

118 260

14

Domov seniorů

4

150

600

87 410

15

Bydlení pro seniory v RD

41

13

533

83 765

16

Bydlení pro seniory v BD

14

35

490

67 090

17

Apartmánové domy

10

49

490

81 115

18

Ubytovací zařízení

4

80

320

47 400

-

Další objekty 19 až 21 nejsou uváděny, neboť se jedná o infrastrukturu a zeleň.
Celková spotřeba zemního plynu

1 454 458 m3.rok-1

Kotelny budou umístěny v jednotlivých objektech do tzv. technických místností. Ty se nacházejí
většinou v přízemí, nebo v 1. podzemním podlaží objektu. Výduchy (komíny) jsou pak vyvedeny nad
střechu jednotlivých objektů.
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B.II.5 Biologická rozmanitost
Biologická rozmanitost (biodiverzita) dle článku 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti je chápána jako variabilita
všech žijících organismů včetně suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických
komplexů, jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy.

Území se nachází v místě bývalého ovocného sadu. Dnes se zde nachází převážně volné kosené
zatravněné plochy, s vybudovanou základní technickou a dopravní infrastrukturou. Území se nachází
v Lechovském bioregionu a panonské biogeografické oblasti. Potenciálně přirozenou vegetací jsou tak
ve východní části území sprašové doubravy, v západní prvosenkové dubohabřiny. V dotčeném území
se dle mapování biotopů nenacházejí žádné přirodní biotopy. Záměr nezasahuje ani do žádného zvláště
chráněného území a vliv na lokality soustavy NATURA 2000 byl rovněž vyloučen. Západní
a jihozápadní část území je tvořena ochranným pásmem nadregionálního biokoridoru Soutok – Údolí
Dyje. Realizací záměru nebudou přímo dotčeny prvky ÚSES, ani významné krajinné prvky. Migrační
schopnost se realizací záměru rovněž nezmění, neboť územím záměru není dotčeno žádné migračně
významné území a ani zde neprobíhá žádný dálková migrační koridor.
V této části dokumentace je uvedena základní biologická charakteristika území a základní vztah
k biologické rozmanitosti. Podrobněji je popis uveden v rámci přílohy dokumentace Biologický
průzkum včetně vyhodnocení vlivů na biologickou rozmanitost a dále pak v kapitolách C.II.4, kde
je uveden popis lokality a v kapitole D.I.7, kde je uvedeno hodnocení vlivů záměru na
biologickou rozmanitost.
Území záměru je mozaikou přírodních a polopřírodních společenstev. Na svažité jižní části pozemku
nad vodní plochu VD Nové Mlýny – horní nádrž se vyskytují zejména travní porosty různé kvality, ve
východní části zachovalý fragment teplomilných trávníků. Plocha je příležitostně kosena a na většině
plochy zarůstá silnějším druhem, ovsíkem vyvýšeným. V jižním cípu území převažují travní porosty
s ruderálními druhy rostlin a nálety dřevin. Severně od těchto ploch v poměrně významném rozsahu
území, kde je plánovaná realizace záměru byly v minulosti ovocné sady, kde jsou v současné době
lipnice, jílek vytrvalý a kostřavy. Vegetace je mezernatá a dominují ruderální druhy. Travnaté plochy
zde zarůstají náletem keřů. V západní části plochy nalezneme liniový porost bezu černého s příměsí
náletových dřevin. Podél jihozápadní hranice území mezi cyklostezkou a zájmovým územím se pak
nachází hustý porost dřevin.
Travní porosty obývají společenstva bezobratlých živočichů běžně se vyskytujících druhů, ale i druhů
vázaných na narušené a obnažené výslunné plochy. Zaznamenáno zde bylo celkem 131 druhů hmyzu,
4 druhy pavouků. Ze zvláště chráněných druhů zaznamenán výskyt kudlanky nábožné, na kvetoucích
plevelech dělnice čmeláka zemního a dospělci zlatohlávka huňatého a zlatohlávka tmavého. Na mezi
podél cyklostezky byl pak objeven výskyt kriticky ohroženého motýla pestrokřídlece podražcového.
V rámci celého území je uvažován výskyt ještěrky obecné. Na okrajích porostů trnovníku pak dále
zastižen silně ohrožený slepýš křehký. V území se dále vyskytují běžné druhy ptactva – pěvců, kteří
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hnízdí v navazujících dřevinných porostech podél nádrže a v keřových porostech východně od
zájmového území. Pouze ojediněle byly zastiženy hrožené druhy, jako je kavka obecná či koroptev
polní. Na keřové porosty je pak vázán výskyt ťuhýka obecného. Nejhojnějšími druhy savců jsou běžní
drobní savci obývající zemědělskou krajinu. Na břehu vodní nádrže byl pak nalezen trus vydry říční.
Při večerním průzkumu byl dále detekován výskyt netopýra vodního a netopýra rezavého, kteří patří
mezi silně ohrožené druhy.
V jižní části lokality jsou cenné travní porosty, které jsou biotopem zvláště chráněných a ohrožených
druhů rostlin. Doporučuje se tak provést jejich transfer do lokalit odsouhlasených orgánem ochrany
přírody. Podél břehu Novomlýnské nádrže budou zasaženy některé dřeviny v jižní a jihozápadní části
území. Nejedná se o dendrologicky významné jedince, ale jde o vhodné hnízdní biotopy. Z toho
důvodu je nutné provádět kácení mimo období hnízdění. V jihozápadní části se pak doporučuje
stávající porosty ponechat. Dále se doporučuje ponechat biotop pestrokřídlece podražcového, případně
doplnit vhodné dosadby jeho živné rostliny nebo housenek. Dále bude vhodné území doplnit směsí
nektaronosných či pylonosných květin, které budou sloužit jako potravinový zdroj pro dospělé motýly
a chráněné zlatohlávky a čmeláky. Očekává se, že po dokončení realizace záměru budou dále záměr
znovu kolonizovat plazi, proto je vhodné doplnit území také osluněnými trávníky s vhodnými úkryty.
U obratlovců se nepředpokládá významné ovlivnění a snížení početnosti jejich populací. V okolí se
vyskytují vhodné biotopy obdobné kvality.
Předložený záměr není v současné době přesným způsobem architektonicky popsán. Je však
pravděpodobné, že v rámci některých objektů bude využíváno i výrazněji prosklených ploch. Z toho
důvodu bude nutné realizovat opatření pro omezení střetu ptactva se sklem. To znamená pokrytí oken
kontrastními vzory, použití samolepek s UV efektem, které jsou pro lidské oko neviditelné, ale díky
schopnosti ptactva vidět ultrafialovou část světelného spektra, jsou pro ně efektivní. Další alternativou
jsou pak různá krmítka u okna, což způsobí zpomalení rychlosti letu ptactva, nebo použití rolet či
žaluzií. Dalším možným způsobem je pak využití speciálních skel, ve kterých ptactvo vidí vzor
(hustou síť), která pro lidské oko není viditelná.
Z hlediska likvidace odpadních a srážkových vod bude prováděna tato část v souladu s platnou
legislativou při dodržení příslušných norem a legislativních parametrů. Z tohoto pohledu vypouštění
odpadní vody přes ČOV negativním způsobem neovlivní biologickou rozmanitost.
Již v současné době působí na lokalitu celá řada rušivých vlivů – Aqualand Moravia, kemp Merkur či
cyklostezka, které do lokality přivádějí značný pohyb osob. Záměrem dojde k jejich navýšení. V okolí
záměru se nacházejí zemědělsky obhospodařované pozemky, které nehostí početné populace
živočichů, které jsou citlivé na působení rušivých vlivů. Z jižní části přiléhá k místu záměru vodní
hladina Novomlýnské nádrže, která je biotopem řady ptáků. V příbřežní zóně, která se přimyká
k hranici plánované výsadby, je výskyt příbřežního porostu rostlin limitován pouze na mezernatý
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liniový porost orobince širokolistého a rákosu obecného. V příbřežní zóně nebylo zjištěno hnízdění
žádných zvláště chráněných druhů ptáků, pouze rákosníka velkého a slípky zelenonohé. Při realizaci
nejníže položeného objektu restaurace u hladiny vodní nádrže bude nutné dbát na dobrý stav
používané mechanizace a přizpůsobit technické řešení lokálním podmínkám.
Pro omezení vlivu světelné zátěže je nutné stanovit počty svítidel a dobu svícení v souladu s platnou
legislativou a příslušnými normami.
V rámci ČR je přijata Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016 až 2025,
která zahrnuje propojení cílů, které se zaměřují na hlavní příčiny úbytku biologické rozmanitosti
a usilují o snížení hlavních tlaků na přírodu a ekosystémové služby v EU. V následujícím textu je
provedeno porovnání se základními čtyřmi prioritám ve vztahu k uvedené strategii:
 priorita 1 – společnost uznávající hodnotu přírodních zdrojů
Resort Pálava se nachází v oblasti, která je významným způsobem turisticky využívána
k rekreaci. Nachází se na břehu Novomlýnských nádrží, které jsou centrem biodiverzity
a jsou také využívány například k rybaření. V širším okolí je dále několik přírodně cenných
a významných oblastí (například Pálavské vrchy, biosférická rezervace Dolní Morava
či Lednicko-valtický areál). Doporučuje se udržovat v areálu trvale udržitelný cestovní ruch,
formou cykloturistiky, vhodných informačních materiálů či seznamovacích tabulí, které
budou informovat o unikátním prostředí v lokalitě.
 priorita 2 – dlouhodobě prosperující biodiverzita a ochrana přírodních procesů
Výstavbou dojde k urbanizaci krajiny, což bude zmírněno vegetačními úpravami, kdy
živočichové a rostliny mohou území znovu kolonizovat. Před zahájením bude nutné požádat
o udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Dále jsou navržena
konkrétní opatření pro eliminaci negativních vlivů.
 priorita 3 – šetrné využívání přírodních zdrojů
V rámci záměru dochází k záborů pozemků v ZPF (dnes již bez obhospodařování), nicméně
záměr je řešen v souladu s územním plánem obce a řešení vychází z platné územní studie.
Čerpání vod, včetně minerální vody a vypouštění vod odpadních bude řešeno v souladu
s platnými právními požadavky. Pokud to bude technicky a hydrogeologicky možné, bude
při realizaci preferováno zasakování srážkových vod v místě před jejich odvodem do
nádrže.
 priorita 4 – zajištění aktuálních a relevantních informací
Realizací záměru dojde k podpoře cestovního ruchu. Doporučuje se zajistit informační
materiály o biodiverzitě a cílech ochrany. Instalovat informační panely, realizovat naučné
stezky a podobně.
Záměr na základě navrženého rozsahu při dodržení požadavků na zmírňující a kompenzační opatření,
není v rozporu se Strategií ochrany biodiverzity ČR v období 2016 až 2025.
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B.II.6 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)
Území je v současné době vybaveno přípravou pro základní technickou infrastrukturu, která spočívá
zejména ve vybudované páteřní komunikaci a jednotlivých větvích komunikace.
A. Koncepce dopravy a technické infrastruktury
Koncepce řeší jednotlivé druhy dopravy od základní pěší a cyklistické dopravy, přes hromadnou
dopravu, individuální automobilovou dopravu a statickou dopravu.
Pěší doprava:

Do centrální části zájmového areálu nebude umožněn vjezd
automobilů mimo obslužnou dopravu. Podél komunikací jsou
řešeny chodníky o šířce 1,5 až 2 metry. Součástí území budou
i samostatné pěší stezky, čímž bude zajištěna pěší vazba mezi
cyklostezkou v jižním území, páteřní komunikací a břehem
vodní nádrže Nové Mlýny.

Cyklistická doprava:

Nová cyklostezka se nenavrhuje. Cyklisti budou využívat
komunikace pro vozidla, případně společná území pro pěší.
Stávající cyklostezka v jižní části území bude zachována.

Hromadná doprava

V severní části území je navržena autobusová zastávka. Místo
je voleno s ohledem na další objekty v okolí – hotel, komerční
vybavení. V docházkové vzdálenosti 15 minut se nacházejí
stávající

zastávky

v obci

Pasohlávky,

nebo

u

areálu

Aqualandu Moravia.
Individuální automobilová doprava

Komunikace jsou navrženy asfaltové, obousměrné o šířce 6,0
a 6,5 metru. V lokalitě Z41 (plochy SO) jsou navrhovány
komunikace

jednosměrné

o

šířce

4,0

metru.

Řešení

komunikací je navrženo tak, aby byla umožněna vhodná
orientace budov vůči světovým stranám i vůči terénu a rovněž
aby

bylo

zajištěno

adekvátní

napojení

na

stávající

komunikace. Jednotlivé komunikace pak budou propojeny
stezkami pro pěší.
Statická doprava

Osobní vozidla trvalých obyvatel budou parkovat na vlastních
pozemcích v souladu s platnou legislativou. Pro návštěvníky
se navrhuje několik parkovacích ploch ve veřejných
prostranstvích podél komunikací, objektů, nebo pod úrovní
objektů v podzemních podlažích. Dále pak v severní části
areálu lázeňské zóny bude objekt pro hromadné garáže
a parkování vozidel. Cílem je omezení negativních vlivů
dopravy v lázeňském centru.
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Na následujících obrázcích je rozkreslena situace řešení komunikací. Stávající komunikace je
obousměrná, šíře 6,0 metru. Na tuto komunikaci budou napojeny rovněž obousměrné komunikace šíře
6,0 m a chodníkem o šířce 1,5 metru. V jihozápadní části území je navržena komunikace nová v šířce
6,0 m se zeleným pásem šíře 3,0 a chodníkem na obou stranách o šířce 1,5 metru. Veřejný prostor tak
bude min. 12 metru. Níže uvedená grafická znázornění vycházejí z územní studie, vypracované
společností LIVINGSTAV.

V lokalitě označené jako Z41 (plochy SO) na ně budou navazovat komunikace jednosměrné
s komunikací o šířce 4,0 metru a chodníky o šířce 1,5 metru. Veřejný prostor tedy bude min. 7,0
metru.

Na jednosměrné komunikace bude navazovat obousměrná komunikace šíře 5,5 metru se zeleným
pásem s parkovacími místy pro terasové domy a chodníkem o šířce 1,5 metru.
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Přibližné složení komunikace
Pojezdová část komunikace bude tvořena živičným povrchem normy v obdobném provedení jako
stávající páteřní komunikace a její větve. Předpokládá se přibližně následující skladba dle příslušných
norem pro složení komunikací:


ACO 11+ 50/70

(ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121)

40 mm



spojovací postřik PS-E 0,25 kg/m2

(ČSN 73 6129)

-



ACO 16+ 50/70

(ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121)

50 mm



infiltrační postřik PI-E 1,5 kg/m2

(ČSN 73 6129)

-



mechanicky zpevněné kamenivo MZKGC, fr. 0-32 mm (ČSN 73 6126-1)



štěrkodrť ŠDb fr. 0-63 mm

(ČSN 73 6126-1)

150 mm
min. 150 mm

Koncepce technické infrastruktury
Ve stávajícím stavu je vybudována základní část technické infrastruktury, která je základním prvkem
pro rozvoj lázeňské a rekreační zóny v Pasohlávkách. V území byla vybudována dále i základní
technická infrastruktura – plynovod, veřejné osvětlení, dešťová a splašková kanalizace, vodovod
a slaboproudé rozvody. Nově bude areál napojen na základní stávající technickou infrastrukturu.
Podrobněji bude její provedení řešeno v rámci navazujících řízení k jednotlivým objektům areálu.
Použity přitom budou materiály určené vždy pro konkrétní použití dle příslušných norem.
Pitná voda

Vodovod byl vybudován v rámci stavby páteřní komunikace areálu.
Vodovod od obecního zdroje vede podél komunikace z obce
Pasohlávky dále k silnici I/52.

Kanalizace

Kanalizace bude řešena jako oddílná. Část dešťové a splaškové
kanalizace se již dnes v území nachází. Kanalizace splašková prochází
přímo řešeným územím jako kanalizační sběrač ČOV, dále pak vede
podél komunikace spojující Pasohlávky a I/52. Dešťové vody ze
zpevněných cest budou odváděny oddělenou kanalizací, která bude
umístěna při okrajích komunikací. Při komunikacích se navrhují pásy
66

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
zeleně pro zasakování dešťových vod. U centrálního parkoviště se
navrhuje odlučovač ropných látek. Dešťové vody pak budou odváděny
do výústního objektu v horní části VD Nové Mlýny.
Dešťové vody ze střech objektů budou primárně vsakovány na
pozemku investora. V případě, že nebude možné zasakování provádět,
bude zajištěn jejich odvod do podzemní retenční nádrže na pozemku
s řízeným odtokem do kanalizace, nebo přímým odtokem do
kanalizace. Dále pak budou dešťové vody zasakovány přirozeným
způsobem na nezpevněných plochách zeleně.
Elektřina

V území se nachází část slaboproudého vedení a nadzemní vedení
vysokého napětí. VN bude přeloženo pod zem a zřízeny budou nové
trafostanice pro distribuci energie. Uložení vedení se předpokládá
převážně v zelených pásech veřejného prostranství podél komunikací.

Plyn

Vedení plynu se nachází podél komunikace z obce Pasohlávky. Nové
rozvody v areálu budou umístěny pod chodníky podél komunikací.

Teplo

Vytápění jednotlivých objektů bude individuální, převážně pomocí
plynových topidel v kombinaci s tepelnými čerpadly. Vytápění
pomocí centrálního zdroje tepla není uvažováno.

Elektronická komunikace

Západní a jižní části řešeného území jsou lemovány vedením
sdělovacích kabelů. Částečně tedy zasahují i na dotčené pozemky
záměrem. V rámci navazujících řízení bude řešeno se správcem
vedení, aby nedošlo k jeho dotčení, případně bude provedeno
přeložení do veřejných prostor.

Veřejné osvětlení

Část veřejného osvětlení podél páteřní komunikace je již vybudováno.
Nově budou vzniklé ulice doplněny veřejným osvětlením formou
pouličních lamp, které budou umístěny v zelených pásech podél
komunikací.

B. Dopravní zátěž území a intenzity dopravy
Záměr bude využívat stávající příjezdovou komunikaci (vybudovanou páteřní komunikaci a její větve)
s následným sjezdem převážně na komunikaci I/52, méně často pak ve směru do obce Pasohlávky na
komunikaci III/39614. V území je dlouhodobě připravovaná realizace dálnice D52, která by měla
propojit trasu Brno – Vídeň. Souhlasné stanovisko EIA je vydáno k variantě 1x, která se v blízkosti
Pasohlávky nachází v úrovni stávající komunikace I/52. Dosud však není přesně známo, kdy dojde
k její realizaci, nicméně předpokládá se, že do budoucna bude hlavní komunikací, využívanou pro
dopravu v rámci resortu Pálava se snadnou dostupností Brna, nebo Vídně. Na komunikaci I/52 v místě
křížení se silnicí III/39614 ve směru na Pasohlávky a III/41621 ve směru na Iváň se očekává výstavba
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mimoúrovňové křižovatky pro napojení na dálnici D52. Pro napojení rekreační oblasti bude
vybudována silnice podél dálnice k MÚK Iváň částečně využívající stávající I/52. Obecně tak lze
konstatovat, že záměr Thermal Pasohlávky – Resort Pálava bude po realizaci využívat zejména dálnici
D52. V případě osobních vozidel z okolních obcí budou využívány i ostatní komunikace nižších tříd.
Intenzity dopravy na komunikaci I/52 a páteřní komunikaci
Nadřazenou komunikační síť představuje silnice I/52,
která je dosud hlavní trasou z Brna na Vídeň. Jedná se
o silnici I. třídy, na které bylo v roce 2016 provedeno
sčítání dopravy Ředitelstvím silnic a dálnic. Intenzity jsou
uvedeny v následující tabulce, přičemž je proveden
přepočet na výpočtový rok dokončení záměru 2021.
Intenzity jsou uváděny ze sčítacího úseku 6-2170.
V budoucnu se předpokládá vybudování dálnice D52, kdy

Obr. 9 – Vyznačení sčítacího úseku 62170 na komunikaci I/52 [zdroj: ŘSD]

následně dojde i ke zvýšení intenzit dopravy. S ohledem
na to, že však termín realizace není známý, jsou uvažovány pro další hodnocení stávající intenzity
dopravy s přepočtem na příslušný výpočtový rok. Informativně jsou pak uvedeny hodnoty intenzit
dopravy na dálnici D52 dle dokumentace z listopadu 2003. Dle této dokumentace je očekávaná
intenzita na dálnici D52 v úseku MÚK Iváň – MÚK Dolní Dunajovice následující:
Tab. 30 – Intenzity na dálnici D52 dle dokumentace EIA (listopad 2003, HBH Projekt spol. s r.o.)
Úsek

Druh vozidel

Intenzity na
komunikaci 2020

Přepočtový
koeficient dle TP
225 pro rok 2021 *)

Intenzity na
komunikaci 2021

D52
MÚK Iváň
MÚK Dolní
Dunajovice

nákladní vozidla

2 691

1,072

2 885

osobní vozidla

16 941

1,094

18 534

Pozn.: Přepočet byl proveden zjednodušeně podle technických podmínek TP225 (červen 2018) pro účely porovnání
s intenzitami na komunikaci I/52 – u nákladních vozidel není rozlišován koeficient přepočtu na lehká a těžká nákladní
vozidla, neboť je v tomto případě koeficient identický pro obě kategorie, pro kategorii silnice dálnice a vzdálenost více než
20 km od krajského města. Koeficient pro rok 2021 byl stanoven lineární interpolací z období 2020 až 2025.

Porovnáme-li intenzity stávající komunikace I/52 v přepočtu na rok 2021 a intenzity na budoucí
dálnici D52, pak lze konstatovat, že dojde k navýšení v lokalitě o téměř dvojnásobné intenzity vozidel.
Vlivem záměru resortu Pálava dojde ale k dalšímu nárůstu dopravy v lokalitě, jak je uvedeno níže.
V rámci dokumentace EIA k výše uvedenému záměru dálnice D52 nebylo dohledáno, zda komunikace
má stanovenu maximální zatížitelnost co do počtu vozidel. Lze však ale předpokládat, že materiálově
bude komunikace odpovídat obdobným dálnicím na území ČR, kde jsou intenzity vozidel i více než
dvojnásobné oproti stavu navrhovanému v dokumentaci EIA pro D52 (dříve R52). Dálnice D52 by tak
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měla být připravena i pro následné využití k záměru resortu Pálava a uvažovanému počtu navýšení
počtu vozidel. Podle portálu ceskedalnice.cz je uváděna intenzita na D52 max. 42 tis. aut/24 hod.
V současné době je lokalita okolo záměru významně zatížena dopravou, zejména v souvislosti
s provozem stávající rekreační oblasti, včetně významného Aqualandu Moravia. Tato doprava je však
směrována převážně ze silnice I/52 na okraj páteřní komunikace. Dále do obce Pasohlávky pokračuje
pouze dílčí část. U páteřní komunikace byly intenzity stanoveny v rámci projektové přípravy. Na
páteřní komunikaci je uvažováno v současné době s průměrným počtem 900 motorových vozidel za
den, přičemž nákladní vozidla tvoří cca 5 % objemu dopravy.
V následující tabulce je uveden přepočet dle aktuálních technických podmínek TP225, červenec 2018.
Použito je přitom koeficientů podle TP225, pro Jihomoravský kraj, danou třídu komunikace, se
zohledněním vzdálenosti více než 20 km od krajského města. U páteřní komunikace je s ohledem na
charakter podobný běžné silnici III. třídy použito rovněž přepočtových koeficientů dle technických
podmínek. Koeficienty pro nákladní vozidla jsou použity jako pro lehká nákladní vozidla, neboť
přesné rozdělení není známé. Tyto koeficienty jsou vyšší, než u těžkých nákladních vozidel a celková
intenzita na páteřní komunikaci pro rok 2021 je tak na straně bezpečnosti.
Tab. 31 – Intenzity dopravy na dotčených komunikacích za 24 hodin
Sčítací úsek

Intenzity na
komunikaci 2016

Přepočtový
koeficient dle TP 225
pro rok 2021

Intenzity na
komunikaci 2021

45

1,13

51

(osobní vozidla a
jednostopá vozidla)

855

1,084

927

lehká nákladní

894

1,132

1 012

těžká nákladní

2 490

1,072

2 670

8 454

1,084

9 165

Druh vozidel
nákladní vozidla

páteřní
komunikace

I/52
6-2170

osobní vozidla

3 682

osobní vozidla
(osobní vozidla a
jednostopá vozidla)

9165

Pozn. Přepočet je proveden podle Technických podmínek TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy,
červen 2018, EDIP s.r.o.

Intenzity dopravy související se záměrem
Doprava v době výstavby záměru bude velmi variabilní a závislá na konkrétních pracích. Očekává se
v intenzitách několika desítek až stovek nákladních a osobních vozidel za den (uvažováno pro účely
výpočtu 150 NV a 200 OV). Přesné údaje budou závislé na dodavatelské společnosti a rovněž na
případné etapizaci záměru. V rámci územního plánu se počítá s využitím dočasné cesty, která bude
vhodným způsobem zpevněna (např. betonové panely) a bude procházet mimo zastavěnou část obce.
Po dokončení stavby záměru bude tato zpevněná komunikace odstraněna a pozemky budou připraveny
dle územního plánu pro další využití, nebo budou navráceny do původního stavu. Na následujícím
obrázku je naznačena červenou barvou. Následně se napojí doprava na komunikaci III/39614, která již
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vede přímo na I/52. Doprava ve fázi výstavby je uvažována pouze v denní době, tedy mezi 7. a 19.
hodinou. Dle výpočtu by nemělo dojít k negativnímu ovlivnění obytné zástavby u obce Pasohlávky.
Celá fáze výstavby bude ale dále napojena na komunikaci III/39614 vedoucí následně k I/52.
V době výstavby dojde k zatížení komunikace III/39614 v její části vedoucí ke komunikaci I/52. Tato
část neprochází obydlenou částí obce, nicméně v současné době je využívána převážně osobními
automobily. Jde o komunikaci III. třídy délky cca 1,5 kilometru, která se v severní části napojuje na
komunikaci I/52. Po levé straně je na konci komunikace umístěna čerpací stanice pohonných hmot.
Na počátku trasy od místa záměru bude dočasná komunikace vedena podél z vzrostlých stromů,
přičemž na konci v místě napojení na III/39614 je rovněž vzrostlá zeleň, která by však neměla bránit
případnému rozhledu a snižovat tak bezpečnost provozu. Trasa pak bude dále pokračovat samotnou
komunikací III/39614 šíře 7 m. Komunikace je převážně rovinná s mírnými směrovými a výškovými
oblouky. Na její trase nejsou žádné vodní toky či jiné kanály vyžadující propustky, či mostky
s omezenou nosností. Komunikace je opatřena asfaltovým krytem, který odpovídá stáří komunikace.
Na povrchu jsou viditelné dříve prováděné opravy komunikace. Krajnice komunikace je nezpevněná,
bez obrubníků. Na trase silnice je rovněž vedena cyklostezka Mikulovská, na které bude vhodné
dočasně v době výstavby omezit pohyb cyklistů pro zajištění jejich bezpečnosti.
Komunikace je v současné době využívána převážně vozidly osobními. Je zřejmé, že s ohledem na
počet až 150 nákladních vozidel za den v době výstavby dojde pravděpodobně ke zhoršení stavu
komunikace. U osobních vozidel není zátěž komunikace tak významná, nicméně k navyšování dochází
rovněž i zde. Záměr sice bude realizován etapově a doprava tak bude spíše nárazová, nicméně i přesto
je nutné připustit, že ke zhoršení stavu komunikace může dojít. Se zhoršujícím se stavem dochází i ke
zvyšování hlukové zátěže a vibrací, zejména při průjezdu vozidel nákladních. Zátěž se zvyšuje při
oboustranném využívání komunikace, kde zejména při vyhýbání dvou těžkých vozidel dochází
k deformacím krajnice. Na konci trasy se napojuje komunikace na I/52. Rozhledové poměry jsou
velmi dobré, jelikož se zde nenachází žádná zástavba, ani zeleň.
S ohledem na výše uvedené je nutné, aby se budoucí investor v dalších fázích projektové
dokumentace a příprav záměru dohodl se správcem komunikace na uvedení této komunikace do
původního stavu, nebo celkovou opravu záměrem zasaženého úseku.
K zajištění snížení vlivů na životní prostředí a snížení rizika nehodovost, resp. zvýšení bezpečnosti
provozu jsou dále navržena následující opatření pro fázi výstavby:


dopravu realizovat výhradně v denní době mezi 7. a 19. hodinou pro omezení hlukové zátěže;



nákladní doprava související s realizací záměru nebude vůbec zasahovat do intravilánu obce
Pasohlávky, resp. pokud to bude možné, doporučuje se omezit vjezd nákladních vozidel do
obce svislým značením s udělením výjimky pro zásobování obce;
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zpevněné plochy komunikací, včetně dočasné komunikace, budou pravidelně uklízeny a dle
povětrnostních podmínek skrápěny pro eliminaci prašnosti;



na celém úseku bude svislým značením omezena rychlost průjezdu vozidel a zároveň budou
stanoveny asistenční služby, nebo světelné značení pro výjezd a odjezd z plochy stavby či
komunikace dočasné;



doporučuje se dále dočasně omezit průjezd cyklistů po komunikaci III/39614 na cyklotrase
Mikulovská po dobu výstavby, aby nedocházelo k ohrožení jejich bezpečnosti při zvýšené
intenzitě nákladních vozidel.

Obr. 10 – Směrování dopravy ve fázi výstavby [zdroj: ÚP obce Pasohlávky]

Během provozu bude doprava tvořena zejména osobními automobily zaměstnanců a návštěvníků
(klientů) a dále pak zásobováním jednotlivých objektů. V následující tabulce jsou uvedeny
předpokládané intenzity nákladní dopravy dle předběžných propočtů zásobování objektů. Nákladní
automobily mají daný závoz zásobování dle rozložení jednotlivých objektů. Pro účely výpočtu jsou
uvažovány nákladní vozidla. Ve skutečnosti se může jednat i o lehčí dodávkové automobily.
Osobní doprava je pak řešena dále, včetně parkování vozidel. Doprava ve fázi provozu je uvažována
jako celodenní, tedy za 24 hodin provozu – denní i noční doba. Pro přehlednost je celý areál účelně
rozdělen na tzv. podlokality A – G a intenzity jsou tak uvažovány v jednotlivých lokalitách, což je
důležité zejména u osobní dopravy. U nákladní dopravy zásobování je trasa dána umístěním objektu.
Pro účely zásobování bude využíváno převážně dodávkových vozidel. Jejich příjezd se očekává po
komunikaci I/52 a následně po páteřní komunikaci k resortu s vyloučením obytné zástavby obce
Pasohlávky. Pro tyto účely bude správcem resortu stanoven interní předpis, se kterým budou
dodavatelé seznámeni a který bude stanovovat trasy dopravy pro zásobování.
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Tab. 32 – Intenzity dopravy zásobování za 24 hodin provozu záměru
Počty vozidel za 24
hodin
zásobování objektů

Objekt

počet NV

počet jízd

Medical Wellness

7

14

A-B

Hotel Wellness 4* + konferenční sál

10

20

A

Přírodní léčebné lázně

8

16

A–C

Diagnostické a rehabilitační centrum, sport. hala

8

16

A–B

Centrální parkoviště
OL

bez zásobování

Turistické informační centrum

2

4

A

Stavby pro kulturu

3

6

A–C

Apartmánové bydlení

SO

Označení
zatížené
podlokality

bez zásobování

Obchod/služby

10

20

A–D

Restaurace

8

16

A–D

Odborný léčebný ústav

6

12

A

Výzkumná a vývojová klinika

6

12

A–D

Celkové intenzity nákladních vozidel

68

136

-

Ubytování zaměstnanců, centrální kuchyně

10

20

E

Domov seniorů

7

14

E

Bydlení pro seniory v RD

bez zásobování

Bydlení pro seniory v BD

bez zásobování

Apartmánové domy

bez zásobování

Ubytovací zařízení

4

8

E–G

Občanská vybavenost

6

12

E–G

Celkové intenzity nákladních vozidel

27

54

-

Obr. 11 – Rozdělení resortu na podlokality
pro stanovení dopravní obslužnosti
[zdroj: spol. LIVINGSTAV]
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Pro účely provozu záměru je počítáno s celodenním provozem, bez ohledu na využití objektů, tedy
dopravou za 24 hodin. Ve skutečnosti budou některé objekty v provozu jen v denní dobu, případně
nebudou obsluhovány denně a podobně. Doprava osobními automobily je uvedena v následující
tabulce, kde první hodnota je vstupní počet vozidel a následně je tato rozpočtena na jednotlivé
podlokality dle výše uvedeného. Pro účely výpočtu je pak dále uvažováno s denním příjezdem
a odjezdem (počet jízd). Ve skutečnosti budou některá vozidla v areálu dlouhodoběji a nebudou
odjíždět tentýž den zpět, vybrané části ulic pak budou rovněž jednosměrné.
Tab. 33 – Rozdělení lokality dle dopravních intenzit osobních automobilů
Plocha

OL

SO

Lokality

% zatížení
lokality

Počet osobních
automobilů

Počet jízd

Vysvětlení

A

100

881

1 762

vstupní hodnota do OL, z části
zůstává v lokalitě A

B

54

477

954

C

27

179

358

D

12

109

218

E

100

941

1 882

F

32

223

446

G

14

126

252

dílčí lokality B – C
vstupní hodnota do SO, z části
zůstává v lokalitě E
dílčí lokality F - G

Směrování dopravy uvnitř areálu je v případě nákladní dopravy dáno umístěním jednotlivých objektů
k zásobování. V případě dopravy osobní je to závislé jak na ploše, tak na aktuální obsazenosti objektů
a místu, odkud klienti přijíždějí. Pro účely výpočtu je uvažováno dále následující směrování z resortu:
 100 % dopravy směr páteřní komunikace;
 20 % směr do obce Pasohlávky – 80 % směr na komunikaci I/52;
 70 % směr Brno na komunikaci I/52 – 30 % směr Mikulov na komunikaci I/52.
C. Parkování vozidel v areálu Resortu Pálava
Parkování je zajištěno z části pod úrovní jednotlivých objektů, ve většině případů tam, kde jsou řešena
také podzemní podlaží, resp. částečné zapuštění do terénu. Ventilace parkování bude zajištěna
přirozeným způsobem otvory ve stěnách a z bezpečnostních důvodů budou zálohově umístěny také
odtahové ventilátory. U centrálního parkoviště se očekává jedno podzemní a jedno nadzemní
parkování nekryté. Dále jsou pak parkovací plochy doplněny venkovním parkováním podél
komunikací a u vybraných objektů, které budou tvořena dlažbou s cca 2 cm spárami vysypanými
štěrkovou drtí a podkladem tvořeným kamenivem a filtrační geotextilií. Z celkového počtu 1 603
parkovacích míst je 930 míst pod úrovní terénu. Parkování se uvažuje výhradně pro osobní vozidla,
pouze u centrálního parkoviště budou vyhrazena místa pro cca 4 autobusy. S ohledem na klidový
režim celého resortu je minimalizováno parkování mimo objekty a většina parkovacích míst je tak pod
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úrovní objektu a bude určena pro klienty a pracovníky. Návštěvy resortu budou využívat centrální,
záchytné, parkoviště v severní části resortu.
V tabulce na následující straně jsou uvedena parkovací místa u jednotlivých objektů. Lépe je
situace vyznačena na přiložené situaci v příloze. Mnohdy je možné jedno parkovací místo využít
i pro více objektů. Tabulka níže je tak pouze orientační.
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Tab. 34 – Doprava v klidu – parkování vozidel na terénu a v podzemních podlažích
Plocha

Ozn.

Parkování osobních vozidel
na terénu
v PP
celkem

Objekt

1

Medical Wellness

0

165

165

2

Hotel Wellness 4* + konferenční sál

0

160

160

3

Přírodní léčebné lázně

0

167

167

4

Diagnostické a rehabilitační centrum,
sportovní hala

0

84

84

5a

Centrální parkoviště pro osobní vozidla

150

150

300

5a

Parkování pro autobusy

4

-

4

5b

Turistické informační centrum

-

-

-

6

Stavby pro kulturu

-

30

30

7

Apartmánové bydlení

24

30

54

8

Obchod/služby

-

40

40

9

Restaurace

-

50

50

OL

SO

10a

Odborný léčebný ústav

100

-

100

10b

Výzkumná a vývojová klinika

50

-

50

-

Stávající parkovací místa na ploše OL podél
komunikace

63

-

63

13

Ubytování zaměstnanců, centrální kuchyně

39

20

59

14

Domov seniorů

28

16

44

15

Bydlení pro seniory v RD

35

-

35

16

Bydlení pro seniory v BD

70

-

70

17

Apartmánové domy

90

-

90

18

Ubytovací zařízení

20

18

38

Celkem parkovacích míst osobní vozidla

673

930

1603

-
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B.III

ÚDAJE O VÝSTUPECH – ZEJMÉNA PRO VÝSTAVBU A PROVOZ

B.III.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například přehled zdrojů znečišťování,
druh a množství emitovaných znečišťujících látek, způsoby a účinnost zachycování
znečišťujících látek)
Následující text je rozdělen na dvě dílčí části - znečištění ovzduší a znečištění půdy a půdního podloží.
V obou částech je přitom řešena výstavba i samotný provoz záměru.
A. Znečištění ovzduší
S ohledem na očekávané významné intenzity průjezdu vozidel již ve fázi výstavby, byla rozptylová
studie vypracována pro obě fáze, tedy jak výstavbu, tak provoz záměru. Vypočtené hodnoty jsou pak
příspěvkem ke stávajícímu imisnímu pozadí, které je doloženo dle údajů dostupných z Českého
hydrometeorologického ústavu. Tyto údaje jsou rovněž uvedeny v kapitole C dokumentace.
Fáze výstavby
V době výstavby bude lokalita v širším okolí zatěžována zejména dopravou, méně pak samotnou
plochou výstavby, která se nachází v poměrně výrazné vzdálenosti od stávající zástavby. Tyto vlivy se
projeví zejména na ovzduší, méně pak na dalších složkách životního prostředí – voda a půdní
prostředí.


liniové zdroje – doprava – zdrojem znečištění bude doprava materiálů na stavbu, odvoz
odpadů či příjezdy zaměstnanců stavebních společností a investorů. Doprava bude směrována
mimo obytnou zástavbu po zpevněné komunikaci, vybudované speciálně pro tyto účely.
Očekává se zde pohyb až 150 nákladních vozidel a 200 osobních vozidel za den. Samotný
provoz vozidel pak bude nepravidelný a bude záviset na aktuální fázi stavby záměru, včetně
etapizace. Doprava nákladními vozidly bude realizována pouze v denní době mezi 7. a 19.
hodinou.
V tomto případě se tak jedná o emise produkované spalováním paliv ve vozidlech. Jedná
se tak převážně o emise oxidu dusíku, oxidu uhelnatého, uhlovodíky, oxidy síry
a v neposlední řadě tuhé znečišťující látky.



plošné zdroje – plošným zdrojem bude samotný areál resortu a prováděné stavení či výkopové
práce. Při těchto pracích dochází ke zvýšení prašnosti (emise TZL) a to jak z průjezdů
techniky, tak i samotných prací. Tyto emise není možné ani s dostatečnou vypovídací
schopnosti stanovit, nicméně vznikají pohybem manipulační techniky a prováděním
stavebních prací. Stavitel má za povinnost aplikovat taková opatření, aby došlo k minimalizaci
prašnosti. V době výstavby tak bude prováděno skrápění ploch, pravidelný úklid, úprava
rychlosti pojezdů vozidel a manipulační techniky uvnitř stavby a další opatření. Samotná
zástavba se nachází v poměrně výrazné vzdálenosti od záměru a neočekává se tak, že by byla
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významně zasažena emisemi prachu. Samotnou výstavbu nelze relevantním způsobem
namodelovat s ohledem na různorodé činnosti, časový rozsah a fugitivní charakter emisí.
Za předpokladu splnění povinnosti eliminace prašnosti skrápěním a dalšími vhodnými
opatřeními lze však očekávat, že ovlivnění stávajícího stavu ovzduší v lokalitě po dobu
výstavby bude akceptovatelné. Záměr je od stávající nejbližší obytné zástavby vzdálen
a mírným zvlněním rovněž i i odcloněn.
V minimální míře mohou být využívány barvy, laky a různé další nátěrové hmoty, které mohou být
zdrojem emisí těkavých organických látek (TOC). Většina materiálů však bude dodávána v hotovém
lakovaném stavu, určená pouze k montáží. Nepředpokládá se tedy významné množství emisí TOC.
Fáze provozu
Provoz resortu bude rovněž představovat jistou zátěž území z hlediska možného znečištění ovzduší. Za
dva relevantní zdroje lze považovat prakticky jen vytápění objektů, které bude zajištěno kotli na zemní
plyn, a dopravu spojenou s provozem resortu, včetně parkování vozidel. V současné době jsou
v pozadí lokality zahrnuty stávající provozy, včetně dopravy a vytápění jednotlivých objektů.
Důležitým faktem v době provozu nového záměru je to, že zdroje znečišťování ovzduší nebudou
ovlivňovat jen okolí resortu, ale i samotné objekt v resortu se nacházející. Navíc se bude jednat
o lázeňsky využívanou oblast, kde je přínosem zajištění čistého ovzduší.


vytápění objektů – jedná se o bodové zdroje znečišťování ovzduší. K vytápění budou
využívány kotle na zemní plyn a tepelná čerpadla. Výkonové parametry a počty kotlů jsou
uvedeny v popisové části dokumentace v kapitole B.II.4. Spalování zemního plynu v kotlích
se současným využitím tepelných čerpadel patří v současné době ke zdrojům, které území
většinou nezatěžují nadlimitním způsobem. Při spalování zemního plynu budou vznikat
zejména emise oxidu dusíku a oxidu uhelnatého. Samotné kotle budou umístěny většinou
v podzemní, nebo přízemní části objektu v rámci technických místností. Výduchy kotle budou
vyvedeny nad střechu objektu.



intenzity související dopravy – doprava je liniovým zdrojem znečišťování ovzduší. Intenzity
jsou stanoveny v kapitole B.I.6, části D. dokumentace. Při průjezdech budou vznikat emise ze
spalování paliv ve vozidel, zejména tedy emise oxidu dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky
a prachové částice. Lokalita je rozdělena na dílčí oblasti, z nichž do některých je vjezd
omezen. Tato skutečnost je rovněž zohledněna v rámci rozptylové studie. Doprava je blíže
popsána v kapitole B.I.6.



parkování vozidel – parkování vozidel je plošným zdrojem znečišťování ovzduší. V rámci
resortu budou k dispozici parkovací plochy kryté, parkovací plochy nekryté a parkovací místa
podél komunikace. Parkování vozidel je pak zdrojem emisí výfukových plynů, obdobně jako
doprava a dále emisí TZL. U podzemních částí objektů budou parkovací plochy z části
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otevřené a ventilované přirozeným způsobem. Pro havarijní stav se umisťují do těchto prostor
dále odtahové ventilátory, které ale běžně nejsou v provozu. Pouze při překročení limitní
hodnoty sledované koncentrace CO dojde k sepnutí ventilátorů. V běžném provozu postačí
přirozený způsob ventilace.
Vybrané objekty budou dále vybaveny běžným vzduchotechnickým zařízením pro zajištění výměny
vzduchu v objektu. Některé pak budou doplněny také klimatizačními jednotkami. Pro úplnost je
uveden přehled předpokládaných parametrů požadované výměny vzduchu v objektu a vybavení
objektů VZT a klimatizačními jednotkami. Vzduchotechnika v tomto případě není relevantním
zdrojem znečišťování ovzduší, neboť slouží pouze pro výměnu vzduchu v objektu a neodvádí
primárně škodliviny. Jedná se o zařízení, kterým je zajišťována výměna vzduchu v objektu. U každého
objektu byl stanoven požadovaný výkon vzduchotechniky, počet ventilátorů a jejich umístění a počet
klimatizačních jednotek. Za vzduchotechniku jsou přitom považovány ventilátory, které zajišťují
výměnu vzduchu v místnostech, ale také menší ventilátory pro odvod vzduchu ze sociálních zařízení.
Tab. 35 – Vzduchotechnické parametry
Výměna vzduchu
ozn.

Objekt

Klimatizační jednotky - chladiče

Požadovaná
[m3.0,5 h-1]

Jednotek VZT
uvnitř / na střeše

ano/ne

Počet jednotek
uvnitř / na střeše

1

Medical Wellness

53 500

1/2

ano

-/1

2

Hotel Wellness 4* +
konferenční sál

53 050

3/2

ano

-/1

3

Přírodní léčebné lázně

43 950

4/2

ano

-/1

4

Diagnostické a
rehabilitační centrum,
sportovní hala

44 150

3/2

ano

-/1

5a

Centrální parkoviště

-

-

-

-

5b

Turistické informační
centrum

29 950

1/2

ano

-/1

6

Stavby pro kulturu

15 900

-/2

ano

-/2

7

Apartmánové bydlení

30 000

-

ano

- / 10

8

Obchod/služby

17 400

2/2

ano

-/1

9

Restaurace

26 000

3/2

ano

-/2

10a

Odborný léčebný ústav

19 500

4/4

ano

-/2

10b

Výzkumná a vývojová
klinika

6 000

2 /2

ano

-/2

13

Ubytování zaměstnanců,
centrální kuchyně

42 650

2/3

ano

-/1

14

Domov seniorů

11 400

1/1

ano

-/1

15

Bydlení pro seniory v RD

13 500

45 / -

ano

- / 45

16

Bydlení pro seniory v BD

21 000

35 / -

ano

- / 35

17

Apartmánové domy

13 500

40 / -

ano

- / 40

18

Ubytovací zařízení

12 750

-/2

ano

-/2
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Vytápění objektů bude zajištěno individuálním způsobem, kdy v každém objektu bude plynový kotel,
doplněný o tepelné čerpadlo k vytápění.
Tab. 36 – Vytápění objektů
Kotle pro vytápění
ozn.

Objekt

Počet

Výkon

Výkon celkem

[ks]

[kW]

[kW]

Údaje o výduších
Počet
Průměr
výduchů
výduchu
[ks]
[mm]

1

Medical Wellness

3

311

933

3

200

2

Hotel Wellness 4*
+ konferenční sál

4

150

600

2

250

3

Přírodní léčebné
lázně

3

311

933

2

300

4

Diagnostické a
rehabilitační
centrum, sportovní
hala

3

311

933

3

200

5a

Centrální
parkoviště

-

-

-

-

-

5b

Turistické
informační centrum

2

60

120

1

200

6

Stavby pro kulturu

2

60

120

2

125

7

Apartmánové
bydlení

10

60

600

10

125

8

Obchod/služby

6

60

360

8

125

9

Restaurace

2

150

300

2

200

10a

Odborný léčebný
ústav

4

150

600

4

200

10b

Výzkumná a
vývojová klinika

3

60

180

2

125

13

Ubytování
zaměstnanců,
centrální kuchyně

3

246

738

3

200

14

Domov seniorů

4

150

600

2

250

15

Bydlení pro seniory
v RD

41

13

533

41

100

16

Bydlení pro seniory
v BD

14

35

490

14

125

17

Apartmánové domy

10

49

490

10

125

18

Ubytovací zařízení

4

80

320

2

200
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Zátěž ovzduší bude závislá zejména na aktuálním využití a obsazenosti resortu. Pro omezení vlivů
na ovzduší jsou pro provoz navržena následující opatření:
 pro omezení emisí TZL bude zajištěn pravidelný úklid komunikací a plochy určených
k parkování, v době výstavby bude případně prováděno i skrápění ploch pro eliminaci prašnosti;
 rychlost pohybu vozidel bude omezena pro eliminaci prašnosti;
 vjezdy do jednotlivých podlokalit v resortu budou omezeny pro návštěvy, zaměstnance
a klienty, aby byl zajištěn klidový režim v lázeňské zóně a většina návštěvníků parkovala na
počátku resortu;
 areál bude účelně ozeleněn pro omezování negativních vlivů na kvalitu ovzduší.
Návrh zařazení stacionárních zdrojů emisí
Plynové kotle o jmenovitém tepelném příkonu přesahujícím 300 kW, jsou dle kódu 1.1 přílohy č. 2
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zařazeny jako
vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší
Pro tyto zdroje jsou s ohledem na používané palivo a tepelný příkon navrženy specifické emisní limity
dle tabulek 1.1. a 1.2. části II přílohy č. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
Tab. 37 - Specifické emisní limity
Specifické emisní limity [mg·m-3]
Plynné palivo

> 0,3 – 1 MW
SO2

NOX

Platné
1001)
od 1. ledna 2020
Poznámka 1: Vztahuje se na spalování paliv mimo veřejné distribuční sítě

TZL

CO

-

50

Fáze ukončení provozu
V případě ukončení provozu některého z vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší bude nutné
oznámit ukončení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, České inspekci životního prostředí
a obecnímu úřadu a technologii demontovat a zlikvidovat v souladu s platnou legislativou. Obecně
v případě ukončování jakéhokoliv provozu, nebo budovy a její případné demolice, platí obdobné
zásady jako ve fázi výstavby. Je pak důležité omezování vlivů zejména ve vztahu k doprava a emisím
prašnosti. Rovněž pak veškeré demontážní a demoliční práce provádět jen v denní době mezi 7. a 19.
hodinou.
B. Znečištění půdy v půdního podloží
V současné době se v místě záměru nachází základní dopravní a technická infrastruktura. Mimo
zastavěné plochy se ale u většiny pozemků jedná o půdy v zemědělském půdním fondu, převážně třídy
2, 4 a 5. Celková plocha pro vynětí půdy ze ZPF je 144 600 m2 v součtu. Podrobně jsou tyto údaje
řešeny v kapitole B.II.1.
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Během výstavby bude vznikat výkopová zemina. Je nutné zajistit její čistotu, resp. zamezit úniku
závadných látek do půdy. Proto budou na stavbě používána výhradně vozidla v bezvadném stavu
a v případě jejich odstavení se bude využívat stávajících zpevněných ploch s použitím záchytných van.
Během stavby bude minimalizováno skladování závadných látek vodám přímo na stavbě. Primárně
budou tyto látky (včetně betonových směsí, cementů, nátěrových hmot a dalších) dováženy
jednorázově k okamžitému použití, bez nutnosti dlouhodobého uložení v místě záměru. Tím bude
eliminováno znečištění půdy v době výstavby. Samotná výkopová zemina pak bude využita při
obsypových pracích a terénních úpravách při výstavbě (podorniční vrstva). V případě vrstvy orniční
bude tato využita z cca 50 % pro ozelenění v areálu a 50 % pro obohacení orniční vrstvy v rámci
katastru Pasohlávky. Při samotné výstavbě budou použity pouze schválené stavební materiály, které
budou blíže specifikovány v rámci dalších projektových příprav, aby nedocházelo k uvolňování
škodlivin do půdy a to zejména u staveb, kde se očekává jejich úplné, nebo částečné zapuštění do
terénu v případě spodních pater a sklepení.
Při samotném provozu platí v případě využívání látek závadných vodám obdobné podmínky jako pro
fázi výstavby. Při provozu je ale většina těchto látek využívána uvnitř objektů, kde v případě jejich
rozlití nedojde k žádnému úniku mimo vymezený prostor budovy. V tomto případě se může jednat
o různé dezinfekční a úklidové prostředky, nebezpečné odpady z lékařství, případně drobné množství
těchto látek v údržbě objektů, jako jsou maziva, nebo benzin do sekaček a podobně. Jedná se vždy
o provozní množství, které nijak nemůže plošně ovlivnit půdu či půdní podloží. Manipulace bude
probíhat vždy na zpevněné ploše, nebo lépe uvnitř objektu. V objektech budou dále vznikat vody
splaškové, které budou svedeny do splaškové kanalizace s následným odvodem na ČOV Pasohlávky.
Zdrojem potenciálního znečištění v době provozu může být doprava, která je z části založena na
dobrém technickém stavu vozidel, ale rovněž také na lidském faktoru. V krajním případě může dojít
k nehodě vozidla a možnému úniku látek závadných vodám (provozní náplně). V tomto případě se
postupuje podle havarijního plánu se společným zásahem HZS.
Při běžném provozu se pak jedná primárně o parkování vozidel. K tomu budou v areálu resortu
vyhrazeny příslušné plochy, z nichž velká část je umístěna pod úrovní objektu v podzemním podlaží
a část je na povrchu terénu. S ohledem na klidový režim se předpokládá, že většina návštěvníků bude
s vozidly zachycena na počátku areálu na centrálním parkovišti a pouze menší část bude vpuštěna dále
do areálu – provozovatelé, návštěvníci ubytovacích zařízení, významné návštěvy a další. Zpevněné
plochy jsou svedeny do dešťové kanalizace, která je na páteřní komunikaci opatřena odlučovačem
ropných látek. Další odlučovač se předpokládá u centrálního parkoviště, kde se očekává největší
potenciální zátěž území z parkování osobních vozidel a případně autobusů. U drobných parkovacích
ploch u jednotlivých objektů se předpokládá pouze dočasné parkování osobních vozidel, kde
s ohledem na příslušné normy není nutné předčištění srážkových vod. Při běžném provozu by však
nemělo docházet k únikům provozních kapalin a následné kontaminaci půdy či půdního prostředí.
81

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
V případě vzniku havarijního stavu bude postupováno v souladu s havarijním řádem resortu
s následným zásahem HZS.
B.III.2 Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo
vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)
Fáze výstavby
V době realizace se nepředpokládá významný vznik odpadních vod. Vznikat budou zejména vody
splaškové. Pro zaměstnance bude k dispozici mobilní sociální zařízení, které má vlastní jímku pro
splaškové vody. Počet zaměstnanců bude záviset na zvolených stavebních firmách a nelze jej dopředu
stanovit. Odvoz bude zajištěn odbornou společností na vybranou blízkou čistírnu odpadních vod.
Dešťové vody, nebo případné vody ze skrápění ploch, budou přirozeným způsobem zasakovány na
nezpevněných plochách. Stavitel bude dodržovat základní povinnosti v oblasti ochrany vod před
únikem látek závadných vodám a nebezpečných látek používaných na stavbě, včetně pohonných hmot.
Na místě nebude skladováno větší množství látek závadných vodám a nebezpečných látek, než bude
nezbytně nutné pro okamžitou spotřebu. V případě jejich dočasného uložení před využitím budou
v maximální možné míře využívány záchytné vany, nebo IBC kontejnery se zkouškou těsnosti,
mobilní kontejnery ke skladování s integrovanými záchytnými vanami apod. Pod vozidly
a mechanizací, která bude zůstávat v areálu v době výstavby, budou umisťovány v době mimo provoz
přenosné vany pro záchyt případných úkapů pohonných hmot. Veškeré obaly od nebezpečných látek,
použité pomůcky, mastné hadry a další budou odváženy k využití nebo odstranění v souladu
s příslušnými právními předpisy, jak je uvedeno dále v kapitole B.III.3 Odpady.
Fáze provozu
Z pohledu produkce odpadních vod v době provozu jsou relevantní vody splaškové z provozu
sociálních zařízení a vody lázeňské odpadní (v podstatě rovněž splaškové), které vznikají při
lázeňském provozu. Do této kapitoly jsou zahrnuty rovněž vody dešťové, avšak ne vždy je uvažováno
s tím, že se jedná o vodu odpadní. Nepochybně však dojde k ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě
a to vlivem výrazného zastavění území.
A. Odpadní vody splaškové
V rámci základní technické infrastruktury byla vybudována splašková kanalizační síť. Celá síť
splaškové kanalizace je navržena jako převážně gravitační k čerpacímu objektu tak, že odvádí
splaškové vody z celé plochy poloostrova a umožňuje napojení jednotlivých nemovitostí.
Splaškové vody budou odváděny kanalizací na čistírnu odpadních vod Pasohlávky. ČOV Pasohlávky
prošla v roce 2013 intenzifikací, kdy došlo k navýšení z kapacity na reálnou kapacitu 5 500 EO.
V současné době je připravována II. etapa intenzifikace ČOV. Předně je nutné podotknout, že
realizace celého resortu proběhne pouze v návaznosti na intenzifikaci ČOV. Čistírna se nachází
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východně od záměru ve vzdálenosti cca 1,6 kilometru v blízkosti komunikace I/52 v zalesněné oblasti
nad hranicí střední a horní nádrže Nové Mlýny. Doplněna bude zejména nová aktivační a dosazovací
nádrž, dále pak samozřejmě všechny související prvky (šoupátka, česle, kalové hospodářství a další).
Projekt pro rozšíření ČOV etapa II zpracovala společnost DUIS s.r.o. Celý areál ČOV bude rozšířen
na plochy v těsné blízkosti a napojen na stávající rozvody technické a dopravní infrastruktury.
Maximální uváděná kapacita po realizaci II. etapy bude 7 220 EO. V současné době je na ČOV
přivedena prakticky celá obec Pasohlávky a rekreační oblast. Principiálně se jedná o mechanickobiologickou čistírnu odpadních vod. Stávající hydraulické zatížení je maximálně 30 l.s-1, což je dáno
limitní hodnotou usazovacích nádrží. Z hlediska látkového je limit dán aktivační nádrží a odpovídá
hodnotě 5 500 EO. Tyto kapacity jsou dnes zejména v období letních měsíců nedostatečné a ve spojení
s dalšími technickými prvky (česle, lapáky, kalové hospodářství) by ČOV nebyla schopna dále
bezpečně plnit svou funkci po napojení dalších objektů.
Tab. 38 – Parametry čistírny odpadních vod Pasohlávky *)
Parametry ČOV
Maximální zatížení (BSK5)
Maximální průtok
(hydraulické zatížení)
*

Stávající ČOV po I. etapě
intenzifikace

II. etapa intenzifikace

5 500 EO

7 220 EO

30 l.s-1

40 l.s-1

) údaje dle studie DUIS s.r.o. – Rozšíření ČOV Pasohlávky, II. etapa

Na základě komunikace s obcí, zpracovatelem územního plánu a Jihomoravským krajem, byla
stanovena kapacita pro rozšíření stávající ČOV, aby bylo možné zajistit bezpečně přečištění odpadních
vod. Uvažovány byly následující parametry zatížení, přičemž zohledněn byl i výhledový rok 2030.
Tab. 39 – Budoucí zatížení ČOV
Ukazatel

rok 2016

rok 2030

Poznámky

Obyvatelé obce – trvalé
bydliště

731

1 231

Včetně plochy Z40a,b, Z01, Z03, Z08

Obyvatelé obce –
přechodné bydliště

40

971

Včetně plochy Z36, Z50d, Z19 a Z41

Restaurace – studená
kuchyně

2 028

2 028

Vinné sklepy, letní zahrádky v ATC – bez
kapacitního nárůstu

Restaurace – teplá kuchyně

1 463

1 613

Připočtena plocha Z41.

Ubytování – lůžka

1 279

3 863

Penziony a hotely v obci a v rekreační zóně, lůžka
v kempech, plochy Z41, 43, 44 a 45, přesun
kapacity v kempu ze stanů do lůžek (220), AQL a
především plochy Z19, 41, 36 50d

Kemp, caravan, stan

4 876

4 656

Přesun kapacity z kempu do lůžek.

Denní návštěvnost

4 600

5 100

Navýšení o Medical wellness.

3

238

15 020

19 700

Dojížďka za prací - denní
Celkem
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Z výše uvedené tabulky je patrné, že projekt uvažuje navýšení o 4 680 obyvatel jako další zátěž ČOV.
Záměr Resortu Pálava je v současné době dimenzován na přibližně 4 000 návštěvníků a 500
zaměstnanců při součtu kapacit a lůžek všech objektů. To však neznamená, že by uvedený počet
návštěvníků a zaměstnanců byl denně v resortu přítomen. Při návrhu do dokumentace byla navíc
kapacita naddimenzována a ve skutečnosti by tak měla být nižší. Odpadní vody jsou pak vypouštěny
do melioračního kanálu střední nádrže vodního díla Nové Mlýny, přičemž musí být splněny emisní
standardy dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Dle projektu bude ČOV realizovaná v souladu
s nejlepšími dostupnými technikami a na výstupu bude možné garantovat následující hodnoty při
kapacitě ČOV v kategorii 2 001 – 10 000 EO, dle studie DUIS, s.r.o., prosinec 2017.
Tab. 40 – Garantované odtokové parametry – limity podle přílohy č. 7, nařízení vlády č. 401/2015 Sb. - BAT
CHSK-Cr

BSK5

NL

N-NH4+

Ncelk

Pcelk

p

m

p

m

p

m

p

m

p

m

p

m

70

120

18

25

20

30

8

15

-

-

2

5

Pozn.: hodnota p značí přípustné hodnoty, hodnota m maximální hodnotu

Čistírna odpadních vod je v současné době navržena na výše uvedené hodnoty, které by dle uvedené
studie měly být dostačující pro provoz rekreační oblasti. S ohledem na limitní hodnoty bude v rámci
dalších upřesnění záměru provedeno podrobné zhodnocení únosnosti ČOV při realizaci všech záměru
v lokalitě, aby bylo doloženo splnění limitních hodnot, resp. zatížení ČOV. V případě, že by došlo
k navýšení množství odpadních vod, bude nutné upravit způsob intenzifikace ČOV tak, aby byla
schopna bezpečně splnit požadované limity, resp. danou účinnost. V současné době jsou hodnoty
kapacity záměru nadhodnoceny a výsledky by tak byly výrazně vyšší, než bude skutečná zátěž.
B. Likvidace dešťových vod
V rámci technické infrastruktury byla vybudována základní dešťová kanalizace, která prochází podél
páteřní komunikace a dále podél komunikačních větví v území poloostrova. V celém území je řešena
jako gravitační s vyústěním do horní nádrže VD Nové Mlýny. Komunikace a ulice jsou a budou
dále vybaveny uličními vpustěmi a dešťové vody budou odváděny dešťovou kanalizací. U páteřní
komunikace je odlučovač ropných látek AS TOP 100 RCS/EO/PB, který dle výrobních parametrů
zajišťuje zbytkové znečištění max. 0,2 mg

C10-C40

.l-1. Rovněž pak centrální parkoviště bude osazeno

odlučovačem ropných látek. U těchto míst se navrhují odlučovače, neboť je zde předpoklad
významného zatížení automobilovou dopravou. U dalších ploch, včetně menších ploch pro dočasné
parkování u objektů se další předčištění nepředpokládá s ohledem na charakter parkování a příslušné
normativní požadavky s ohledem na zatěžující účinky osobních vozidel. Pro parkování se budou
využívat dlažby se spárou vysypanou štěrkem.
Nakládání s dešťovými vodami u jednotlivých objektů je závislé na konkrétní lokalitě umístění
objektu. Území je podle dosud provedených průzkumů značně rozdílné v podmínkách pro vsakování
vod do podzemí. Na jeho části jeho území jsou uloženy mocné vrstvy nezvodnělých průlinově
propustných písků a štěrkopísků Dyjské terasy, resp. neogenní sedimenty obdobného charakteru. Na
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části jsou pak plochy štěrkopísků málo mocné nebo zvodnělé, místy uloženy omezené plochy vátých
písků. Podstatná část území zahrnuje do hloubky 5,0 m nepatrně propustné až nepropustné prachovitojílovité hlíny, až prachovité jíly. Výše uvedený text vychází z IGP, zpracovaného Ing. Janem Křížem,
geologem, pro Multifunkční objekt a infrastrukturu na poloostrově a který je přílohou dokumentace.
Z hodnocení plyne, že na části území je mocnost průlinově propustných písků a štěrkopísků malá,
resp. tyto zeminy chybí. Vsakování bude možná dále komplikovat také mělký výskyt nepropustného
prachovito-jílového podloží nebo vysoká hladina podzemní vody. Je proto navrženo provedení
podrobného hydrogeologického průzkumu, který ověří případný návrh vsakování, směr proudění
podzemních vod, sklo odtoku, propustnost a další důležité parametry, včetně ev. vyloučení podmáčení
okolních pozemků.
Na základě tohoto průzkumu byla navržena i stávající dešťová kanalizace, která je řešena tak, že bude
umožňovat napojení i dalších území s objekty, či ulice. V případě, že bude uvažováno se zasakováním
dešťových vod na pozemku u objektu, musí být provedeno podrobné hydrogeologické prozkoumání
daného místa a posouzení vhodnosti řešení, což bylo stanoveno jako jedna z podmínek v kapitole
D.IV. Na nezpevněných ozeleněných plochách pak bude docházet k přirozenému zásaku dešťových
vod. K částečnému zásaku dojde i na střechách, kde se očekává u některých objektů provedení
zatravnění (ozelenění). Dále pak bylo stanoveno, že dešťová kanalizace bude odvádět primárně
dešťové vody z komunikací a parkovací plochy. Z ostatních zpevněných plocha a střech objektů bude
do kanalizace svedeno pouze 10 % dešťových vod. Dešťové vody budou na pozemcích jednotlivých
staveb retenovány a se zpožděním vůči dešťové události budou vypouštěny do dešťové kanalizace,
nebo budou využívány přímo na pozemku.
Vlivem zastavěných ploch dojde nepochybně k ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě vlivem
zastavění území zpevněnými plochami a objekty. V následující tabulce jsou uvedeny výsledné
hodnoty produkce dešťových vod, jak byly stanoveny v rámci projektové přípravy.
Tab. 41 – Produkce dešťových vod z jednotlivých objektů a zastavěných ploch při intenzitě deště 0,03 l.s-1.m-2
a ročním úhrnu srážek 600 mm za rok.
Průtok dešťových vod
[l.s-1]

Produkce dešťových vod
[m3.rok-1]

Medical Wellness

81,75

3 270

Hotel Wellness 4* a konferenční sál

72,0

2 880

Přírodní léčebné lázně

82,5

3 300

Diagnostické a rehabilitační centrum, sportovní
hala
Centrální parkoviště

217,5

4 350

132,3

2 940

Turistické informační centrum

33,0

660

Stavby pro kulturu

57,0

1 140

Apartmánové bydlení

120,0

2 400

Objekty / stavba
Plochy OL
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Obchod / služby

43,2

1 800

Restaurace

16,8

840

Odborný léčebný ústav

144,0

2 880

21

420

Stávající infrastruktura

277,425

6 165

Nová infrastruktura

390,15

Výzkumná a vývojová klinika

8 670
-1

1 688,6 l.s

41 715 m3.rok-1

Průtok dešťových vod
[l.s-1]

Produkce dešťových vod
[m3.rok-1]

139,05

3 090

79,8

2280

Bydlení pro seniory v RD

63

1 800

Bydlení pro seniory v BD

50,4

1 440

Apartmánové domy

81,0

1 800

Ubytovací zařízení

59,4

1 320

Nová infrastruktura

405

9 000

Celkem plochy OL

Objekty / stavba
Plochy SO
Ubytování zaměstnanců, centrální kuchyně
Domov seniorů

Čerpací stanice užitkové vody

1,458

32,4
-1

Celkem plochy SO

879,1 l.s

20 762,4 m3.rok-1

C. Likvidace použité termální vody
Termální voda je čerpána jako teplá, silně mineralizovaná, sírano-chloridového sodného typu. Její
teplota na vstupu je až 49,7 °C. Roční spotřeba je uvažována na úrovni spotřeby minerální vody, tedy
v množství cca 23 000 m3.rok-1. Termální voda bude po jejím využití přefiltrována od hrubých
nečistot, ochlazena, provzdušněna a následně bude odváděna společně se splaškovými vodami na
obecní ČOV. Dle zkušeností z obdobných provozů tato voda není významným způsobem znečištěna a
samostatně by tak docházelo prakticky pouze k hydraulickému zatížení obecní ČOV. Z toho důvodu je
vhodné její společný odvod se splaškovými vodami, čímž se vody splaškové a použité lázeňské naředí
ještě před vstupem na ČOV.
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Fáze ukončení provozu
V případě ukončení provozu budou veškeré odpadní vody odvezeny na nejbližší čistírnu odpadních
vod. Budou provedena taková opatření, aby vlivem neprovozování záměru nedošlo k ovlivnění kvality
vod povrchových či podzemních.
B.III.3 Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby
nakládání s odpady)
Fáze výstavby
V době výstavby budou vznikat odpady zejména ze stavební činnosti a realizace záměru, kdy budou
odváženy různé obalové materiály z dovozu produktů a stavebních prvků, zbytky izolačních materiálů
a vedení – potrubí, kabely a další prvky. V neposlední řadě bude vznikat také směsný komunální
odpad od zaměstnanců stavebních společností a dále pak smetky z úklidu areálu. V případě
výkopových prací bude zemina převážně využívána pro účely terénních úprav v areálu, nebo
k obsypům. V případě přebytků bude zemina zlikvidována v souladu s platnou legislativou odvozem
na skládku.
V následující tabulce je uveden základní přehled odpadů, které mohou vznikat v době realizace. Tato
tabulka nemusí zahrnovat všechny odpady, které v době realizace vzniknout, jelikož nelze
předpokládat jejich přesné složení ani jejich množství, nicméně se všemi odpady bude nakládáno
podle jejich skutečných vlastností, v souladu s platnou legislativou, zákonem č. 185/2001 Sb.
o odpadech a jeho prováděcími předpisy v aktuálním znění. Veškeré odpady budou tříděny podle
druhu a skutečných vlastností, přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému
využití. V případě vzniku odpadu nebezpečného bude tento uložen do zabezpečených a krytých nádob,
aby nemohlo dojít k úniku škodlivin do okolního prostředí. Nádoby na nebezpečný odpad a směsný
komunální odpad budou uzavřeny tak, aby bylo zamezeno vniknutí dešťových vod.
Tab. 42 - Přehled odpadů, které mohou vznikat při realizaci záměru
Kód druhu
odpadu

Název

Kategorie

08 01 11

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky

N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami
znečištěné

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami

N
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17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06

O

17 04 05

Železo, ocel

O

17 04 11

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 06 03

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

N

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 04

Kal ze septiků a žump

O

Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám, bude vedena průběžná evidence
a v případě nebezpečných odpadů doloženo rovněž ohlašovacím listem pro přepravu NO.
Fáze provozu
V době provozu bude složení odpadů odpovídat charakteru provozu resortu. Převážně se tak bude
jednat o produkci odpadů skupiny 15 – obaly, 18 – odpady ze zdravotní péče a skupiny 20 –
komunální odpady. Rovněž i v době provozu bude s odpady nakládáno v souladu s platnou
legislativou. V prvé řadě budou stanovena shromažďovací místa v jednotlivých objektech, která budou
vybavena odpovídajícími nádobami na konkrétní druhy odpadů, včetně příslušného označení
(rozlišení). Samostatně bude řešen sběr separovaných složek odpadů – plast, papír, sklo. Zajištěn pak
bude pravidelný svoz separovaných složek odpadů a komunálního odpadu.
Tab. 43 - Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při provozu záměru
Kód druhu
odpadu

Název

Kategorie

13 05 02

Kaly z odlučovačů oleje

N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami

N

18 01 03

Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky
s ohledem na prevenci infekce

N

18 01 09

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08

N

20 01 01

Papír a lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 04

Kal ze septiků a žump

O
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Odpady budou tříděny podle druhu a skutečných vlastností, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
a jeho prováděcími předpisy v aktuálním znění. Veškeré nádoby budou řádným způsobem odlišeny od
ostatních nádob pro shromažďování odpadů podle vyhlášky 383/2001 Sb. (označení štítky, barevné
rozlišení, tvar, apod.), v případě nebezpečných odpadů budou označeny identifikačními listy
nebezpečných odpadů. Následně budou odpady předávány oprávněným osobám. Veškeré doklady
budou shromažďovány a archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude
zaznamenáno do evidence odpadů společnosti a v případě nebezpečných odpadů bude rovněž
doloženo ohlašovacím listem pro přepravu nebezpečných odpadů.
Fáze ukončení provozu
V případě, že by došlo k ukončení provozu závodu, budou provedena všechna opatření v souladu
s platnou legislativou odpadového hospodářství. Veškeré odpady, náplně zařízení a jejich provozní
kapaliny budou ze zařízení vypuštěny a předány oprávněné osobě. S odpady bude nakládáno podle
jejich skutečných vlastností v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a jeho prováděcími
předpisy. Podle druhu a vlastností budou shromažďovány na příslušných místech, v případě
nebezpečných odpadů na příslušných místech a v nádobách se zabezpečením proti úniku. Celý resort
bude řádně uklizen a zabezpečen proti vniknutí neoprávněných osob. Veškeré záznamy o předání
odpadů, případně ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů budou řádně uchovány po dobu
nezbytně nutnou v souladu s platnou legislativou.
B.III.4 Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled
zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
A. Hluková zátěž a vibrace
Fáze výstavby
Po dobu výstavby lze očekávat navýšení hlukové zátěže v posuzované lokalitě. Zdrojem hluku budou
stavební práce a to zejména zemní práce. Samotné místo záměru však nebude významným zdrojem
hluku pro okolní stávající zástavbu, neboť je poměrně vzdáleno. Posouzena byla ale zvlášť dopravní
zátěž v době výstavby, kde se očekává významný nárůst techniky. Pro fázi výstavby však bude využita
dočasně vybudovaná obslužná komunikace, které bude směrována zcela mimo obytnou zástavbu, jak
bylo popsáno v kapitole B.I.6. Očekává se pohyb až 150 nákladních a 200 osobních vozidel v denní
době.
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Obr. 12 – Směrování dopravy ve fázi výstavby [zdroj: ÚP obce Pasohlávky]

Hluk se průběžně mění podle různorodých prací, a proto jej nelze předem ani relevantním způsobem
kvantifikovat. Větší hlukovou zátěž lze očekávat převážně na počátku realizace, kdy lze očekávat
využití větších zemních strojů (bagr, nakladač, nákladní automobily) a dovoz materiálů těžkými
nákladními automobily. K dispozici budou zřejmě i dočasně agregáty pro zdroj elektrické energie.
Postupnou realizací se bude přecházet převážně na montážní práce s dovozem materiálů, kdy lze
očekávat, že se hluk bude snižovat. Hluk těžkých nákladních automobilů a zemních strojů je přibližně
70 až 82 dB ve vzdálenosti 5 metrů.
Samotné šíření hluku ze staveniště je pak závislé na množství, umístění, druhu a stavu používaných
stavebních strojů, počtu pracovníků, druhu prováděných prací, organizaci práce a opatřeních
k minimalizaci emisí hluku. Tyto aspekty se průběžně mění v závislosti na prováděných činnostech
a fázi výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje využívány běžné stavební
stroje a standardní technologie, které významným způsobem neovlivní životní prostředí nejbližší
obytné zástavby a okolí obecně a předpokládá se, že emise hluku pracujících zemních, dopravních
a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hranici. Rovněž se nepředpokládá užívání všech
mechanismů a zdrojů hluku současně, ani využití po celou pracovní dobu za den. Provoz jednotlivých
zdrojů hluku tedy bude přerušovaný a výhradně v denní době mezi 7. a 19. hodinou.
Vibrace v době výstavby záměru budou lokálně omezené. Jejich zdrojem bude zejména doprava
a provádění stavebních, především zemních, prací. Šíření a velikost vibrací je dána jednak stavem
komunikací, podložím a typem použitých zařízení a vozidel. Vibrace se přitom projevují nejvýše do
vzdálenosti několika metrů od místa vzniku. Pro eliminaci vlivu vibrací na zástavbu bude použití
prostředků se zvýšeným vlivem vibrací (např. hutnící stroje) sníženo na minimální možnou dobu
použití. Záměr je dostatečně vzdálen od místa záměru a směrovost dopravy bude vedena převážně na
opačnou stranu od Pasohlávek. Záměr by se tak v době výstavby neměl výrazně projevit vibracemi.
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Fáze provozu
V době provozu záměr byly identifikovány možné zdroje hluku stacionární a hluk z dopravy.
Informace k dopravním intenzitám jsou podrobně řešeny v kapitole B.I.6. Pro záměr byla vypracována
samostatná hluková studie, která je přílohou dokumentace. Fáze provozu nebude ovlivňovat jen okolní
obytnou zástavbu, ale je nutné ji hodnotit také z pohledu samotných prostor pro ubytování uvnitř
resortu. Působí tak v mnoha případech sám na sebe. V následující tabulce je uveden seznam
relevantních zdrojů hluku a jejich hlukové parametry. Jedná se primárně ze stacionárních zdrojů
o vzduchotechniku a klimatizační jednotky na střeše objektu. Dále je pak řešena doprava na veřejných
komunikacích jako mobilní zdroje. Hlučnost u jednotlivých zdrojů hluku se může lišit a to s ohledem
na využití ventilátoru a předpokládaný typ VZT, nebo chlazení, včetně klimatizačních jednotek.
Vzduchotechnické jednotky, které jsou uvnitř objektů, nejsou uvažovány jako relevantní zdroje hluku,
neboť jsou dostatečným způsobem odhlučněny uvnitř objektů.
Tab. 44 - Parametry stacionárních zdrojů hluku
Ozn.

Objekt

Počet
zdrojů

Hladina
akust. výkonu
Lwa v dB(A)

Umístění zdrojů

1

Medical Wellness
 VZT jednotky
 jednotka chlazení

2
1

65
75

na střeše objektu

2

Hotel Wellness 4* + konferenční sál
 VZT jednotky
 jednotka chlazení

2
1

65
75

na střeše objektu

3

Přírodní léčebné lázně
 VZT jednotky
 jednotka chlazení

2
1

65
70

na střeše objektu

4

Diagnostické a rehabilitační
centrum, sportovní hala
 VZT jednotky
 jednotka chlazení

2
1

65
75

5b

Turistické informační centrum
 VZT jednotky
 jednotka chlazení

2
1

65
75

na střeše objektu

6

Stavby pro kulturu
 VZT jednotky
 jednotky chlazení

2
2

65
65

na střeše objektu

7

Apartmánové bydlení
 jednotka chlazení

10

50

8

Obchod/služby
 VZT jednotky
 jednotka chlazení

2
1

65
70

na střeše objektu

9

Restaurace
 VZT jednotky
 jednotka chlazení

2
2

65
70

na střeše objektu
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10a

Odborný léčebný ústav
 VZT jednotka
 jednotka chlazení

4
2

65
65

na střeše objektu

10b

Výzkumná a vývojová klinika
 VZT jednotka
 jednotka chlazení

2
2

65
65

na střeše objektu

13

Ubytování zaměstnanců, centrální
kuchyně
 VZT jednotky
 jednotka chlazení

3
1

65
75

14

Domov seniorů
 VZT jednotka
 jednotka chlazení

1
1

65
70

15

Bydlení pro seniory v RD
 jednotky chlazení

45

45

na střechách
jednotlivých objektů

16

Bydlení pro seniory v BD
 jednotky chlazení

35

45

na střechách dílčích
objektů

17

Apartmánové domy
 jednotky chlazení

40

45

18

Ubytovací zařízení
 VZT jednotky
 jednotky chlazení

2
2

P

Parkovací plochy

-

60
55
-

na střeše objektu

na střeše objektu

na střechách objektů

na střeše každého
objektu
dle situace, podrobně
viz kapitola D.II.6

Celé území je však řešeno jako lázeňský komplex s klidovým režimem. Žádné významné zdroje hluku
tedy v areálu nejsou očekávány. K omezení hlučnosti dojde jejich umístěním na střechu objektu, bude
možné využít tlumiče hlučnosti, či zakrytování vzduchotechniky a klimatizačních jednotek pro
omezení hluku.
Dopravní hluk
Podrobně je výpočet dopravy uveden v kapitole B.I.6. V následující tabulce jsou interpretovány
výsledky dopočtené dopravy pro výhledový rok 2021. Doprava v době provozu je uvažována jako
celodenní, přičemž podrobně je rozdělena v části dokumentace B.I.6 na jednotlivé podlokality.
Předpokládá se, že doprava bude dominantním zdrojem hlukové zátěže v lokalitě s ohledem na
předpokládanou návštěvnost resortu.
V rámci realizace a provozu bude vhodné provést následující opatření:


omezit vjezd dopravy do jednotlivých lokalit v oblasti, aby byl snížen vliv z provozu
dopravních prostředků;



využívat ozelenění venkovních ploch jako clonících pásů zeleně proti hluku z dopravy;



lůžková zdravotnická zařízení směrovat na opačné strany objektů od komunikací, zejména
u komunikace páteřní.
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Vibrace v době provozu budou lokálně omezené a nedotknou se významným způsobem vlivu na
životní prostředí či zdraví obyvatel. Zdrojem vibrací bude v době provozu zejména doprava. Vibrace
z dopravy jsou dány typem vozidel, konstrukcí a stavem vozovky. Projevují se však nejvýše do
vzdálenosti několika metrů od místa vzniku. Vznik vibrací může být způsoben zejména dopravou
nákladní. V době provozu se však bude jednat převážně o osobní dopravu a většina dopravy bude
směrována mimo obytnou zástavbu ve směru na komunikaci I/52 (80 % dopravy).
Fáze ukončení provozu
Tato část je zde zařazena pouze z důvodů naplnění požadavku zpracování dokumentace. V současné
době jsou jediné uvažované etapy fáze výstavby a následného provozu. Žádné demolice, ale ukončení
provozování v objektech se neuvažuje, nicméně pro úplnost je zde tedy uvedena i tato případná část.
Z pohledu hlukové zátěže platí v době ukončení provozu obdobné výstupy jako ve fázi výstavby.
Hlavním zdrojem hluku budou stavební práce z demontáže a odvozu technologií v budovách, případně
bourací práce z demolice budov. Hluk ve fázi ukončení provozu není možné relevantním způsobem
kvantifikovat. Největší zátěž budou představovat případné bourací práce a odvoz nákladními vozidly.
Pro eliminaci hluku je doporučeno nepoužívat všechny stroje současně, ale provádět práce průběžně.
Eliminovat běh motorů a zařízení na prázdno bez využití. Rovněž pak veškeré práce související
s ukončením provozu budou probíhat pouze v době denní mezi 6. a 22. hodinou. Nepředpokládá se, že
by záměr v případě ukončení provozu výrazným způsobem ovlivňoval okolí vibracemi. Ty mohou být
v této fázi způsobeny zejména dopravou, případně prováděním demoličních prací. Šíření a velikost
vibrací je dána jednak stavem komunikací, podložím a typem použitých zařízení a vozidel. Vibrace se
přitom projevují nejvýše do vzdálenosti několika metrů od místa vzniku. Pro eliminaci vlivu vibrací na
zástavbu bude použití prostředků se zvýšeným vlivem vibrací (např. hutnící stroje) sníženo na
minimální možnou dobu použití.
B. Ostatní emise a rezidua
V rámci záměru lze s ohledem na jeho charakter prakticky vyloučit emise pachových látek. Rovněž je
velmi nepravděpodobné, že by záměr byl zdrojem škodlivých záření. Hodnotit lze snad jen dále
osvětlení areálu resortu. Předpokládá se využití běžného pouličního osvětlení s výbojkovými svítidly.
Již v současné době je zde několik svítidel v rozmezí 42 metrů u stávající komunikace. Nově bude
areál doplněn osvětlením ulic a dalších míst, zejména pro parkování. Uvnitř objektů se očekává
osvětlení pomocí úsporných technologií, zejména s využitím LED svítidel.
Režim osvětlení bude upraven tak, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků a zároveň klidový
nerušivý režim lázeňské oblasti a objektů pro trvalé bydlení.
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B.III.5 Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
A. Významné terénní úpravy
Z pohledu významných terénních zásahů a zásahů do krajiny je nejpodstatnější fází samotná výstavba,
kdy dojde nově k zastavění území. V rámci záměru dojde v rámci výstavby k poměrně výraznému
zásahu do půdního prostředí. Podrobně jsou tyto údaje uvedeny v části B dokumentace. Většina
objektů má podzemní podlaží a vzniká tak výrazné množství zeminy. Ta bude využita z části na zeleň
a terénní úpravy v rámci areálu resortu a z části bude odvezena. Z východní i západní strany bude
záměr doplněn krajinnou zelení, jak je uvedeno v situaci v příloze. Stávající zeleň zejména u břehu
vodní nádrže bude částečně zasažena při realizaci několika objektů. V rámci výstavby ale bude
nahrazena, nebo upravena tak, aby se zachovalo vhodné ozelenění břehové části a celého resortu.
B. Zásahy do krajiny – krajinný ráz
Lokalita na obou březích Daje byla osídlována již od pravěku. Dokladem o tom jsou četné
archeologické nálezy v lokalitě. Zásah člověka do této lokality byl někdy menší, jindy většího rozsahu.
Největší proměnou tato oblast prošla koncem 2. světové války, kdy až na několik staveb byla
prakticky zničena. Jako protipovodňová opatření se realizovala vodní díla Nové Mlýny I. až III. v 60.
až 80. letech minulého století. Tím došlo bezesporu k rozsáhlému zásahu do krajiny. K další změně
přispěla intenzivní zemědělská činnost. Obě tyto události přinesly značné zničení části lužních lesů,
zánik městyse Mušov a další zásahy do krajiny. Vodní díla snížili riziko vzniku povodní, zejména
podél břehu Dyje a to prakticky až po soutok s řekou Moravou. Náhradou za původní zemědělskou
činnost je rozvoj turismu a rekreace, což je pro značnou část obyvatel náhradou příjmu.
V 90. letech minulého století byly zjištěny v k.ú. Mušov a k.ú. Pasohlávky jedinečné zdroje termální
vody, kdy po provedených hydrogeologických vrtech a rozborech byly vyhlášeny jako přírodní zdroj
léčivé vody, státem chráněné. Znamenalo to zvýšení zájmu o lokalitu s využitím pro léčebné lázně, ale
i komerčního využití (Aqualand Moravia). Zcela logicky je tak v zájmu státu, kraje i obce využití
tohoto území k vybudování léčebných a lázeňských zařízení. Z toho důvodu je tak v současném
územním plánu vyčleněna lokalita vhodná k realizaci takového komplexu.
V současné době se v lokalitě nachází páteřní inženýrská síť a dopravní infrastruktura s cílem umožnit
výstavbu lázeňského komplexu. Západním směrem je lokalita oddělena biokoridorem, za nímž se
nachází rozvojová plocha pro rodinné bydlení (100 rodinných domů). Tato rozvojová plocha pokryje
potřeba občanů obce Pasohlávek a nových obyvatel, kteří mají o tuto lokalitu velký zájem. V současné
době je vydané územní rozhodnutí a probíhá stavební řízení pro cca polovinu lokality. Očekává se zde
výstavba v roce 2019. Východně pak pokračují další investiční akce, jako je rozšíření aquaparku,
přestavba autokempu a to až po koridor územní zeleně v místě bývalého větrolamu, který byl zrušen
zemědělskou výrobou. Okolní plochy tak jsou dnes využívány pro zemědělskou výrobu jen sporadicky
a jsou určeny k zastavění. Budoucí lázeňský komplex tak nebude v budoucnosti osamocen, ale je
nutné jej vnímat s budoucí okolní zástavbou, která bude určena převážně k rekreačnímu
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a rezidenčnímu bydlení s doplňkovou občanskou vybaveností.
Záměr lázeňského komplexu je v souladu s platným územním plánem a podrobněji definován územní
studií. Základní regulativy jsou tak dány výškovou úrovní zástavby a prostorovým uspořádáním
zástavby v zeleni. Záměr tak, jak je předložen, byl navržen v souladu s těmito podmínkami, což je pro
hodnocení vlivů na krajinný ráz důležitým východiskem. Veškeré parametry záměru jsou uvedeny
v souladu s územní studií, kterou zpracovala společnost LIVINGSTAV, s.r.o. v březnu 2016,
v souladu s §30, zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon. Jedním z výchozích podkladů je rovněž
vizualizace záměru, které zpracovala společnost LIVINGSTAV a které jsou rovněž uvedeny v příloze
dokumentace. Z pohledů je patrné, že záměr při pohledu v ose od obce Pasohlávky nepřekrývá
panorama Pálavy. Z dálkových pohledů od Dunajovických kopců z hřebene Pálavy se jeví lázeňský
komplex přiměřený k měřítku krajiny a okolní stávající zástavbě.
Základní údaje k hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
Pro zhodnocení záměru byla zpracována studie posouzení vlivu záměru na krajinný ráz,
Ing. Romanem Bukáčkem, která je uvedena v příloze dokumentace. V prostoru poloostrova existuje
již v současné době zástavba podobného charakteru, proporcí, měřítka (aquapark, kemp, hotel)
a území tak připomíná příměstské moderní zóny bez začlenění do krajiny. Rekreační využití území
tedy již v současné době významným způsobem spoluurčuje charakter ploch v okolí Pasohlávek na
břehu vodní nádrže. V širším okolí pak nadále dominují zemědělsky obdělávané plochy, místy až
monotónní. Významnými částmi krajiny jsou pak dochované přírodní segmenty a navazující prostor
střední nádrže a jejího okolí, jež rámuje východní stranu území. Dále pak přítok Dyje, lemovaný
břehovými porosty s místy fragmenty luhu. V okolí Kraví hory jsou to pak vinice a sady. Dále lze
uvést drobné kapličky v krajině a sídla s dominantami kostelů. Na opačné straně, na kopci, se pak
nachází archeologické naleziště Hradisko. S ohledem na celkovou přeměnu území v okolí Pasohlávek
ve směru ke komunikaci I/52 lze konstatovat, že záměr estetickou hodnotu krajinného rázu území sníží
nebo ovlivní v únosné míře. V rámci hodnocení je rovněž zmiňováno důležité ozelenění plochy tak,
aby nevznikla vizuálně dobře patrná dominanta v území a bylo možné citlivé začlenění záměru do
krajinného rámce. Přírodní hodnotu místa ovlivní mírně, především změnou plochy, jejím zastavěním
a určitým zásahem do břehové zeleně. Ke snížení přírodní hodnoty ale pravděpodobně nedojde za
předpokladu, že nebude ovlivněna kvalita vody a resort bude dostatečným způsobem ozeleněn. Dle
rozboru znaků území je v místě významně potlačen soulad měřítek stávající zástavbou připomínající
více okraje městské aglomerace, která je zanesena do odlišné otevřené krajiny venkovských sídel
s vinicemi. Tento stav uvedený záměr nezmění, ale spíše posílí. V rámci vizualizace bylo provedeno
několik srovnání fotografií před a po realizaci záměru, přičemž z části je využito při vizualizaci
i vzrostlé zeleně, aby bylo zřejmé, jak bude záměr vypadat po několika letech. Ozelenění pak bude
nedílnou součástí záměru, resp. bez sadových úprav a jejich realizace nebude možné objekty
kolaudovat.
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Obr. 13 – Vizualizace resortu z východního okraje zástavby obce Pasohlávky na pozadí Pavlovských vrchů – od
shora stávající stav, návrh resortu bez ozelenění, návrh ozelenění

Hodnocení je dále uvedeno v kapitole D.I.8 a podrobně ve výše citované studii Ing. Romana Bukáčka,
která je přílohou dokumentace. V rámci tohoto hodnocení jsou dále navržena opatření pro zmírnění
vlivu záměru na krajinný ráz, kterými jsou zejména zachování a posílení ozelenění břehů vodní nádrže
a celého areálu, barevné řešení objektů a další. Významné bude ozelenění záměru, které se navrhuje
obsáhle, aby došlo k vytvoření „zeleného resortu“, čímž se zmírní vliv přechodu do okolní krajiny.
Použito by pak v rámci ozelenění mělo být autochtonních druhů dřevin.
Materiály a barevnost resortu bude tvořena zejména neurálními barvami, které budou vhodně
doplněny na fasádách obklady z přírodních materiálů (dřevo a kámen) opět v přírodních odstínech
typických pro tuto lokalitu.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Záměr se nachází v katastrálním území Pasohlávky, v blízkostí vodních nádrží Nové Mlýny,
v jihomoravském kraji. Plocha se rozkládá na území tzv. poloostrova, který se svou jižní částí dotýká
zmiňovaných nádrží. Na stávajících plochách je vybudována technická infrastruktura, zejména pak
páteřní komunikace a její větve středem poloostrova. V následujícím textu je uvedena základní
charakteristika území z hlediska stav životního prostředí ve stávajícím stavu.

C.I

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
(NAPŘ. STRUKTURA A RÁZ KRAJINY, JEJÍ GEOMORFOLOGIE A HYDROLOGIE, URČUJÍCÍ SLOŽKY FLÓRY A
FAUNY, ČÁSTI ÚZEMÍ A DRUHY CHRÁNĚNÉ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VÝZNAMNÉ
KRAJINNÉ PRVKY, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PŘÍRODNÍ PARKY,
EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY, PTAČÍ OBLASTI, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY, LOŽISKA NEROSTŮ, DÁLE
ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU, ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ,
ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ, STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, EXTRÉMNÍ POMĚRY
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.1 Zvláště chráněná území, přírodní parky, krajinné prvky
Záměr přímo nezasahuje do žádných zvláště chráněných území, přírodního parku či významného
krajinného prvku. Východně od záměru se nachází maloplošné zvláště chráněné území kategorie
přírodní rezervace Věstonická nádrž, která je významnou ornitologickou oblastí (viz dále ptačí oblast)
a je tvořena střední nádrží Nových Mlýnů. Přírodní rezervace je významným hnízdištěm mokřadních
ptáků. Severně od rezervace se pak nachází dvojice přírodních památek Dolní mušovský luh a Betlém.
Vzdálenost těchto lokalit od hranice areálu Resortu Pálava je více než 1 500 m východním směrem od
záměru. V širším okolí se pak nachází jižně cca 3,5 kilometru vzdálené národní přírodní rezervace
Dunajovické kopce, které tvoří hřbet pokrytý stepí a porosty křovin. V neposlední řadě se
jihovýchodně od záměru nachází významná chráněná krajinná oblast Pálava. Její vzdálenost od
záměru je více než 4,5 kilometru. CHKO Pálava byla vyhlášena v roce 1976. Její dominantou jsou
Pavlovské vrchy s významným podílem přirozených a málo ovlivněných stepních ekosystémů.
Rozloha CHKO Pálava je uváděna 83 km2. Zahrnuje dále 4 národní přírodní rezervace, 1 národní
přírodní památku, 5 přírodních rezervací, 5 přírodních památek.

Obr. 14 – Zvláště chráněná území v širším okolí lokality záměru (zdroj: geoportal.gov.cz)
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NATURA 2000
Lokality NATURA 2000 tvoří soustavu chráněných
území,

které

jsou

tvořena

na

území

podle

jednotných principů států Evropské unie. Jejich
cílem je zabezpečení ochrany druhů živočichů,
rostlin

a přírodních

stanovišť,

které

jsou

z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené,
vzácné či omezené svým výskytem pouze na určitou
oblast. Z přiloženého obrázku je zřejmé, že samotný
záměr

nijak

nezasahuje

do

žádné

evropsky

významné lokality EVL (fialově označené) či ptačí
oblasti PO (modře označené). Nejblíže k záměru se
nachází EVL Mušovský luh a PO Střední nádrž
vodního díla Nové Mlýny. V širším okolí lze pak
dále pozorovat EVL Dunajovické kopce, PO Pálava,
nebo další EVL v CHKO Pálava – EVL Děvín, EVL
Milovický les, nebo EVL Stolová hora. Veškeré Obr. 15 – Nejbližší evropsky významné lokality
evropsky významné lokality a ptačí oblasti jsou od (fialově) a ptačí oblasti (modře)
záměru

vzdálené

více

než

1,5

kilometru. (zdroj: geoportal.gov.cz)

Charakteristiky nejbližších oblastí jsou uvedeny
v následujících tabulkách.
Tab. 45 – Charakteristika EVL Mušovský luh
Kód lokality:

CZ0624103

Biogeografická oblast:

panonská

Rozloha lokality:

557.4511 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území:

Druhy - živočichové
hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
roháč obecný (Lucanus cervus)
vydra říční (Lutra lutra)

Předmět ochrany:

Kraj:

Jihomoravský kraj

EVL Mušovský luh je komplex lužního lesa, který se rozkládá podél dolního toku řeky Jihlavy mezi
obcemi Přibice a střední nádrží vodního díla Nové Mlýny. Dominantním společenstvem jsou tvrdé
luhy nížinných řek (L2.3), maloplošně se vyskytují měkké luhy (L2.4) a fragmentárně v tůních
slepých ramenech a kanálech i mokřadní vegetace rákosin a vodní vegetace i s některými cennějšími
druhy, jako žebratka bahenní (Hottonia palustris). Předmětem ochrany je stanoviště 3150 - Přirozené
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eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition. Z chráněných druhů
rostlin se zde vyskytuje bledule letní (Leucojum aestivum), ladoňka vídeňská (Scilla vindobonenesis),
leknín bílý (Nymphaea alba). V jižní části přiléhající ke střední nádrži VD Nové Mlýny se nalézá
v lokalitě Betlém zbytek porostů suchého trávníku na hrúdu (jedná se o místa v lužních lesích, které
nejsou zaplavovány ani při větších záplavách) a mokřad s výskytem řady druhů obojživelníků.
Z ohrožených druhů rostlin rostoucích stojí za zmínku především pochybek prodloužený (Androsace
elongata) či jetel žíhaný (Trifolium striatum). Na východ od této lokality se nachází PP Dolní
Mušovský luh, jedná se o zachovalý porost lužního lesa s charakteristickou faunou a flórou, spolu
s mrtvým ramenem řeky Jihlavy. Mimo uvedené předměty ochrany se zde vyskytuje řada naturových
druhů – například kuňka ohnivá (Bombina bombina), bobr evropský (Castor fiber). Z dalších druhů
chráněných a ohrožených je to pak například kudlanka nábožná (Mantis religiosa), rosnička zelená
(Hyla arborea), nebo skokan krátkonohý (Rana lessonae) [zdroj: www.nature.cz].
Tab. 46 – Charakteristika PO Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny
Kód lokality:

CZ0621030

Biogeografická oblast:

panonská

Rozloha lokality:

1047.4571 ha
Druhy - živočichové
husa běločelá (Anser albifrons)
husa polní (Anser fabalis)
husa velká (Anser anser)
orel mořský (Haliaeetus albicilla)
rybák obecný (Sterna hirundo)

Předmět ochrany:

Kraj:

Jihomoravský

PO Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny se nachází na jižní Moravě, přibližně 10 kilometrů
od Mikulova, mezi obcemi Strachotín a Dolní Věstonice a silnicí na Mikulov. Tato část nádrže
má rozlohu 4 kilometry v délce a 3 kilometry šířku. V nádrži Nové Mlýny je proměnlivá vodní hladina
a při poklesu se vynořují ostrůvky. Při dosažení hladiny 170,35 m.n.m je vynořeno až 20 ha plochy
ostrůvků ve dvou soustavách. Tato ptačí oblast je významná nejen v době hnízdního období, ale také
v období tahu v zimě. Lokalita byla zvolena ptačí oblastí s ohledem na hnízdění rybáka obecného
(Sterna hirundo) a na zimující tři druhy – orla mořského (Haliaeetus albicilla), husu polní (Anser
fabalis) a husu běločelou (Anser albifrons) a na podzimní shromaždiště husy velké (Anser anser).
Střední část nádrže je rovněž významným hnízdištěm zrzohlávky rudozubé (Netta rufina) a racka
chechtavého (Larus ridibundus) v České republice. Pravidelně zde pak hnízdí také racek bělohlavý
(Larus cachinnans), racek bouřní (Larus canus) a racek černohlavý (Larus melanocephalus).
Na nádrži se každoročně shromažďuje více než 20 000 kusů vodních a mokřadních ptáků (kolonie
racka chechtavého, v zimním období severské husy). Střední nádrž představuje rovněž největší
zimoviště morčáka malého (Mergus albellus). V době tahu je lokalita atraktivní i pro další druhy
vodních ptáků (kachen, racků, rybáků a bahňáků), ale i řadu pěvců.
99

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
C.I.2 Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb
a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů
a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících
současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). Dle zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické stability
krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu.
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci
druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.
Interakční prvky jsou základní stavební částí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné
krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky
rostlinám a živočichům, významně ovlivňující funkce ekosystémů krajiny.
Významnými krajinnými prvky (dále jen VKP) vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašelinitě, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný
krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné
části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability.
Uzemní systém ekologické stability – vztaženo k záměru
Území záměru přímo nezasahuje do žádného prvku územního systému ekologické stability. V jeho
jižní části těsně přiléhá nadregionální biokoridor, který prochází všemi nádržemi vodního díla Nové
Mlýny. Jeho ochranné pásma zasahuje i do území záměru v jeho západní a jihozápadní části. Jeho
součástí je pak několik biocenter. Západně od záměru se pak nachází lokální biocentrum Vrbiny, které
pokračuje severně k lokálnímu biokoridoru LBK 8. V návaznosti na prvky ÚSES je dále navržena
v rámci záměru také navazující krajinná zeleň. Samotný rozsah záměr se nachází mimo uvedené prvky
ÚSES a ty tedy nebudou negativně zasaženy. Významným krajinným prvkem je pak zejména nejblíže
Novomlýnská nádrž, která bude nepřímo ovlivněna vypouštěním dešťových vod. Záměr bude umístěn
v těsné blízkosti u břehu Novomlýnské nádrže a bude mírně zasahovat do ochranného pásma
nadregionálního biokoridoru.
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Obr. 16 – Výřez mapy územního plánu – vlevo od záměru LBC Vrbiny, severně pokračující v LBC 8

Obr. 17 – Nadregionální biokoridor (světle červená), nadregionální biocentrum (hnědá)
(zdroj: AOPK ČR)

C.I.3 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Místo záměru nezasahuje do žádného chráněného ložiskového území, jak je zřejmé z následujícího
obrázku. Jižně od záměru se nachází několik ložisek podzemních zásob zemního plynu. Jedná se
o oblasti okolo Dolních Dunajovic (název Dolní Dunajovice I, Dolní Dunajovice II). Žádné z těchto
území nebude negativně záměrem zasaženo.

Obr. 18 – Nejbližší chráněná ložisková území (vyznačeno zeleným šrafováním)
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Významným přírodním bohatstvím a vlastně i surovinou je zdroj termální vody. Celé území leží
v ochranném pásmu přírodních a minerálních vod, jak je uvedeno dále v části týkající se povrchových
a podzemních vod v lokalitě. V k.ú. Pasohlávky se nacházejí dva zdroje přírodní minerální vody – jsou
to vrty Mušov - 3G a Pasohlávky - 2G. Teplota vody je mezi 40 – 46 °C. V jednom litru vody je
obsaženo přibližně 10 g sirovodíku, což je v České republice ojedinělý případ. Voda je Ministerstvem
zdravotnictví označena za vodu léčivou, proto je zde předpoklad vybudování lázeňského zařízení.
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 290/1998 Sb. ze dne 26. listopadu 1998, Ministerstvo
zdravotnictví prohlásilo za přírodní léčivý zdroj podle § 47 a 49 zákona č. 20/1966 Sb., o péči
o zdraví lidu, ve znění zákona č. 161/1993 Sb. pramen 3G nacházející se na pozemkové parcele
č. 3164/50 katastrálního území Mušov, okres Břeclav. Přírodní léčivý zdroj je přírodní slabě
mineralizovaná sirná minerální voda chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridů, termální,
hypotonická.
C.I.4 Území kulturního nebo archeologického významu
Záměr se nachází východně od centra obce Pasohlávky, v blízkosti vodních nádrží Nové Mlýny.
Záměr samotný nezasahuje do památkově chráněného území, ani nezasahuje žádné významné kulturní
památky. V obci Pasohlávky je významnou dominantou kostel sv. Anny. Ve střední nádrži Nové
Mlýny se dnes nachází pozůstalý kostel zatopené obce Mušov, kostel sv. Linharta. Po sjezdu
z komunikace I/52 se nachází kaple sv. Ducha.
Významnou oblast v blízkosti lokality záměru tvoří lokalita Hradisko – Římský vrch, což je mimo jiné
nejvyšší místo v blízkém okolí – 221 m.n.m. Lokalita je dnes pod památkovou ochranou Římský
vojenský tábor a jedná se tedy o významnou archeologickou lokalitu, kulturní památku. Centrální část
lokality je zatravněna, ostatní plochy jsou zemědělsky využívané. Celá lokalita je považována za jednu
z nejvýznamnějších památek antické civilizace na našem území. Dle dochovaných údajů se mělo
jednat o rozsáhlou římskou pevnost, plánovanou jako centrum plánované římské provincie
Markomanie. Na lokalitě byly nalezeny doklady osídlení z pozdní doby kamenné a starší doby
bronzové. Nejvýznamnější nálezy z lokality spadají ale do období římského. Například pozůstatky
římské vojenské stanice X. římské legie,
nálezy římských mincí, keramiky, nebo
brnění,

z dob

Chráněná
115 757 m2.
vypracováno

císaře

plocha

Marka

lokality

V srpnu roku
oznámení

EIA

Aurelia.
je

cca

2010

byla

k záměru

Thermal Pasohlávky – Archeologický park
Římský vrch. Využita má tak být lokalita
archeologických

výzkumů

v prostor

římského hradiska u Mušova k vytvoření Obr. 19 – Vizualizace archeoparku Římský vrch (EIA 2010)
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tematického areálu pro vědecký archeologický výzkum, odbornou konzervaci a rekonstrukci terénních
nálezů a jejich prezentaci pro návštěvníky. Záměr bude rozčleněn na jednotlivé objekty – vstup,
vyhlídková věž, přírodní divadlo, dílenský okrsek, Germánská vesnice, objekt starých lázní, obytné
domy, stadion, hřiště, opevnění a další provozní objekty.
Před zahájením stavebních prací budou stavebníci povinni oznámit v dostatečném časovém předstihu
plánované zásahy Archeologickému ústavu AV ČR Brno a případně umožnit jemu nebo jiné
oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.
C.I.5 Staré ekologické zátěže
V místě záměru ani v jeho blízkém okolí nejsou agenturou CENIA evidovány žádné staré ekologické
zátěže.
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C.II

CHARAKTERISTIKA

SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, RESP. KRAJINY V DOTČENÉM ÚZEMÍ

A POPIS JEHO SLOŽEK NEBO CHARAKTERISTIK, KTERÉ MOHOU BÝT ZÁMĚREM OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA
OVZDUŠÍ (NAPŘ. STAV KVALITY OVZDUŠÍ), VODY (NAPŘ. HYDROMORFOLOGICKÉ POMĚRY V ÚZEMÍ
A JEJICH ZMĚNY, MNOŽSTVÍ A JAKOST VOD ATD.), PŮDY (NAPŘ. PODÍL NEZASTAVĚNÝCH PLOCH, PODÍL
ZEMĚDĚLSKÉ A LESNÍ PŮDY A JEJICH STAV, STAV EROZNÍHO OHROŽENÍ A DEGRADACE PŮD, ZÁBOR PŮDY,
EROZE, UTUŽOVÁNÍ A ZAKRÝVÁNÍ), PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI (NAPŘ. STAV
A ROZMANITOST FAUNY, FLÓRY, SPOLEČENSTEV, EKOSYSTÉMŮ), KLIMATU (NAPŘ. DOPADY SPOJENÉ SE
ZMĚNOU KLIMATU, ZRANITELNOST ÚZEMÍ VŮČI PROJEVŮM ZMĚNY KLIMATU), OBYVATELSTVA
A VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, HMOTNÉHO MAJETKU A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VČETNĚ ARCHITEKTONICKÝCH
A ARCHEOLOGICKÝCH ASPEKTŮ

C.II.1 Ovzduší a klimatické podmínky
Podle rozdělení dle E.Quitta z roku 1971 se zájmová lokalita nachází v oblasti T4, která je
charakterizována velmi dlouhým létem, velmi teplým a velmi suchým, s velmi krátkým přechodovým
obdobím, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Tab. 47 - Klimatické ukazatele zájmové lokality
Klimatické ukazatele oblasti T4
Počet letních dnů ta rok

Průměrné
hodnoty za
rok
60 – 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 C a více

170 – 180

Počet mrazových dnů

100 – 110

Počet ledových dnů

30 – 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3 °C

Průměrná teplota v dubnu

9 až 10 °C

Průměrná teplota v červenci

19 až 20 °C

Průměrná teplota v říjnu

9 až 10 °C

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

80 – 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

300 – 350

Srážkový úhrn v zimním období

200 – 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet jasných dnů v roce
Počet zamračených dnů v roce

Obr. 20 – Zařazení posuzované klimatické
oblasti dle E.Quitta

40 – 50
110 – 120
50 - 60

Území záměru lze charakterizovat úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě podle map úrovní
znečištění ovzduší v síti 1 x 1 km s klouzavými průměry koncentrací příslušných znečišťujících látek
za předchozích 5 let, zveřejněné na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.
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Tab. 48 - Pětiletý průměr 2013 - 2017 ve čtvercové síti 1 x 1 km
Znečišťující látka
Arsen

Jednotka

Doba průměrování

Limitní hodnota

Pětiletý průměr
2013 – 2017

[ng/m3]

1 kalendářní rok

6 ng.m-3

1.1

3

NO2

[μg/m ]
3

SO2 M4

[μg/m ]
3

BZN

[μg/m ]
3

BaP

[ng/m ]
3

PM10 M36

[μg/m ]
3

PM10

[μg/m ]
3

PM2,5

[μg/m ]
3

Olovo

[ng/m ]
3

1 kalendářní rok

-3

40 µg.m

-3

24 hodin

125 µg.m

1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
24 hodin
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

14.4

-3

1.2

-3

0.7

5 µg.m
1 ng.m

-3

42.2

-3

22.6

-3

18.3

-3

4.6

-3

50 µg.m

1 kalendářní rok

10.8

40 µg.m
25 µg.m

0,5 µg.m

Nikl

[ng/m ]

1 kalendářní rok

20 ng.m

0.8

Kadmium

[ng/m3]

1 kalendářní rok

5 ng.m-3

0.2

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že v lokalitě nedochází k překračování imisních limitů stanovených
zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
Tab. 49 - Přehled použitých zkratek
Arsen

[ng/m3]

Arsen - roční průměrná koncentrace

NO2

[μg/m3]

NO2 - roční průměrná koncentrace

SO2 M4
BZN
BaP
PM10 M36
PM10
PM2,5
Olovo
Nikl
Kadmium

3

SO2 - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce

3

Benzen - roční průměrná koncentrace

3

Benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace

3

PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce

3

PM10 - roční průměrná koncentrace

3

PM2,5 - roční průměrná koncentrace

3

Olovo - roční průměrná koncentrace

3

Nikl - roční průměrná koncentrace

3

Kadmium - roční průměrná koncentrace

[μg/m ]
[μg/m ]
[ng/m ]
[μg/m ]
[μg/m ]
[μg/m ]
[ng/m ]
[ng/m ]
[ng/m ]

Lokalitu je možné dále charakterizovat pomocí profilu průměrných měsíčních teplot a množstvím
srážek. Níže uvedené obrázky (údaje) jsou za rok 2016 a jsou převzaty ze stanice ČHMÚ Brno –
Tuřany.
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Obr. 19 – Průběh teploty vzduchu a úhrnu srážek v roce 2016 ve srovnání s dlouhodobým průměrem 1961 –
1990 (zdroj: ČHMÚ)

Dále je pro účely hodnocení možné popsat také roční úhrny srážek, ze kterých rovněž vychází
hodnocení ve vztahu ke klimatickým změnám, resp. vliv klimatických změn na provoz záměru. Z níže
uvedených obrázků je patrné, že lokalita z dlouhodobého hlediska nepatří k územím, kde by docházelo
k výrazným srážkám. Z obrázku vpravo je pak zřejmá situace za rok 2017, kdy se území Pasohlávky
nachází v oblasti s minimálními srážkovými úhrny.

Obr. 20 – Srážkové úhrny dle ČHMÚ

[zdroj: portál ČHMÚ]

C.II.2 Voda
Záměr je svým rozsahem a účelem spjat s vodami, ať už se jedná o využívání geotermálního vrtu,
nebo jeho umístění v blízkosti Novomlýnské nádrže, či čerpání užitkové vody a vypouštění vod
dešťových zpět do Novomlýnské nádrže.
Povrchové vody
Záměr se nachází v povodí Dunaj, na břehu horní části nádrže Nové Mlýny. Tato nádrž vznikla v 70.
až 80. letech minulého století zatopením stejnojmenné osady. Jedná se o soustavu trojice nádrží ležící
na řece Dyji. Účel nádrže je mnohostranný – zajištění odběrů vody pro účely závlahy, trvalé zajištění
minimálního průtoku v toku pod nádrží, snížení povodňových průtoků, chov ryb a další. Mimo to
samozřejmě slouží nádrž i pro účely rekreační. Podle informací na webových stránkách Povodí
Moravy má rovněž nádrž význam také pro zlepšení kvality vody v toku Dyje. Celková plocha tohoto
vodního díla je cca 1 700 ha a objem vody při maximální hladině dosahuje téměř 84 mil. m3.
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Obr. 21 – Povrchové vody tekoucí a stojaté v okolí lokality záměru

(zdroj: HEIS VÚV TGM)

Hlavním vodním tokem v oblasti je právě zmiňovaná řeka Dyje. Dále se v širším okolí nachází
několik menších vodních toků, jejichž recipienty je rovněž řeka Dyje, resp. Novomlýnské nádrže.
Recipientem Dyje je řeka Morava, délka toku 192,508 km. Záměr se okrajem dotýká záplavového
území dle situace níže. Rozsah záplavových území Q5 až Q100 je uveden na následujícím obrázku.

Obr. 22 – Vyobrazení záplavových území v lokalitě záměru

(zdroj: geoportal.gov.cz)

Podzemní vody
Z hlediska hydrogeologického se území nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy 2241
Dyjsko-svratecký úval, povodí Dunaj. Geologická jednotka základní vrstvy je tvořena terciérními
a křídovými sedimenty pánví. Režim proudění podzemní vody se očekává volný, místy se mohou
vyskytovat artéské pánve s napjatými zvodněmi. Součinitel filtrace se pohybuje v rozsahu 10-5 m.s-1.
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Tab. 50 – Útvary podzemních vod základní vrstvy (zdroj: heis.vuv.cz)

Podle provedeného inženýrskogeologického průzkumu lze očekávat hladinu podzemní vody v úrovni
cca 3,5 m pod terénem (naraženo na několika sondách), nicméně se stoupající nadmořskou výškou se
hladina podzemní vody prohlubuje. Podle projektových zpráv nebude nutné žádné zvláštní opatření
pro vybudování uvažovaných objektů v rámci resortu, včetně podzemních částí. Pozemek se nachází
ve svahu. Nejnižší hodnoty hloubky podzemní vody lze tak očekávat v údolí svahu, naopak se
zvyšujícím se svahem, hodnota hloubky hladiny podzemní vody vzrůstá. Podle odebraných vzorků
podzemní vody není přítomen agresivní oxid uhličitý, voda však vykazuje síranovou agresivitu.
Hladina podzemní vody bude dále kolísat v obdobích s intenzivnějšími srážkami a to v závislosti na
ročním období a dále propustnosti jednotlivých vrstev.
Ochranná pásma vodních zdrojů a chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Záměr svým rozsahem nezasahuje do žádné oblasti ochranného pásma vodního zdroje, nebo do
chráněné oblasti přirozené akumulace vod, jak je zřejmé z následujícího obrázku.

Obr. 23 – Nejbližší chráněné oblasti přirozené akumulace (modře) vod a ochranná pásma vodních zdrojů
(zeleně) v okolí záměru (zdroj: geoportal.gov.cz)
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Minerální vody
Záměr se nachází ve II. stupni ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní
minerální vody ve smyslu § 21 zákona č. 164/2001 Sb., v k.ú. Pasohlávky. Zdroje jsou tvořeny dvěma
vrty Mušov-3G, který se nachází na dnešním parkovišti a dále pak Pasohlávky-2G v blízkosti obce
Pasohlávky. K provozu areálu Resort Pálava bude využíván zdroj Mušov-3G (ozn. Mu 3G), který se
nachází cca 350 metrů východně od záměru na pozemku p.č. 3164/204, k.ú. Mušov. V následující
tabulce jsou uvedeny základní charakteristiky zdroje Mu 3G, který je podle vyhlášky č. 423/2001 Sb.,
o zdrojích a lázních veden jako teplá, silně mineralizovaná minerální vody sírano-chloridového
sodného typu.
Tab. 51 – Charakteristiky zdroje Mušov 3G
Základní charakteristiky zdroje

Hodnoty

Hloubka

1 450 m

Teplota termální vody na počvě vrtu (dno vrtu)

až 49,7 °C

Průměrný teplotní gradient

26,1 °C/k m

Hodnota tepelného toku

48,4 m/W m2

Maximální vydatnost vody při volném přelivu

7 l.s-1

Maximální vydatnost vody při snížení hladiny o 47,8 m

17,2 l.s-1

Teplota vody na povrchu

48 °C

Mineralizace termálních sirných vod CM

2,2 g.l-1

Obsah sulfanu

až 9 mg.l-1

C.II.3 Horninové prostředí, půda a přírodní zdroje
Lokalita záměru je tvořena plochou poloostrova, který se nachází v nadmořské výšce od 175 do
185 m.n.m. Terén je mírně svažitý, přičemž nejnižší bod se nachází podél břehu vodní nádrže Nové
Mlýny. Dle geomorfologického členění se posuzovaná lokalita řadí do následujících oblastí:
Systém:

Alpsko-himalájský

Provincie:

Západní karpaty

Subprovincie:

Vněkarpatské sníženiny

Oblast:

Západní vněkarpatské sníženiny

Celek:

Dyjsko-svratecký úval
Je částí Západních Vněkarpatských sníženin. Charakteristická je pro tento
celek sníženina s plochým reliéfem, měkkých tvarů v nadmořské výšce okolo
210 m.n.m. Čelní hlubiny vyplněné neogenními a kvartérními usazeninami.
Nejnižší části jsou tvořeny údolní nivou Dyje, Jevišovky, Jihlavy, lemované
akumulačními terasami. Okraje jsou tvořeny nížinnými pahorkatinami
s kryopedimenty. Oblast je málo zelesněná, většinou tvořena polem.
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Podcelek:

Záměr se nachází na rozhraní podcelků Dyjsko-svratecká niva a Drnholecká
pahorkatina, které jsou částmi Dyjsko-svrateckého úvalu.
Dyjsko-svratecká niva
Jde o oblast tvořenou akumulačními rovinami podél řek Svratky, Svitavy,
Jihlavy a Dyje, s nadmořskou výškou okolo 185,7 m. Oblast je tvořena
převážně kvartérními usazeninami, mrtvými rameny, ostrůvky vátých písků.
Nacházejí se zde především pole, louky, lužní porosty (dub, habr, olše, apod.),
na

pískách

potom

porosty

akátů.

Oblast

také

obsahuje

několik

archeologických nalezišť.
Drnholecká pahorkatina
Oblast je tvořena plochou nížinnou pahorkatinou nadmořské výšky průměrně
215,5 m, tvořenou neogenními a čtvrtohorními usazeninami. Okraje tvoří
stupně vysokých a středních teras Dyje, Jevišovky a Jihlavy. Tvořena je
převážně nezalesněnými polnostmi.
Okrsek:

Olbramovická pahorkatina
Jedná se o část Drnholecké pahorkatiny. Nížinná pahorkatina se sklonem
k jihovýchodu, v oblasti zaznamenány neogenní a čtvrtohorní usazeniny.
Jihovýchodní okraj lemují akumulační říční terasy Jihlavy a Dyje. Nejvyšším
bodem je Dvorská 270 m.n.m. Jinak převažují pole, drobné lesíky smíšených
teplomilných listnatých porostů (dub, habr apod.).

Charakteristika půdy
Podle půdní mapy ČR se v místě záměru vyskytují převážně půdy skupiny černosoly, resp. půdní typ
černozem arenická. Substrát je tvořen sprašemi či prachovicemi na terase, výrazně zahliněné terasy.
Černozemě jsou hlubokohumózní půdy (mocnost 0,4 - 0,6 m), vyvinuté z karbonátových sedimentů.
Hlavním půdotvorným procesem byla intenzivní humifikace, která probíhala pod stepní vegetací
(černozemní, půdotvorný pochod). Jsou to sorpčně nasycené půdy s obsahem humusu 2,0 až 4,5 %.
Vytvořili se v sušších a teplejších oblastech. Černozem arenická je charakterizována tvorbou z lehčích
substrátů. Nadmořská výška výskytu černozemí nepřesahuje zpravidla 300 m.n.m. Terén je převážně
plochý, rovinný a zejména na Moravě se uplatňují v pahorkatinném a dokonce vrchovinném reliéfu.
Pro půdní profil je charakteristický nápadně mocný, tmavě zbarvený humusový horizont, vyznačující
se značně odolnou vodostálou strukturou a hojným edafonem. Pro spraš je příznačná přítomnost
vápnitých žilek, povlaků a konkrecí a chodeb stepních savců, vyplněných humózní zeminou.
Černozemě jsou nejčastěji těžké, bez skeletu, s vyšším až vysokým obsahem kvalitního humusu,
neutrální reakci a velmi dobrými sorpčními vlastnostmi. Také fyzikální vlastnosti jsou většinou velmi
příznivé. Černozemě se hojně využívají jako orná půda, avšak vlivem výskytu v suchém a teplém
klimatu dochází často k jejich vysychání.
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Tab. 52 – Vybrané parametry dotčených pozemků v ZPF
Parametry půdy

BPEJ 0.05.01

BPEJ 0.21.10

BPEJ 0.72.01

II.

IV.

V.

Třída

hluboká
hluboká

až

velmi

hluboká

hluboká

Mocnost ornice

střední až hluboká

střední až hluboká

humózní
hydrogenní
horizont, zrašelinělý až
rašelinný horizont

Struktura

ornice drobtová, hlouběji
slabě vyvinutá
polyedrická

ornice drobtovitá - zrnitá,
hlouběji bez struktury

bezstrukturní

Vláhové poměry

středně výsušné, závislé
na srážkách ve
vegetačním období

vysušené půdy

trvale pod vlivem
hladiny vody blízko
povrchu

Hloubka půdy

Zrnitost

středně těžká až těžká

lehká

středně těžká až velmi
těžká (s převahou těžších
půd nebo vrstevnatého
substrátu)

Humus

středně vysoký, velmi
vysoký

nízký, střední

vysoký až velmi vysoký
(rašelina)

pH

neutrální

slabě kyselá

kyselá; slabě
i silně kyselá

Infiltrace (mm.min-1)

0,16

0,58

0,01

kyselá;

Inženýrskogeologické průzkumy
V rámci přípravy záměru byly proveden inženýrskogeologické průzkumy společností GEOS Brno a to
v roce 2008 s následnou rešerší zjištěných dat v září 2017. V rámci průzkumů bylo provedeno
12 sond, včetně odběru vzorků podzemní vody a zeminy. V místech výstavby je hloubka podzemní
vody cca 3,5 m hluboko. Záměr je projekčně řešen tak, že negativně nebude zasahovat do podzemní
vody. Cit.: Kvartérní pokryvné útvary jsou zastoupeny sprašemi a sprašovými hlínami eolického

původu, pro které je charakteristické časté vykliňování vrstev. V komplexu těchto eolických
sedimentů se vyskytují tzv. pohřbené horizonty, které jsou hlavním kritériem pro stratigrafické
členění. Na vlastním staveništi byly zastiženy navážky, písky, jílovité písky, písčitý štěrk, písčité
hlíny, jílovito-písčité hlíny, písčité jíly a jíly. Ve vrtech po celé trase dochází k nepravidelnému
střídání jílovitých a písčitých zemin, kdy pro začátek a konec trasy je charakteristický výskyt
písčitějších, lépe propustných zemin, zatímco ve střední (převážné) části převažují jílovité zeminy
špatně propustné až nepropustné.
Pro zhodnocení dále využito zprávy o inženýrskogeologickém průzkumu ze srpna 2010, zpracované
Ing. Janem Křížem. Z hodnocení vychází i navržený způsob odvodu srážkových vod a proto je
hodnocení dále v příloze dokumentace. Podrobně je text v příloze a není zde tedy znovu citován.
Zásadním bodem pro řešení zasakování srážkových vod jsou hydraulické parametry a podmínky pro
vsakování. Obrázek s popisem odběrných míst (vrtů) je uveden na následující straně. Území podél
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břehu Novomlýnské nádrže (v IGP označeno jako O1) je charakterizováno souvrstvím suchých drobně
až hrubě zrnitých písků, proměnlivě zahliněných. Omezeně byly zastiženy i ve výše položené sondě
severním směrem. Tuto část lze charakterizovat jako propustnou až silně propustnou. V blízkosti
vodní nádrže je však zvodnělá, místy v tlakovém režimu, což pro zasakování vod není příznivé. Část
území je tvořena neogenními průlinově propustnými sedimenty. Mocné vrstvy suchých jemně až
středně zrnitých písků, proměnlivě zajílovaných, místy s příměsí štěrku nebo přecházejících ve
štěrkopísky byly zastiženy ve vrtech J8 a J9 – zde se ale jedná o území mimo projektované práce. Jde
o mírně propustné zeminy. Dále dle geologické mapy by obdobné sedimenty měly být východně
a jihozápadně od V1 až V5 – vrtnými pracemi ale tyto sedimenty nebyly zastiženy a je tedy nutné
provést další podrobný průzkum. U vrtů V2, V3 a V5 byly do hloubky 1,70 m zastiženy středně zrnité
písky, proměnlivě hlinité, kdy jde o zeminy slabě až mírně propustné. Zde není zasakování
doporučeno s ohledem na možné negativní ovlivnění základové půdy navrhovaných objektů. Ve všech
sondách do úrovně 5,0 m byly zastiženy deluviální až deluviofluviální prachovité, zajílované
a prachovito-jílovité hlíny, většinou slabě jemnozrnně písčité. Tyto zeminy jsou nepatrně propustné až
prakticky nepropustné a pro zasakování nevhodné.

Obr. 24 – Umístění vrtů podle IGP (Ing. Jan Kříž, Aqua Procon s.r.o.)

Tektonické poměry a přirozená seismicita oblasti, radonové riziko
Oblast se z hlediska seismicity nachází v oblasti s intenzitou 6° MSK-64 (dle ČSN 73 0036 Seismická
zatížení staveb). V oblastech s touto intenzitou není nutné při návrhu uvažovat účinek zemětřesní.
Podle radonové mapy ČR lze očekávat nízký až střední radonový index.
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C.II.4 Biologická rozmanitost - fauna a flóra
V rámci uvažovaného záměru byl proveden biologický průzkum včetně vyhodnocení vlivů na
biologickou rozmanitost v průběhu roku mezi 2016 a 2017. Hodnocení bylo zajištěno Mgr. Alicí
Hákovou a Mgr. Janem Losíkem, Ph.D. ve vztahu k fauně a flóře, přičemž bylo doplněno kolektivem
spolupracovníků pro zajištění entomologických průzkumů a ornitologických průzkumů. Hodnocení je
uvedeno v příloze dokumentace. V následující části je uvedena základní rešerše dokumentu.
Území nespadá do žádného zvláště chráněného území, ani do lokality soustavy NATURA 2000.
Západní a jižní část území je součástí ochranného pásma nadregionálního biokoridoru Soutok – Údolí
Dyje. Realizací záměru nedojde k přímému dotčení významných krajinných prvků podle zákona
č. 114/1992 Sb., nicméně nepřímo bude dotčena Novomlýnská nádrž zejména vypouštěním dešťových
vod z areálu resortu. Realizaci záměru rovněž nedojde ke snížení migrační prostupnosti krajiny pro
velké savce, protože se dotčené území nenachází v migračně významném území pro jejich pohyb, ani
zde neprobíhá dálkový migrační koridor.
Podle

základního

biogeografického

členění České republiky se lokalita
záměru

nachází

severopanonské
rozhraní

dvou

Lechovický
Lechovický
v jihozápadní

v oblasti

bioregionu

podprovincie,
bioregionů

–

na
4.1

a 4.5 Dyjsko-moravský.
bioregion
části

se

nachází

jižní

Moravy

Obr. 25 – Bioregiony ČR – dotčeny 4.1 a 4.5

a částečně zasahuje do Rakouska. Převažuje zde 1. dubový vegetační stupeň, na severních svazích a
v severní části území pak 2. bukovo-dubový stupeň. Potenciální vegetace je tvořena dubohabrovými
hájemi a teplomilnými doubravami. V regionu dnes dominují plochy polí. Významné zastoupení zde
mají submediteránní a ve fauně pontomediteránní druhy, pocházející z východní části středomoří.
Dyjsko-moravský bioregion leží na jihu Moravy a zabírá osy geomorfologických celků Dyjskosvratecký a Dolnomoravský úval. Na jihu přesahuje do Rakouska a na Slovensko. Zachovaly se zde
komplexy lužních lesů a rozsáhlé nivní louky. Fauna bioregionu je sice součástí severopanonské
podprovincie, ale v jejím rámci se liší převahou lužních společenstev.
Podle mapování biotopů dostupného na portále AOPK (MapoMat) jsou v blízkosti záměru na jižní
straně evidovány biotopy K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů – více nebo méně
zapojené porosty keřových vrb s dominancí vrby trojmužné (Salix triandra), vrby košíkářské (S.
viminalis) nebo vrby křehké (S. fragilis) na březích vodních toků; M1.1 Rákosiny eutrofních
stojatých vod – strukturně jednoduchá, obvykle jedno až dvouvrstevná vegetace s převahou
mohutných bahenních travin; M1.7 Vegetace vysokých ostřic – jednovrstevné až dvouvrstevné
porosty s převahou vysokých ostřic a V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních
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stojatých vod - vegetace ponořených nebo na hladině plovoucích vodních rostlin, kořenujících nebo
nekořenujících v substrátu dna. Výše uvedené zmapované biotopy nebudou záměrem dotčeny.

Obr. 26 – Mapování biotopů 2001 – 2005 (zdroj: AOPK ČR)

Biologický průzkum
Průzkum byl proveden na základě terénních šetření za účelem detekce vyskytujících se rostlin
a živočichů. Většina živočichů byla zjišťována při terénních pochůzkách přímým pozorováním, nebo
na základě akustických projevů či pobytových stop. Vzorkování bezobratlých proběhlo smýkáním
vegetace a prohledáváním potenciálních úkrytů. Materiál byl většinou determinován na místě, nebo
pomocí fotografií, výjimečně došlo ke sběru materiálů. V období od dubna do září 2017 byly v území
z důvodů průzkumu bezobratlých umístěny zemní pasti se solným roztokem. V září 2017 došlo dále
k průzkumu přítomnosti letounů v zájmovém území na základě bat-detektoru. Kompletní seznamy
nalezených druhů jsou přílohami biologického hodnocení a nejsou zde tedy znovu uváděny.
Botanický průzkum
Lokalita byla účelně rozdělena na čtyři oblasti, tzv. dílčí plochy, rozdělené podle charakteru vegetace,
jak je uvedeno na následujícím obrázku.

Obr. 27 – Dílčí plochy botanického průzkumu
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Dílčí plocha 1

Plocha byla vymezena na svažitém pozemku v jižní části zájmového území
nad vodní plochou Nové Mlýny – horní nádrž. Vyskytují se zde travní porosty
různé kvality. Ve východní části nalezneme poměrně zachovalý fragment
teplomilných trávníků sv. Festucion valesiacae s kostřavami, hojně se zde
vyskytuje řebříček panonský, mochna stříbrná, třezalka tečkovaná, pipla
osmahlá, divizna brunátná, pryšec obecný, jahodník trávnice, strdivka
sedmihradská, hadinec obecný, máčka ladní, svízel syřišťový, šalvěj luční,
chrpa latnatá, hlaváč žlutavý, knotovka širolistá bílá, pilát lékařský a byl zde
zjištěn ojediněle výskyt večernice smutné. V navazujících porostech se hojně
vyskytují sveřepy, i sveřep luční. Plocha je příležitostně kosena, ale na většině
plochy zarůstá konkurenčně silnějším druhem, ovsíkem vyvýšeným.

Dílčí plocha 2

Plocha se nachází v jižním cípu území. Zahrnuje travní porosty s převahou
ruderálních druhů rostlin a nálet dřevin. Z dřevin zde dominuje javor
jasanolistý, myrobalán třešňový, ořešák královský, trnovník akát, bez černý,
trnka obecná, svída krvavá, hlohy, růže šípková. V travních porostech hojně
kopřiva dvoudomá, pcháč rolní, ostropes trubil, srha laločnatá, pýr plazivý,
pelyněk černobýl, vratič obecný, čekanka obecná, lopuch plstnatý, ojediněle
máčka ladní, srpek obecný a durman obecný. Podél cyklostezky svažující se
k vodní hladině na mezi s náletovými dřevinami roste živná rostlina housenek
kriticky ohroženého motýla pestrokřídlece podražcového podražec křovištní.
Na okraji porostu trnovníku akátu, kde dochází k narušování travního porostu
parkováním automobilů rybářů, byl zjištěn výskyt lněnky lnolisté. V okolí
vzrostlé topoly bílé, vrby jívy, vrby křehké a topoly osiky.

Dílčí plocha 3

Plocha zahrnuje většinu zájmového území, kde je plánována realizace záměru.
V minulosti zde byly ovocné sady (dle nálezu pecek usuzujeme na
broskvové), které byly po vykácení dřevin zalučněny lipnicemi, jílkem
vytrvalým a kostřavami. Vegetace je mezernatá s dominancí ruderálních
druhů. V západní části území jsou navršeny dvě deponie zeminy. Mezi
dominantní druhy v porostech patří pampeliška lékařská, merlíky, pelyněk
černobýl, sveřep bezbranný, sveřep měkký, pomněnka rolní, peťour
maloúborný, přeslička rolní, jitrocel kopinatý, kakost maličký, rozrazil perský,
lopuch plstnatý, třezalka tečkovaná, rmen rolní, řepka olejná, pcháč rolní,
bodlák obecný, brutnák lékařský, chrpa luční, heřmánek terčovitý, jitrocel
kopinatý, tolice dětelová, hadinec obecný, jetel plazivý, jete luční, řebříček
obecný, čekanka obecná, hlaváč žlutý, vratič obecný, i nepůvodní turanka
kanadská a turan roční. Travnaté plochy zarůstají náletem keřů – svída
krvavá, růže šípková, myrobalán třešňový a bezu černého. V západní části
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plochy se v severo-jižním směru nachází liniový porost bezu černého
s příměsí náletových dřevin (morušovník černý, třešeň ptačí, myrobalán
třešňový, růže šípkové a trnky obecné).
Dílčí plocha 4

Plocha je vymezena podél jihozápadní hranice zájmového území mezi
cyklostezkou vedoucí podél vodní nádrže a zájmovým územím. Nachází se
zde hustý porost dřevin, kde dominuje třešeň ptačí, javor jasanolistý, vrby,
ořešák královský, trnovník akát, hlohy, růže šípková, bez černý, ptačí zob
obecný, svída krvavá. V porostu hojně chmel otáčivý, přísavník pětilistý
a ostružiník křovitý. V trávnících, které zarůstají, se hojně vyskytuje ovsík
vyvýšený, ojediněle i kvetoucí byliny jako je šalvěj luční.

Tab. 53 - Seznam vzácných druhů rostlin uvedených v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR
Druh
divizna brunátná
Verbascum phoeniceum

Kategorie
ohrožení

Poznámka
Poměrně masový výskyt na svažité mezi v rámci
plochy 1. Výskyt udává i Faltys in INVEK (2010).

C3, §3

bělolist rolní
Filago arvensis

C3

Faltys in (INVEK 2010).

lněnka lnolistá
Thesium linophylon

C3

Ojedinělý výskyt do 5 ks v jižní části plochy 2,
podél cyklostezky.

mrvka myší ocásek
Vulpia myuros

C3

Faltys in INVEK (2010).

radyk prutnatý
Chondrilla juncea

C3

Ojedinělý výskyt v rámci plochy 1 a 2.

strdivka sedmihradská
Melica transsilvanica

C4a

Ojedinělý výskyt v rámci plochy 1.

pipla osmahlá
Nonea pulla

C4a

Roztroušený výskyt v rámci plochy 1, 2 a 3.

podražec křovištní
Aristolochia clematitis

C4a

Ojedinělý výskyt na okraji cyklostezky v jižní části
plochy 2.

řebříček panonský
Achillea pannonica

C3

Roztroušený výskyt v rámci plochy 1 a 3.

sléz nizounký
Malva pusilla

C2

Roztroušený výskyt v rámci plochy 3. Výskyt
udává i Zahrádka (2017).

strošek pomněnkový
Lappula squarrosa

C2

Roztroušený výskyt v rámci plochy 3.
Výskyt udává i Zahrádka (2017).

sveřep luční
Bromus commutatus

C3

Roztroušený výskyt v rámci plochy 1, 3 a 4.

škarda smrdutá mákolistá
Crepis foetida subsp.rhoeadifolia

C4a

Ojedinělý výskyt při severním okraji plochy 1 a
také Faltys in INVEK (2010).

večernice smutná
Hesperis tristis

C2b

Ojedinělý výskyt na svažité mezi v rámci plochy 1.

§3 – druh ohrožený dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.; C2b – druh silně ohrožený dle červeného seznamu; C3 – druh
ohrožený dle červeného seznamu; C4a – druh vyžadující pozornost dle červeného seznamu.
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Zoologický průzkum
V území byl proveden biologický průzkum živočichů s důrazem na možný výskyt zvláště chráněných
druhů, kdy při terénním šetření byl hodnocen potenciál ovlivněných ploch pro jejich trvalý výskyt.
Dále bylo využito nálezové databáze OP AOPK ČR 2017.
Bezobratlí

Travní porosty obývá společenstvo bezobratlých běžně se vyskytujících druhů,
ale i druhů vázaných na narušené a obnažené výslunné plochy. Bylo
zaznamenáno 131 druhů hmyzu a 4 druhy pavouků, z toho 6 druhů je zvláště
chráněných a dalších 8 druhů je řazeno v Červeném seznamu ohrožených
druhů ČR. Ze zvláště chráněných druhů byl zaznamenán výskyt kudlanky
nábožné. Na kvetoucích plevelech dělnice čmeláka zemního a dospělci
zlatohlávka huňatého a zlatohlávka tmavého. Na mezi podél cyklostezky byl
zjištěn výskyt kriticky ohroženého motýla pestrokřídlece podražcového.
Z dalších druhů bezobratlých je to pak severně výskyt ohroženého prskavce
menšího, krajníka a svižníka polního, z motýlů otakárka ovocného. Na
osluněném svahu byl zjištěn výskyt ještěrky obecné a na okraji porostu
trnovníku akátu byl zastižen silně ohrožený slepýš křehký.

Ptactvo

Při pochůzkách byl zaznamenán výskyt běžných druhů pěvců, které hnízdí
v navazujících dřevinatých porostech podél nádrže a v keřových porostech
východně od zájmového území. Dominuje vrabec polní, strnad obecný,
konipas bílý, skřivan polní, kos černý, pěnice hnědokřídlá, pěnice černohlavá,
stehlík obecný, holub hřivnáč, hrdlička zahradní, špaček obecný, na porosty
orobince a rákosiny v příbřežní zóně je vázán výskyt rákosníka zpěvného
a hnízdí zde slípka zelenonohá. Nad zájmovým územím byli na přeletu při
lovu pozorováni luňák červený, vlaštovka obecná a poštolka obecná.
Ojediněle byla zastižena kavka obecná a koroptev polní, ohrožené druhy naší
fauny. Na keřové porosty, které budou dotčeny při realizaci záměru, je vázán
výskyt ohroženého ťuhýka obecného. V porostech podél vodní nádrže ze
zvláště chráněných druhů dále hnízdí slavík obecný a žluva hajní. Ze severní
části pozorován ohrožený rorýse obecný. Dle nálezové databáze ochrany
přírody (ND OP AOPK ČR 2017) byl v území nebo jeho nejbližšího okolí
zjištěn výskyt těchto zvláště chráněných druhů ptáků: strnad luční, moták
pilich, bramborníček černohlavý, břehule říční a orel mořský. Moták pochop
a orel mořský mohou zaletovat do zájmového území a jeho nejbližšího okolí
za potravou, ale realizací záměru nedojde k ovlivnění jejich populací. Strnad
luční nebyl při terénním průzkumu v roce 2017 zjištěn. Vhodný biotop břehule
říční byl nalezen na kolmé stěně deponie ornice v rámci plochy 3, ovšem
hnízdní nory byly opuštěné.
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Savci

V území převažují drobní savci obývající zemědělskou krajinu, jako je hraboš
polní, v dřevinatých porostech myšice r. Apodemus. Dále byl zjištěn výskyt
lišky obecné, srnce obecného, kuny skalní a zajíce polního. Na břehu vodní
nádrže byl pak nalezen trus vydry říční. Večer byl zjištěn dále výskyt netopýra
vodního a netopýra rezavého, patřící mezi silně ohrožené druhy. Přítomnost
kolonií nebyla zjištěna.

Tab. 54 - Seznam zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění,
jejichž výskyt byl v rámci zájmového území zjištěn v roce 2017
Druh

Kategorie
ohrožení

Hodnocení ve vztahu k lokalitě

kudlanka nábožná
Mentis religiosa

kriticky
ohrožená

Výskyt v rámci dotčeného území roztroušený, pozorována
opakovaně.

čmelák zemní
Bombus terrestris

ohrožený

Při terénním průzkumu nebyla nalezena hnízda.

zlatohlávek tmavý
Oxythera funesta

ohrožený

Může působit i jako polní škůdce, v současnosti není ohrožen.
Opakovaně pozorován na kvetoucích rostlinách a keřích.

zlatohlávek huňatý
Tropinota hirta

silně ohrožený

Na Moravě běžný druh, na lokalitě velmi početný, opakovaně
pozorován na kvetoucích rostlinách a keřích.

Mravenci r. Formica

ohrožený

V krajině téměř všudypřítomní, byli pozorováni jednotliví
mravenci, hnízdní kupy ale nebyly na lokalitě zjištěny.

prskavec menší
Brachinus explodens

ohrožený

krajník zlatotečný
Calosoma auropunctatum

ohrožený

svižník polní
Cicindela campestris

ohrožený

pestrokřídlec podražcový
Zerynthia polyxena

kriticky
ohrožený

V ČR se vyskytuje pouze na jižní Moravě. Na lokalitě záměru
byl pozorován dospělý motýl a porost podražce křovištního na
kraji plochy 2.

otakárek ovocný
Iphiclides podalirius

ohrožený

Druh výrazně ustoupil díky intenzifikaci zemědělství Výskyt
v rámci severní části dotčeného území (plocha 3) potvrdil
v roce 2017 dr. Zahrádka.

ještěrka obecná
Lacerta agilis

silně ohrožená

Vyskytuje se rozptýleně téměř po celém území ČR. Na
lokalitých zjištěna v rámci plochy 1, kde se i rozmnožuje.
Roztroušený výskyt můžeme očekávat v rámci celého
zájmového území.

slepýš křehký
Anguis fragilis

silně ohrožený

V zájmovém území byl zjištěn v rámci plochy 2.

užovka obojková
Natrix natrix

ohrožený druh

Zjištěn spíše ojedinělý výskyt mimo přímo dotčené území.
Občasný výskyt lze předpokládat na břehu Novomlýnské
nádrže.

žluva hajní
Oriolus oriolus

silně ohrožený

Její přítomnost byla v zájmovém území doložena na základě
hlasových projevů.

ohrožený

Druh početně hnízdící na celém území, hojněji v nižších
polohách, často budují hnízda uvnitř lidských staveb. Druh byl
pozorován při sběru potravy. Realizací záměru nedojde
k zásahu do jeho hnízdního biotopu.

vlaštovka obecná
Hirundo rustica

Výskyt v rámci severní části dotčeného území potvrdil v roce
2017 dr. Zahrádka.
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Druh

Kategorie
ohrožení

Hodnocení ve vztahu k lokalitě

silně ohrožený

Výskyt na celém území ČR, mimo horské oblasti. Výskyt
v rámci severní části dotčeného území (plocha 3) potvrdil
v roce 2017 dr. Zahrádka. Hnízdění nebylo doloženo.

kriticky
ohrožený

Hnízdí vysoko na stromech, jednotlivě. V ČR hnízdí hojněji
jen v západní polovině Čech a na jižní Moravě. Opakovaně
pozorován při lovu potravy. Hnízdění v místě záměru nebylo
doloženo.

silně ohrožený

Opakovaně zastižena v rámci dotčeného území. Hnízdění
nebylo v místě záměru doloženo.

koroptev polní
Perdix perdix

ohrožený

V posledních letech silně ustoupila, zřejmě v důsledku
intenzifikace zemědělského hospodaření. V zájmovém území
byla spíše ojedinělě pozorována v rámci plochy 3.

ťuhýk obecný
Lanius collurio

ohrožený

Jeho stavy pomalu stoupají. Hnízdění bylo doloženo v rámci
plochy 2 a v navazujících zarůstajících sadech východně od
zájmového území.

slavík obecný
Luscinia megarhynchos

ohrožený

Druh
hnízdí
v navazujících
dřevinných
jihovýchodně od zájmového území.

rorýs obecný
Apus apus

ohrožený

Byl zaznamenán dr. Zahrádkou (2017) při lovu potravy.

krahujec obecný
Accipiter nisus
luňák červený
Milvus milvus
kavka obecná
Corvus monedula

porostech

netopýr vodní
Myotis daubentonii
netopýr rezavý
Nyctalus noctula

silně ohrožený

Druhy zaznamenány při lovu potravy v blízkosti dřevinného
porostu jihovýchodně od zájmového území. Mezi hlavní
ohrožující faktory patří úbytek potravinových stanovišť,
vyrušování na lokalitách výskytu a ničení úkrytů. Přítomnost
jejich kolonií nebyla v dotčeném prostoru detekována.

vydra říční
Lutra lutra

silně ohrožený

V současné době se po výrazném ústupu a poklesu početnosti
ve druhé polovině 20. stol. opět vyskytuje na většině našeho
území.

Tab. 55 – Druhy uvedené v Červeném seznamu bezobratlých (Farkač, Král, Škorpík eds. 2005)
Druh

Kategorie
ohrožení
CR

trojáč
Combocerus glaber

kriticky
ohrožený

žahalka žlutá
Scolia hirta

ohrožený

listovník strakatý
Philodromus histrio

ohrožený

kněžice zdobená
Eurydema ornata

zranitelný

vroubenka
Arenocoris fallenii

zranitelný

rýhonosec
Lixus ochraceus

zranitelný

EN
EN
VU
VU
VU

lalokonosec
Otiorhynchus rugosostiatus

téměř ohrožený

saranče valašská
Calliptamus italicus

téměř ohrožený

NT
NT

Komentář ke druhům
Málo nalézaný brouk. Vyskytují se na suchých biotopech
s písčitou půdou, kde žije pod zaschlým trusem, nebo
rozkládajícími se rostlinnými zbytky.
Teplomilný zástupce blanokřídlých, v ČR s těžištěm výskytu
na jižní Moravě. Žije na stepních lokalitách.
Teplomilný pavouk obývající různé výhřevné biotopy,
v současnosti se patrně šíří.
Teplomilná ploštice rozšířená na Moravě i v Čechách, dnes
mnohem běžnější než kdysi, šíří se na nové lokality.
Nehojná ploštice obývající výhřevné biotopy s písčitým
substrátem.
Roztroušeně se vyskytující brouk, známý z teplých oblastí
Čech a Moravy.
Brouk obývající stepi, výhřevné úhory, ruderály a podobné
biotopy. Na jižní Moravě běžný.
Teplomilný druh, na jižní Moravě běžný.
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C.II.5 Obyvatelstvo a hmotný majetek
Záměr se nachází v blízkosti obce Pasohlávky. Vzdálenost nejbližší obytné zástavby od záměru je
v současné době více než 400 metrů západním směrem. Podle platného územního plánu bude možné
využít další plochy východně od obce Pasohlávky ve směru k záměru k bydlení, resp. výstavbě.
Vzdálenost se pak bude tedy posunovat blíže až k cca 100 metrů od záměru, kde mezi zástavbou
a plochou resortu bude zachován pás krajinné zeleně, s vodním příkopem, tvořící lokální biokoridor
Vrbiny.
Podle Českého statistického úřadu je k 1.1.2017 evidováno v obci Pasohlávky 743 obyvatel, z nichž
367 obyvatel jsou muži a 376 ženy. Průměrný věk v obci je 39,8 let. Katastrální výměra území zabírá
plochu cca 26,6 hektarů. Celé území je pak považováno za významnou rekreační oblast a zejména
v letním období se tak počet obyvatel (návštěvníků) v území výrazně navyšuje.
Záměr se nachází mimo zastavěné území obce. Na pozemcích se nachází v současné době část
technickém infrastruktury, včetně komunikace. Většina pozemků je ve vlastnictví investora, pouze
část pozemků je ve vlastnictví společnosti Vinofrukt a.s. a obce Pasohlávky.
Majetkoprávní vztahy v rámci EIA nejsou řešeny. Hmotný majetek dalších osob by záměrem neměl
být negativně zasažen.
C.II.6 Hluková zátěž
Záměr se nachází v současné době v nezastavěném prostoru. Lokalitu lze tak považovat z hlediska
stávající hlukové zátěže za přijatelnou, bez výrazné zátěže. Veškeré stacionární zdroje hluku se
nacházejí ve větších vzdálenostech od místa záměru.
Větší zátěží je zejména doprava, která ale v současné době zůstává převážně na počátku rekreační
oblasti a okolo Aqualandu Moravia. Menší zátěž lze pak očekávat na páteřní komunikaci, spojující
silnici I/52 a obec Pasohlávky. Stávající obytná zástavba v obci Pasohlávky by neměla být v současné
době významným způsobem zatěžována hlukem z dopravy či z provozu stacionárních zdrojů.
C.II.7 Krajinný ráz
Krajinný ráz podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody se rozumí jako důležitá vlastnost krajiny,
kterou je potřeba chránit před jejím znehodnocením. Krajinný ráz je dán třemi základními
charakteristikami a to přírodní, kulturní a historickou, vyznačujícími se přítomnými znaky v krajině,
které ve vzájemném působení utváří celkový výraz krajiny. Přítomné znaky v krajině se vyznačují
svým projevem – pozitivním, negativním nebo neutrálním. Ochrana krajinného rázu pak spočívá
především v ochraně pozitivních znaků, které jsou obecně vnímány jako přijatelné.
Záměr se nachází v blízkosti obce Pasohlávky. V jeho okolí se v současné době nachází rekreační
zařízení (kemp, Aquapark). Celé území spadá do Dyjsko-svrateckého úvalu a jeho částí Drnholecké
pahorkatiny a Dyjsko-svratecké nivy, které se vymezují rozsáhlou plochou nivy řek Dyje, Svratky,
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Svitavy a Jihlavy. Jedná se tedy prakticky o nezalesněné území s výraznou plochou, dominující
krajinnému typu Jižní Moravy.
V současné době je však území výrazně ovlivněno stávající rekreační lokalitou, včetně akvaparku.
Podle hodnocení krajinného rázu se tak území podobá více okrajům městské aglomerace, která je
zanesená do odlišné otevřené krajiny venkovských sídel s vinicemi. V širším okolí dominují
zemědělsky obdělávané plochy, místy až monotónní. Významně krajinu ovlivňuje celé vodní dílo
Nové Mlýny a břehové porosty. Při realizaci záměru bude nutné brát potenciální vliv na krajinu
v potaz a vhodným způsobem volit ozelenění ploch a barevné provedení záměru, aby bylo zajištěno
jeho začlenění do krajinného rámce. Podrobně je tato část řešena v kapitole B.III.5.
C.II.8 Architektonické a jiné kulturní památky
Přímo v místě záměru se nenacházejí žádné architektonické či jiné kulturní památky. V širším okolí se
pak nachází spousta zajímavých míst a památek, které jsou každoročně cílem turistů, zejména pak
v letním období. Celé území je považováno za významnou rekreační oblast.
V intravilánu obce Pasohlávky se nachází několik významných architektonických a jiných kulturních
památek. Mezi ty významnější patří například fara, jejíž vznik je datován až k roku 1276. Dnes se zde
nachází penzion sv. Anny. Na protější straně se nachází kostel sv. Anny, který vznikl z původní kaple
z roku 1675. U něj se dále nachází památkově chráněná plastika sv. Jana Nepomuckého. U sjezdu
z komunikace I/52 se dále nachází kaple sv. Ducha.
Jak již bylo popsáno v části C.I.4, v blízkosti se nachází lokalita Hradisko – Římský vrch, která je
památkově chráněna a jedná se o území s významnými archeologickými nalezišti.
V zatopené části bývalé obce Mušov se nachází kostel sv. Linharta, ve střední Novomlýnské nádrži,
který je pozůstatkem uvedené zatopené obce. Jedná se o gotickou stavbu ze 14. století, která byla
v letech 1911 – 12 upravena v pseudogotickém stylu.

Obr. 28 – Památky vedené pod Národním památkovým ústavem v okolí plochy záměru (zdroj: geoportál NPÚ)
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Všechny výše uvedené památky jsou vzdáleny
více než 500 metrů od záměru. Dotčené území
zasahuje z části do území archeologického zájmu
(viz mapový zákres v rámci územně analytických
podkladů

ORP

Pohořelice).

Při

provádění

zemních prací je tak nutné všechny práce
provádět pod dohledem archeologického ústavu
a umožnit případné průzkumy lokality.

Obr. 29 – Území s archeologickými nálezy
(zdroj: geoportál NPÚ)
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C.III

CELKOVÉ

ZHODNOCENÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO

ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ A PŘEDPOKLAD JEHO PRAVDĚPODOBNÉHO VÝVOJE V PŘÍPADĚ NEPROVEDENÍ
ZÁMĚRU, JE-LI MOŽNÉ JEJ NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A VĚDECKÝCH
POZNATKŮ POSOUDIT

Záměr se nachází na břehu Novomlýnské nádrže, v území tzv. poloostrova poblíž obce Pasohlávky.
Území je vymezeno plochami dle územního plánu k zastavění a to pro účely obytné a pro účely
lázeňské. Vliv záměru na chráněná území lze vyloučit s ohledem na jeho umístění. Rovněž pak
nezasahuje do žádného území lokality NATURA 2000. Vliv na tyto lokality byl rovněž vyloučen ve
vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Záměr představuje významný zábor půdy v ZPF, ve většině případů v třídě II, nicméně je řešen
v souladu s územním plánem a navíc u záměru takového charakteru lze uvádět i převažující veřejný
zájem. V současné době již plochy neplní funkci obhospodařované půdy, ale jsou základní technickou
a dopravní infrastrukturou vymezeny k realizaci záměru. V případě jeho neprovedení by zůstala
plocha nevyužitá se základní sítí dopravní cesty, bez předpokladu reálného využití jako zemědělské
plochy. Územní plán již s výstavbou tohoto charakteru počítá.
Území záměru nezasahuje přímo do žádného prvků územního systému ekologické stability. Zasahuje
ale do ochranného pásma nadregionálního biokoridoru v jižní a jihozápadní části území. Lokální
biokoridory a biocentra nebudou dotčena. K západně umístěnému biokoridoru je navržena krajinná
zeleň. Samotný záměr pak nezasáhne negativně žádná chráněná ložisková území. Nachází se přímo
v ochranném pásmu přírodních a minerálních vod. Samotný provoz bude minerální vody využívat pro
své účely v rámci povoleného odběru a vydatnosti zdroje tak, aby nedošlo k jeho významnému
ovlivnění. Území je tímto zdrojem předurčeno k rekreačnímu a zejména pak lázeňskému využití.
Celé území je rovněž archeologicky velmi významné, neboť se jedná o území lokality Hradisko –
Římský vrch, které je památkou na Římský vojenský tábor a je zde tak předpoklad významných
nalezišť. Při realizaci záměru bude umožněno provedení záchranného archeologického průzkumu.
Z hlediska ovzduší se jedná o lokalitu, kde dochází k plnění imisních limitů znečišťujících látek.
Nejedná se tedy o lokalitu se zhoršenou kvalitou ovzduší. Podle údajů dostupných na portále ČHMÚ
je zde dostatečná imisní rezerva pro realizaci záměru. K jeho provozu budou využívány šetrné
způsoby vytápění (plyn a tepelná čerpadla). Větší zátěž ovzduší tak bude představovat doprava
spojená s provozem záměru, jejíž provoz a směrovost bude účelně regulována.
Nepředpokládá se, že by záměr významným způsobem ovlivnil stávající vodstvo v lokalitě. Podzemní
vody jsou místy poměrně vysoko, nicméně záměr je situován tak, aby nedošlo k jejich negativnímu
ovlivnění. Povrchové vody se nachází v těsné blízkosti a budou ovlivněny zejména nepřímo
vypouštěním dešťových vod do VD Nové Mlýny. Území záměru se dotýká hranice záplavového
území. Nespadá ale do žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod, nebo ochranného pásma
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vodního zdroje. Z pohledu nakládání se závadnými látkami nebude záměr představovat významnou
zátěž území.
Půdy se v lokalitě vyskytují převážně černosoly - černozem arenická. Záměrem dojde k odtěžení části
zeminy, která bude dle charakteru (orniční, podorniční vrstva) využita v rámci areálu k obsypům, nebo
ozelenění a případně orniční vrstva bude částečně využita i v rámci katastru pro obohacení na jiných
pozemcích.
Z pohledu biologické rozmanitosti lokalita nespadá do žádného chráněného území, jak již bylo
uvedeno. V místě záměru a zejména pak podél břehové části bylo nalezeno několik chráněných druhů
rostlina a živočichů. Navržena proto byla taková opatření, aby byl vliv na faunu a flóru eliminován na
přijatelnou mez. V případě nerealizování záměru by došlo zřejmě k zachování stavu biologické
rozmanitosti na stávající úrovni. Při vybudování opatření k možnému rozšiřování těchto druhů i po
realizaci záměru lze předpokládat, že i samotný záměr poskytne některým druhům fauny a flóry
vhodné podmínky a jejich výskyt tak nebude v lokalitě významně omezen.
Stávající obytné objekty se nacházejí více než 400 metrů od místa realizace a nepředpokládá se tedy,
že by záměr přinesl výrazné změny, které by se na těchto obytných částech projevily. V hodnocení
jsou pak uvedeny i plochy budoucí výstavby. Jde však obecně o poměrně klidovou lokalitu
s rekreačním využitím, kde se nenachází žádné významné stacionární zdroje hluku, či zdroje
znečišťování ovzduší. Jediným významným vlivem je tak zejména doprava, kde vlivem nárůstu obliby
této lokality dochází k nárůstu počtu vozidel. Samotný záměr rovněž s největší pravděpodobností
přivede do lokality vozidel ještě více, s čímž mohou být spojeny i další vlivy na hluk či ovzduší.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že lokalita v současné době je pro záměr tohoto
charakteru připravena základní páteřní komunikací, jejími větvemi a další technickou
infrastrukturou. Původní zemědělské využití již ztratilo význam a bez realizace záměru by
území zůstalo prakticky nevyužité. Územní plán s využitím tohoto území způsobem záměru
počítá. Z hlediska ochrany přírody území nespadá do žádné chráněné lokality. Nacházejí se zde
ale významní zástupci fauny a flóry, pro které je nutný návrh opatření k jejich zachování, nebo
omezení negativních vlivů. Rovněž jsou pak navržena opatření pro zmírnění vlivu na krajinu,
resp. pro zapojen záměru do okolní krajiny a zmírnění přechodu mezi okolím a územím záměru.
Záměr má z pohledu turistického a lázeňského rozvoje nadregionální charakter a je zde tak
převažující veřejný zájem na jeho realizaci. Z pohledu ovzduší, hlukové zátěže a dalších
charakteristik životního prostředí není území v současné době významně ovlivněno a realizace
záměru by tak neměla být tímto omezena.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I.

CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI PŘEDPOKLÁDANÝCH PŘÍMÝCH,
NEPŘÍMÝCH, SEKUNDÁRNÍCH, KUMULATIVNÍCH, PŘESHRANIČNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH,
DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH I DOČASNÝCH, POZITIVNÍCH I NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZÁMĚRU, KTERÉ
VYPLÝVAJÍ Z VÝSTAVBY A EXISTENCE ZÁMĚRU (VČETNĚ PŘÍPADNÝCH DEMOLIČNÍCH PRACÍ NEZBYTNÝCH
PRO JEHO REALIZACI), POUŽITÝCH TECHNOLOGIÍ A LÁTEK, EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A NAKLÁDÁNÍ
S ODPADY, KUMULACE ZÁMĚRU S JINÝMI STÁVAJÍCÍMI NEBO POVOLENÝMI ZÁMĚRY (S PŘIHLÉDNUTÍM
K AKTUÁLNÍMU STAVU ÚZEMÍ CHRÁNĚNÝCH PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY A VYUŽÍVÁNÍ
PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ S OHLEDEM NA JEJICH UDRŽITELNOU DOSTUPNOST) SE ZOHLEDNĚNÍM POŽADAVKŮ
JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

V následující části jsou uvedeny předpokládané vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí
a zdraví obyvatel a to zejména na základě provedených doplňujících studií.
D.I.1

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví budou rozdílné ve fázi výstavby a provozu záměru. Nejbližší
stávající obytná zástavba se nachází v současné době cca 400 m od místa realizace v obci Pasohlávky.
Na blízkých plochách má postupně docházet k rozvoji obytné zástavby a rekreačních objektů, včetně
objektů občanské vybavenosti. Nejblíže převažují objekty rekreační východně od místa realizace.
Nejvýrazněji bude obyvatelstvo ovlivněno v době realizace a to vlivem samotné stavby, kdy dochází
k emitování tuhých znečišťujících látek (prašnost ze stavby) či hlukovým projevům z provozu
nákladních vozidel. Podle výpočtů provedených v rámci doplňující rozptylové a hlukové studie by
však nemělo docházet k překračování limitních hodnot, k dočasnému navýšení však oproti stávajícímu
stavu dojde. Pro eliminaci těchto vlivů jsou navržena opatření, jako je zejména skrápění ploch,
směrování dopravy přes dočasnou komunikaci a vyloučení průjezdu přes obytnou část obce
Pasohlávky. Mimo vliv hluku a prašnosti budou ještě emitovány znečišťující látky do ovzduší ze
spalování paliv nákladních vozidel a manipulační techniky. V neposlední řadě také dojde
k částečnému omezení provozu na páteřní komunikaci a komunikaci III. třídy navazující na silnici
I/52. Pro tyto účely je navrženo zabezpečení značení, či s pomocí obsluhy, aby nedošlo k ohrožení
bezpečnosti silničního provozu. Jinak budou veškeré práce prováděny v denní době a v noci bude
s ohledem na rekreační využití území zachován klidový režim. Realizace dále nebude pravděpodobně
probíhat najednou, ale po etapách. Celková doba realizace bude po dobu 3 až 4 let.
Během realizace dojde k dočasnému zhoršení stavu životního prostředí vlivem průjezdu
nákladních vozidel a stavebních činností v místě záměru. S ohledem na umístění záměru a
navržená opatření by však nemělo dojít k nadlimitnímu zhoršení, které by se projevilo zvýšením
zdravotních rizik pro obyvatele.
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Samotný provoz záměru je dimenzován s ohledem na klidovou, rekreační, lázeňskou lokalitu. Lze jej
pojmout dvojím způsobem – jako vliv záměru na okolí a jako samotné využití záměru. Negativní vlivy
na ovzduší a hlukovou zátěž se nepředpokládají. Mimo dopravu budou realizována opatření ve smyslu
zakrytování vzduchotechniky, její umístění na střechy objektů, vytápění pomocí zemního plynu, který
je z pohledu použitého paliva nejvíce vhodné pro daný záměr, omezení vjezdu vozidel a podobně.
Nemělo by tak docházet k zátěži ovzduší či hlukové zátěži, která by měla vliv na zdraví obyvatel.
Podrobně jsou oba vlivy na ovzduší a hlukovou zátěž řešeny v následující kapitole.
S ohledem na lázeňské využití území budou stanovena a realizována všechna opatření k tomu,
aby docházelo k minimálním vlivům na ovzduší a hluková zátěž byla na přijatelné, nerušící
úrovni.
Z pohledu sociálně-ekonomického se jedná o záměr dlouhodobě připravovaný a řešený v území, který
je uveden v územním plánu a respektuje regulativy navržené v územní studii. Stávající území je
využíváno intenzivně k rekreačním účelům. Západně od místa záměru se ale očekává rovněž výstavba
rodinných domů pro trvalé bydlení, a jak bylo zjištěno, je o místa k bydlení velký zájem. Lokalita tak
zjevně nabírá na atraktivitě a nový záměr lázeňského areálu by k tomu měl jen přispět. Záměr lze
hodnotit s převažujícím veřejným zájmem, který bude mít vliv na rozvoj cestovního ruchu, zdravotní
péče a rekreačních území v Jihomoravském kraji.
Záměr tak přinese celou řadu pozitivních vlivů – dostupnější lékařská péče, rehabilitace, lázeňské
procedury, zvýšení prestiže lokality, obchody, služby pro seniory a další. Mimo to se bude jednat
prakticky o samostatný areál, který bude dostatečným způsobem vybaven a to včetně technické
infrastruktury. Při uvedených vlivech dojde pravděpodobně k růstu cen nemovitostí, což může být
pozitivní, neboť cena nemovitého majetku vzroste, ale také může být vnímáno negativně ze strany
potenciálních zájemců o bydlení jako zvyšování ceny za pořízení vlastního bydlení.
Záměr by neměl negativně působit na stávající obyvatelstvo obce Pasohlávky, ale naopak by měl
zvýšit občanskou vybavenost. Navíc zde může být pozitivně vnímáno i navýšení počtu pracovních
pozic. Cílem investora je vytvořit ucelený areál s minimálním vlivem na stávající stav životního
prostředí s využitím lokality a geotermálních vrtů, který by měl sloužit pro všechny obyvatele a to jak
stávající obce Pasohlávky, tak i návštěvníky z jiných lokalit, bez ohledu na společenské postavení.
Z hlediska sociálně ekonomického je nutné zohlednit převažující veřejný zájem na realizaci,
jelikož se jedná o logické využití území se zdrojem geotermální vody. S ohledem na to, že
převažují pozitivní vlivy záměru ve smyslu zvýšení atraktivity a občanské vybavenosti, je
z hlediska sociálně-ekonomického hodnocen záměr s pozitivním přínosem.
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D.I.2

Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečišťujících látek a skleníkových
plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu)

Pro účely posouzení vlivu záměru na kvalitu ovzduší byla vypracována samostatná rozptylová studie,
která je přílohou dokumentace. Studie řeší fázi výstavby z pohledu provozu vozidel a dále pak fázi
samotného provozu, kde budou provozovány zejména spalovací zařízení k vytápění a bude realizována
doprava včetně parkování vozidel. Jiné relevantní zdroje se v rámci provozu nepředpokládají. Zdroje
znečištění ovzduší jsou blíže popsány v kapitole B.III.1 a to jak pro fázi výstavby, tak pro fázi
provozu. V případě zdroje tepla (kotel na zemní plyn) se jmenovitým tepelným příkonem nad 300 kW
se bude jednat o vyjmenované zdroje znečištění ovzduší, pro které musí být zajištěno v rámci
navazujících řízení povolení vyjmenovaného zdroje znečištění ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. o
ochraně ovzduší.
Omezování vlivu na kvalitu ovzduší je zaměřeno zejména na fázi výstavby, kde bude docházet ke
zvýšené emisi prašnosti ze stavby a průjezdu těžké nákladní techniky. Z toho důvodu bude realizováno
skrápění ploch, omezení provozu přes obec, využití náhradní cesty a podobně. Při samotném provozu
je pak opatření zaměřeno na vyloučení části dopravy v klidové lázeňské zóně (mimo zásobování
a ubytované návštěvníky) a použití vytápění pomocí kotlů na zemní plyn.
Pro posouzení byly zvoleny tzv. referenční výpočtové body, které jsou voleny tak, aby reprezentovaly
potenciálně zatížená místa v různých lokalitách záměru a jeho okolí a to jak stávající obytnou
zástavbu, tak i místa budoucí výstavby dle rozvojových ploch územního plánu.
Tab. 56 - Referenční body reprezentující obytné zástavby v předmětné lokalitě
Číslo
referenčního

Název referenčního bodu

bodu

xr

yr

zr

l

[m]

[m]

[m]

[m]

1000

Možná budoucí obytná zástavba

-605898

-1192789

172

1,5

1001

Možná budoucí obytná zástavba

-605129

-1193170

180

1,5

1002

Objekt k bydlení, č. p. 41

-606052

-1192860

172

1,5

1003

Objekt k bydlení, č. p. 60

-606107

-1192367

175

1,5

1004

Objekt k bydlení, č. p. 68

-606546

-1192532

177

1,5
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Podrobné výsledky jsou uvedeny v rozptylové studii, která je přílohou dokumentace. Jako základní
vstupní údaje je ve fázi výstavby zadaná doprava těžkých nákladních vozidel a osobních vozidel, kde
jsou uvažovány reprezentativní znečišťující látky vypouštěné do ovzduší ze spalování automobilových
paliv, zejména tedy oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), prachové částice PM10 a PM2,5, benzen
(C6H6) a benzo(a)pyren (C20H12). V době provozu jsou pak bodovým zdrojem řešeny výduchy
plynových kotlů pro potřebu vytápění budov, kde je řešena produkce NOx a CO a dále pak rovněž
doprava jako liniový zdroj a parkování vozidel jako plošný zdroj a to ve stejném rozsahu zjišťovaných
škodlivin, jako v případě dopravy ve výstavbě.
V následujících tabulkách jsou uvedeny celkové vypočtené příspěvky k imisním koncentracím
vybraných znečišťujících látek ve fázi realizace a provozu. V tabulkách jsou použity následující
zkratky: IL - imisní limit, hod IL - hodinový imisní limit, 8hod IL - osmihodinový limit, d IL - denní
imisní limit.
Tab. 57 - Příspěvky PM10 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím
Doba překročení
d IL / IL
[hod/rok]

Maximální hodinové
koncentrace [μg/m3]

Maximální denní
koncentrace [μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace [μg/m3]

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze provozu

1000

0,026

0,287

0,014

0,232

0,0014

0,011

-/-

1001

0,090

0,251

0,049

0,203

0,0023

0,027

-/-

1002

0,026

0,232

0,014

0,187

0,0010

0,007

-/-

1003

0,046

0,194

0,025

0,157

0,0015

0,005

-/-

1004

0,026

0,194

0,014

0,157

0,0005

0,002

-/-

Č. ref.
bodu

Tab. 58 - Příspěvky PM2,5 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím
Maximální hodinové
koncentrace [μg/m3]

Maximální denní
koncentrace [μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace [μg/m3]

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze provozu

1000

0,019

0,176

0,010

0,142

0,0010

0,007

-

1001

0,066

0,155

0,036

0,125

0,0017

0,016

-

1002

0,019

0,142

0,010

0,115

0,0007

0,004

-

1003

0,034

0,119

0,018

0,096

0,0011

0,003

-

1004

0,019

0,119

0,010

0,096

0,0004

0,002

-

Č. ref.
bodu
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Tab. 59 - Příspěvky NO2 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím
Doba překročení
hod IL / IL
[hod/rok]

Maximální hodinové
koncentrace [μg/m3]

Maximální denní
koncentrace [μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace [μg/m3]

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze provozu

1000

0,021

0,656

0,012

0,568

0,0012

0,020

-/-

1001

0,071

0,713

0,041

0,618

0,0019

0,036

-/-

1002

0,022

0,634

0,013

0,549

0,0009

0,014

-/-

1003

0,039

0,719

0,023

0,624

0,0012

0,010

-/-

1004

0,025

0,730

0,015

0,633

0,0005

0,007

-/-

Č. ref.
bodu

Tab. 60 - Příspěvky CO k maximálním 8mi hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím
Doba překročení
8hod IL
[hod/rok]

Maximální
8mi hodinové
koncentrace [μg/m3]

Maximální denní
koncentrace [μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace [μg/m3]

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze provozu

1000

0,19

1,32

0,11

1,14

0,011

0,124

-

1001

0,62

1,95

0,36

1,69

0,019

0,115

-

1002

0,19

1,18

0,11

1,02

0,008

0,071

-

1003

0,36

1,34

0,21

1,17

0,012

0,046

-

1004

0,20

1,04

0,12

0,91

0,004

0,022

-

Č. ref.
bodu

Tab. 61 - Příspěvky C6H6 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím
Maximální hodinové
koncentrace [μg/m3]

Maximální denní
koncentrace [μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace [μg/m3]

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze provozu

1000

0,002

0,020

0,001

0,017

9,55·10-5

0,0008

-

1001

0,006

0,018

0,004

0,015

1,57·10-4

0,0018

-

1002

0,002

0,016

0,001

0,014

6,79·10-5

0,0005

-

1003

0,003

0,013

0,002

0,012

9,82·10-5

0,0003

-

1004

0,002

0,013

0,001

0,012

3,46·10-5

0,0002

-

Č. ref.
bodu
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Tab. 62 - Příspěvky C20H12 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím
Maximální hodinové
koncentrace [μg/m3]

Maximální denní
koncentrace [μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace [μg/m3]

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze provozu

1000

2,18·10-6

4,89·10-5

1,26·10-6

4,24·10-5

1,21·10-7

1,97·10-6

-

1001

7,69·10

-6

4,39·10

-5

4,45·10

-6

3,81·10

-5

1,99·10

-7

4,50·10

-6

-

2,22·10

-6

3,92·10

-5

1,28·10

-6

3,40·10

-5

8,62·10

-8

1,18·10

-6

-

3,95·10

-6

3,33·10

-5

2,29·10

-6

2,89·10

-5

1,25·10

-7

8,26·10

-7

-

2,23·10

-6

3,33·10

-5

1,29·10

-6

2,89·10

-5

4,39·10

-8

4,17·10

-7

-

Č. ref.
bodu

1002
1003
1004

Doba překročení
IL [hod/rok]

Tab. 63 - Příspěvky znečišťujících látek k imisním koncentracím v pravidelné síti referenčních bodů

Znečišťující
látka

Maximální hodinová
koncentrace 1)
[μg/m3]

Maximální denní
koncentrace
[μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace
[μg/m3]

Doba překročení
(8)hod IL / d IL /
IL [hod/rok]

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze
realizace

Fáze
provozu

Fáze provozu

PM10

0,23

0,72

0,12

0,58

0,008

0,05

-/-

PM2,5

0,17

0,44

0,09

0,36

0,005

0,035

-

NO2

0,17

1,06

0,10

0,91

0,006

0,050

-/-

CO

1,65

3,06

0,95

2,65

0,06

0,21

-

C6H6

0,02

0,05

0,009

0,04

5,31·10-4

0,004

-

C20H12

1,97·10-5

1,25·10-4

1,14·10-5

1,09·10-4

6,74·10-7

9,82·10-6

-

Poznámka:

1) ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší,
2) maximální 8mi hodinová koncentrace.

Podle výše uvedených výsledků rozptylové studie nebude při realizaci záměru ani jeho provozu
docházet k překračování imisních limitů prachových částic frakcí PM10, PM2,5, oxidu
dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu či benzo(a)pyrenu. Všechny příspěvky k imisním
koncentracím vybraných znečišťujících látek lze považovat za nevýznamné s předpokladem
přijatelného ovlivnění stávajících imisních charakteristik. Ke změnám dochází v řádu desetin %
imisního limitu se zachováním dostatečné rezervy k limitu. Obyvatelstvo stávající v lokalitě i
budoucí dle rozvojových ploch by tak nemělo být výstavbou a provozem záměru negativně
ovlivňováno nad únosnou mez. Ke snížení vlivu prašnosti a dopravy při výstavbě jsou pak
navržena účinná opatření.
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Vlivy na klima a zranitelnost záměru vůči změně klimatu
Změnou klimatu se dle článku 1 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů rozumí taková změna
klimatu, která je vázána přímo na lidskou činnost měnící složení globální atmosféry a která je vedle
přirozené variability klimatu pozorována za sledovatelný časový úsek. V České republice dochází
postupně podle Manažerského shrnutí Politiky ochrany klimatu ČR z roku 2017 ke dlouhodobému
snižování celkové agregované emise skleníkových plynů. Dominantní kategorií je přitom sektor
spalovacích procesů, tedy jak energetického, tak spalování paliv v dopravě. Snížení je dáno zejména
ústupem od fosilních paliv a jejich nahrazení šetrnějším způsobem, nebo obnovitelnými zdroji.
Záměr bude zdrojem skleníkových plynů ve smyslu produkce oxidu uhličitého (CO2) a emisí
z automobilové dopravy. Neznamená to však, že by došlo k navyšování počtu provozovaných vozidel,
ale tyto budou více soustřeďovány do území resortu a jeho okolí. Provoz samotného resortu
nepředstavuje významného producenta emisí skleníkových plynů, což je patrné z výše uvedených
hodnot příspěvků a z použitých technologií pro vytápění s použitím zemního plynu a tepelných
čerpadel. Na části objektu se dále uvažují klimatizační zařízení, kde budou striktně dodržovány
pravidelné kontroly a údržby standardizovaných a povolených náplní těchto zařízení.
V rámci popisu jsou pak dále uvedeny jednotlivé zdroje těchto emisí. Zároveň je zde snaha o použití
šetrných zdrojů – vytápění zemním plynem, využití tepelných čerpadel, logistická úprava pohybu
vozidel v areálu a další opatření pro snižování samotné energetické náročnosti objektů, jako je jejich
zateplení, použití úsporných svítidel, těsnost oken a další parametry ovlivňující energetické ztráty.
Důraz je v rámci záměru kladen také na jeho celkové ozelenění. V podstatě je zde snaha vytvořit tzv.
zelený resort. Zeleň pak do jisté míry může obecně bránit dalšímu šíření emisí znečišťujících látek.
Výše uvedené vypočtené hodnoty nepřesahují zákonem stanovené limity. V současné době je podle
stávajících imisních charakteristik území v lokalitě dostatečná rezerva a příspěvky samotného záměru
jsou pak nepříliš významné a neměly by tak plošně ovlivnit sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší
v lokalitě či působit významnou měrou na změnu klimatu. Vzhledem k umístění záměru (teplá
klimatická oblast T4), která je charakterizovaná velmi dlouhým létem a mírnou zimou, lze i vzhledem
k měnícímu se průběhu zimního období z posledních let, očekávat mírný pokles ve spotřebách
fosilních paliv (ZP) s pozitivním odrazem na produkci skleníkových plynů. Příspěvek záměru
k celkové produkci skleníkových plynů je tak minimální.
S ohledem na výše uvedené se tedy nepředpokládá, že by se záměr projevil významným
způsobem sledovatelnou měrou na změnách klimatu a to jak na lokální úrovni, tak na globální.
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Zranitelnost záměru vůči změně klimatu
Samotná změna klimatu může záměr s ohledem na jeho umístění do jisté míry ovlivnit. Oblast je
poměrně suchá, zejména v letních obdobích s nižším srážkovým úhrnem. Záměr je tak primárně
ohrožen vznikem sucha s negativním důsledkem na možnost využívat srážkové vody, zálivku zeleně,
snižování množství vody v nádrži Nové Mlýny a potenciálně i vznik požárů vlivem provozování
technologií a velmi suchého okolí. Omezení srážek a sucho pak může zvyšovat potřebu dovozu vody
pro údržbu zeleně, v krajním případě může způsobovat škody na zelených plochách, úbytek zeleně
a s tím spojené riziko ovlivnění krajinného rázu bez zapojené zeleně a zvyšujících se emisí, zejména
tuhých znečišťujících látek při absenci mokré depozice. Z toho důvodu je mimo jiné dále uvažováno
s vybudováním retencí pro zajištění naakumulování srážkové vody u některých objektů. Ostatní
dopady, jako je zhoršení povětrnostních podmínek a zvyšování teplot do extrémních hodnot by neměly
záměr výrazně negativně ovlivnit. Při vyšších teplotách může potenciálně dojít ke zvyšování
energetické náročnosti na klimatizační zařízení a spotřebu vody.
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D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické charakteristiky
(např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)
Pro posouzení záměru byla vypracována samostatná hluková studie, která je přílohou dokumentace.
Studie řeší fázi výstavby i samotného provozu resortu. V době výstavby se neočekává, že by samotný
areál stavby ovlivňoval negativně okolí hlukem. Bude se jednat o nárazové činnosti, pouze v denní
době. Zdroje hluku nelze jednoznačně specifikovat předem, ale s ohledem na vzdálenost stávající
zástavby se významné ovlivnění neočekává. Zdrojem hluku by mohla být související doprava
s výstavbou, která však bude vedena po nově vybudované dočasné cestě mimo zástavbu podél hranice
obce Pasohlávky. Doprava ve fázi výstavby je již počitatelná a byla tak zohledněna v hlukové studii.
Veškeré zdroje v době provozu byly uvedeny v kapitole B.III.1. Hodnocení je vztaženo na stávající
obytné objekty, ale rovněž okolní plochy, kde je dle územního plánu umožněna výstavba charakteru
trvalého bydlení a v neposlední řadě jsou výpočtové body zvoleny uvnitř samotného areálu resortu.

Obr. 30 – Referenční výpočtové body v provozu
a při realizaci s vyznačením komunikace
pro vozidla z výstavby
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Výpočet v době výstavby je proveden pouze v denní době, neboť se očekává zátěž mezi 7. a 19.
hodinou denní. Doprava významným způsobem neovlivní stávající zástavbu v obci, neboť bude
směrována po komunikaci mimo zástavbu. Nad rámec hodnocení hluku jsou stanoveny podmínky,
které budou omezovat vliv dopravy na obytné objekty a na dotčené komunikace.
Tab. 64 - Výsledky výpočtu hlukové zátěže z dopravy ve fázi výstavby

Výp. bod

Výška

12

4m

Po realizaci
LAeq,16h [dB]
LAeq,8h [dB]
den
noc
51,8
-

Hygienický limit
LAeq,T [dB]
den/noc
55/-

Posouzení
den

noc

vyhovuje

-

Během samotného zprovoznění (očekává se rok dokončení 2021) je uvažován celodenní provoz.
Provoz stacionárních zdrojů hluku nebude dominantním zdrojem hlukové zátěže. V současné době byl
navíc záměr nadhodnocen a ve skutečnosti tak může být použito méně vzduchotechnických zařízení,
či klimatizačních jednotek. K omezení vlivu hluku přispívá také umístění vzduchotechniky na střeše
objektů, která bývá opatřena dalšími tlumiči pro omezení hlučnosti. Navíc její provoz není většinou
trvalý, ale bývá regulován dle teploty a dalších klimatických parametrů. Podrobně jsou výsledky
řešeny v přiložené rozptylové studii.
Tab. 65 - Výsledky výpočtu hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů po realizaci záměru
Po realizaci

Hygienický limit

Posouzení

Výška

LAeq,8h [dB]
den

LAeq,1h [dB]
noc

LAeq,T [dB]
den/noc

den

noc

4m

25,7

25,7

45/35

vyhovuje

vyhovuje

8m

26,8

26,8

45/35

vyhovuje

vyhovuje

16m

30,5

30,5

45/35

vyhovuje

vyhovuje

4m

27,6

27,6

45/35

vyhovuje

vyhovuje

8m

30,1

30,1

45/35

vyhovuje

vyhovuje

16m

32,4

32,4

45/35

vyhovuje

vyhovuje

4m

21,2

21,2

45/35

vyhovuje

vyhovuje

8m

21,8

21,8

45/35

vyhovuje

vyhovuje

4m

20,3

20,3

50/40

vyhovuje

vyhovuje

8m

25,8

25,8

50/40

vyhovuje

vyhovuje

4m

24,7

24,7

50/40

vyhovuje

vyhovuje

8m

28,8

28,8

50/40

vyhovuje

vyhovuje

6

4m

29,5

29,5

50/40

vyhovuje

vyhovuje

7

4m

25,1

25,1

50/40

vyhovuje

vyhovuje

8

4m

28,9

28,9

50/40

vyhovuje

vyhovuje

9

4m

30,2

30,2

50/40

vyhovuje

vyhovuje

10

4m

27,4

27,4

50/40

vyhovuje

vyhovuje

11

4m

25,7

25,7

50/40

vyhovuje

vyhovuje

Výp. bod

1

2

3

4

5
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Z hodnot výše uvedených je patrné, že k překročení hygienického limitu vlivem stacionárních zdrojů
hluku by s velkou pravděpodobností nemělo dojít. Podle výpočtu je většina hodnot bezpečně pod
úrovní limitů a to jak v denní, tak i noční době.
Dominantnějším zdrojem hluku bude související doprava. S ohledem na to, že se má jednat o lázeňský
provoz a s tím související objekty, je doprava účelně rozdělena do několika dílčích lokalit a podle
předpokládaného využití bude také směrována. Z velké části budou návštěvníci zachyceni na počátku
lokality v centrálním parkovacím domě. Největší zátěž tak lze očekávat v blízkosti páteřní
komunikace.
Tab. 66 - Výsledky výpočtu hlukové zátěže z dopravy po realizaci záměru
Po realizaci
Výp. bod

1

2

3

4

5
6
7

Výška

LAeq,16h [dB]
den

4m
8m

Hygienický limit

Posouzení

LAeq,T [dB]
den/noc

den

noc

47,2

LAeq,8h [dB]
noc
39,7

55/45

vyhovuje

vyhovuje

48,5

40,9

55/45

vyhovuje

vyhovuje

16m

49,8

42,3

55/45

vyhovuje

vyhovuje

4m

46,3

38,5

55/45

vyhovuje

vyhovuje

8m

47,4

39,6

55/45

vyhovuje

vyhovuje

16m

49,3

41,5

55/45

vyhovuje

vyhovuje

4m

49,4

41,5

55/45

vyhovuje

vyhovuje

8m

50,9

42,9

55/45

vyhovuje

vyhovuje

4m

47,9

39,9

55/45

vyhovuje

vyhovuje

8m

49,5

41,4

55/45

vyhovuje

vyhovuje

4m

47,7

37,1

55/45

vyhovuje

vyhovuje

8m

47,1

36,6

55/45

vyhovuje

vyhovuje

4m

53,6

43,2

55/45

vyhovuje

vyhovuje

49,7

40,4

55/45

vyhovuje

vyhovuje

55/45

vyhovuje

vyhovuje

4m

8

4m

50,2

39,7

9

4m

44,8

33,5

55/45

vyhovuje

vyhovuje

10

4m

51,0

41,9

55/45

vyhovuje

vyhovuje

41,4

32,0

55/45

vyhovuje

vyhovuje

11

4m

Rovněž i hodnoty vypočtené jako hluk z dopravy jsou pod úrovní limitu. Dle předpokladu pak vyšších
hodnot dosahují výpočtové body v blízkosti páteřní komunikace, nejvíce pak u výpočtového bodu 6.
Z hodnocení pak vychází i jedno z doporučení v rámci navržených opatření v dokumentaci, které
uvádí, že bude vhodné s ohledem na dopravu orientovat pokoje s lůžky směrem od plánovaných
a stávajících komunikací, tedy na opačné straně. V případě, že ale při dalších stupních bude prokázáno
splnění limitní hodnoty, nic nebrání tomu, aby lůžkové pokoje byly umístěny dle požadavku.
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Hodnocení vlivu záměru na hlukovou zátěž
Ve fázi výstavby nepřekročí hladina hluku z dopravy stanovené hygienické limity. Stacionární zdroje
hluku v době provozu by měly být hluboko pod hygienickými limity hluku. Největší zátěží je
související doprava v době provozu, kde by nemělo docházet k překračování limitní hodnoty pro denní
a noční dobu, nicméně zejména u výpočtových bodů blízkých páteřní komunikaci a první větvi se
hodnoty blíží limitu.
S dostatečnou pravděpodobností lze předpokládat, že realizací záměru nedojde v dané lokalitě
k celkovému ani dílčímu překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T nad limitní
hodnoty stanovené dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v aktuálním znění.
Vibrace
V době výstavby záměru mohou vibrace způsobovat zejména prováděné zemní práce v území. Vibrace
se však šíří do vzdálenosti několika desítek metrů od místa vzniku. S ohledem na vzdálenost stávající
obytné zástavby se neočekává, že by záměr významným způsobem ovlivnil území vibracemi. Dalším
zdrojem vibrací je doprava a to jak při výstavbě, tak provozu a to zejména nákladní vozidla. Doprava
při výstavbě bude směrována mimo obytnou zástavbu. V době provozu bude využíváno menších
dodávkových vozidel a menších nákladních vozidel zásobování, které nezpůsobí významné zatížení
vibracemi. Jinak se bude jednat převážně o vozidla osobní s lehkou zátěží. Stacionární zdroje vibrací
v době provozu záměru se neočekávají.
Záměr by tak neměl být v době výstavby ani provozu významným zdrojem vibrací, neboť
snahou je vytvořit území s relativně klidovým lázeňským režimem. Zdrojem vibrací tak může
být převážně doprava, která bude ale převážně osobní a tak nebude způsobovat významnou
zátěž vibracemi.
Světelná zátěž
Výstavba bude probíhat výhradně v denní době mezi 7. a 19. hodinou. V případě, že bude prováděna
stavba v odpoledních hodinách, bude možné využívat mobilní osvětlení. V době provozu budou
využívány pouliční lampy. Ve večerních hodinách bude zajištěn klidový režim tak, aby světlo
negativně neovlivňovalo ubytované hosty a majitele bytů či domů. Z bezpečnostních důvodů budou
osvětleny dále přechody a kruhový objezd. Osvětlení bude zajištěno standardním způsobem obdobně
jako u podobných záměrů a nemělo by tak docházet k žádnému negativnímu ovlivnění.
Osvětlení bude řešeno standardním způsobem podle příslušných norem k osvětlení obdobných
lokalit. Při dodržení zákonných a normativních požadavků nebude světelná zátěž představovat
významné ovlivnění v lokalitě a neprojeví se negativním způsobem na zdraví obyvatel.
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D.I.4

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Záměr nespadá do chráněné oblasti přirození akumulace vod, ale nachází se ve II. stupni ochranného
pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody. V rámci výstavby nedojde
k negativnímu zásahu podzemních vod a stavby tak nevyžadují žádné zvláštní opatření ve vztahu
k odčerpávání těchto vod. Mírně zvýšené riziko může vznikat při realizaci restaurace na hranici vodní
plochy. Zde je obzvláště důležité používat zařízení v naprosto perfektním technickém stavu a stavbu
realizovat tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti povrchových vod.
Stávající komunikace jsou odvodněny dešťovou kanalizací do vodní nádrže. I zde je tak třeba
dodržovat bezpečnostní opatření proti úniku závadných látek a to včetně případné údržby těchto
komunikací.
Samotnou výstavbou dojde k ovlivnění odtokových a infiltračních poměrů v lokalitě. V současné době
je zde vybudovaná dešťová kanalizace, která ústí do vodního díla Nové Mlýny. U páteřní komunikace
a dále pak u centrálního parkoviště bude odlučovač ropných látek. Území je rozdílné, co se vhodnosti
k zasakování týče. Pokud to však bude umožněno, bude prováděno zasakování srážkové vody v místě
vzniku přes retenční objekty, které mohou rovněž sloužit i jako zásoba vody pro zálivku a podobně.
Část srážkové vody nebude možné zasakovat s ohledem na podloží, a proto bude tato odváděna
oddílnou dešťovou kanalizací. Přímo do kanalizace bude svedeno pouze 10 % všech srážkových vod
a vody z centrálního parkoviště a dopravních cest. Zbytek pak bude nejméně retenován na pozemku
a v případě nevhodnosti ke vsakování vypouštěn do kanalizace se zpožděním. Přesný způsob
nakládání se srážkovou vodou bude prověřen hydrogeologickými posudky u jednotlivých objektů či
dílčích ploch v rámci navazujících řízení.
Další samostatnou fází jsou zdroje vody pro provoz areálu. Pro vodu pitnou a minerální (termální) jsou
uzavřeny smluvní vztahy s dodavateli, na jejichž základě je dána i vydatnost zdrojů. Ta byla jedním
z parametrů pro návrh objektů a jejich kapacit. Při dodržení limitní hodnoty vydatnosti zdroje nedojde
k jeho negativnímu ovlivnění. Pitná voda bude zavedena do resortu z veřejného řadu ve vlastnictví
Vak Břeclav, která garantuje odběrateli požadovaný objem pro provoz celého resortu. Dále bude
využívána voda užitková, čerpaná z nádrže Nové Mlýny na základě povolení k odběru. V neposlední
řadě bude do resortu vstupovat voda minerální, kde je rovněž zajištěn odběr na základě smlouvy
s provozovatelem zdroje. U všech smluvně zajištěných dodávek je množství vody odpovídající
požadavkům na provoz záměru.
Během provozu bude manipulováno s provozním množstvím léčiv, chemických látek laboratoří, či
úklidových prostředků. Manipulace bude probíhat výhradně uvnitř objektů, bez vlivu na vnější
prostředí. Veškeré nádoby či zbytky léčiv a chemikálií, budou likvidovány v souladu s platnou
legislativou a bude umístěny před odvozem oprávněnou společností uvnitř objektu na zabezpečeném
místě.
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Z odpadních vod budou vznikat pouze vody splaškové a odpadní vody lázeňské, které budou
odváděny na obecní ČOV. V rámci dalších stupňů přípravy záměru bude prověřena navržená
technologie intenzifikace čistírny odpadních vod, která po zpřesnění záměru doloží účinnost ČOV ve
vztahu k celkovému množství a znečištění odpadních vod z obce a rekreační oblasti, včetně plochy
záměru. Tato část je dána v podmínkách v kapitole D.IV.
Záměr ovlivní infiltrační a odtokové poměry lokálně v rámci poloostrova. Navržená opatření
eliminují riziko znečištění podzemních či povrchových vod. Součástí navržených podmínek je
také intenzifikace ČOV, bez které nemůže být záměr realizovaný. Při zásobování areálu vodou
budou dodržovány limitní hodnoty pro vydatnosti zdroje dle povolení, aby nedošlo k jeho
negativnímu ovlivnění. Za předpokladu dodržení navržených opatření bude vliv na povrchové či
podzemní vody v uvedeném rozsahu akceptovatelný, bez významného negativního ovlivnění.
D.I.5

Vlivy na půdu

Záměr se svým rozsahem významně dotýká zejména trvalého záboru půdy. Celková řešená plocha
záměru je 266 434 m2. Z toho je plocha 144 600 m2 vedena pod ochranou zemědělským půdním
fondem a bude požádáno o její vynětí z tohoto fondu. Většina ploch je třídy ochrany II, v menším
rozsahu pak třídy IV a V. U posledních dvou zmiňován třídy IV a V se jedná o půdy s podprůměrnou
a velmi nízkou produkční schopností, využitelné pro výstavbu. U třídy II je výstavba podmíněně
možná s ohledem na územní plánování. Záměr je řešen v souladu s územním plánem a územní studií a
navíc zde převažuje veřejný zájem na realizaci záměru s ohledem na logické využití území se zdrojem
geotermální vody. Pozemky určené k plnění funkce lesa se v místě záměru nevyskytují a nebudou tak
negativně dotčeny.
Při realizaci bude dodržen koeficient zastavěné plochy (pro OL a SO) a celkově tak bude areál tvořen
z cca 61 % zelení.
V průběhu výstavby bude vznikat množství výkopové zeminy. Podle předpokládané bilance se bude
jednat o více než 102 tis. m3 zeminy, z čehož přibližně 25,5 tis. bude kvalitní ornice. Z toho důvodu je
využití dvojím způsobem, kdy ornice bude rozdělena z poloviny na obohacení ornice v dotčeném
katastrálním území a z části pro ozelenění v areálu. Podorniční vrstva bude využívána k obsypům
a terénním pracím v rámci areálu resortu. V případě, že by došlo k tomu, že pro podorniční zeminu
nebude využití, je povinností investora zlikvidovat ji v souladu s platnou legislativou.
Jak při výstavbě, tak při následném provozu bude zajištěno, aby nedošlo ke kontaminaci půdy
závadnými látkami. Největším rizikem je fáze výstavby, kdy se na plochách bude pohybovat množství
techniky a dopravních prostředků. Z toho důvodu budou mechanismy udržovány v dobrém
technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům či únikům provozních kapalin. V případě odstavení
budou využívány přenosné záchytné vany pod stroje. V době provozu se pak již nepředpokládá
významné ovlivnění půdního prostředí. U centrálního parkoviště je navržen odlučovač ropných látek
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pro omezení případných vlivů úkapů na půdní prostředí. Další parkovací plochy jsou menšího rozsahu
a v souladu s návrhovým zatížením osobními vozidly a krátkodobým parkováním, se nenavrhují žádné
další odlučovače ropných látek. Parkovací místa budou tvořena převážně dlažbou s cca 2 cm spárami
vysypanými štěrkovou drtí. Pod dlažbu se dále umisťuje filtrační geotextilie. V rámci provozu je tak
znečištění půdy nepravděpodobné. Většina objektů bude dostatečným způsobem zabezpečena
a v případě manipulace s látkami závadnými vodám by nemělo dojít k jejich únikům – například
léčiva, splaškové vody, čistící prostředky pro úklid objektů a další.
Během realizace záměru dojde k trvalému záboru půdy v ZPF, zcela v souladu s územním
plánem s dostatečnou rezervou pro splnění koeficientu zastavěnosti území. Záměr má
nadregionální význam a je dlouhodobě uvažován s ohledem na využití geotermálních vrtů. Při
zohlednění opatření k zamezení úniku látek závadných vodám do půdy, nebude záměr
představovat zvýšené riziko ohrožení jakosti půdy.
D.I.6

Vlivy na přírodní zdroje

V době výstavby se záměr nedotkne významným způsobem jiných přírodních zdrojů, než je půda
a voda, včetně termálního zdroje. Tyto oblasti byly hodnoceny v předchozí kapitole a nejsou zde tedy
znovu popisovány. Záměr nezasahuje do žádného chráněného ložiskového území. V době provozu
bude využíván přírodní zdroj minerální vody, který má danou vydatnost a u kterého je smluvně
doložen maximální odběr do 2 l.s-1, což je dostačující pro navržený provoz 25 van. Ve skutečném
provozu bude použitý pravděpodobně menší počet van.
Při dodržení této hodnoty se tak nepředpokládá jeho významné ovlivnění. Jiné přírodní zdroje
nebudou v rámci provozu zatíženy.
D.I.7

Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)

Vlivy záměru na biologickou rozmanitost byly stanoveny v rámci biologického průzkumu,
zpracovaného v prosinci 2017 Mgr. Alicí Hákovou a Mgr. Janem Losíkem, Ph.D. Vlivy jsou popsány
podle výsledků hodnocení vlivů záměru na biologickou rozmanitost, která je uvedena v příloze
dokumenace. V rámci záměru jsou navržena opatření pro zmírnění vlivů záměru na biologickou
rozmanitost, která jsou uvedena kapitole D.IV a jsou nedílnou součástí záměru. Hodnocení bylo
v listopadu 2018 aktualizováno na základě drobných změn v situaci záměru.
Přímé a nepřímé významné vlivy záměru na biologickou rozmanitost
Záměrem bude dotčeno území cca 26,6 ha s převážně ruderálními druhy porostů, které nepředstavují
ochranářsky cenné biotopy. Výjimkou je pouze travní porost na svažitém pozemku v jižní části
lokality, který je biotopem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a kdy realizací záměru dojde
k jejich přímému ohrožení a likvidaci jejich biotopu. K omezení ovlivnění se doporučuje provést jejich
transfer mimo dotčené území, kdy cílové lokality budou odsouhlaseny orgánem ochrany přírody, nebo
jejich ovlivnění omezit. Dotčeny budou dále dřeviny v jižní břehové části území. Z dendrologického
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hlediska se nejedná o významné jedince. Jde ale o území využívané ke hnízdění ptáků. Z toho důvodu
musí být kácení prováděno mimo hnízdní období od září do února. Vybrané plochy bude možné i po
realizaci záměru zachovat, což se týká zejména území jihozápadního cípu poloostrova.
Pro bezobratlé je účelné vytvořit na okraji areálu plochy s obnaženým písčitým substrátem, čímž se
vytvoří biotop pro celou řadu druhů dnes se vyskytujících v území. Pro omezení vlivů na
pestrokřídlece podražcového je žádoucí ponechat jeho biotop bez zásahů, nebo provést dosadbu jeho
živné rostliny na několika místech v prostoru záměru. Pro zachování potravního zdroje dospělých
motýlů a zlatohlávků se dále doporučuje výsev nektaronosných a pylonosných květin.
Výstavbou dojde ke ztrátě biotopu ještěrky obecné a slepýše křehkého. Je tak vhodné realizovat
náhradní úkryty. Očekává se, že plazi budou areál po jeho dokončení znovu kolonizovat. Pro podporu
populací bezobratlých je vhodné realizovat také osluněné trávníky.
U savců se v lokalitě vyskytují zejména drobní savci s vazbou na okolní zemědělsky obdělávané
plochy. V širším okolí se vyskytují jejich vhodné biotopy. Realizací záměru se nepředpokládá, že by
došlo k výraznému snížení početnosti jejich populací.
S ohledem na architektonické řešení budov, které bude blíže upřesněno v rámci dalších stupňů
přípravy projektu, lze očekávat také využití prosklených ploch. K tomuto bylo navrženo, aby plochy
byly opatřeny samolepícími vzory, případně byly vytvořeny ze speciálních skel, které nebudou pro
ptactvo zcela průhledné a nebudou tak zdrojem rizika středu ptactva s prosklenými plochami.
Záměr bude dále spojen také s tzv. rušivými vlivy, zejména hlučnost spojená s provozem vozidel,
osvětlení areálu, pohyb návštěvníků, turistů, cyklistů. Již v současné době je lokalita významně
ovlivněna turistickým ruchem. V širším území ale nejsou vhodné lokality, které by hostily populace
živočichů citlivých na působení rušivých vlivů. Zvýšenou pozornost je pak nutné dbát při realizaci
prací podél břehových porostů a zejména pak spojených s výstavbou objektu restaurace v jižní části
poloostrova na hranici s vodní plochou.
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Vlivy záměru na zvláště chráněné druhy dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Území je biotopem řady zvláště chráněných druhů živočichů i rostlin, kteří zde nalezli vhodný biotop.
V následující tabulce je uveden vliv na jednotlivé populace zvláště chráněných druhů živočichů
a rostlin, jejichž výskyt byl v zájmovém území zaznamenán. U každého vlivu je pak rovněž uveden
návrh na opatření k jeho zmírnění.
Tab. 67 - Vyhodnocení významnosti vlivu změny využívání území pro zjištěné populace zvláště chráněných druhů
živočichů a návrh opatření ke zmírnění negativního vlivu.
Taxon
divizna brunátná
Verbascum phoeniceum
čmeláci
Bombus terrestris

kudlanka nábožná
Mantis religiosa
zlatohlávek tmavý
Oxythyrea funesta
zlatohlávek huňatý
Tropinota hirta
mravenci
r. Formica
prskavec menší
Brachinus explodens
krajník zlatotečný
Calosoma auropunctatum
svižník polní
Cicindela campestris
pestrokřídlec podražcový
Zerynthia polyxena

otakárek ovocný
Iphiclides podalirius

ještěrka obecná
Lacerta agilis

Kategorie
Vliv a jeho charakteristika
ohrožení

Hodnocení
vlivu
-/0/+

Opatření ke zmírnění
vlivu

SO

Přímé ohrožení jedinců a ztráta
jejího biotopu.

-

Zvážit transfer nebo
omezení ovlivnění.

O

Hnízda čmeláků jsou efemerního
původu. Při terénních úpravách
pozemků na lokalitě můžeme
dojít k přechodnému snížení
jejich početností.

-

Realizace vhodných
potravinových biotopů
v rámci nového areálu.

KO

Likvidace travních porostů bude
znamenat zánik jejího vhodného
biotopu,
případně
přímou
likvidaci jedinců a jejich ooték,
které přezimují.

-

Vytvoření vhodných
biotopů v rámci areálu.

Při ztrátě travních porostů
s kvetoucími bylinami dojde ke
snížení rozlohy jeho vhodného
potravního biotopu.

-

Vhodné vegetační
úpravy, nekosené okraje,
vytvoření vhodných
biotopů v areálu.

Ztráta jejich vhodného biotopu
a přímé ohrožení jedinců.

-

Nedojde k vymizení
s ohledem na jejich
početnost.

Terénní úpravy budou znamenat
ztrátu jejich vhodného biotopu
a přímé ohrožení jedinců.

-

Očekává se, že i v novém
areálu najdou vhodné
biotopy.

KO

Likvidace živné rostliny jeho
housenek bude znamenat zánik
jeho vhodného biotopu a zánik
populace.

-

Možné přesažení
podražce na okraj areálu.

O

Likvidace keřových porostů,
které jsou živnými rostlinami
jeho housenek může dojít
k lokální snížení početnosti jeho
populace. V okolí se vyskytují
další vhodné biotopy.

-

Výsadba vhodných keřů.

SO

Při terénních pracích může dojít
k přímému ovlivnění jedinců a
ztrátě jejich vhodného biotopu.
Přechodně může dojít ke snížení
početnosti její populace.

-

Vytvoření vhodného
biotopu v rámci nového
areálu.

O
SO
O
O
O
O
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slepýš křehký
Anguis fragilis

užovka obojková
Natrix natrix

žluva hajní
Oriolus oriolus
luňák červený
Milvus milvus
kavka obecná
Corvus monedula

SO

Při terénních pracích může dojít k
přímému ovlivnění jedinců a
k lokálnímu zásahu do jeho
vhodného biotopu. Vzhledem
k omezené míře zásahu a zjištěné
početnosti, nedojde výstavbou
areálu k významnému snížení
jeho populace.

-

Realizovat náhradní
úkryty.

SO

Při realizaci záměru dojde
k zásahu do jejího terestrického
biotopu. Vzhledem k omezenému
rozsahu, nebude výrazně snížena
jeho rozloha.

-

Opatření k provádění
zásahu před zimováním.

SO

Kácením dřevin může dojít
k zásahu
a
úbytku
jejího
vhodného hnízdního biotopu.

-

Minimalizace zásahu,
omezení kácení,
ponechání starých
stromů.

Realizací záměru dojde k zásahu
do jejich potravního biotopu.
Vzhledem k omezenému rozsahu
nebudou
jejich
populace
významně ovlivněny.

-

-

O

Ztráta jejího vhodného hnízdního
biotopu. Vzhledem k charakteru
biotopů v okolí, nedojde k jejich
vymizení.

-

Terénní úpravy provádět
mimo vegetační období.

O

Ztráta hnízdního biotopu
snížení populace druhu.

-

Kácení mimo hnízdní
období.

O

Okrajový zásah do hnízdního
biotopu druhu.

-

Kácení mimo hnízdní
období.

O

Populace nebude ovlivněna.

0

-

O

Populace nebude ovlivněna.

0

-

Hnízdění nedoloženo. Působením
rušivých vlivů může být částečně
ovlivněn jeho potravní biotop.
K významnému ovlivnění jeho
populace nedojde.

0 až -

-

Realizací záměru bude ovlivněn
jejich potravní biotop, je možné
že v kácených dřevinách mohou
nalézt vhodné úkryty v letním
období.

0 až -

Provést průzkum před
kácením na případný
výskyt v dutinách stromů.

-

Stavební práce
neprovádět mezi 19. a 7.
hodinou v době aktivity
vydry říční.

KO
SO

koroptev polní
Perdix perdix
ťuhýk obecný
Lanius collurio
slavík obecný
Luscinia megarhynchos
rorýs obecný
Apus apus
vlaštovka obecná
Hirundo rustica
krahujec obecný
Accipiter nisus
netopýr vodní
Myotis daubentonii
netopýr rezavý
Nyctalus noctula
vydra říční
Lutra lutra

SO

SO
SO

SO

Působením rušivých vlivů může
být limitován její vhodný
potravní biotop. K významnému
ovlivnění její populace nedojde.

Vysvětlivky:
Kategorie ohrožení (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění)
O

druh ohrožený

SO

druh silně ohrožený

KO druh kriticky ohrožený
Hodnocení vlivu
+

pozitivní ovlivnění populace druhu

0

populace nebude ovlivněna

-

negativní ovlivnění populace druhu

a
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Vliv záměru na evropsky významné druhy včetně ptáků a přírodní evropská stanoviště
V následující části je uvedeno hodnocení pro zjištěné druhy, které mohou být v souvislosti s realizací
záměru ovlivněny.
Tab. 68 - Vyhodnocení vlivu záměru na evropsky významné druhy včetně ptáků a přírodní evropská stanoviště
Druhy

Hodnocení stavu druhu ve vztahu k záměru

pestrokřídlec podražcový
Zerynthia polyxena

V současné době se úspěšně šíří, výskyt na území ČR není ohrožen. Realizací
záměru může dojít k narušení jeho biotopu a přímému ohrožení jedinců. Je
navržen transfer živné rostliny, případně omezení dotčení jeho biotopu.

ještěrka obecná
Lacerta agilis

Rozšíření dnes redukováno na izolované ostrůvky výskytu. Realizací záměru
nedojde ke změně stavu její populace na území ČR, ani v širším okolí
lokality.

vydra říční
Lutra lutra
netopýr rezavý
Nyctaus noctula

Realizací záměru nedojde ke snížení stavu její populace na území ČR, ani
v širším okolí záměru.

netopýr vodní
Myotis daubentonii

Možné ovlivnění lokalit soustavy NATURA 2000 – ptačích oblastí a evropsky významných lokalit –
bylo vyloučeno orgánem ochrany přírody, kterým je pro účely procesu EIA pověřen Ministerstvem
životního prostředí Krajský úřad kraje Vysočina. Stanovisko je uvedeno v příloze dokumentace.
Vyhodnocení vlivu na prvky ÚSES a významné krajinné prvky
Jižně od místa záměru prochází nadregionální biokoridor Soutok – Údolí Dyje, který nebude realizací
záměru významně ovlivněn. Záměr bude zasahovat mírně v západní a jihozápadní části do ochranného
pásma biokoridoru. Lokálně mohou být zasaženy břehy v jižní části zájmového území, přičemž tyto
zásahy budou omezeného rozsahu a nezpůsobí významné ovlivnění ekostabilizační funkce
nadregionálního biokoridoru.
Významným krajinným prvkem je i vodní nádrž. K jejímu ovlivnění může dojít nepřímo při
vypouštění dešťových vod. Rovněž i z toho důvodu jsou navržena opatření k eliminaci vlivů na VKP,
zejména předčištění vypouštěných vod z centrálního parkování přes odlučovač ropných látek. U ČOV
Pasohlávky je navržena její intenzifikace, která umožní dodržení legislativně stanovených limitů pro
vypouštění odpadních vod a nebude tak představovat pro nádrže riziko znečištění.
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Celkové zhodnocení a závěr ve vztahu k hodnocení vlivů na biologickou rozmanitost
Realizací záměru dojde k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb., v platném znění a ohrožených druhů naší flóry a fauny. Na základě výsledků
průzkumů byla navržena zmírňující opatření pro vyloučení významného negativního ovlivnění
jejich populací. Okrajově dojde k zásahu do významného krajinného prvku (VD Nové Mlýny)
a dotčena bude ochranná zóna nadregionálního biokoridoru. Při realizaci navržených opatření
nedojde k významnému ovlivnění ekologicko-stabilizační funkce.
Před realizací záměru bude nutné požádat orgán ochrany přírody o výjimku dle §56 zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
a o stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku.
D.I.8

Vlivy na krajinu a její ekologické funkce

Pro hodnocení byla vypracována studie Posouzení vlivu záměru „Thermal Pasohlávky a.s. – Resort
Pálava“ na krajinný ráz, Ing. Romanem Bukáčkem, společnosti Studio B&M, která je přílohou
dokumentace. Oproti oznámení byly provedeny vizualizace záměru na reálných fotografiích od okraje
obce Pasohlávky s pozadím Pavlovských vrchů, na kótě Hradisko s pozadím obce Pasohlávky
a z protějších Dunajovických kopců. Jedná se však o návrh urbanistického řešení a prostorového
uspořádání stavebních hmot. Nejde tedy o konkrétní řešení jednotlivých objektů. To bude patrné
až v rámci zpřesnění záměru v dalších stupních přípravy.
Charakteristickým rysem záměru je atypický, ale pravidelně uspořádaný komplex budov, které
společně dotvářejí multifunkční areál. Nelze opomenout blízký rekreační areál, aqvapark, prostor pro
kempování, hotely a další objekty. Územím dále prochází významně využívaná komunikace I. třídy,
komunikace I/52. Záměr do území přináší tedy nový, avšak ne zcela ojedinělý prvek, neboť rozšiřuje
stávající prostor zmíněného rekreačního komplexu, jehož urbanistická koncepce vychází z aktuálního
územního plánu a územní studie.
Záměr byl předložen k hodnocení jako urbanistická koncepce a prostorové uspořádání stavebních
hmot, aby byly respektovány podmínky dané platným územním plánem. Posuzován je tedy návrh
s tím, že se nemusí jednat o konečné řešení. Hodnocení nelze chápat jako hodnocení vlivu záměru
konkrétní stavby nebo souboru staveb na krajinný ráz, ale hodnocení předpokládaného vlivu
navrhované urbanistické koncepce a její rozpracování ve vizualizacích stavebních hmot.
Záměr estetickou hodnotu krajiny sníží nebo ovlivní v únosné míře, avšak jen při splnění určitých
podmínek. Je tedy důležité výrazné ozelenění plochy, aby nevznikla vizuálně dobře patrná dominanta
v území a bylo možné citlivé začlenění záměru do krajinného rámce. Členění hmot, fasád a tvar střech
by měl vycházet z tradičních forem a měl by na ně reflektovat, respektovat jejich tradiční charakter
i formu. Uvedené ploché střechy v popisu záměru by spíše připomínaly příměstské prostředí, proto se
v rámci hodnocení navrhují spíše klasické formy. Připustit střechy rovné ploché lze jen za
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předpokladu organického tvarování a ozeleněných střech, tedy jakási forma ekologicky šetrné
zástavby.
Přírodní hodnota je dána především tokem Dyje. Místo samotné je utvořeno především břehovou
zelení a prostor pro budoucí resort představuje uvolněnou zatravněnou plochu protkanou komunikací.
Za předpokladu, že nebude ovlivněna kvalita vody v nádrži a území bude dostatečně ozeleněno
a budou zachovány břehové partie, nedojde pravděpodobně ke snížení přírodní hodnoty území.
Nemělo by rovněž dojít k přímému negativnímu ovlivnění významného krajinného prvku a rovněž
přímo nezasáhne do zvláště chráněného území. Podle dotčeného krajinného prostoru ale ovlivní i
pohled z Pálavských vrchů, což je jeden z dalších důvodů, proč musí být záměr esteticky zapojen do
okolní krajiny tak, aby nevyčníval, byl umírněný a působil sladěným dojmem.
Záměr nijak neovlivní kulturní dominanty krajiny. Pro zachování kulturních dominant je však opět
nutné dodržet u záměru estetickou kvalitu a umírněnost vycházející z tradice v území.
Harmonické měřítko je dáno souladem velikostí ploch a odpovídající objemové struktuře zástavby
sídel, jež dané plochy využívají. Dále je vytvářeno souladem měřítka přírodního rámce a kulturních
prostorů. V současné době harmonické měřítko určuje především vodní nádrž a navazující krajinný
prostor. Soulad je dán přírodním charakterem břehových partií a též navazujícími prostory střední
nádrže. Soulad je však narušen velkými plochami scelených bloků orné půdy, změnou přírodního
prostředí a významným zásahem do charakteru údolí a zejména rekreačním komplexem na břehu
nádrže u Pasohlávek. Stávající soulad je významně potlačen stávající zástavbou připomínající více
okraje městské aglomerace, která je zanesena do odlišné otevřené krajiny venkovských sídel
s vinicemi. Tento stav však uvedený záměr nezmění, ale spíše posílí. Harmonické měřítko však již
nebude významně ovlivněno, resp. bude ovlivněno v únosné míře s ohledem na charakter plochy
a celého prostoru břehů v této části území. Rovněž záměr nezmění harmonické vztahy, neboť již ve
stávajícím stavu jsou narušeny a záměr je tak jen posílí. Je tak nutné v případě záměru hledat
konceptuální, urbanistické a architektonické řešení, které v krajině přispěje k obnovení souladu
kulturního a přírodního prostředí.
Jak je uvedeno podrobně v přiložené studii, záměr bude dobře patrný z okolních významných
vyhlídek. Zejména pak z Dunajovických kopců, méně pak z vrchů Děvín a Obora a mírně z vyhlídky
Drnholec. Z toho důvodu je zejména estetické pojetí záměru velmi významným prvkem pro samotné
hodnocení.
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Aby bylo možné stanovit hodnocení (jak je uvedeno v závěru kapitoly), jsou s ohledem na dosavadní
řešení (předpokládané urbanistické a uspořádání stavebních hmot) navržena následující opatření pro
další stupně přípravy projektu:


architektonické řešení by mělo být provedeno citlivě a to tak, aby se jednotlivé objekty
uplatňovaly v krajině místa i ze vzdálených pohledů nenápadně a „vrostle“, tedy pod dojmem,
jakoby se jednalo o areál sžitý s místem;



areál bude do krajiny citlivě začleněn tak, aby nevyvolával pohledově kontrastní soubor,
tj. jeho uplatnění vytváří estetický dojem, je líbivé, nedominantní, nevymezuje se vůči
ostatním stavbám a krajinným segmentům;



výšky budov budou respektovat počty podlaží stanovené územním plánem;



uspořádání hmot a střech bude vycházet z tradičních prvků a z tradičního tvarosloví obvyklého
v daném území Mikulovska a Pálavy, tj. střechy budou reflektovat na střechy dyjskosvrateckého domu, charakteristické členění fasád, areál bude pojat z architektonického
hlediska nadstandardně, nebude proveden ve funkcionalistickém duchu, neboť by pak
připomínal spíše příměstské aglomerační lokality na okraji Brna, je třeba respektovat
venkovský charakter krajiny, za určitých podmínek lze umožnit rovné střechy, avšak jen
v případě ekologicky udržitelného a soběstačného řešení areálu, se zelenými střechami
a budovami v moderním „odlehčeném“ provedení;



ozelenění bude v okrajích areálu provedeno autochtonním materiálem, bude vyvolávat dojem
záměrné kompozice začleněné do krajiny;



bude zvolen vhodný nenápadný nátěr jednotlivých objektů i jejich střech tak, aby
transparentně nevystupovaly;



bude zachován dostatečný odstup areálu od okraje nádrže vhodně koncipovanou formou
s břehovou zelení, je možné však využít části břehové partie deklarovanou restaurací;



plochy parkovišť budou citlivě členěny, nebudou vytvářet prostorově náročné ucelené plochy,
budou vhodně členěny a ozeleněny.

Na základě provedeného rozboru lze konstatovat, že na základě rozboru území dotčeného
krajinného prostoru a širších územních vztahů, bude krajinný ráz místa ovlivněn realizací
záměru v únosné míře, avšak za splnění výše uvedených podmínek.
Pozn.: Únosný podle hodnocení v příloze znamená, že dojde k ovlivnění znaků určité charakteristiky
území takovým způsobem, že je sice únosné pro území (nezmění jeho charakter), ale již změní hodnoty
krajinného rázu natolik, že lze očekávat dobře patrnou změnu v území, dojde tak k ovlivnění hodnot
krajinného rázu hodnoceného dotčeného krajinného prostoru.
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D.I.9

Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických
aspektů

Záměr ve všech fázích provozu nezasáhne přímo kulturní či architektonické památky. Nachází se zde
pozemky, které nejsou v majetku investora, nicméně jsou vymezeny k danému účelu v platném
územním plánu Pasohlávky. V rámci dokumentace EIA nejsou řešeny majetkoprávní vztahy.
Záměrem tak nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku, kulturního dědictví včetně
architektonických aspektů.
Z hlediska archeologického se záměr nachází v území s archeologickými nálezy, zejména z doby
římské. Před provedením stavebních prací je povinností zpracovatele ohlásit termín zahájení
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit provedení záchranného archeologického
výzkumu. Rovněž pak v případě, že by došlo k nálezům mimo stanovené území záchranného
archeologického výzkumu, je povinností stavebníka neprodlené oznámení nálezu příslušnému
stavebnímu úřadu a orgánu památkové péče a zároveň učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození
či zničení nálezů, případně práce přerušit.
Z opačného pohledu záměru přinese zvýšení turistického ruchu v oblasti. To sebou nese většinou
i zvyšování hodnoty nemovitostí v lokalitě a navyšování počtu trvale žijících obyvatel. Již v současné
době dochází dle dostupných informací ke zvýšení zájmu o bydlení v rozvojových plochách západně
od místa záměru.
Za předpokladu dodržení výše uvedených povinností, plynoucích se zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči a zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, lze předpokládat, že nedojde
k žádnému

negativnímu

ovlivnění

hmotného

majetku,

kulturního

dědictví,

včetně

architektonických a archeologických aspektů. Naopak lokalita bude záměrem zatraktivněna
a lze očekávat navyšování hodnoty ostatních nemovitých majetků v lokalitě, proto je z pohledu
vlivů na hmotný majetek záměr označován pozitivně.
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D.II

CHARAKTERISTIKA RIZIK PRO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, KULTURNÍ DĚDICTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI MOŽNÝCH
NEHODÁCH, KATASTROFÁCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ
Z NICH PLYNOUCÍCH

Záměr bude v dalších řízeních upřesněn dle standardních normativních a legislativních požadavků,
plynoucích ze zabezpečení objektů. Předpokládá se tedy, že objekty budou vybaveny bezpečnostním
zařízení, včetně kamerového systému, budou splňovat požární zabezpečení a zabezpečení proti úniku
látek závadných vodám. Předpokládá se dále využití různých čidel a automatických prostředků pro
hasební zásah a rozpoznání zdroje hoření, či zvýšených koncentrací škodlivin v případě kotelen.
Dopravně bude rovněž záměr zabezpečen tak, aby byl eliminován vznik dopravní nehody a byla
zachována bezpečnost chodců a cyklistů a to nejen v době samotného provozu, ale také při realizaci
záměru. I přes uvedená zabezpečení není možné vždy vyloučit riziko vzniku nehody, neboť se na jejím
vzniku podílí množství faktorů, které mnohdy nelze předvídat. Níže jsou uvedeny charakteristiky
nehod, přírodních katastrof a dalších nestandardních stavů a vlivy z nich plynoucí. Většinu uvedených
stavu lze přiradit jak pro fázi výstavby, tak i samotného provozu. Seřazeny jsou sestupně podle
předpokládané míry rizika vzniku:


výpadek elektrické energie – výpadek elektrické energie je nejběžnějším nestandardním stavem.
Není uvažováno se záložním zdrojem elektrické energie na alternativní pohon, ale objekty
budou vybaveny tzv. UPS zdroji, které v případě výpadku zajistí dostatečný zdroj energie pro
zachování nejdůležitějších funkcí objektů a to zejména v případě zdravotnických zařízení, kde
může být elektrická energie důležitá pro provoz zdravotních zařízení. Výpadek energie se
neprojeví významným způsobem na životním prostředí, ale projeví se zejména na nepohodě
obyvatel a návštěvníků provozu. Obnovení dodávky energie je pak řešeno okamžitě
s dodavatelem energie.



přerušení dodávky plynu – v případě přerušení dodávky plynu je stav okamžitě řešen
s dodavatelem. V případě krátkodobých výpadků se výpadek neprojeví nijak významným
způsobem. V případě dlouhodobějšího výpadku bude vytápění zajištěno náhradním způsobem
elektrickými přímotopy.



přerušení dodávky vody – v případě přerušení dodávky vody je stav okamžitě řešen
s dodavatelem. V případě krátkodobých výpadků se výpadek neprojeví nijak významným
způsobem. V případě dlouhodobějšího výpadku je nutné zajistit náhradní zdroj pitné a užitkové
vody.



dopravní nehoda – dopravní nehoda je jedním z významnějších rizik, které mohou nastat. Při
nehodě může dojít k úniku provozních kapalin, nebo k požáru vozidel, které se mohou negativně
projevit na půdách, vodě, či ovzduší. V případě vzniku dopravní nehody se postupuje v souladu
s požadavky na likvidaci havárie – k dispozici budou prostředky pro likvidaci případné havárie,
je zamezeno šíření havárie, případně požár je řešen hasebními prostředky a přivlána je pomoc
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hasičského záchranného sboru. Při likvidaci případné havárie je nutné postupovat vždy tak, aby
došlo k zachování zdraví vlastního i dalších osob. Dále se postupuje podle pokynů zúčastněných
bezpečnostních složek. Pro fázi výstavby je pak stanoveno několik dílčích opatření pro
zachování bezpečnosti provozu, která jsou uvedena v části D.IV. dokumentace.


navýšení emisí znečišťujících látek – ke zvýšení emisí znečišťujících látek může dojít při
poruše na některém ze spalovacích zdrojů (zejm. kotle). Při poruše mohou být do ovzduší
vnášeny znečišťující látky z nedokonalého spalování paliv a zvyšuje se produkce emisí. Při
zjištění nestandardního stavu je nutné okamžité odstavení zdroje a zajištění nápravy. Účinnou
prevencí v tomto případě je provádění pravidelných kontrol a revizí hořáků spalovacích zařízení
a čištění spalinových cest.



navýšení hlučnosti zařízení – ke zvýšenému projevu hlukové zátěže může dojít vlivem poruchy
na vzduchotechnickém zařízení, včetně klimatizací, nebo při provozu dalších zdrojů hluku. Platí
zde opět stejná zásada prevence a kontrol zařízení. V případě vzniku poruchy a zvýšení
hlučnosti zařízení je nutné opět okamžitě zařízení odstavit a to do odstranění poruchy. Po dobu
omezení činnosti vzduchotechniky může docházet k negativnímu působení na pohodu
návštěvníků. Obdobné platí i v případě fáze výstavby, kdy je nutné udržovat stavební a dopravní
mechanismy v dobrém technickém stavu.



požár – při provozu nelze vyloučit ani vznik požáru, jehož zdrojem může být porucha
a elektrický zkrat na zařízeních, nedbalost, nevhodné manipulace s otevřeným ohněm a další.
Objekty budou z požárního hlediska zabezpečeny (použité materiály, hlásiče, požární systém,
hasící prostředky, únikové cesty a další). Pravděpodobnost vzniku požáru tedy není příliš
významná s ohledem na předpokládané využití objektů. V případě, že již k požáru dojde, bude
postupováno dle požární směrnice nejprve vlastními hasebními prostředky při zachování vlastní
bezpečnosti a přivoláním hasičského záchranného sboru. Při požáru dochází k úniku zplodin
hoření do ovzduší.



živelná katastrofa – s ohledem na blízkost vodní nádrže se nabízí také riziko živelné pohromy.
Samotné vodní dílo je však navrženo právě pro eliminaci záplav v blízkých lokalitách. Nejvíce
ohrožena by byla restaurace v jižní části areálu. Rizikem mohou být spíše přívalové deště.
Dalším rizikem mohou být i samotné povětrnostní podmínky. Objekty jsou ale vždy
projektovány důsledně i s ohledem na povětrnostní podmínky v lokalitě. Nepředpokládá se tak,
že by záměr mohl být významně ovlivněn živelnou katastrofou.



únik závadných látek mimo dopravní nehody – s látkami závadnými vodám se bude
manipulovat zejména uvnitř objektů. Jde například o úklidové prostředky, benzin do sekaček
údržby, ale také léčiva, laboratorní prostředky a další. Využíváno bude provozní množství.
Případné úniky budou zachyceny na podlaze objektu a nedostanou se do volného prostředí. Únik
závadných látek v době provozu je velmi málo pravděpodobný. V době výstavby bude
využíváno přenosných záchytných van a kontejnerů, kde budou látky dočasně umístěny.
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D.III

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU PODLE ČÁSTI D BODŮ I A II Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI
A VÝZNAMNOSTI VČETNĚ JEJICH VZÁJEMNÉHO PŮSOBENÍ, SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA MOŽNOST
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

V následující části je shrnuto zhodnocení dle předchozích částí kapitoly D. U každého vlivu je
uvedeno hodnocení podle významnosti v níže uvedené stupnici a předpokládaného rozsahu
ovlivněného území. V předchozí kapitole byly dále identifikovány nestandardní a nepředpokládaná
rizika v souvislosti s výstavbou a provozem záměru. Z hlediska pravděpodobnosti jsou nejvíce
předpokládané možné výpadky elektrické energie a přerušení dodávky vody nebo plynu. Tyto stavy
jsou ale u podobných záměrů většinou okamžitě řešeny a mimo dočasné zhoršení pohody obyvatel
a návštěvníků se většinou neprojeví negativním způsobem na životním prostředí. Dále byla
identifikována lokální rizika, jako jsou dopravní nehody, navýšení emisí, hluku, požár, přírodní
pohromy či další úniky závadných látek. Většina těchto stavů je spojená s náhlým a okamžitým
projevem. Většinou jsou řešena okamžitě provozovatelem, případně ve spolupráci s bezpečnostními
složkami. Charakter záměru by neměl významně zvyšovat riziko vzniku havárií, či jiných
nestandardních stavů. Z pohledu turistického rozvoje má záměr nadregionální význam. Nicméně svým
projevem ovlivní zejména danou lokalitu a nebude tedy zdrojem žádných přímých vlivů, které by
měly přeshraniční přesah. Hodnocení je založeno na následující stupnici:
++

silný pozitivní vliv – záměr může pozitivně ovlivnit danou složku ŽP přímo či nepřímo, ale
s vysokou pravděpodobností a/nebo v širším území.
slabý pozitivní vliv – záměr může pozitivně ovlivnit danou složku ŽP přímo či nepřímo, ale

+

s nízkou pravděpodobností nebo pouze lokálně
bez významného vlivu – záměr nebude představovat sledovatelné či nadlimitní zhoršení stavu

0

životního prostředí, či jeho dané složky
-

slabý negativní / nevýznamný vliv – záměr může mírně negativně ovlivnit danou složku ŽP
přímo či nepřímo, ale s nízkou pravděpodobností nebo pouze lokálně => záměr akceptovatelný
s předpokladem přijatelného ovlivnění životního prostředí, únosný vliv;

--

významný negativní vliv – záměr může negativně ovlivnit danou složku ŽP přímo či nepřímo,
ale s vysokou pravděpodobností a/nebo v širším území => nutné alternativní řešení nebo návrh
kompenzačních opatření

Tab. 69 – Celkové hodnocení vlivů záměru
Hodnocené vlivy

Vlivy na obyvatelstvo a
veřejné zdraví

Hodn.

Hlavní důvody pro uvedené hodnocení

++

Zdůvodnění hodnocení:
 dočasné zvýšení zátěže v území z hlediska ovzduší a hluku
vlivem výstavby – realizovaná opatření pro omezení;
 pro dopravu materiálů vytvořena dočasná komunikace
s řízeným provozem pro zachování bezpečnosti provozu;
 při provozu bude respektován klidový režim lázeňské zóny
řadou opatření;
 nedojde k překračování limitních hodnot ovzduší a hlukové
zátěže či významnému zhoršení imisní situace – záměr tak
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nebude představovat v době provozu významné zdravotní
riziko;
z hlediska sociálně-ekonomického záměr zvýší atraktivitu
lokality, zvýší hodnoty nemovitého majetku;
zlepší se množství poskytovaných služeb, včetně
zdravotnické péče v lokalitě a služeb pro seniory;
záměr bude představovat možnosti pracovního uplatnění;
logické využití zdroje termální vody v lokalitě pro lázeňské
účely;
nadregionální význam v oblasti cestovního ruchu,
zdravotnické a lázeňské péče.

Závěr:
Záměr hodnocen jako významně pozitivní, neboť převažuje veřejný
zájem na jeho realizaci. V době provozu budou již převažovat
pozitivní vlivy. Při výstavbě dočasné zhoršení stavu, ale s řadou
navržených opatření.

Vlivy na ovzduší a klima

0

Zdůvodnění hodnocení:
 při realizaci ani provozu nebude docházet k překračování
imisních limitů posuzovaných znečišťujících látek;
 stávající imisní pozadí disponuje dostatečnou rezervou
k limitu a příspěvky záměru budou v řádu desetin limitu,
přičemž v součtu nedojde k výrazným či nadlimitním
změnám;
 k záměru navržena řada opatření pro omezení vlivu na
ovzduší, zejména v době výstavby;
 účelně bude směrována doprava v areálu do jednotlivých
podlokalit pro omezení vlivu dopravy na lázeňské objekty;
 záměr se nebude významnou měrou podílet na změnách
klimatu.
Závěr:
Při realizaci ani provozu nebude docházet k ovlivňování obyvatel
nad únosnou mez. V rámci imisní zátěže dojde k nepatrným změnám
bez výsledného překročení imisního limitu, resp. se zachováním
dostatečné rezervy k hodnotě limitu.

Vlivy na hlukovou situaci a
eventuální další fyzikální a
biologické charakteristiky

Vlivy na povrchové a
podzemní vody

0

Zdůvodnění hodnocení:
 v době realizace bude zajištěna dočasná komunikace
s vedením mimo obytnou zástavbu;
 navržena opatření pro omezení hluku;
 během realizace a provozu nebude docházet k překračování
hygienického limitu;
 bude zachován klidový režim lázeňské zóny;
 vibrace způsobené dopravou by se neměly významně
projevit s ohledem na umístění nejbližší obytné zástavby;
 osvětlení bude řešeno v souladu s příslušnými normami bez
významné zátěže.
Závěr:
Nebylo zjištěno překračování legislativně stanovených limitních
hodnot.

0

Zdůvodnění hodnocení:
 při realizaci záměru musí být manipulováno s látkami
závadnými vodám tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti
podzemních či povrchových vod;
 veškeré práce musí být prováděny opatrně s ohledem na
ochranné pásmo zdroje minerální vody a s ohledem na
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zásahy do břehové části vodního díla;
realizací záměru dojde ke změně infiltračních a odtokových
poměrů;
srážková voda bude primárně vsakována na pozemku, nebo
bude odváděna do kanalizace se zpožděním – bude dále
upřesněno podle HG posudků v dalších stupních přípravy
záměru;
centrální parkoviště a páteřní komunikace bude svedena do
kanalizace přes odlučovač ropných látek;
zásobování vodou, včetně vody minerální, bude řešeno
v souladu s vydatností zdrojů a předběžných smluv či
povolení k odběru;
odpadní vody budou odváděny na ČOV, na které bude
provedena její intenzifikace.

Závěr:
Při dodržení preventivních opatření a intenzifikace ČOV nebude
záměr zdrojem negativních vlivů pro povrchové či podzemní vody.

Vlivy na půdu

0

Zdůvodnění hodnocení:
 záměr je řešen v souladu s územním plánem Pasohlávky a je
navržen dle regulativ stanovených v rámci územní studie,
včetně zastavěnosti a ozelenění;
 výkopová zemina bude využívána v rámci záměru, přebytky
budou likvidovány v souladu s platnou legislativou, ornice
využita v rámci katastru a pro ozelenění areálu;

zábor ZPF převážně II. třídy – převažuje ale veřejný zájem
na realizaci nadregionálního významu a záměr je v souladu
s územím plánem.
Závěr:
Nebyly zjištěny žádné vlivy, které by měly významný negativní vliv.
Půda bude využita v souladu s platnou legislativou a záměr
respektuje územní plán a územní studii.

Vlivy na přírodní zdroje

0

Mimo uvedené zdroje vody, včetně minerální a půdy nebude mít
záměr vliv na jiné přírodní zdroje – hodnocení na vody a půdy
uvedeno výše.

-

Zdůvodnění hodnocení:
 vliv na lokality NATURA 2000 vyloučen;
 záměr přímo nezasahuje do chráněných území;
 v jižní části se záměr dotýká biotopů zvláště chráněných
druhů živočichů;
 navržena řada zmírňujících opatření pro zachování
a rozšíření biotopů, zejména na břehové části, včetně
opatření proti nárazu ptactva;
 záměr bude výrazně ozeleněn.
Závěr:
Při zohlednění navržených opatření by záměr neměl významně
negativně ovlivnit populace zvláště chráněných druhů živočichů
a rostlin. Dále by pak nemělo dojít k významnému ovlivnění
ekologicko-stabilizační funkce.

Vlivy na biologickou
rozmanitost

152

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Vlivy na krajinu a její
ekologické funkce

Vlivy na hmotný majetek a
kulturní dědictví včetně
architektonických a
archeologických aspektů

-

Zdůvodnění hodnocení:
 záměr bude realizován v souladu s platným územním
plánem a se zachováním regulativ území podle územního
plánu a územní studie;
 dále budou zohledněny podmínky navržené v rámci
hodnocení vlivu na krajinný ráz;
 únosné zachování estetické hodnoty krajinného rázu při
zohlednění navržených opatření;
 mírné ovlivnění přírodní hodnoty krajinného rázu;
 bez významného vlivu na krajinné prvky, chráněná území,
či kulturní dominanty;
 únosný vliv při respektování harmonického měřítka a
vztahů v krajině.
Závěr:
Při zohlednění všech zjištěných skutečností byl stanoven záměr, že
krajinný ráz bude za předpokladu splnění navržených opatření
ovlivněn v únosné míře, což znamená, že dojde k ovlivnění
některých charakteristik, ale takovým způsobem, že tato změna bude
únosná pro území.

+

Majetkoprávní vztahy nebyly v rámci dokumentace řešeny. Realizací
záměru nedojde k negativnímu ovlivnění majetků, kulturních či
architektonických památek. Pozitivně lze hodnotit i zhodnocování
stávajících nemovitých majetků vlivem zatraktivnění lokality.

Z výše uvedeného plyne, že většina vlivů byla identifikována jako málo významných. Nedílnou
součástí záměru jsou opatření, které snižují jednotlivé vlivy na přijatelnou úroveň. Záměr je navrhován
v souladu s územním plánem a územní studií a s jeho realizací se tedy počítá v daném rozsahu.
Nejvýznamněji se záměr projeví na vlivech na biologickou rozmanitost. Jedná se o lokalitu blízkou
zejména břehovou oblastí k Novomlýnské nádrži. V současné době je lokalita velmi klidná a je zde
rozšířeno množství zástupců fauny a flóry, včetně ochranářsky významných druhů. Součástí záměru
jsou navržena taková opatření, aby došlo k minimalizaci vlivů na prvky fauny a flóry. V hodnocení byl
jediný vliv na faunu a flóru hodnocen jako mírně negativní, lokální. Zdraví obyvatel záměr neovlivní,
neboť většina jeho projevů – zejména ovzduší a hluk – je pod mezí limitních hodnot a s ohledem na
nadhodnocení záměru bude ve skutečnosti ještě nižší. Naopak bylo stanoveno i několik pozitivních
vlivů a to zejména rozvoj dané oblasti z pohledu turistického, zatraktivnění lokality a tím i navyšování
hodnoty stávajících nemovitých majetků a v neposlední řadě možnost pracovního uplatnění. Záměrem
dojde také ke zvýšení kvality zdravotnické péče v lokalitě.
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D.IV

CHARAKTERISTIKA A PŘEDPOKLÁDANÝ ÚČINEK NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A
SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A POPIS
KOMPENZACÍ, POKUD JSOU VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ, POPŘÍPADĚ OPATŘENÍ K MONITOROVÁNÍ
MOŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (NAPŘ. POST-PROJEKTOVÁ ANALÝZA), KTERÉ SE
VZTAHUJÍ K FÁZI VÝSTAVBY A PROVOZU ZÁMĚRU, VČETNĚ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE PŘIPRAVENOSTI NA
MIMOŘÁDNÉ SITUACE PODLE KAPITOLY II A REAKCI NA NĚ.

Na základě identifikovaných vlivů záměru na životní prostředí jsou stanovena opatření, která jejich
vlivy zmírňují, či úplně eliminují. V následující části je uveden přehled těchto opatření, přičemž
některé opatření jsou obecná a některá jsou pak primárně určená pro omezení určitého vlivu. Opatření
jsou pak převážně směrována na fázi výstavby a realizace záměru, jelikož v době provozu bude ve
většině případů dostačující dodržování platné legislativy.
Všechna uvedená opatření jsou základním výčtem, který vznikl zejména s ohledem na identifikované
vlivy. Není vyloučeno, že v rámci navazujících řízení (povolení zdroje znečištění ovzduší, havarijní
připravenost a podobně) budou stanoveny další podmínky, které budou nedílnou součástí záměru.
A. Obecná opatření pro omezení vlivu na životní prostředí během přípravy projektu a výstavby


před výstavbou upřesnit využití objektu apartmánových bydlení na ploše OL, aby byl
zachován soulad s platným územním plánem, rovněž pak veškerou technickou infrastrukturu
upřesnit a provést podle platného územního plánu;



minimalizovat vznik prachových částic pravidelným úklidem areálu stavby a skrápěním všech
souvisejících ploch;



omezit rychlost pojezdu vozidel pro omezení prašnosti;



k dopravě materiálů využívat výhradně dočasnou komunikaci ve směru k silnici III/39614
a následně k I/52 – bude striktně zakázáno využívat dopravu nákladními vozidly přes obytnou
část obce Pasohlávky;



těžké stavební práce a mechanismy (včetně nákladní dopravy) využívat pouze v denní době,
vyloučit přitom brzké ranní a pozdní večerní hodiny;



při stavbě dbát zvýšené opatrnosti při nakládání s látkami závadnými vodám a při manipulaci
s provozními hmotami u mechanismů a vozidel a to zejména při realizaci restaurace na hranici
s vodním dílem Nové Mlýny;



vozidla a další stavební mechanismy budou udržována v bezvadném stavu pro eliminaci úniků
závadných látek;



dešťové vody ze střech objektů budou primárně zasakovány na pozemku, pokud to na základě
hydrogeologického průzkumu bude umožněno – v opačném případě bude využito retenčních
nádrží pro vypouštění do kanalizace se zpožděním, případně dalším využitím na pozemku;



výstavba Resortu Pálava bude podmíněna intenzifikací provozu ČOV Pasohlávky, aby bylo
možné dle předpokladu odvádět všechny odpadní vody na tuto ČOV – v rámci dalších
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projektových příprav bude dále před započetím realizace Resortu Pálava provedeno podrobné
zhodnocení intenzifikace ČOV Pasohlávky s komplexním zahrnutím resortu a okolních
napojených zařízení, včetně samotné obce, aby bylo předem doloženo zajištění požadované
účinnosti;


výkopová zemina podorniční vrstvy bude využívána pro účely obsypů v areálu, kvalitní ornice
bude využita pro ozelenění a pro obohacení ornice v rámci katastrálního území



v území bude umožněno provedení záchranného archeologického průzkumu, případně veškeré
nálezy budou řádně ohlašovány orgánu státní památkové péče a stavebnímu úřadu;



s odpady vznikajícími během výstavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

B. Opatření pro zmírnění vlivů dopravy, včetně stávající komunikace III/39614 v době výstavby


dopravu realizovat výhradně v denní době mezi 7. a 19. hodinou pro omezení hlukové zátěže;



nákladní doprava související s realizací záměru nebude vůbec zasahovat do intravilánu obce
Pasohlávky, resp. pokud to bude možné, doporučuje se omezit vjezd nákladních vozidel do
obce svislým značením s udělením výjimky pro zásobování obce;



zpevněné plochy komunikací, včetně dočasné komunikace, budou pravidelně uklízeny a dle
povětrnostních podmínek skrápěny pro eliminaci prašnosti;



na celém úseku bude svislým značením omezena rychlost průjezdu vozidel a zároveň budou
stanoveny asistenční služby, nebo světelné značení pro výjezd a odjezd z plochy stavby či
komunikace dočasné;



doporučuje se dále dočasně omezit průjezd cyklistů po komunikaci III/39614 na cyklotrase
Mikulovská po dobu výstavby, aby nedocházelo k ohrožení jejich bezpečnosti při zvýšené
intenzitě nákladních vozidel;



po ukončení fáze výstavby uvést komunikaci III/39614 do stavu v jakém se nacházela před
realizací, případně provést komplexní opravu pro uvedení do provozuschopného stavu;



s ohledem na zvýšenou dopravní zátěž u vstupu do lokality směrovat lůžková zařízení ve
zdravotnických objektech na opačnou stranu, než je komunikace, pro zajištění klidového
režimu;

C. Opatření pro zmírnění vlivů na biologickou rozmanitost v době výstavby


při realizaci záměru minimalizovat zásah do příbřežní zóny Novomlýnské nádrže;



případné zásahy na břehové části provádět mimo hnízdní období ptactva, od září do poloviny
března;



rozsáhlé terénní úpravy včetně skrývky ornice provádět v době vegetačního klidu od poloviny
října do února;



kácení dřevin provádět mimo hnízdní období ptáků od září do poloviny března;

155

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.


kácení vzrostlých dřevin na břehu Novomlýnské nádrže je vhodné s ohledem na možný výskyt
netopýrů provádět v říjnu a listopadu pod dohledem odborně způsobilé osoby - před kácením
dále provést v srpnu až září aktuální průzkum možného výskytu netopýrů;



ponechávané dřeviny budou chráněny dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
a metodických doporučení AOPK ČR;



monitorovat stav nepůvodních druhů rostlin v rámci staveniště a v nejbližším okolí – v případě
rozšíření provést likvidaci odborným způsobem dle metodického pokynu AOPK;



před zahájením výstavby je vhodné, po konzultaci s orgánem ochrany přírody, provést transfer
divizny brunátné a večernice smutné na náhradní stanoviště, které bude odsouhlaseno orgánem
ochrany přírody;



k omezení ovlivnění populace pestrokřídlece podražcového je vhodné ponechat jeho biotop
s podražcem křovištním bez zásahu. Pokud to nebude technicky možné, je možné podražec
v podzimním období přesadit na náhradní stanoviště, které bude odsouhlaseno orgánem
ochrany přírody. S ohledem na životní cyklus motýla je vhodné náhradní lokalitu vytipovat
v bezprostřední blízkosti zdrojové;



pro obnovu trávníků, které budou zakládány na narušených plochách, je žádoucí na vhodných
místech použít osivo s vyšším podílem kvetoucích bylin. O tyto plochy je vhodné pečovat
kosením maximálně 2 x ročně. Složení směsi bude odsouhlaseno orgánem ochrany přírody;



na výslunných okrajích areálu je vhodné ponechat, pro podporu výskytu bezobratlých
vázaných na stepní stanoviště s obnaženým substrátem, plochy bez navážky ornice a bez
výsadby dřevin - travní porosty je nutné kosit 1 x – 2 x ročně s odvezením hmoty;



v rámci vegetačních úprav je vhodné založit v rámci areálu záhony letniček a kvetoucích
trvalek, které podpoří výskyt opylovačů;



na okraji areálu je možné pro zasakování dešťových vod vytvořit tůně a mokřady;



v rámci ČOV bude prováděn monitoring kvality vypouštěných předčištěných odpadních vod
a bude zajištěno zejména snížení teploty a koncentrace dusíkatých látek a sloučenin fosforu;



střechy objektů jsou navrženy ploché. V následujících stupních projektové dokumentace je
vhodné prověřit, zda by bylo možné jejich zatravnění. Výslunná stanoviště na střechách
mohou podpořit populace bezobratlých vázaných na suché trávníky;



je vhodné na slunných místech mimo frekventovaná místa pro ještěrky vytvořit náhradní
úkryty, tj. hromady kamenů zapuštěné do nezámrzné hloubky, aby zde mohli plazi i zimovat.



při péči o travní porosty v areálu nepoužívat chemické prostředky, které by negativně
ovlivnily stav trávníků, které jsou biotopem ohrožených druhů bezobratlých;



pouliční lampy budou navrženy v souladu s příručkou MŽP. Budou použita svítidla vyzařující
v základní (vodorovné) poloze pouze do dolního poloprostoru. Světelné zdroje nebudou
vyzařovat více než 10 % energie ve vlnových délkách < 500 nm. Je také nezbytné zvážit dobu
osvětlení areálu a počet instalovaných svítidel;
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v blízkosti vodní nádrže nebudou parkovány stavební mechanismy, ani skladován materiál;



stavební mechanismy budou při práci ve vodním prostředí opatřeny sety pro likvidaci ropného
znečištění;



zejména při realizaci stavby restaurace na hranici s vodní plochou bude využito zařízení ve
výborném technickém stavu a stavba bude provedena v souladu s příslušnými normami
a požadavky na stavby, aby nedošlo k ohrožení vodního prostředí;



stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7,00 do 19,00 hod.;



v dalším stupni projektové přípravy je nutné zpracovat návrh vegetačních úprav, který vhodně
začlení areál do krajiny. Pro výsadby je žádoucí použít autochtonní a geograficky vhodné
druhy dřevin;



při další přípravě projektu je nutné s ohledem na případnou realizaci prosklených ploch
u nových objektů, zajistit vhodnými opatřeními jejich zviditelnění (UV samolepky, vzory,
speciální skla), které zabrání nárazům ptáků;



s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je vhodné zajistit při
stavební činnosti biologický dozor stavby odborně způsobilou osobou.

D. Opatření pro zmírnění vlivu na krajinný ráz


architektonicky řešit záměr citlivě, aby se v místě i z dálkových pohledů uplatňovaly objety
nenápadně a pod dojmem, že areál je sžitý s místem;



výšky objektů budou respektovat podmínky (počty podlaží) podle územního plánu;



uspořádání hmot by mělo respektovat tradiční prvky a tvarosloví obvyklé v daném území
Mikulovska a Pálavy – střechy by tak měly být spíše dyjsko-svrateckého domu;



za předpokladu ekologicky udržitelného a soběstačného řešení je možné v moderním
odlehčeném pojetí využít i střechy rovné (ploché);



architektonicky

řešit

záměr

nadstandardním

způsobem

tak,

aby

nepřipomínala

funkcionalistický příměstský styl, ale aby respektovala venkovský charakter krajiny;


zachovat a posílit ozelenění břehů vodní nádrže a ozelenění celého areálu, zejména ze severní
a severovýchodní strany, kde je areál v kontaktu s navazující zemědělskou krajinou, aby bylo
dosaženo zmírnění přechodu do krajiny;



při ozelenění je vhodné využívat autochtonní druhy dřevin – ozelenění bude nedílnou součástí
každého objektu – bude nutné prokázat realizaci sadových úprav pro získání kolaudačního
rozhodnutí;



barevné řešení jednotlivých objektů musí být voleno tak, aby nerušilo okolí a významným
způsobem pohledově nevyčnívalo z celého komplexu, sladěním barev jednotlivých objektů;



bude zachován dostatečný odstup hlavní části areálu od okraje nádrže vhodně koncipovanou
formou s břehovou zelení, u restaurace je možné využít i břehové partie;
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plochy parkovišť budou citlivě členěny, nebudou vytvářet prostorově náročné ucelené plochy,
budou vhodně členěny a ozeleněny.

Dále se pak doporučuje provést krajinářské hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz v případě
jednotlivých konkrétních projektů k realizaci, jako podporu projektové dokumentace.
E. Opatření k provozu resortu


doprava zásobování bude v souladu s interním předpisem resortu směrována mimo průjezdnou
část obce po komunikaci III/39614 – primárně bude řešena sjezdem z I/52, případně budoucí
D52 k objektu resortu;



vjezdy do jednotlivých podlokalit v resortu budou omezeny pro návštěvy, zaměstnance
a klienty, aby byl zajištěn klidový režim v lázeňské zóně a většina návštěvníků parkovala na
počátku resortu;



rychlost vozidel bude v celém areálu omezena pro eliminaci prašnosti;



se všemi odpady vznikajícími během provozu bude nakládáno v souladu s platnou legislativou,
odpady budou řádně tříděny, budou stanoveny prostor pro jejich uložení, bude vedena evidence;



pravidelně bude prováděna údržba a revize spalovacích zařízení (kotlů), vzduchotechniky či
klimatizačních zařízení pro zajištění bezvadného provozu.
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D.V

CHARAKTERISTIKA

POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO

ZJIŠTĚNÍ A HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Celkové posouzení vlivu záměru bylo provedeno na základě shromážděných podkladových
dokumentů, matematickými modelacemi (doplňkové studie) a dále pak porovnáním s platnými
právními předpisy. Dále byly využity metody analogie, tzn. znalosti z aplikace postupů uplatňovaných
na jiných místech u obdobných záměrů. Níže uvedený přehled zahrnuje výčet nejvýznamnějších
podkladů a zdrojů, které byly při zpracování použity.
Výchozím podkladem pro hodnocení vlivu záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva byly:


interní podklady společnosti Thermal Pasohlávky a.s. a dále individuální konzultace a místní
šetření;



Územní studie Pasohlávky - lokalita poloostrov, zpracovávaná společností LIVINGSTAV,
s r.o., v březnu 2016;



platný Územní plán Pasohlávky, který nabyl účinnosti 2.7.2015;



územní a stavební dokumentace, včetně vyjádření dotčených orgánů, poskytnuté společností
Thermal Pasohlávky a.s. v rámci budování stávající technické infrastruktury na poloostrově;



vizualizace záměru a situační výkresy, zpracované jako podklad pro hodnocení vlivu na
krajinný ráz, společností LIVINGSTAV s. r.o.



referenční metoda pro zpracování rozptylových studií stanovená vyhláškou č. 330/2012 Sb.,
tj. výpočtový program SYMOS´97 verze 2006 dle metodiky schválené Ministerstvem
životního prostředí vydané 15. dubna 1998 ve věstníku Ministerstva životního prostředí
č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP k výpočtu znečištění
z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ - Systém modelováni stacionárních zdrojů,



inženýrsko-geologický průzkum, GEOS Brno, RNDr. Vratislav Minol, listopad 2008;



rešerše Pasohlávky, OLÚ – geologický průzkum, zpracovaný v září 2017, společností GEOS
Brno, RNDr. Vratislavem Minolem;



zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu, Ing. Jan Kříž, IKES, září 2010;



posouzení vlivu záměru „Thermal Pasohlávky a.s, - Resort Pálava“ na krajinný ráz,
Ing. Roman Bukáček, 9/2017;



biologický průzkum včetně vyhodnocení vlivů na biologickou rozmanitost, zpracované
v prosinci 2017 (s aktualizací v listopadu 2018) Alicí Hákovou, Janem Losíkem a kol., držiteli
autorizace k provádění posouzení podle § 45i a § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění;



studie „Rozšíření ČOV Pasohlávky, II. etapa“, zpracovaná společností DUIS s.r.o.;



oznámení a dokumentace dostupné z portálu CENIA pro lokalitu Pasohlávky;



odborná literatura, publikace, dále pak studie geografické, geologické, pedologické
či klimatické, vztahující se k zájmovému území,
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technické podmínky TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, EDIP s.r.o., črv 2018;



Národní geoportál Inspire, dostupný na http: https://geoportal.gov.cz



geoportál národního památkového ústavu, dostupný na https://geoportal.npu.cz/



aplikace MapoMat, Agentury ochrany přírody a krajiny, dostupná na http://mapy.nature.cz;



systém evidence kontaminovaných míst SEKM, Ministerstva životního prostředí, dostupný na
www.sekm.cz;



hydroekologický informační systém VÚV TGM, dostupný na heis.vuv.cz;



celostátní sčítání dopravy 2010, Ředitelství silnic a dálnic ČR;



Půdy České republiky – Milan Tomášek, Česká geologická služba, vydané v Praze roku 2003;



Biogeografické členění České republiky – Martin Culek a kolektiv, Agentura ochrany přírody
a krajiny, Lelekovice, listopad 2003;



Hory a nížiny – Jaromír Demek a kolektiv, Praha 1987;



hluková studie ve smyslu nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nežádoucími
účinky hluku a vibrací zpracované dle metodického návodu č.j. 62545/2010-OVZ32.3.11.2010 pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, výpočet proveden
pomocí programu „Hluk+ verze 10.22 profi“, zpracované fa Ing. Radek Píša, s.r.o.,



platné legislativní dokumenty a normy.

Pro zhodnocení vlivu záměru na ovzduší byly využity běžné bilanční propočty a fyzikální přepočty
společně s programem SYMOS´97, verze 2006. Použitá metodika je určena především pro
vypracování rozptylových studií a výpočtů jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika
Výpočet znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ je založena na
matematickém modelu, který svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsání všech dějů
v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Z tohoto důvodu jsou výsledky imisních
příspěvků k imisní koncentraci znečišťujících látek akceptovatelnou chybou. Odborný odhad větrné
růžice představuje zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. Skutečné
meteorologické podmínky v daném roce mohou být od průměru odlišné. Při volbě husté geometrické
sítě referenčních bodů nelze většinou vystihnout veškeré terénní útvary v předmětné lokalitě.
Metodika nezohledňuje sekundární prašnost, která může tvořit velkou část prachu v ovzduší.
Dále byla vypracována hluková studie, kdy byl využit program HLUK+ společnosti JpSoft, verze
10.22 profi. Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy vycházejí z posledního vydání Metodických
pokynů pro výpočet hladin hluku z doprav, autorizovaném pro použití v hygienické službě
rozhodnutím hlavního hygienika České republiky ze dne 20.11.1991, a znovelizované metodiky pro
výpočet hluku z dopravy z roku 2004, nahrazující přílohu č.1 – Metodických pokynů. Při výpočtu
ekvivalentní hladiny hluku LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku
vychází program z metodiky, zveřejněné v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování
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průmyslových staveb – stavební akustika“ (VÚPS Praha, 1985). Do verze 9 byly implementovány TP
189 a 219 (Technické podmínky MD ČR), které obsahují postupy pro zjišťování dopravně
inženýrských dat pro hlukové výpočty. Při výpočtu je dále uvažována také morfologie terénu, která je
modelovaná pomocí vrstevnic. Histogram směrů a rychlosti větrů není ve výpočtu uvažován. Výsledné
hodnoty jsou uváděny po korekci na odraz fasády, což umožňuje použitá verze výpočtového
programu. Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, hluku a hodnocení zdravotních rizik
jsou postaveny na základě současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, nýbrž jen shrnutím předpokladů a úsudků. Z tohoto důvodu je proto nutné je i posuzovat.
V rámci hodnocení bylo využito také provedených inženýrskogeologických průzkumů, společností
GEOS Brno a IKES (Ing. Kříž ekologické stavby) z let 2008 až 2017. Jedná se zejména o průzkumy
v rámci budování technické infrastruktury a dále pak rešerše při projednávání objektu OLÚ. Pro účely
zjištění základní inženýrskogeologických parametrů lokality jsou tyto studie dostačující a dokreslují
celkový stávající stav lokality – zejména pak hladinu podzemní vody, stav podloží, agresivitu
prostředí či složení podloží. Ze závěrů lze pak stanovit, jaké podmínky je nutné zajistit pro stavbu
dalších objektů. V rámci posouzení vlivů na životní prostředí jsou tyto údaje dostačující a v rámci
dalších stupňů přípravy záměru budou údaje dále zpřesňovány podle hydrogeologických průzkumů a
možnosti vsakování.
Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz je provedeno na základě hodnocení Ing. Romana Bukáčka,
který je autorem metodiky pro posuzování těchto vlivů. Hodnocení je tedy zpracováno podle postupu
hodnocení krajinného rázu autorů Bukáček R., Matějka P. 1997: Hodnocení krajinného rázu –
metodika. Správa Chráněných krajinných oblastí ČR (dnes AOPK ČR), Praha a navazující metodiky
případového hodnocení autorů Vorel I., Bukáček R., Matějka P., Culek M. Sklenička P. 2004:
Metodika posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz.
Hodnocení neposuzuje ani architektonickou kvalitu jednotlivých objektů ani kvalitu urbanistického
řešení prostoru, ale vyjadřuje se k situování záměru a jeho vlivu na krajinný ráz v dotčeném krajinném
prostoru ve smyslu uvedeného zákona. Hodnocení je tak prováděno od definice cílů a popis záměru,
přes vymezení hodnoceného území a jeho charakteristiku, specifických míst, znaků krajinného rázu
s hodnocením jejich významu, konfrontace identifikovaných hodnot s daným záměrem až po samotné
posouzení zásahu do pozitivních znaků a hodnot krajinného rázu na základě zjištěných skutečností.
Biologický průzkum včetně vyhodnocení vlivů na biologickou rozmanitost byl vypracován v průběhu
roku 2016 a 2017, kdy byly postupně prováděny prohlídky lokality, vyhledávání a determinace
zaznamenávaných druhů rostlina živočichů s cílem posoudit význam lokality pro výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů dle informací z terénního průzkumu. Výskyt zvláště chráněných
druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, byl doplněn o údaje z nálezové databáze ochrany
přírody (ND OP AOPK ČR 2017). Průzkum byl přitom zaměřen na zástupce flóry, obratlovce,
entomologický průzkum a ornitologický průzkum. Průzkum živočichů byl prováděn různými
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metodami, většina obratlovců byla zjišťována při terénních pochůzkách přímým pozorováním nebo na
základě akustických projevů či pobytových stop. Vzorkování bezobratlých probíhalo smýkáním
vegetace, případně prohledáváním potenciálních úkrytů. Většina materiálu byla determinována na
místě, nebo pomocí fotografií. Výjimečně také došlo ke sběru materiálů. V období od dubna do září
2017 byly v území z důvodů průzkumu bezobratlých umístěny zemní pasti se solným roztokem. Dále
pak v září 2017 byl proveden průzkum přítomnosti letounů v zájmovém území, kdy výskyt byl
zjišťován pomocí bat-detektorů. V listopadu 2018 byl textově průzkum aktualizován na základě
drobných dílčích změn v situaci záměru. Celkový rozsah území se nezměnil.

D.VI

CHARAKTERISTIKA

VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ NEBO NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH),

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH

Dokumentace byla vypracována na základě informací dostupných v době jejího zpracování. Velká část
podkladů byla stanovena na základě teoretických poznatků z obdobných záměrů, plynoucích ze
znalostí projekční společnosti a z poskytnutých materiálů. Oproti oznámení byla dokumentace
přiměřeným způsobem doplněna podle požadavků dotčených orgánů a občanského sdružení.
Základním podkladem je územní studie, která reguluje umístění jednotlivých staveb a stanovuje jejich
základní provedení. Většina navržených hodnot je oproti skutečnosti navýšena, aby byla vytvořena
dostatečná rezerva při hodnocení. Ve skutečnosti tak objektu budou mít pravděpodobně menší počet
vzduchotechniky, klimatizací, nebo budou i menšího rozsahu, než je uvedeno. Nedojde ale ke stavu,
kdy by navržený objekt byl ve skutečnosti větší.
Z hlediska obtíží lze jako první jmenovat nedostupnost architektonického řešení. Základní regulace je
dána územní studií. Není však přesně specifikované, jak bude který objekt vypadat. V době, kdy je
záměr v této fázi však ani nelze očekávat, že by bylo známé detailní provedení objektů. A tak se
mnohdy pracuje jen s údaji hmotovými a předpokládanými podle koncepce stanovené v územní studii.
Zejména pak v rámci hodnocení vlivů na krajinný ráz se pracuje s předpokládaným návrhem
urbanistické koncepce a prostorového uspořádání stavebních hmot. Snímky pak představují určitý
návrh, nikoliv konečné konkrétní řešení.
Dále jsou to technická řešení, která nelze přesně specifikovat. Například je možné určit výkon kotle
podle velikosti objektu a požadovanou výměnu vzduchu. Není ale možné v této fázi přesně stanovit
typ použitého ventilátoru. I v případě vzduchotechniky jsou tak navržena a vyhodnocena obecná data.
Některé části dokumentace pak odkazují na stanovená preventivní opatření a do navazujících řízení.
To je případ intenzifikace ČOV, nebo zasakování srážkových vod. Obě části vyžadují odborné
rozsáhlé posouzení, které přesahuje požadovaný rozsah náplně dokumentace dle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí a které by v této fázi představovalo nákladný proces. Většina objektů, jak
bylo uvedeno výše, byla záměrně nadhodnocena. Pro zhodnocení čistírny odpadních vod či způsobu
zasakování srážkových vod, bude více vhodné, pokud se záměr blíže specifikuje a bude možné uvést
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konkrétní reálné hodnoty na vstupu do obou studií. Ty budou mít pak větší vypovídací hodnotu pro
všechny zúčastněné strany. Základní zhodnocení území bylo možné provést podle rešerší dostupných
údajů dle dříve provedených průzkumů, kdy bylo zjištěno, že území je z hlediska zasakování značně
rozdílné. Proto jsou uvedeny v dokumentaci alternativy – zasakování, retence se zpožděním
vypouštění do kanalizace, nebo přímé vypouštění. Vyhodnoceny byly všechny tři způsoby, přičemž
realizovat se bude vždy ten nejvhodnější na základě hydrogeologického posouzení. Stejně tak u ČOV
byly posouzeny dostupné informace a bylo zjištěno, že za stávajícího stavu není schopna ČOV zcela
bezpečně přijmout všechny odpadní vody z resortu. V lokalitě ale vzniká i několik dalších záměrů
a tak je nutné provést komplexní zhodnocení a kumulativně zohlednit i ostatní záměry. Způsob
odvodu odpadních vod je ale popsán. Že bude muset být provedena intenzifikace ČOV je také z textu
dokumentace patrné. V jakém rozsahu bude muset intenzifikace proběhnout, to lze již řešit v rámci
dalších stupňů přípravy po zpřesnění záměru.
Z výše uvedeného plyne, že bylo shledáno několik dílčích nedostatků, nebo částí k řešení, které
však mohou být posunuty do dalších stupňů přípravy projektu, aniž by výrazně zkreslovaly
výsledky hodnocení celkového vlivu záměru na životní prostředí. Záměr tak, jak je navržen,
respektuje základní limity a regulativy v území. Z toho důvodu lze konstatovat, že uvedené
nedostatky nemají významný vliv na výsledné hodnocení vlivu záměru na životní prostředí, čímž
není řešeno, že nejsou důležité, ale že je možné je řešit postupně v dalších stupních, neboť
v současné době k nim nejsou přesnější podklady.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V rámci navrhovaného řešení záměru nebyly předloženy žádné varianty. Řešení záměru vychází
z platné územní studie a územního plánu obce Pasohlávky, kde je stanoveno uspořádání jednotlivých
objektů a základní regulace v území. Rozmístění objektů se v případě drobných změn neprojeví
významně sledovatelným způsobem na vlivech na ŽP, musí být ale vždy zachována stavební a uliční
čára podle územní studie a předložených výkresů v příloze dokumentace.
Celkové řešení je tedy navrženo v jedné variantě, která je v rámci dokumentace posuzována. Ve
vybraných případech je pak uvedeno porovnání se stávajícím stavem bez realizace záměru.
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F. ZÁVĚR
Záměrem investora je vybudování areálu lázeňsko-rekreačního centra Resort Pálava, který zahrnuje
zejména plochy lázeňské a obytné smíšené. Rozsah záměru je přibližně 26,6 hektarů. Záměr byl
podroben zjišťovacímu řízení, na jehož základě byl vznesen požadavek na posouzení vlivů na životní
prostředí. Záměr je tak nyní předkládán v podobě dokumentace dle přílohy č. 4 zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
V rámci dokumentace je uveden základní popis a rozsah celého záměru, byly stanoveny jeho kapacitní
údaje a hlavní zdroje vlivů na životní prostředí a to jak ve fázi výstavby záměru (realizace), tak ve fázi
provozu. Na základě vstupních údajů byla zadána rozptylová studie pro doložení vlivů na ovzduší
a hluková studie. V průběhu let 2016 a 2017 pak byl rovněž prováděn průzkum lokality z hlediska
hodnocení vlivů na biologickou rozmanitost. V neposlední řadě byl na základě vizualizací a známých
dat vyhodnocen vliv na krajinný ráz. Poměrně rozsáhlým způsobem jsou popsány i veškeré
předpokládané vstupy a výstupy záměru, včetně dopravní a technické infrastruktury.
Na základě všech dostupných podkladů a studií bylo stanoveno, že záměr ve většině posuzovaných
oblastí nebude mít významný vliv na posuzované složky životního prostředí. Většina bude ovlivněna
přijatelným způsobem, v rámci legislativně stanovených limitů, případně nezpůsobí jejich významné
změny oproti stávajícímu stavu. Významnější přitom bude samotné fáze přípravy, realizace, neboť zde
bude výrazný nárůst nákladní dopravy a rozsáhlé území stavby. Při samotném provozu již nebudou
vlivy nijak výrazné, neboť účelem je primárně vytvořit klidový režim v lokalitě.
Největší pozornost je věnována v hodnocení vlivu na biologickou rozmanitost a krajinný ráz. U vlivů
na biologickou rozmanitost byl stanoven slabě negativní vliv, který je ale výrazně omezen navrženým
množstvím opatření pro jeho eliminaci. Rovněž i v rámci krajinného rázu bylo stanoveno několik
dalších opatření pro jeho zmírnění. Důležité je věnovat pozornost následnému architektonickému
řešení záměru, které v době zpracování dokumentace nelze přesně definovat. Je možné ale nastavit
regulace podle územní studie.
V několika dílčích částech pak záměr naopak přinese i pozitivní působení, to zejména zvýšení
atraktivity lokality, zvyšování hodnoty nemovitého majetku, zlepšení dostupnosti služeb, včetně
zdravotnické péče a zvýšení občanské vybavenosti. V neposlední řadě dojde ke vzniku nových
pracovních příležitostí. Celkově tak záměr přispěje k rozvoji všech uvedených oblasti v rámci
Jihomoravského kraje a lze jej tak pozitivně vnímat s převažujícím veřejným zájmem.
Zpracovatel hodnocení tak dospěl k závěru, že v rámci předloženého záměru převažují pozitivní
aspekty jeho realizace a záměr je tak možné, za předpokladu splnění požadavků na regulativy
území a navržených opatření, realizovat v požadovaném rozsahu za předpokladu přijatelného
ovlivnění stavu životního prostředí.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Záměr investora spočívá ve vybudování uceleného funkčního areálu, který bude primárně využívat
geotermální léčivé vody pro lázeňské účely a dále bude doplněn řadou zdravotnických staveb a služeb
s obdobným využitím. Jednou z kategorií bude i sociální seniorské bydlení. Mimo to bude území
doplněno rekreačními stavbami, bydlením pro hosty a zaměstnance a dalšími objekty pro různé služby
a obchodní činnosti. Rozsah území je stanoven na 26,6 hektarů, přičemž celá stavba bude probíhat
v souladu s územním plánem a dle regulativ stanovených v bližší územní studii pro lokalitu tzv.
poloostrova na břehu Novomlýnské nádrže. Plochy jsou rozděleny na dvě kategorie OL – plochy
lázeňské a SO – plochy obytné smíšené.
Na ploše OL je navržen lázeňský komplex zahrnující různorodé typy zástavby. U stávající
komunikace bude umístěna obchodní osa směrem k hlavním lázeňským domům, která bude zahrnovat
komerční vybavenost a wellness hotel s konferenčním sálem. V severní části plochy bude umístěno
hromadné parkoviště se zelenými plochami a restaurace s vyhlídkou na římský vrch Hradisko
u Mušova a hladinu Novomlýnské nádrže. Od lázeňského domu je navržena hlavní pěší kolonáda
s obchody a kulturními zařízeními, zakončená terasovou restaurací. Celá lokalita pak bude doplněna
dalšími objekty pro lázeňské a zdravotnické služby a sportovní vybavenost. Území bude doplněno
objekty apartmánových domů.
Tab. 70 – Základní kapacitní údaje objektů na ploše OL
č.

Typ stavby

Zastavěná
plocha
[m2]

nadzemní

Počet podlaží
podzemní

Výška
objektu
[m]

Počty
zaměstnanců

Kapacita
objektu

1

Medical Wellness

5 450

3

1

18,0

60

600 osob

2

Hotel Wellness 4* +
konferenční sál

4 800

4

1

17,5

80

320 lůžek

3

Přírodní léčebné
lázně

5 500

4

1

17,5

80

300 lůžek

4

Diagnostické a
rehabilitační
centrum, sportovní
hala

7 250

4

1

17,5

80

200 lůžek

5a

Centrální parkoviště

4 900

1

1

6,0

10

300 míst

5b

Turistické
informační centrum

1 100

3

1

14,0

20

100 osob

6

Stavby pro kulturu

1 900

1

0

5,0

15

500 osob

7

Apartmánové
bydlení

4 000

2

1

6,0

-

100 bytů

8

Obchod / služby

1 800

1

1

7,0

25

250 osob

9

Resturace

1 400

1

1

7,0

20

180 osob

10a

Odborný léčebný
ústav

4 800

3

1

14,0

150

300 lůžek

10b

Výzkumná a
vývojová klinika

700

2

0

7,0

15

30 lůžek
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11

Stávající
infrastruktura

10 275

-

-

-

-

-

12

Nová infrastruktura

14 450

-

-

-

-

-

Na ploše SO jsou navrženy drobné rekreační objekty, terasové domy a bydlení pro seniory. Dále
se pak bude jednat o apartmánové ubytování drobného měřítka, které je umístěno v zeleni s výhledy
na vodní hladinu. Rekreační objekty bude doplňovat drobná občanská vybavenost a restaurace na
břehu Novomlýnské nádrže. Dále jsou v území navrženy také objekty zaměřené na sociální služby –
domovy seniorů. Lokalita bude doplněna parkovou zelení a promenádami tak, aby bylo dosaženo
klidového charakteru.
Tab. 71 – Základní kapacitní údaje objektů na ploše SO
č.

Typ stavby

Zastavěná
plocha
[m2]

nadzemní

Počet podlaží
podzemní

Výška
objektu
[m]

Počty
zaměstnanců

Kapacita
objektu

13

Ubytování
zaměstnanců,
centrální kuchyně

5 150

2

1

10,5

30

200 lůžek

14

Domov seniorů

3 800

2

1

10,5

75

180 lůžek

15

Bydlení pro seniory
v rodinných domech

3 000

2

-

6,0

-

45 bytů

16

Bydlení pro seniory
v bytových domech

2 400

2

-

6,0

-

70 bytů

17

Apartmánové domy

3 000

2

-

6,0

-

45 bytů

18

Ubytovací zařízení

2 200

2

-

6,0

15

100 lůžek

19

Lázeňská zeleň

-

-

-

-

-

-

20

Nová infrastruktura

15 000

-

-

-

-

-

21

Čerpací stanice
užitkové vody

54

-

-

-

-

-

V současné době je v lokalitě stávající technická infrastruktura připravená pro realizaci záměru
a dopravní infrastruktura tvořená páteřní komunikací a jejími větvemi v území poloostrova.
Samostatně je pak v území řešen objekt odborně léčebného ústavu, který je v rámci této dokumentace
kumulativně zohledněn v hodnocení. Realizace záměru se předpokládá v roce 2021, přičemž může být
realizován etapově po jednotlivých částech resortu. V rámci hodnocení bylo zohledněno celé území,
včetně rekreačních objektů. Záměr tak není hodnocen jako samostatný prvek, ale kumulativně se
zapojuje do stávajícího území a v tomto smyslu je také hodnocen. Při hodnocení se uvažuje i budoucí
obytná zástavba v obci Pasohlávky. Na druhé straně však vytváří záměr ucelený soubor objektů,
zařízení a služeb, a funkčně jde tedy prakticky o samostatný areál.
Hlavním důvodem pro realizaci záměru je zdroj geotermální vody, což logicky vyústilo v představu
výstavby lázeňského a zdravotnického zařízení. Záměr celého resortu je navržen v souladu
se stávajícím platným územním plánem a respektuje požadavky na prostorové uspořádání, zachování
zeleně a výškové provedení budov, přesněji řešeno regulativy, které byly stanoveny v rámci územní
168

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
studie pro lokalitu poloostrova. Území bude doplněno komunikacemi pro obslužnost areálu
a jednotlivé objekty budou napojeny na stávající místa technické infrastruktury, zejména tedy rozvody
zemního plynu, elektrické energie, kanalizace a vodovodu. Účelně pak bude celý areál doplněn zelení.
Objekty uvedené výše v tabulce budou většinou železobetonové konstrukce s výplňovým zdivem
s plochými střechami s možností jejich ozelenění. Fasády objektů pak budou světlých pastelových
barev s využitím dřevěného či kamenného obložení. Většina objektů bude s podzemním podlažím,
které bude umožňovat parkování osobních vozidel. Centrální plocha pro parkování bude v severní
části u vstupu do lázeňské plochy a dále pak na povrchu u komunikací a jednotlivých objektů. Celkově
je v rámci areálu navrženo 1 603 parkovacích míst, z čehož 673 je na terénu a 930 pod úrovní objektů
v podzemním podlaží.
Záměrem dochází k záboru půdy v ZPF, převážně II. třídy a vyšších. Tento zábor je však z pohledu
legislativního akceptovatelný, neboť záměr je řešen v souladu s územním plánem, jde o dlouhodobě
připravované využití území s nadregionálním významem pro zdravotnictví, lázeňství a cestovní ruch.
Jde tedy o záměr s převažujícím veřejným zájmem na jeho realizaci. Navíc původní zemědělské
využití již ztratilo svůj význam, neboť se dnes jedná o území protkané stávající infrastrukturou
a plochy ozeleněné. Z hlediska nakládání s výkopovou zeminou bude ornice využita pro ozelenění,
nebo obohacení v rámci katastru, podorniční vrstva bude využívány k terénním úpravám, nebo
odvezena v souladu s platnou legislativou. V souladu s územním plánem a územní studií bude
zachováno více než 61 % zelených ploch v rámci poloostrova.
Zdrojem pitné vody bude veřejný vodovod, kde již v současné době je dodávka smluvně zajištěna
s VaK Břeclav. Doplňovat se tak bude zejména technická infrastruktura. Minerální voda bude ze
zdroje Mušov-3G odebírána v množství dle vydatnosti vrtu. Tato spotřeba je maximální a je
nepřekročitelná a odpovídá dle výpočtu přibližně 25 kusům koupacích van (bazénů) o objemu 300
litrů jedné. Užitková voda pak bude čerpána na základě platného povolení přes čerpací objekt. Záměr
nezasahuje do žádného ochranného pásma vodního zdroje nebo chráněného území přirozené
akumulace vod. Nachází se ale v ochranném pásmu zdroje přírodní a minerální vody. Ve fázi výstavby
i samotného provozu jsou navržena opatření, která eliminují riziko znečištění zdrojů vody, či
povrchových a podzemních vod. Jde tak například o využití odlučovače ropných látek u centrálního
parkoviště a páteřní komunikace, nebo zabezepčení nakládání s léčivy či úklidovými prostředky.
Odpadní vody budou odváděny oddílnou kanalizací na ČOV Pasohlávky. V rámci dalších stupňů
přípravy záměru je vyžadováno, aby byla provedena podrobná studie, která na základě zpřesnění
vstupních údajů k záměru umožní stanovit provedení intenzifikace ČOV Pasohlávky. Podmínkou pro
realizaci záměru je tedy, že ČOV Pasohlávky bude podrobena intenzitikaci.
Srážkové vody budou primárně zasakovány u objektů. Tato skutečnost musí být prověřena podrobným
hydrogeologickým průzkumem u jednotlivých objektů, neboť podle dosud provedených průzkumů je
lokalita značně rozdílná, co se týče vhodnosti k zasakování. Nebude-li přímo zasakování možné, bude
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využito zpožděného vypouštění do kanalizace. Je tedy patrné, že záměrem dojde lokálně ke změně
infiltračních a odtokových poměrů oproti stávajícímu stavu. Nemělo by ale dojít k žádnému ohrožení
jakosti povrchových či podzemních vod.
Během výstavby i provozu budou využívány i další surovinové zdroje ke stavbě, či údržbě zařízení.
Bude se jednat o běžně dostupné materiály a prostředky. V případě látek závadných vodám bude
zajištěno jejich zabezpečené skladování před využitím. Areál bude napojen dále na zdroj elektrické
energie, jehož rozvody jsou již v současné době v území dostupné a celý bude doplněn osvětlením
komunikací a veřejných prostranství.
V současné době se zejména v jižní části území na břehové části Novomlýnské nádrže nachází vzrostlá
zeleň, která je rovněž vhodným prostředím pro řadu zástupců fauny. V území bylo dle biologického
průzkumu identifikováno množství zástupců fauny a flóry, včetně ochranářsky významných druhů.
Z toho důvodu byla navržena řada opatření, jako je například omezení zásahu, období klidu, náhradní
výsadba a také zajištění vhodných podmínek při provozu záměru tak, aby byly vytvořeny vhodné
biotopy pro konkrétní druhy. Mezi opatření byl vložen i požadavek na ochranu ptactva proti nárazům
v případě použití prosklených ploch u objektů. Všechna tato opatření snižují vlivy záměru tak, aby
bylo možné vyloučit významně negativní ovlivnění území. Samotný záměr nezasahuje do žádného
chráněného území, či území lokality NATURA 2000. V jižní části zasahuje do ochranného pásma
nadregionálního biokoridoru a nepřímo ovlivňuje významný krajinný prvek, kterým je Novomlýnská
nádrž. Jeho realizací ale nedojde k žádnému ovlivnění ekologicko-stabilizační funkce.
Mimo napojení na technickou infrastrukturu bude záměr představovat také připojení k páteřní
komunikaci a jejím větvím s rozšířením do ulic a obslužných komunikací. Po dobu výstavby bude
využívána převážně doprava mimo obytnou zástavbu tak, aby nezatěžovala stávající obytné
a rekreační území z hlediska znečištění ovzduší a hlukové zátěže. Rovněž i z důvodů bezpečnosti jsou
navržena opatření pro omezení, resp. odvedení provozu z výstavby mimo obytné části.
V době provozu se očekává výrazné navýšení dopravy z pohledu návštěvnosti resortu. Z toho důvodu
je doprava do území vedena tak, aby byla z velké části zachycena na počátku lokality, na centrálním
parkovišti a do dalších lokalit projížděla pouze v omezené míře. Zásobování resortu pak bude řešeno
interním předpisem, aby byl omezen vjezd do obytné části obce Pasohlávky. V celém areálu bude
umožněno parkování vybraných osobních vozidel ubytovaných rekreantů, zaměstnanců či
významných návštěv. Doprava ve fázi výstavby i provozu bude zdrojem znečištění ovzduší a hlukové
zátěže. Vlivem záměru dojde ke sledovatelnému navýšení dopravy, nicméně podle výpočtu rozptylové
a hlukové studie by se toto navýšení nemělo projevit významným způsobem, neboť dle
předpokládaných intenzit nedojde k překročení limitních hodnot hlukové zátěže a příspěvek znečištění
ovzduší z provozu vozidel bude v řádu desetin % imisního limitu.
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V době výstavby bude mimo dopravu zdrojem znečištění ovzduší a hlukové zátěže také samotná
výstavba. Zde však s ohledem na vzdálenost nejbližší obytné stávající zástavby a navržená opatření
k eliminaci těchto vlivů, by se neměla tato fáze významně negativně projevit.
Zdrojem znečišťování ovzduší bude dále vytápění objektů, kdy se očekává využití plynových kotlů
a teplovodních čerpadel. Na základě výpočtu se nebude jednat o významné znečištění ovzduší
a nemělo by docházet k žádnému překračování limitních hodnot. Vzduchotechnické jednotky na
střechách objektů nebudou významným zdrojem znečišťujících látek, neboť zajišťují pouze běžnou
výměnu vzduchu v místnostech objektů. Společně s klimatizačními jednotkami tvoří vzduchotechnika
zdroje hluku. Tím že se však jedná o zdroje umístěné na střechách jednotlivých objektů, nebudou tyto
stacionární zdroje hluku představovat významnou zátěž území. Vypočtené hodnoty jsou hluboko pod
limitem pro hluk ze stacionárních zdrojů.
Během výstavby, realizace i provozu záměru budou vznikat odpady, které budou řádně tříděny
a umístěny do příslušných nádob. V případě vzniku nebezpečného odpadu bude zajištěno jeho
umístění do zabezpečených nádob. Předání odpadů pak bude vždy pouze oprávněné osobě.
Záměr byl vyhodnocen v rámci hodnocení vlivů na krajinný ráz. Ve fázi, ve které se záměr nachází,
není možné vyhodnotit konkrétní stavební objekty a tak hodnocení je založeno na předpokládané
urbanistické koncepci a uspořádání objektů. Nijak nehodnotí konkrétní architektonické provedení,
které není v době zpracování známé. V rámci hodnocení byla navržena řada opatření pro další stupně
přípravy záměru, aby došlo k omezení vlivů na krajinný ráz, zejména pak estetického vnímání. Při
respektování těchto požadavků bylo stanoveno, že na základě rozboru území dotčeného krajinného
prostoru a širších územních vztahů, lze předpokládat, že realizací záměru bude ovlivněn krajinný ráz
místa v únosné míře, což znamená, že dojde k ovlivnění znaků určité charakteristiky území takovým
způsobem, že je sice únosné pro území, ale již změní hodnoty krajinného rázu natolik, že lze očekávat
dobře patrnou změnu v území.
Mimo výše uvedené základní informace k záměru a jejich vyhodnocení byl dále záměr posuzován také
z pohledu sociálně-ekonomického. Záměr, jak bylo uvedeno v úvodu, ač je hodnocen kumulativně ve
všech vztazích se stávajícím stavem území, tvoří prakticky samostatný funkční areál, který bude
disponovat veškerou občanskou vybaveností. Mimo využití ČOV Pasohlávky, kde je podmínkou
možného využití její intenzifikace, nebude záměr ovlivňovat stávající občanskou vybavenost obce, ale
naopak přinese rozvoj lázeňství a zdravotnictví, v lokalitě dojde k rozšíření poskytovaných služeb,
rozvoji bydlení pro seniory se zajištěním sociální péče, rozvoji obchodu a v neposlední řadě také
možností pracovních příležitostí. Záměr by tak měl sloužit všem lidem bez ohledu na jejich
společenské postavení. Měl by být přínosný pro stávající a nové obyvatele obce Pasohlávky, ale i pro
návštěvníky ze vzdálenějších oblastí. Že je o lokalitu zájem dokazuje pak rozvoj ploch pro bydlení
západně od místa záměru. Bude určitě vhodné zapojit stávající obyvatele do dalších řízení, vést
otevřený dialog, představovat postupně vývoj celého záměru a navržená řešení, aby mezi obyvateli
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byla dostatečná informovanost o rozsahu záměru, možnostech pracovních uplatnění, zdravotnických
služeb, rekreace a dalšího využití resortu. Z pohledu ekonomického dojde realizací záměru k
zatraktivnění oblasti, což může mít za následek navyšování hodnoty nemovitého majetku. Z pohledu
sociálně-ekonomického je záměr hodnocen pozitivně, neboť v konečném důsledku převažují v tomto
směru pozitiva nad negativními vlivy.
Většina vlivů v rámci dokumentace byla identifikována jako nevýznamná. Vlivy na obyvatelstvo byly
s ohledem na pozitivní aspekty záměru hodnoceny kladně, stejně tak vliv na majetek z výše uvedených
důvodů. Naopak vlivy na biologickou rozmanitost byly vyhodnoceny jako slabě negativní. Nedochází
však k významnému ovlivnění ekologicky-stabilizační funkce a to zejména díky řadě navržených
opatření, která jsou nedílnou součástí záměru. Mimo opatření k omezování vlivů na biologickou
rozmanitost se jedná o opatření ve vztahu k omezování prašnosti, hlukové zátěže, dopravní vlivy či
vlivy spojené s krajinným rázem, tedy regulativy pro výstavbu.
Některé části záměru bude nutné ještě v dalších stupních přípravy upřesnit. To se týká zejména
odvodu odpadních vod na ČOV, nebo architektonického řešení budov s ohledem na krajinný ráz či
konkrétní ozelenění a podobně. V době zpracování dokumentace bylo hodnocení založeno na
dosavadním stupni poznání záměru a dostupných podkladech, které byly vyhodnoceny jako
dostačující pro celkové zhodnocení vlivu záměru na životní prostředí, kdy samotné upřesnění je
možné provést v dalších řízeních, aniž by byl výsledek hodnocení v rámci EIA zkreslen.
Na základě celkového zhodnocení záměru dospěl zpracovatel k názoru, že vlivy záměru na
životní prostředí jsou dostatečným způsobem omezovány navrženými opatřeními a jeho
realizace je tak pro území únosná. S ohledem na řadu pozitivních aspektů, spojených zejména se
zvýšením zdravotnické péče, lázeňských procedur, ale i sociálních služeb a dalších možných
využití, je možné záměr realizovat v požadovaném rozsahu a na daném území za předpokladu
přijatelného a únosného ovlivnění stavu životního prostředí.
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