Celkový pohled na lokalitu uvaţované stavby Obchodního centra Kroměříţ (foto 5.iii.2011, TK)

Obchodní centrum Kroměříž
Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných
lokalit a ptačích oblastí soustavy NATURA 2000
podle § 45i zák. 114/1992 Sb., v platném znění

Zpracoval:
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
březen 2011

Kuras T.: Posouzení vlivu záměru „Obchodní centrum Kroměříž“ na předměty ochrany soustavy Natura 2000.

Název akce:

Obchodní centrum Kroměříž

Charakter akce:

Stavba - nová

Místo stavby:

Kraj: Zlínský
Okres: Kroměříţ
k. ú.: Kroměříţ, Bílany

Oznamovatel:

Cookson a.s.
Václavské náměstí 1601/47 110 00 Praha 1
Oprávněný zástupce oznamovatele = zpracovatel projektové dokumentace:
Znojmoprojekt
Ing. arch. Radomír Kaman s.r.o.
IČO: 65276787
Kuchařovická 11
669 02 Znojmo
Ing. arch. Radomír Kaman – hlavní projektant
Ing. Oto Liebiger – vedoucí projektu

Zpracovatel:

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.,
autorizovaná osoba k provádění posouzení podle § 45i zákona ČNR č.
114/1992 Sb., v platném znění, Č.j.: 630/3434/04
Kotlářova 2421/5, 700 30 Ostrava-jih IČ: 706 18 470
Tel.: 776 154 402, e-mail: tomas.kuras@upol.cz

Rozdělovník:
Výtisk č. 1- ..... : RNDr. Jiří Procházka, EKOAUDIT, spol. s r.o., Brno
Výtisk č. 0: RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih

Strana 2 (celkem 29)

Kuras T.: Posouzení vlivu záměru „Obchodní centrum Kroměříž“ na předměty ochrany soustavy Natura 2000.

Obsah:
I.

ZADÁNÍ A CÍL POSOUZENÍ ...........................................................................................

4

II.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁMĚRU ......................................................................................

5

II.I.

Umístění záměru ........................................................................................................

5

II.II.

Údaje o záměru ..........................................................................................................

6

II.III.

Vodní bilance .............................................................................................................

9

II.IV.

Předpokládané zahájení stavby a lhŧty výstavby ......................................................

10

II.V.

Délka provozu záměru ...............................................................................................

10

II.VI.

Moţnost kumulace s jinými záměry ..........................................................................

10

II.VII.

Moţné přeshraniční vlivy...........................................................................................

10

CHARAKTERISTIKA A VYMEZENÍ PŘEDMĚTU OCHRANY PŘÍRODY Z HLEDISKA
VYMEZENÝCH EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT A PTAČÍCH OBLASTÍ SOUSTAVY
NATURA 2000 .............................................................................................................

11

III.I.

Identifikace potenciálně dotčených lokalit ................................................................

11

III.II.

Stručný popis Evropsky významné lokality Stonáč ..................................................

11

III.III.

Kuňka ohnivá a její ekologie a význam populace ……………………………….....

13

VYHODNOCENÍ VLIVŦ ZÁMĚRU NA PŘEDMĚTY OCHRANY SOUSTAVY NATURA 2000

15

IV.I.

Vyhodnocení úplnosti podkladŧ pro posouzení.........................................................

15

IV.II.

Vyhodnocení vlivŧ záměru na předměty ochrany PO a EVL ...................................

15

IV.III.

Vyhodnocení vlivŧ záměru na celistvost lokality.......................................................

17

IV.IV.

Vyhodnocení moţných kumulativních vlivŧ .............................................................

17

IV.IV.

Vyhodnocení variant záměru .....................................................................................

17
18

VI.

OPATŘENÍ K PREVENCI PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŦ ZÁMĚRU...........................
................................................................................
ZÁVĚR POSOUZENÍ.......................................................................................................

VII.

POUŢITÉ PODKLADY....................................................................................................

20

PŘÍLOHY......................................................................................................................

22

III.

IV.

V.

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih

19

Strana 3 (celkem 29)

Kuras T.: Posouzení vlivu záměru „Obchodní centrum Kroměříž“ na předměty ochrany soustavy Natura 2000.

I. ZADÁNÍ A CÍL POSOUZENÍ
Předloţená studie byla vypracována na základě objednávky zpracovatele oznámení (Ekoaudit,
spol. s r.o., Brno) a je součástí oznámení dle zák. 100/2001 Sb., v platném znění, plánovaného
záměru "Obchodní centrum Kroměříţ" (zpracovatelé oznámení: RNDr. Jiří Procházka a Mgr.
Pavlína Linhartová). Podkladem pro zadání posouzení podle § 45i odst. 1 zák. ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisŧ, bylo stanovisko
krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 21. ledna 2011 (č. j.: KUZL 4723/2011), kterým
nebyl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality (viz kap. Přílohy).
Posouzení bylo vypracováno dle poţadavkŧ "Metodiky hodnocení významnosti vlivŧ
při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisŧ", MŢP ČR, Praha.
Cílem předkládaného hodnocení je stanovit potenciální vlivy realizace uvedeného
záměru na evropsky významné lokality (dále EVL) a ptačí oblasti (dále PO) soustavy Natura
2000, resp. na evropsky významná stanoviště a druhy, jeţ jsou jejich předmětem ochrany.
Vzhledem k typu a rozsahu plánovaného záměru je hodnocen jeho potenciální vliv na jedinou
EVL Stonáč (CZ0723424). Ovlivnění ostatních EVL či PO nacházejících se ve vzdálenějším
okolí lze s ohledem na vzdálenost lokalit a charakter záměru apriori vyloučit.
Záměr „Obchodní centrum Kroměříţ“ je předkládán invariantně (v jediné aktivní
variantě), kriticky je tedy posouzeno pouze navrhované řešení ve vztahu k variantě nulové (tj.
bez realizace záměru).

POSTUP ZPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ
Zpracování posouzení vlivŧ záměru na předměty ochrany na potenciálně dotčenou EVL
Stonáč lze rozčlenit na tři dílčí fáze realizace:
a) Práce s materiály, vztahujícími se k tématu, poskytnutými objednatelem, případně
získanými jiným zpŧsobem. Pro zpracování posouzení byly vyuţity tyto dílčí texty a
studie:
 Procházka J., Linhartová P. (2011): Obchodní centrum Kroměříţ. Oznámení záměru
zpracované na základě § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŧ na ţivotní
prostředí v aktuálním znění, v rozsahu přílohy č. 3. Ekoaudit, spol. s r.o., Brno.
 Linhartová P., Procházka J. (2011): Odborné vyjádření k hydrologické situaci na
lokalitě Kroměříţ – Prostřední zavýhoní, místo umístění Obchodního centra Kroměříţ.
Ekoaudit, spol. s r.o., Brno.
 Liebiger O. (2011): Obchodní centrum Kroměříţ. Prŧvodní technická zpráva.
Znojmoprojekt Ing. arch. Roman Kaman s.r.o.
 Kuras T. (2010): Územní plán města Kroměříţ – návrh změny. Posouzení vlivu
koncepce na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
soustavy NATURA 2000 podle § 45i zák. 114/1992 Sb., v platném znění.
 Kuras T. (2010): Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje - Návrh výhledové
koncepce - Posouzení vlivu koncepce na předměty ochrany evropsky významných
lokalit a ptačích oblastí soustavy NATURA 2000 podle § 45i zák. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
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b) Vlastní terénní prŧzkum zájmového území. Předmětná lokalita byla navštívena
jednorázově 5. března 2011. Nezbytnou součástí terénního prŧzkumu lokality a jejího
blízkého okolí bylo také pořízení fotodokumentace pro případné další vyhodnocení.
c) Poslední částí, v jejímţ prŧběhu byla s ohledem na předměty ochrany EVL a PO
hodnocena potenciální rizika záměru. V prŧběhu zpracování posouzení byla problematika
konzultována s dalšími odborníky pŧsobícími v oblasti ochrany přírody (Mgr. Monika
Mazalová, Mgr. Radim Kočvara). Součástí byla téţ excerpce informací dostupných na portálu
MŢP ČR (URL:http//www.natura2000.cz) a studium odborné literatury se vztahem k
předmětŧm ochrany příslušné EVL (viz dále v textu).

II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁMĚRU
(zpracováno dle Prŧvodní technické zprávy Liebiger O. 2011, a Oznámení záměru Procházka J., Linhartová P.
2011)

II.I. Umístění záměru
Kraj: Zlínský kraj
Okres: Kroměříţ
Katastrální území: Kroměříţ, Bílany

Obr. 1: Situační zákres lokalizace záměru Obchodní centrum Kroměříž v návaznosti na silnici I/47
Kroměříž – Hulín.
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II.II. Údaje o záměru
Stavba areálu Obchodní centrum Kroměříţ je situována v severovýchodním okraji města
Kroměříţ, na pozemku nepravidelného tvaru. Pozemek je rovinatý aţ velmi mírně svaţitý
s orientací sever - jih.
Jde o okrajovou městskou část určenou územním plánem k zástavbě, s vyuţitím ostatní
plocha a orná pŧda. Stavební pozemek je ohraničený na jihu navazujícím pozemkem s ornou
pŧdou. Východní hranici parcely tvoří objekty při ulici Joţky Silného – ČS PHM a prodejna.
Na severu je budoucí staveniště ohraničeno silnicí I. tř. č. 47 – Kroměříţ – Hulín. Ze západu
navazují pole.
Objekty obchodních jednotek jsou tvořeny 3 samostatnými prodejními subjekty - OBI,
Hypermaret potravin a vícesortimentní prodejna, sdruţenými do pŧdorysného tvaru písmene
L. Tyto prodejny jsou doplněny objekty sluţeb - objektem občerstvení, který je situován
v severní části pozemku při silnici I. třídy
Hlavní vstupy do objektŧ prodejen pro zákazníky jsou situovány z parkoviště veřejnosti
ze západní strany pro (OBI, hypermarket) a od severu (vícesortimentní prodejna). Zásobování
objektŧ bude probíhat z jiţní a západní strany, kde jsou situovány zásobovací komunikace a
dvory prodejen. V oblasti zásobovacích dvorŧ budou umístěny podzemní ţelezobetonová
nádrţ na vodu pro sprinklerové stabilní hasicí zařízení (pro objekt OBI) a nadzemní nádrţ na
vodu pro SHZ (pro objekt hypermarketu).
Pro návštěvníky obchodního centra bude slouţit parkoviště s max. 615 parkovacími místy
(z nichţ budou 2% - tj. 13 míst vyhrazeno pro osoby se sníţenou schopností pohybu a
orientace). Dále 1% park. míst z celkového mnoţství (tj. 7) jsou vyhrazena pro rodiny
s dětmi v kočárku. Tyto počty vycházejí z nové platné legislativy - Vyhl. 398/2009 Sb.
Celková plocha staveniště (srovnej Obr. 2):
Zastavěná plocha SO 03 Objekt OBI
SO 04 Objekt hypermarketu
SO 05 Objekt vícesortimentní prodejny
Plochy zeleně …………………………………………………………

52 650 m2
6.430 m2
4.700 m2
3.100 m2
14.850 m2

Obchodní centrum budou tvořit 3 hlavní prodejní subjekty:
Hypermarket - kompletně vybavená velkoprodejna typu „samoobsluţné
velkoprodejny“. Zde bude realizován samoobsluţný prodej potravinářského zboţí v širokém
sortimentu a prodej vybraných druhŧ zboţí nepotravinářského a prŧmyslového zboţí pro
domácnost. Tato oblast prodeje je navíc doplněna prodejem drobných nájemcŧ
(koncesionářŧ) - soukromníkŧ, většinou místních podnikatelŧ, kterým je pronajata část
obchodní plochy a kteří nabízejí prŧmyslové zboţí (drogerie-parfumerie, elektronika, sklo,
hudebniny, mobilní telefony), potravinářské zboţí (pekařství) nebo poskytují sluţby
(kadeřnictví, holičství) a občerstvení. V projektové dokumentaci je ve výkresové části
vymezena plocha pro koncesní prodej. Druhy koncesního prodeje, případně sluţeb, nejsou
prozatím známy a budou vybrány v prŧběhu realizace stavby na základě konkrétního zájmu
místních podnikatelŧ – prodejcŧ.
Provoz samoobsluţné velkoprodejny se předpokládá 7 dní v týdnu. Nepřetrţitý provoz, tj.
24 hod. denně. Celkový počet zákazníkŧ se předpokládá 1700 denně. Momentální současná
maximální kapacita zařízení objektu se předpokládá max. cca 800 osob. Celkový počet
zaměstnancŧ je 146 osob, podíl ţen činí 70%. Maximální celkový počet osob na pracovišti
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih
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(při střídání směn) je 73. V rámci zásobování se počítá s denní frekvencí max. 5 těţkých
kamiónŧ, 5 středních NA (typ Iveco) a 5 lehkých nákladních vozidel (typ PICK UP).
Stavba je řešena dle vyhl. č. 398/2009 Sb. bezbariérově s ohledem na obecné technické
poţadavky zabezpečující uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Stavba je zařazena a posuzována dle § 1, odst. 1c) a 1d) jako stavba občanského vybavení,
v níţ se předpokládá zaměstnávání více neţ 20 osob. Stavba (včetně vstupŧ) v místech
moţného pohybu osob na vozíku je řešena s parametry umoţňujícími přístup těmto osobám.
Příslušné prostory a zařízení budou označeny mezinárodním symbolem přístupnosti a na
vhodném místě (u vstupu) bude umístěna orientační tabule přístupu k nim. V případě
zaměstnání osoby se sníţenou schopností pohybu vyţadující pouţití bezbariérového WC, tato
osoba bude zaměstnána v nepotravinářském úseku a bude moci pouţívat WC pro OTP
veřejnosti.
Vícesortimentní prodejna - jedná se o prodejní centrum se specializovanými prodejními
jednotkami - typ prodejen - textil, obuv, sportovní potřeby, elektro apod. Přesné specifikace
prodejen budou určeny před otevřením centra dle konkrétního zájmu jednotlivých nájemcŧ.
Zásobování probíhá ze zásobovací komunikace na jiţní straně, předpokládá se 1 střední
nákladní automobil. Prodejní doba se předpokládá 7 dní v týdnu, od 7.00 - 20.00 hodin. Počet
zaměstnancŧ v jedné provozovně je asi 5, ve dvou směnách. Na počet zaměstnancŧ má kaţdá
provozovna vlastní sociální zázemí.
Pro vícesortimentní prodejnu bude slouţit vyhrazený počet parkovacích míst z centrálního
parkoviště obchodního centra (viz výpočet parkovacích míst).
Stavba prodejny je řešena dle vyhl. č. 398/2009 Sb. bezbariérově s ohledem na obecné
technické poţadavky zabezpečující uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace. Stavba (včetně vstupŧ ) v místech moţného pohybu osob na vozíku je řešena
s parametry umoţňujícími přístup těmto osobám. Příslušné prostory a zařízení budou
označeny mezinárodním symbolem přístupnosti a na vhodném místě (u vstupu) bude
umístěna orientační tabule přístupu k nim.
OBI - jedná se o prodejní centrum typu HOBBY -market. Jedná se o objekt sdruţený
z několika na sebe funkčně navazujících prostor. Prodejní část je tvořena plochou domácí
dílny se stavebninami a zahradním rájem (sloţeným ze skleníku, kryté plochou a nekryté
venkovní plochou).
Provoz OBI bude pouze v denní době. Pro zásobování se počítá s provozem max. 6
nákladních automobilŧ denně - z toho 2 těţké NA (kamióny), 2 střední NA (typ Iveco) a 2
lehké NA (typ PICK UP).
Prodejní doba se předpokládá 7 dní v týdnu, od 8.00 - 20.00 hodin. Na počet zaměstnancŧ
bude vybudováno odpovídající sociální zázemí.
II.III. Vodní bilance
Z hlediska předloţeného záměru se jeví jako stěţejní vliv na hydrologickou bilanci v povodí
toku Sonáč (viz vydané stanovisko KÚ). Z těchto dŧvodŧ uvádíme bliţší charakteristiku
vodní bilance lokalitě dotčené záměrem:
Pitná voda - přívod vody bude napojen na odbočku stávajícího vodovodního řadu při silnici
I.tř. č.47, za hranicí pozemku bude měření ve vodoměrné šachtě a odtud napojení do
technických místnosti u jednotlivých objektŧ. Všechna napojení budou realizována dle
podmínek pro napojení provozovatele vodovodu Vodovody a kanalizace Kroměříţ a.s..
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih
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Venkovní poţární hydranty budou napojeny na větev veřejného vodovodu, která bude
odbočena do areálu před vodoměrnou šachtou.
Kanalizace – dešťové odpadní vody ze střech a parkovišť budou svedeny do dešťové
kanalizace, která je zaústěna do potoka Stonáč. Splaškové odpadní vody do splaškové
kanalizace (vyjma odpadŧ z tukové kan. z hypermarketu, které budou před napojením
předčištěny v lapači tukŧ). Systém odkanalizování bude proveden dle podmínek
provozovatele kan. sítě města. Dešťové vody z parkovišť budou dále předčištěny v lapači
ropných látek (Hauraton SKGL 200 – max. 200 l/s) dle podmínek provozovatele kanalizační
sítě a poté napojeny do potoka Stonáč.
Splašková kanalizace ze všech objektŧ bude napojena v jiţní části areálu do stávající
kanalizace v ulici Bílanská (dle podmínek správce Vodovody a kanalizace Kroměříţ a.s.)
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Obr. 2: Situační zákres záměru "Obchodní centrum Kroměříž".
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II.IV. Předpokládané zahájení stavby a lhůty výstavby
Termíny výstavby a přesný harmonogram výstavby bude upřesněn investorem.
II.V. Délka provozu záměru
Trvalá stavba.
II.VI. Možnost kumulace s jinými záměry
Dle zpracovaného ÚP města Kroměříţe, lze předpokládat budoucí kumulaci vlivŧ na
potenciálně dotčenou EVL Stonáč v případě těchto plánovaných akcí:
 Uvaţovaná modernizace tratě č. 303 Kroměříţ – Hulín. Trať prochází v těsné
návaznosti na hranice EVL. Potenciálně tak mŧţe být realizací záměru narušeno
prostředí a migrační trasy vymezeného předmětu ochrany.
 Moţným ohroţením pro biotop a vymezený předmět ochrany představuje realizace
ochranných hrází a valů po obvodu Bílan. V návrhu ÚP jsou plochy vymezené pro
tyto ochranné objekty vedeny pod označení 5-9-4 4 (konkrétně se jedná zejména o
plochy 5-9-4.33 aţ 4.39). Plochy vymezené pro ochranné hráze jsou vymezeny v těsné
návaznosti na EVL, ve dvou místech EVL kříţí.
Tyto plánované akce bude vhodné posoudit ve fázi předloţení konkrétních záměrŧ.
II.VII. Možné přeshraniční vlivy
Vzhledem k typu a rozsahu záměru lze vyloučit moţnost přeshraničních vlivŧ.
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III. CHARAKTERISTIKA A VYMEZENÍ PŘEDMĚTU OCHRANY
PŘÍRODY Z HLEDISKA VYMEZENÝCH EVROPSKY VÝZNAMNÝCH
LOKALIT A PTAČÍCH OBLASTÍ SOUSTAVY NATURA 2000
III.I. Identifikace potenciálně dotčených lokalit
Území záměru „Obchodní centrum Kroměříţ“ se nachází cca 100 m JZ od západního okraje
EVL Stonáč. EVL Stonáč bylo zařazeného na základě nařízení vlády ČR č. 132/2005 Sb. ve
znění nařízení vlády č. 371/2009 Sb. do národního seznamu evropsky významných lokalit, dle
Sdělení MŢP č. 81/2008 ze dne 22. února 2008 zařazeného do evropského seznamu lokalit
soustavy Natura 2000 v České republice.
Vzhledem k rozsahu a typu záměru ve vztahu k vzdálenosti ostatních EVL a PO
soustavy Natura 2000 lze potenciální vlivy záměru na ostatní lokality soustavy Natura 2000
apriori vyloučit. V následujícím textu je tedy podána zevrubná charakteristika EVL Stonáč.
III.II. Stručný popis Evropsky významné lokality Stonáč
Kód lokality: CZ0723424
Kraj: Zlínský kraj
Rozloha: 5,51 ha
Biogeografická oblast: Kontinentální
Uvažovaný způsob ochrany: PP

Obr. 3. Zákres Evropsky významné lokality Stonáč.
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Charakteristika EVL:
Lokalita Stonáč se nachází v blízkém okolí potoka mezi obcí Bílany a ţelezniční tratí
Kroměříţ - Hulín, cca 2 km SV od Kroměříţe. Jedná se o mokřadní stanoviště v nivě potoka.
Převaţují olšiny, rákosina a třtina. Podloţí je tvořeno převáţně písčitými hlínami, písky a
štěrkopísky. Geomorfologicky lokalita spadá do podcelku Středomoravská niva. Jedná se o
akumulační rovinu podél řeky Moravy a Bečvy. Reliéf je plochý s nadmořskou výškou okolo
190 m. V pŧdním pokryvu převládá fluvizem glejová.
Popis bioty předmětného území:
Na březích tŧní a potoka Stonáč se nacházejí porosty keřŧ a stromŧ, především vrb (Salix
fragilis, S. alba, S. triandra, S. cinerea, S. viminalis), dále topolŧ (Populus nigra), olší,
v lesíku u dráhy lip, dubŧ (Quercus robur), javorŧ a jasanŧ, z keřŧ slívy trnky (Prunus
spinosa), rŧţe šípkové, hlohu jednosemenného (Crataegus sp.), střemchy hroznovité (Padus
racemosa), svídy krvavé, ptačího zobu. Vodní společenstva jsou zastoupena např. okřehkem
menším (Lemna minor), rdesnem obojţivelným, zblochanem vodním, orobincem
širokolistým, kosatcem ţlutým (Iris pseudacorus), čistcem bahenní, karbincem evropským
atd. Na volných březích se vyskytují vlhkomilné druhy jako pryskyřník plazivý, jetel zvrhlý,
podběl léčivý. Luční byliny představují řebříček obecný, kopretina bílá, kohoutek luční,
kakost luční, pryskyřník prudký, jetel luční, hrachor luční, rozrazil rezekvítek, přeslička rolní,
šťovík kyselý, mochna husí. Ve stínu keřŧ roste hluchavka bílá, zběhovec plazivý, vrbina
penízková, kostival lékařský aj. V lesní části území je výrazný zejména jarní aspekt: orsej
jarní, sasanka pryskyřníkovitá, sasanka hajní, plicník lékařský, violka lesní, konvalinka
vonná, kokořík mnohokvětý aj.
Zoologický inventarizační prŧzkum byl prováděn v roce 2000 (Šálek 2000), byl
potvrzen výskyt řady obojţivelníkŧ, např. kuňky obecné (Bombina bombina), z hmyzu jsou
početně zastoupeny váţky (Odonata), z motýlŧ se zde vyskytuje mj. ohniváček černočárný
(Lycaena dispar), ze savcŧ zde lze spatřit např. veverku obecnou (Sciurus vulgaris).
Předměty ochrany EVL Stonáč dle nařízení vlády č. 132/2005 Sb., na které se vztahuje
ochrana dle vyhlášky MŢP ČR č. 166/2005 Sb.
TYPY EVROPSKÝCH STANOVIŠŤ:
 nejsou vymezeny
EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY:
 kuňka ohnivá (Bombina bombina); kód: 1188
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Obr. 4. Zákres lokality uvažované stavby Obchodního centra Kroměříž ve vztahu k západní části
Evropsky významné lokality Stonáč.

III.III. Kuňka ohnivá a její ekologie a význam populace
Ekologie a biologie
Kuňka obecná byla v ČR nejčastěji zjištěna v nadmořské výšce 150-550 m.n.m. Typickými
biotopy pro tento druh jsou mělké, vegetačně hustě zarostlé stojaté vody na dobře osluněných
místech: pobřeţní pásma rybníkŧ, tŧně. Obývá také periodické nádrţe. Je více vodomilná neţ
kuňka ţlutobřichá a naprostou většinu roku tráví ve vodě, kde dochází k páření a kladení
vajíček většinou v několika vlnách v závislosti na deštích (od dubna do srpna).
Rozmnoţování předcházejí hlasové projevy. Z vajíček se zhruba po jednom aţ dvou
týdnech líhnou larvy ţivící se řasami a organickými zbytky. Přibliţně po dvou měsících se
proměňují v ţabky, které se zdrţují rovněţ ve vodě a ţijí podobným zpŧsobem jako dospělí
jedinci. Počátkem podzimu ţáby vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytŧm. Zimují v
puklinách skal, opuštěných norách hlodavcŧ, pod návějemi listí, v ruinách, ve sklepích atp.
Byli popsáni kříţenci s kuňkou ţlutobřichou a to i z našeho území. Areály obou druhŧ kuněk
se nepřekrývají, avšak v zóně dotyku areálŧ vzniká tzv. hybridní zóna, kde nalezneme
prakticky výhradně kříţence obou druhŧ.
Celkové rozšíření
Vyskytuje se od východní poloviny Německa aţ po Ural. Na severu zasahuje aţ do jiţního
Švédska, na jihu do severozápadního Řecka. Je známa i z evropské části Turecka.
Rozšíření v ČR
Území České republiky leţí na západním okraji areálu tohoto druhu. Kuňka obecná chybí v
západních Čechách, v Libereckém kraji, v centrálních partiích Českomoravské vysočiny, v
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karpatských pohořích a kromě okolí Ostravy na severní Moravě a ve Slezsku. Na ostatních
místech republiky je rozšířena víceméně plošně ve výškovém rozpětí 150-730 m n.m.
Ohroţení
Kuňky jsou výrazně ohroţeny krajinotvornými změnami – scelováním zemědělské pŧdy,
úpravami rybníkŧ pro zemědělské a rekreační účely (tj. prohlubování nádrţí a odstraňování
pobřeţní vegetace), melioracemi mokřadŧ, přeměnou luk na pole, odvodňováním luk a lesŧ,
regulacemi potokŧ a zatrubňováním drobných vodotečí, proměnou luk v pole, zasypáváním
jezírek v lomech a pískovnách komunálním odpadem, melioracemi, chemizací v zemědělství
a podobnými negativními zásahy. V neposlední řadě přistupují faktory jako nešetrné rybářské
obhospodařování rybníkŧ (vysoké rybí osádky) a zarybňování jezírek v lomech a pískovnách
apod. Před predátory chrání kuňky poměrně účinně mělké zarostlé břehy. V rybnících bez
takovýchto břehŧ kuňky zpravidla neţijí. Obecně lze shrnout, ţe kuňka obecná trpí zánikem
biotopŧ a zásahem do biotopŧ ať jiţ z hlediska chemického, či mechanického.
Péče o druh
Nejdŧleţitější je ochrana a vhodná údrţba biotopŧ. Pro kuňky je prospěšné zachovat místa s
vysokou hladinou spodní vody. Na těchto místech je vhodný extenzivní zpŧsob hospodaření,
coţ znamená mimo jiné zamezit hnojení a pouţívání biocidŧ. Stejně dŧleţité je zabránit
znečištění a zazemnění drobných nádrţí. Proti tomu často postačí odstranit organickou hmotu
(např. spadané listí), jíţ jsou malé vodní plochy zanášeny. Někdy je vhodné nádrţ i mírně
prohloubit. Při údrţbě lokalit se často zapomíná na údrţbu pobřeţních houštin. Pro kuňky
vyţadující osluněnou vodní plochu je tento zákrok dŧleţitý. Druh je výrazně geneticky
diferencován, umělý transfer jedincŧ by měl být proto z ochrany tohoto druhu vyloučen.
VÝZNAM LOKÁLNÍ
ČESKÉ REPUBLICE:

KUŇKY OHNIVÉ V

EVL STONÁČ

Z HLEDISKA CELKOVÉ POPULACE V

Typickým biotopem pro výskyt a vývoj kuňky jsou mělké, vegetačně hustě zarostlé stojaté
vody na dobře osluněných místech: pobřeţní pásma rybníkŧ, tŧně. Obývá také periodické
nádrţe. Tato stanoviště se v EVL nacházejí zejména ve střední části v bezprostřední
návaznosti na intravilán Bílan a ve východní části EVL. Západní část EVL reprezentuje
částečně prŧtočnou tŧň Stonáče. Západní část je vesměs zarostlá lesem. Voda Stonáče je
bohatá na sloučeniny Fe3+. Ţelezité usazeniny jsou významnou sloţkou dnových usazenin.
Z hlediska výskytu a vývoje kuňky je významná zejména střední část EVL, která je
typická přítomností lučních tŧní/rybníčkŧ bez přímé komunikace s tokem Stonáče.


Kuňka ohnivá (Bombina bombina): význam místní populace v kontextu populace
České republiky je hodnocen s poměrem do 2%, tedy málo významný. Kuňka ohnivá
je předmětem ochrany v 88mi EVL v celé ČR.
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IV. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA PŘEDMĚTY OCHRANY
SOUSTAVY NATURA 2000
IV.I. Vyhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení
Záměr „Obchodní centrum Kroměříţ“ byl předloţen v dostačující kvalitě i rozsahu pro
zpracování odborného posouzení vlivŧ na předměty ochrany evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí soustavy Natura 2000. Společně s vyuţitím dalších relevantních podkladových
materiálŧ a studií lze adekvátně posoudit potenciální vlivy záměru.
Cíleně za účelem posouzení moţných dopadŧ záměru na hydrologii v povodí Stonáče,
byla zadána ke zpracování hydrologická studie „Odborné vyjádření k hydrologické situaci na
lokalitě Kroměříţ – Prostřední zavýhoní, místo umístění Obchodního centra Kroměříţ
(podkladová studie, viz kap. Přílohy).
IV.II. Vyhodnocení vlivů záměru na předměty ochrany EVL a PO
Metodika hodnocení významnosti vlivů
Pozornost posouzení byla zaměřena na vyhodnocení vlivŧ všech aktivit spojených předloţeným
záměrem „Obchodní centrum Kroměříţ“ na předměty ochrany a celistvost EVL Stonáč.
Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na uvedenou lokalitu soustavy
Natura 2000 bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise (viz Kolektiv 2001a,
Kolektiv 2001b) a platnou legislativou zvoleno: zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro
předměty ochrany EVL (typy evropských stanovišť a evropsky významné druhy). Jako konkrétní
metoda pro vyhodnocení vlivŧ záměru bylo zvoleno slovní vyhodnocení všech relevantních vlivŧ
záměrŧ s výslednou bodovou sumarizací pro jednotlivé vlivy (viz Tab. 1).
Tab. 1: Stupnice pro hodnocení významnosti jednotlivých vlivů záměru na předměty ochrany a
celistvost Evropsky významné lokality Stonáč (zdroj: MŽP ČR 2007)
Hodnota

Termín

Popis

-2

Významný
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v
případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i zákona) Významný rušivý aţ
likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část;
významné narušení ekologických nárokŧ stanoviště nebo druhu, významný
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze zadání
záměru, nelze jej eliminovat.

-1

Mírně
negativní
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nárokŧ stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu. Je moţné jej vyloučit navrţenými zmírňujícími
opatřeními.

0

Bez vlivu

Záměr nemá ţádný vliv.

+1

Mírně
pozitivní
vliv

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nárokŧ stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.

+2

Významný
pozitivní
vliv

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení
ekologických nárokŧ stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
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Konkrétní kritéria, jeţ definují hladinu "významného negativního vlivu" dle odst. 9 § 45i
ZOPK, resp. dle směrnice o ptácích (79/409/EHS) a směrnice o stanovištích (92/43/EEC) lze stanovit
na základě analogie s přístupem pouţívaným při hodnocení míry významnosti vlivŧ v jiných
evropských zemích (Percival 2001, Bernotat 2007). Za významný negativní vliv je typicky
povaţována přímá a trvalá ztráta části stanoviště druhu či typu přírodního stanoviště, které jsou
předmětem ochrany EVL nebo PO. Za hlavní kritérium (hladinu významnosti vlivu) lze povaţovat
dotčení více neţ 1% rozlohy typu přírodního stanoviště či 1% velikosti populace evropsky
významného druhu, nebo ptačího druhu na území dané EVL, resp. PO (Bernotat 2007, Percival 2001).

Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů realizace záměru na předměty ochrany
PO a EVL
Předloţené posouzení vlivŧ záměru „Obchodní centrum Kroměříţ“ uvádí moţné dopady
realizace a provozu stavby na předměty ochrany EVL Stonáč a celistvost, v jejíţ blízkosti se
dotčené území nachází. Vliv záměru na další EVL a PO, nacházející se v širším regionu lze
vzhledem k jeho charakteru a lokalizaci apriori vyloučit.
Moţné vlivy plánovaného záměru „Obchodní centrum Kroměříţ“ na hodnocené
předměty ochrany soustavy Natura 2000 jsou, dle doporučení metodiky MŢP, uvedeny v
následující Tab. 2.
Tab. 2: Vyhodnocení míry vlivu záměru na předměty ochrany Evropsky významné lokality Stonáč
Předmět ochrany
Kuňka
obecná
(Bombina
bombina); kód: 1188

Míra vlivu záměru*
-1

Popis
Na základě zpracovaného hydrologického
posouzení (Linhartová, Procházka 2011) lze
konstatovat, ţe nedojde k dotčení z hlediska
poklesu zvodnění v prostoru EVL Stonáč (vliv
0). V nejbliţší vzdálenosti se hranice EVL a
dotčené lokality nachází cca 100 m (cenná území
pro kuňku se nacházejí cca 500 m ve střední části
EVL). V prostoru mezi EVL a lokalitou stavby
se nachází orná pŧda. Z hlediska výskytu a
vývoje kuňky ohnivé prostředí nevhodné.
Disperzi jedincŧ z prostoru Stonáče do území
dotčeného stavbou lze prakticky vyloučit (vliv 0,
přesto lze doporučit některá zmírňující opatření,
viz kap. V). V dotčeném území obchodního
centra Kroměříţ nebylo identifikováno vhodné
prostředí pro vývoj a výskyt kuňky (vliv 0). Svod
dešťových vod z parkovacích ploch a ploch
budov je plánován do toku Stonáče. Při
přívalových deštích (zejména v jarním období)
mŧţe dojít k rozkolísání prŧtokŧ ve Stonáči.
Tento vliv moţno povaţovat za potenciálně
mírně negativní (vliv -1). Stejně tak nelze
povaţovat zaústění kalných dešťových vod
přímo do toku Stonáče na vhodné, viz znečištění,
okamţité zvýšení prŧtoku (-1).

*

Hodnota významnosti vlivu na předmět ochrany je stanovena dle "Metodiky hodnocení významnosti vlivŧ při posuzování
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisŧ (MŢP ČR 2007)" a to
následovně: 0 ... záměr nemá ţádný prokazatelný vliv, -1 ... mírně negativní vliv, -2 ... významně negativní vliv; ** prioritní
druh/stanoviště ochrany EU
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IV.III. Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost* EVL a PO
Předkládaný záměr „Obchodní centrum Kroměříţ“ představuje záměr, který je situován mimo
území EVL a PO. Jedná se ale o záměr v jehoţ blízkosti se nachází EVL Stonáč. Vzhledem
k charakteru záměru a charakteru předmětného druhu ochrany EVL Stonáč, je moţno
očekávat mírně negativní vliv na celistvost EVL a vymezeného předmětu ochrany – kuňky
ohnivé. Dotčení celistvosti vyplývá z případného rozkolísání prŧtoku ve Stonáči v dŧsledku
svodu odpadních dešťových vod. Negativní vliv rozkolísání prŧtokŧ ve Stonáči je moţno řešit
převedením svodu odpadních vod do řeky Moravy (viz kap. V).
IV.IV. Vyhodnocení možných kumulativních vlivů
Recentně nejsou navrhovány ţádné stavby ani jiné záměry, jeţ by měly kumulativně
negativní vztah k řešenému záměru. Perspektivně bude vhodné uvaţovat o zhodnocení
kumulativních vlivŧ v souvislosti s uvaţovanou modernizací tratě č. 303 Kroměříţ - Hulín a
v souvislosti s výstavbou protipovodňových hrází po obvodu intravilánu Bílan. Kumulativní
vlivy záměru na vymezené předměty ochrany EVL Stonáč lze tudíţ hodnotit jakoţto
nevýznamné.
IV.V. Vyhodnocení variant záměru
Záměr je předkládán invariantně. Hodnocení aktivní varianty záměru tudíţ provedeno ve
vztahu ke stávajícímu stavu (varianta nulová = bez realizace záměru).
Realizace nulové varianty znamená ponechání lokality ve stávajícím stavu. Realizace
aktivní varianty (předloţený projektový záměr) znamená moţné mírné dotčení lokality EVL
Stonáš a to v dŧsledku zaústění dešťových odpadních vod. Tyto dešťové vody by při
přívalových deštích v jarním období mohly mít mírně negativní vliv na organismy toku
Stonáče. Variantní úpravou záměru, tedy převedením svodu dešťových vod do Moravy lze
tento vliv zcela eliminovat (viz kap. V).

*

Celistvostí v případě PO a EVL rozumíme udrţení kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických
funkcí ve vztahu k předmětŧm ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémŧ nadále fungovat
zpŧsobem, který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu.
Tento pojem je také nutno chápat v širokém smyslu jako integritu nejen topografickou či geografickou, ale téţ
časovou, populační apod.
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V. OPATŘENÍ K PREVENCI PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ
ZÁMĚRU
Přestoţe předloţený záměr neznamená významné dotčení vymezených předmětŧ
ochrany soustavy Natura 2000 (viz výše), bylo by v rámci zmírňujících opatření vhodné
uplatnit tato opatření:


Dle návrhu hydrologické studie (Linhartová, Procházka 2011) odvést odpadní dešťové
vody z budov a parkovacích ploch společně se splaškovými vodami samostatnou
kanalizací, nebo zaústění do Wolfova splávku, který je umístěn na opačné straně
silnice I/47, je zatrubněn a je zaústěn do řeky Moravy severně nad Kroměříţí.



Lze doporučit, před zahájením výkopových prací, území stavby zabezpečit z východu
ochrannou fóliovou stěnou. Takto lze předejít případnému prŧniku obojţivelníkŧ do
místa stavby. Význam ochranné bariérové stěny bude zejména v období jarního tahu
zvířat.



V případě, ţe při výkopových pracích budou vznikat větší kaluţe, tŧně, bude vhodné
tyto pravidelně kontrolovat a případné odlovené jedince (ţáby, čolci, plazi apod.)
repatriovat do blízkého EVL Stonáč. Tuto činnost by bylo vhodné zajistit konkrétní
určenou a proškolenou/znalou osobou (viz tzv. ekologický dozor stavby).
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VI. ZÁVĚR POSOUZENÍ
Uvaţovaný záměr „Obchodní centrum Kroměříţ“ představuje vybudování nového stavebního
objektu (viz prodejní haly, parkoviště, napojení infrastruktury, svod odpadních vod) na orné
pŧdě. Záměr je lokalizován při SV okraji města Kroměříţ. Obchodní centrum je situováno
mimo lokality soustavy Natura 2000, ale do blízkosti EVL Stonáč. Záměr je předkládán
invariantně.
Na základě vyhodnocení moţných vlivŧ záměru na populace druhŧ, jejich biotopy a
vymezené typy evropsky významných stanovišť je moţno uzavřít, že předložený záměr
nebude mít významný negativní vliv na celistvost, ani na předmět ochrany PO a EVL
soustavy Natura 2000. V rámci eliminace případných negativních vlivŧ při výstavbě a
provozu záměru lze doporučit respektovat výše uvedená opatření (viz kap. V).

V Ostravě
6. března 2011
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Stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992, v platném znění, Krajského úřadu Zlínského kraje, č. j.:
KUZL 4723/2011, ze dne 21.ledna 2011, k záměru Obchodní centrum Kroměříž.
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Odborné vyjádření k problematice potenciální změny hydrologického režimu v lokalitě EVL Stonáč
v důsledku výstavby a provozu Obchodního centra Kroměříž.
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Rozhodnutí o prodloužení autorizace zpracovatele posouzení podle § 45i zák. 114/1992 Sb., v platném
znění (č.j. 630/3434/04).
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Místo uvažované stavby Obchodního centra Kroměříž, v návaznosti na komunikaci I/47 Kroměříž –
Hulín. Výběžek lesního porostu (při pravém okraji snímku) představuje západní okraj EVL Stonáč.

Místo uvažované stavby Obchodního centra Kroměříž, v návaznosti na stávající zástavbu města
Kroměříž.
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Tok Stonáč a navazující měkký luh (EVL Stonáč). Patrné je zejména vysrážení železitých solí v místě
zvodněného náplavu (k.ú. Bílany).

Luční tůň v návaznosti na intravilán Bílan (centrální část EVL Stonáč). Významný biotop pro výskyt a
vývoj kuňky ohnivé (Bombina bombina).
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