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ÚVOD, METODOLOGIE A CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRŮ
LEGISLATIVNÍ RÁMEC A ZPŮSOB POSOUZENÍ
Předkládané posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (v tomto případě posouzení
vybraných záměrů návrhu Územního plánu Pasohlávky, dále též „SEA posouzení“) vychází
z legislativního rámce, jenž je upraven dvěma základními právními předpisy – zákonem č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá ze změn provedených
zákonem č.93/2004 Sb. (dále též ZPV) a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon, dále též SZ). Tento zákon, který nabyl účinnosti dne
1.1.2007, je též někdy označován jako „nový stavební zákon“, neboť nahradil do té doby
platný stavební zákon z roku 1976.
Pro vlastní SEA posouzení jsou zásadní § 10a („Předmět posuzování vlivů koncepce na
životní prostředí“) a §10i („Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního
rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí“).
Jak vyplývá z §10a Zákona, předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou
koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 Zákona,
zpracovávané mimo jiné též v oblasti územního plánování.
Dále se pak postupuje podle §10i, z něhož mimo jiné vyplývá, že „při posuzování vlivů
politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí se postupuje
podle stavebního řádu a v rozsahu podle odstavců 2 – 5; ...“. Z uvedených odstavců má pak
pro toto předkládané SEA posouzení zásadní význam odstavec 3, v němž se stanoví, že
„ministerstvo a orgán kraje jako dotčené orgány ve smyslu stavebního zákona při pořizování
politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace stanoví požadavky na obsah a
rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí...“.
Na základě dílčího stanoviska vydané odborem životního prostředí (OŽP) Krajského úřadu
Jihomoravského kraje (KÚJMK) pro potřeby vydání koordinovaného stanoviska, v němž byl
stanoven požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu Pasohlávky na životní prostředí
(SEA hodnocení) ze dne 21.8.2008 (č.j. JMK 101760/2008) a konkretizovány plochy, pro něž
bude hodnocení SEA zpracováno.
Dále z hlediska zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
OŽP jako orgán ochrany přírody příslušný na základě ustanovení § 77a odstavce 3 písmo w)
zákona, vydal stanovisko podle § 45i odstavce 1 zákona,ve kterém vyloučil významný vliv
na Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti soustavy Natura 2000.
Správa chráněné krajinné oblasti Pálava vydala stanovisko, kde uvádí: „Na základě
působnosti správ chráněných krajinných oblastí pro výkon státní správy v ochraně přírody a
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krajiny vymezené § 78 zákona (z. č. 114/1992 Sb. pozn. autor) nám nepřísluší
k předloženému návrhu se vyjadřovat... .“
Jak již bylo řečeno, s odkazem na §10i odst.1 ZPV se dále postupuje podle SZ. Pro SEA
posuzování je významný §19 odst. 2 NSZ, v němž se stanoví, že „úkolem územního plánování
je také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního
plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen "vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území"); jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí (dle zák. č
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP) zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a
posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany
přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil (dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny).“ Jak tedy vyplývá z tohoto odstavce, předkládané SEA posouzení by mělo
být zakomponováno do šířeji pojatého „vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj“, které by
mělo být nedílnou součástí textové části ÚPD zpracované autorizovaným architektem urbanistou.
Podle uvedené Přílohy NSZ je také strukturováno předkládané SEA posouzení – tzn. že,
jednotlivé body Přílohy v podstatě tvoří jednotlivé názvy kapitol tohoto posouzení.
Pro SEA hodnocení byly použity různé odborné podklady.

HBH Projekt spol. s r.o.
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CHARAKTERISTIKA HODNOCENÝCH ZÁMĚRŮ – SPECIFIKACE DLE REGULATIVŮ
Navrhované plochy (splňují-li zákonné podmínky) jsou v rámci předkládaného „SEA
hodnocení“ posuzovány dle zák. č. 100/2001 Sb., Příloha č.1 - kategorie II. V předkládaném
hodnocení zákonné podmínky splnily níže uvedené plochy a jsou posuzovány dle bodu,
Zákona:
Bod 1.2

Bod 1.3

Bod 10.6

Bod 10.8

Bod 10.11
Bod 10.13

–
Restrukturalizace pozemků v krajině, využívání neobdělávaných
pozemků nebo polopřirozených oblastí k intenzivnímu zemědělskému
využívání, uvedení zemědělské půdy do klidu na ploše od 10 ha.
–
Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové
poměry (např.: odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy,
lesnicko-technická meliorace, atd.) na ploše od 10 – 15 ha.
–
Skaldové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o
celkové výměře nad 3000 m² zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže
s kapacitou na 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
–
Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové,
cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních
právních předpisů.
–
Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení na ploše nad
1 ha.
–
Tématické areály na ploše nad 5000m².

DP P 03 – plochy záchytných parkovišť
Záměr je určený pro výstavbu parkoviště osobních automobilů. Plocha se nachází na pozemku
chátrajícího areálu bývalého skladu a zčásti na parkovišti s cca 100 parkovacími místy.
Rozloha plochy je cca 1 ha. Plocha bude posuzována dle zák. č. 100/2001 Sb., Příloha č.1 kategorie II, bod 10.6.
Navržené regulativy pro plochy DP
Hlavní využití: parkoviště pro osobní i nákladní automobily, bez omezení velikosti.
Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně,
související technická infrastruktura, související a doprovodná vybavenost (prodejní stánky).
Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,
jako např. stavby pro bydlení, rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské
vybavení, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového
hospodářství.
Podmínky prostor uspořádání: nejsou stanoveny
Pozn.: Pro plochu bylo zpracováno oznámení záměru (Výstavba komplexu Moravia Thermal oznámení záměru)
firmou Amec v listopadu 2008 a ukončeno ve zjišťovacím řízení (v 17.2.2009, č.j.: JMK 151712/2008), kde se
v závěru uvádí, že uvedený záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
HBH Projekt spol. s r.o.
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životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V oznámení byla zpracována imisní a hluková studie. Z hlediska
„SEA posouzení“ slouží tyto modelové studie jako orientační. Pokud jsou v textu zmiňovány, tak pouze jako
příklad možné zátěže pro představu potencionálního zatížení.

OS P 04 – plochy pro prodej, služby, ubytování, stravování
Posuzovaná plocha se nachází na území fungujícího hotelu Termál (hotel s restaurací) a zčásti
na ploše obytných bungalovů, které v současnosti slouží veřejnosti. Rozloha plochy záměru je
2,2 ha. Plocha bude posuzována dle z. 100/2001 Sb. dle přílohy č.1 kategorie II bod 10.11.
Navržené regulativy pro plochy OS
Hlavní využití: pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby.
Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a
rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní
automobily.
Nepřípustné využití: pozemky bydlení v rodinných a bytových domech, pozemky staveb pro
rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí
překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod,
občanské vybavení vyššího významu, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i
velké stavby odpadového hospodářství.
BR Z 08,09 – bydlení v rodinných domech
Plochy jsou vyjmuty ze ZPF (v současnosti intenzivně zemědělsky obhospodařované území)
východně od obce Pasohlávky. Celková rozloha záměrů je cca 15,6 ha. Vzhledem k tomu, že
plochy spolu sousedí, jsou posuzovány jako celek. Mezi plochami prochází dle stávající
platné ÚPD navrhované LBK asi 20 m široké. Plochy budou posuzovány dle zák. č. 100/2001
Sb., Příloha č.1 - kategorie II, bod 1.2.
Navržené regulativy pro plochy využitím BR
Hlavní využití: pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech
Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a
rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, občanské vybavení
místního významu1, parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 10 parkovacích míst,
řadové garáže o úhrnné kapacitě do 10 míst, rodinné vinné sklepy.

1

Občanské vybavení místního významu: jedná se o občanské vybavení, které
slouží převážně obyvatelům přilehlého území (maloobchodní a stravovací služby, zařízení péče o děti,
předškolní zařízení, sportovní a relaxační zařízení). Přitom plocha pozemku maloobchodních zařízení nesmí
přesáhnout 1000 m2, slouží obyvatelům širšího území, ale nemá negativní vliv na pohodu prostředí (stavby
ubytovacích zařízení o kapacitě do 12 lůžek, stavby pro sociální služby, školská zařízení, zdravotnická zařízení,
stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely).
Občanské vybavení vyššího významu: jedná se o občanské vybavení, které má nadmístní význam (např.
hotely, motely, motoresty, maloobchodní zařízení o ploše pozemku nad 1000 m2, velkoobchodní zařízení,
HBH Projekt spol. s r.o.
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Nepřípustné využití: bydlení v bytových domech, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní
účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a
činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu,
skladování a velkoobchod, občanské vybavení vyššího významu, dopravní terminály a centra
dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství.
Podmínky prostorového uspořádání: připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží, u
objektů v souvislé uliční zástavbě musí výška objektů (římsy) zohlednit výšku okolních
staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku.
Koeficient zastavění plochy se nestanovuje.
OS Z 13,14 – plochy pro prodej, služby, ubytování, stravování
Plochy se nacházejí v severní části zastavěného území Pasohlávky. V území plochy OS Z 13
se nachází chátrající zemědělská budova, geotermální vrt Pasohlávky 2G. Zbytek území tvoří
plochy pole a bývalých zahrad. Jelikož jsou plochy navrženy vedle sebe (rozděleny jsou
navrhovanou zelení o šířce cca 10 m), budou posuzovány jako celek. Celková rozloha záměrů
je cca 7,1 ha. Plochy budou posuzovány dle z. 100/2001 Sb. dle přílohy č.1 kategorie II bod
10.11.
Regulativy viz výše OS P 04
OV/OT 16 – plochy občanského vybavení / plochy pro tělovýchovu a sport
Plocha je v předkládaném hodnocení navrhována s možností OV a OT. V kapitolách 5, 6, 7 je
posuzována vždy jako dva různé záměry. Plocha se nachází na severní periferii zastavěného
území Pasohlávek. Asi ze třetiny bude vyjmuta ze zemědělsky obhospodařovaného území,
třetina leží ladem a na třetině se rozkládá bývalý areál zahradnictví. Celková rozloha záměrů
je cca 3,3 ha. Plocha bude posuzována dle z. 100/2001 Sb. dle přílohy č.1 kategorie II bod
10.8 a 10.6.
Regulativy pro plochy OV jsou:
Hlavní využití: pozemky staveb a zařízení občanského vybavení místního významu i vyššího
významu (např. staveb pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, vzdělávání a
výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu
obyvatelstva).
Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a
rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní
automobily.
Nepřípustné využití: pozemky bydlení v rodinných a bytových domech, pozemky staveb pro
rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí
pozemky pro sportovní činnost o velikosti nad 1000 m2). Dále se jedná o občanské vybavení náročné na
dopravní obsluhu.
HBH Projekt spol. s r.o.
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překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod,
dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství.
Podmínky prostorového uspořádání: v plochách OV se připouští objekty o výšce do 11 m (od
upraveného terénu po římsu střechy), u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost
objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice
jako celku.
Koeficient zastavění plochy se nestanovuje.
Regulativy pro plochy OT jsou:
Hlavní využití: pozemky pro tělovýchovu a sport.
Přípustné využití: pozemky související občanské vybavenosti (např. stravovacích popř.
ubytovacích zařízení), místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a
rekreační zeleně, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily.
Nepřípustné využití: pozemky bydlení v rodinných a bytových domech, pozemky staveb pro
rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí
překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod,
občanské vybavení vyššího významu, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i
velké stavby odpadového hospodářství.
Odlišné podmínky využití jsou stanoveny pro plochy OT označené Z 59 a Z 60. Tyto
plochy budou sloužit výhradně pro realizaci golfového hřiště a souvisejících zařízení
občanské a technické vybavenosti.
Podmínky prostorového uspořádání: v plochách OT se připouští objekty o výšce do 11 m (od
upraveného terénu po římsu střechy), u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost
objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice
jako celku.
Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,6, u ploch Z59 a Z60 na 0,08.
OL Z 19-30,57,75 – plochy určené k lázeňským účelům
Plochy záměrů se nacházejí většinově na zemědělsky využívaných polích. Plochy Z 57 a 75
zasahují do navrhovaného LBC Pobřežní háj. Plochy Z 29,30 zasahují do pobřežní vegetace a
na plochách Z 27,28 se nachází bývalý sad. Celková rozloha areálu je cca 17 ha. Plochy tvoří
jádro lázeňského komplexu, doplňují se a mají stejné zaměření, proto jsou posuzovány jako
celek. Plochy budou posuzovány dle z. 100/2001 Sb. dle přílohy č.1 kategorie II bod 10.13.
Navržené regulativy pro plochy využitím OL
HBH Projekt spol. s r.o.
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Hlavní využití: pozemky staveb a zařízení lázeňského charakteru (např. staveb lázeňských
ubytovacích objektů, sanatorií, objektů pro zdravotní služby, sociální služby).
Přípustné využití: pozemky občanského vybavení místního významu slučitelné s hlavním
využitím, místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační
zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily.
Nepřípustné využití: pozemky bydlení v rodinných a bytových domech, pozemky staveb pro
rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí
překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod,
dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství.
Podmínky prostorového uspořádání: v plochách SL se připouští objekty o výšce do 15 m (od
upraveného terénu po římsu střechy).
Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,2.
OV Z 31,32 – plochy občanského vybavení
Plochy záměrů se nachází na zemědělsky využívaném poli a části ovocného sadu. Celková
plocha záměru je 1,45 ha. Plochy se doplňují a mají stejné zaměření, proto jsou posuzovány
jako celek. Plochy jsou posuzovány dle přílohy č.1 z. 100/2001Sb. kategorie II bod 10.6.
Regulativy viz výše Z 16 – OV plochy občanského vybavení
OS Z 33-37 – plochy pro prodej, služby, ubytování, stravování
Plochy záměrů se nachází na zemědělsky využívaném poli a zbytku ovocného sadu asi 150m
jižně od vrcholu Hradisko. Celková rozloha areálu je cca 8,9 ha. Plochy se doplňují a mají
stejné zaměření, proto jsou posuzovány jako celek. Plochy budou posuzovány dle z. 100/2001
Sb. dle přílohy č.1 kategorie II bod 10.11.
Navržené regulativy viz výše OS P 04.
Pozn.: Pro plochy OS Z 33,34,35 bylo zpracováno oznámení záměru (Výstavba komplexu Moravia Thermal
oznámení záměru) firmou Amec v listopadu 2008 a ukončeno ve zjišťovacím řízení (v 17.2.2009, č.j.: JMK
151712/2008), kde se v závěru uvádí, že uvedený záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V oznámení byla zpracována imisní a
hluková studie. Z hlediska „SEA posouzení“ slouží tyto modelové studie jako orientační. Pokud jsou v textu
zmiňovány, tak pouze jako příklad možné zátěže pro představu možného zatížení..

OV Z 38 – plochy občanského vybavení
Plocha se nachází na zemědělsky využívané ploše pole. Celková rozloha plochy je 5,9 ha.
Plocha je posuzována dle přílohy č.1 z. 100/2001Sb. kategorie II bod 10.6.
Regulativy viz výše Z 16 – OV plochy občanského vybavení.
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OA Z 39 – archeopark
Plocha se nachází na vrcholu Hradisko na území polí a vinic.
Vymezené území má rozlohu 9,95 ha. Plocha bude posuzována dle z. 100/2001 Sb. dle
přílohy č.1 kategorie II bod 10.13.
Navržené regulativy pro plochy využitím OA
Hlavní využití: replika archeologického nálezu (římského opevněného sídliště)
Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a
rekreační zeleně, související technická infrastruktura.
Nepřípustné využití: pozemky bydlení v rodinných a bytových domech, pozemky staveb pro
rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí
překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod,
občanské vybavení vyššího významu, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i
velké stavby odpadového hospodářství.
Podmínečně přípustné využití: pozemky staveb a zařízení pro kulturu a obchodní prodej,
stravování (vše pouze v replikách původních objektů).
SO Z 40,41 – plochy smíšené obytné
Plochy se nacházejí východně od zastavěného území Pasohlávky. Mezi posuzovanými
plochami se nachází pás vegetace asi 50m širokým. Budou posuzovány jako celek, protože
mají stejné zaměření a jsou navrženy v těsné blízkosti. Celkový zábor činí cca 13,1 ha. Plochy
jsou posuzovány dle přílohy č.1 z. 100/2001Sb. kategorie II bod 10.6 a 1.2.
Navržené regulativy pro plochy využitím SO:
Hlavní využití: pozemky pro bydlení, pozemky pro občanské vybavení místního významu
Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a
rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní
automobily o velikosti do 20 parkovacích míst, vinné sklepy.
Nepřípustné využití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž
negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity,
veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro
výrobu, skladování a velkoobchod, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i
velké stavby odpadového hospodářství.
Podmíněně přípustné využití: pozemky pro občanské vybavení vyššího významu a pozemky
nerušící výroby – obojí za podmínky, že svým charakterem a kapacitou významně nezvýší
dopravní zátěž v obytném území.
Podmínky prostorového uspořádání: připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží, u
objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb,
aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku.
HBH Projekt spol. s r.o.
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Koeficient zastavění plochy se nestanovuje.
U Z 40 platí: Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií.
Podmínkou pro rozhodování o změnách v území není zpracování regulačního plánu.
Etapa realizace nebyla stanovena.
Územní studie upřesní polohu veřejných prostranství (§7 odst.2 vyhl.č. 501/2006 Sb. ve znění
vyhl.č. 269/2009 Sb.) o úhrnné výměře nejméně 4300 m2.
Alespoň polovina uvedené výměry bude umístěna v jihovýchodní části plochy, v návaznosti
na LBC, a bude tvořena parkovou zelení.
SO Z 42-46 – plochy smíšené obytné
Plochy záměrů se nacházejí většinově na zemědělsky využívaných polích a do části zasahuje
pozůstatek ovocného sadu. Plochy záměrů jsou umístěny pod jižní částí vrcholu Hradisko.
Plochy jsou navrženy vedle sebe, budou posuzovány jako celek. Celkový zábor plochy činí
6,75 ha. Plochy se doplňují a mají stejné zaměření, proto jsou posuzovány jako celek. Plochy
jsou posuzovány dle přílohy č.1 z. 100/2001Sb. kategorie II bod 10.6 a 1.2.
Navržené regulativy viz výše SO Z 40,41
SO Z 47-51– plochy smíšené obytné
Plochy záměrů se nacházejí většinově na zemědělsky využívaných polích a do části zasahuje
pozůstatek ovocného sadu. Plochy záměrů jsou umístěny pod jižní částí vrcholu Hradisko.
Plochy jsou navrženy vedle sebe, budou posuzovány jako celek. Celkový zábor plochy činí
14,1 ha. Plochy jsou posuzovány dle přílohy č.1 z. 100/2001Sb. kategorie II bod 10.6 a 1.2.
Navržené regulativy viz výše SO Z 40,41
OT Z 56 – plochy pro tělovýchovu a sport
Plocha je navrhována na severu od zastavěného území Pasohlávek. Jedná se výhradně o
zemědělsky využívanou půdu – pole. Celkový zábor činí 2,74 ha.
Plocha je posuzována dle přílohy č.1 z. 100/2001Sb. kategorie II bod 10.8.
Navržené regulativy viz výše Z 16 – OT
OT Z 58, P 05 – plochy pro tělovýchovu a sport
Plocha Z 58 se nachází na zemědělsky využívané půdě. Plocha P 05 se rozkládá na území,
které je v současnosti využíváno veřejností. Slouží k ubytování rekreantům u VD Nové
Mlýny. Na parcele jsou rozmístěny bungalovy / apartmány. Plochy se doplňují a mají stejné
zaměření, jsou situovány v těsné blízkosti, proto jsou posuzovány jako celek. Celková rozloha
posuzovaných ploch je 5,5 ha. Plochy jsou posuzovány dle přílohy č.1 z. 100/2001Sb.
kategorie II bod 10.8.
Navržené regulativy viz výše Z 16 – OT

HBH Projekt spol. s r.o.

15

Brno, září 2009

Územní plán Pasohlávky – SEA posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

Pozn.: Pro plochu OT Z 58 bylo zpracováno oznámení záměru (Výstavba komplexu Moravia Thermal oznámení
záměru) firmou Amec v listopadu 2008 a ukončeno ve zjišťovacím řízení (v 17.2.2009, č.j.: JMK 151712/2008),
kde se v závěru uvádí, že uvedený záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V oznámení byla zpracována imisní a hluková studie.
Z hlediska „SEA posouzení“ slouží tyto modelové studie jako orientační. Pokud jsou v textu zmiňovány, tak
pouze jako příklad možné zátěže pro představu možného zatížení..

OT Z 59,60 – plochy pro tělovýchovu a sport
Plochy jsou vyjmuty ze zemědělsky obhospodařovaných území severně od obce Pasohlávky.
Celková rozloha záměrů je cca 86,2 ha. Plochy jsou posuzovány dle přílohy č.1 z.
100/2001Sb. kategorie II, bod 10.8.
Tyto plochy budou sloužit výhradně pro realizaci golfového hřiště a souvisejících zařízení
občanské a technické vybavenosti.
Navržené regulativy viz výše Z 16 – OT
OT Z 61 – plochy pro tělovýchovu a sport
Záměr leží v LBC Velký Žleb asi 1km západně od obce. Návrh občanského sportovního
areálu. Výměra plochy je 0,94 ha. Jelikož se rozloha záměru blíží limitní velikosti, bude
v posouzení také zahrnuta. Plocha je posuzována dle přílohy č.1 z. 100/2001Sb. kategorie II,
bod 10.8.
Navržené regulativy viz výše Z 16 – OT
NV Z 65 – plochy vodní a vodohospodářské
Plocha se nachází nejjižněji ze všech posuzovaných ploch - na k. ú. Mušov. Výměra pozemku
je cca 13,3 ha. Plocha bude posuzována dle z. 100/2001 Sb. dle přílohy č.1 kategorie II bod,
bod 1.2 a 1.3.
Navržené regulativy pro plochu využitím NV:
Hlavní využití: vodohospodářské stavby, které slouží zajištění podmínek pro nakládání
s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a
plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod
a ochrany přírody a krajiny.
Přípustné využití: pozemky vodních ploch, koryt vodních toků6) a jiné pozemky určené pro
převažující vodohospodářské využití. Přípustné je rekreační využití vodních ploch – koupání,
slunění, rybaření, včetně výstavby související občanské a technické vybavenosti (šatny,
občerstvení, hygienické vybavení).
Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,
jako např. stavby pro bydlení, rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské
vybavení nesouvisící s přípustným využitím, dopravní terminály a centra dopravních služeb,
stavby odpadového hospodářství.
6)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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Podmínky prostor uspořádání: nejsou stanoveny
DP Z 70 – plochy záchytných parkovišť
Plocha navazuje na silnici I52 hned naproti výjezdu z atc Merkur na zmiňovanou komunikaci.
Celková rozloha navrhované plochy je 0,5 ha – asi 200 parkovacích míst. Plocha bude
posuzována dle z. 100/2001 Sb. dle přílohy č.1 kategorie II bod 10.6.
Navržené regulativy viz výše DP P 03
OV Z 74 – plochy občanského vybavení
Posuzovaná plocha v současnosti slouží jako pole. Celkový zábor půdy činí 5,9 ha. Plocha je
posuzována dle přílohy č.1 z. 100/2001Sb. kategorie II bod 10.6.
Navržené regulativy viz výše Z 16 – OV plochy občanského vybavení

Pozn.: Předkládané hodnocení SEA se týká ploch navrhovaných v rámci ÚPD – nejedná se
tedy o posouzení konkrétního záměru, a to i přesto, že slovo „záměr“ může být v textu použito.
V rámci SEA není hodnocení pro konkrétní záměr možné ani účelné, a to nejen z důvodu, že
detailní projektové informace ještě většinou nejsou k dispozici, ale hlavně z důvodu zachování
„univerzálnosti“ ÚPD. Tzn., že hodnoceny jsou plochy, na nichž může vzniknout daný záměr
vymezený regulativy v různých projektových modifikacích.
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1. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA
VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
Hodnocená územně plánovací dokumentace, resp. hodnocené navržené plochy DP P 03; OS P
04; OT P 05; BR Z 08,09; OS Z 13,14; OV Z 16; OL Z 19-30; OV Z 31,32; OS Z 33-37; OV
Z 38; OA Z 39; SO Z40,41; SO Z 42-46; SO Z 47-51; OT Z 56, 58-61; DP Z 70; OV Z 74,
OL Z 75 mají vztah k platné legislativě, která ošetřuje problematiku a cíle ochrany životního
prostředí v ČR. Mezi základní zákony patří především zákon č. 17/1992, o životním prostředí,
zák. č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, a další „složkové“ zákony jako je zák. č.
254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), zák. č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), zák. č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon), zák.
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a ve vztahu k ÚPD také významně
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně
souvisejících prováděcích předpisů (vyhlášky, nařízení) k uvedeným zákonům.
Úkoly a cíle územního plánování jsou na státní úrovni řešeny v Politice územního rozvoje
České republiky2. Ve vztahu k hodnocené ÚPD (resp. k hodnocený plochám) jsou zásadnější
hlavně tyto stanovené republikové priority:
– Vytvářet vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území (udržitelný rozvoj
území).
– Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury.

2

Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci
územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj
důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské unie.
Dokument Politika územního rozvoje ČR (PUR) určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování
v republikových, mezinárodních, nadregionálních a přeshraničních souvislostech, určuje strategii a základní
podmínky pro naplňování těchto úkolů a stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území. V Politice územního rozvoje se rovněž vymezují oblasti se zvýšenými požadavky
na změny v území, které svým významem přesahují území jednoho kraje, a dále stejně významné oblasti se
specifickými hodnotami a se specifickými problémy a koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury.
Pro vymezené oblasti, koridory a plochy se stanovují kritéria a podmínky pro rozhodování o možnostech změn
v jejich využití.

HBH Projekt spol. s r.o.

18

Brno, září 2009

Územní plán Pasohlávky – SEA posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

– Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny.
– Při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu přírody, tak i
hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel. Hledat přitom vyvážená řešení.
– Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu
nezastavěného území. Vytvářet předpoklady především pro nové využívání
opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského
a jiného původu).
– Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy
cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), obzvláště ve
specifických oblastech, s cílem zachování a rozvoje jejich hodnot.
Řešené území leží v rozvojové oblasti OB3 Brno3, v rozvojové ose OS10 Rozvojová osa
(Katowice–) hranice Polsko/ČR/–Ostrava–Lipník nad Bečvou–Olomouc–Brno–Břeclav–
hranice ČR/Slovensko (–Bratislava) , specifické oblasti koridorů a ploch dopravy, koridorů a
ploch technické infrastruktury vymezených v Politice územního rozvoje ČR k řešenému
územnímu plánu.
Obec Pasohlávky je součástí řešeného Územním plánem velkého územního celku
Břeclavsko (ÚP VÚC Břeclavsko)4. Z uvedené územně plánovací dokumentace vyplývají
pro ÚP Pasohlávky tyto požadavky:
respektovat trasu a koridor navržené rychlostní komunikace R52
respektovat mezinárodní cyklistickou stezku (Jantarová stezka)
respektovat OP přírodních léčivých zdrojů I. a II. Stupně
respektovat hlavní vodovodní řád
respektovat přírodní limity využití území (území Natury 2000, chráněná území)
respektovat koncepci řešení nadregionálního a regionálního územního systému
ekologické stability
respektovat koncepci rozvoje vodního hospodářství, založenou Plánem rozvoje
vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
V souladu s ust. §25 - §29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v
platném znění, byly zpracovány územně analytické podklady (ÚAP) správního obvodu obce
s rozšířenou působností Pohořelice5. Dle ÚAP podmínky vhodné k rozvoji lázeňství se
3

Rozvojová oblast OB 3 je uvedena, protože oblast zasahuje do územního celku SÚ s rozšířenou působností
města Pohořelice
4
ÚP VÚC Břeclavsko byl schválen dne 9.11.2006 Plenárním zasedáním zastupitelstva KÚ JMK pod č. usn.
921/06/Z14
5
Obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany
veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů
nebo vyplývajících z vlastností území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování
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nacházejí v k.ú. Pasohlávky a Mušov. V současné době je připraveno zainvestování dopravní
a technické infrastruktury. Tato investice podporovaná Jihomoravským krajem je největším
rekreačním a turistickým rozvojovým projektem v regionu Jihomoravského kraje s
prokazatelnými mezinárodními ambicemi. Pro tuto lokalitu byla zpracována následující
dokumentace:
 ÚPn SÚ obce Pasohlávky
 ÚPn SÚ obce Pasohlávky, Změna č.1 – 2002
 Pasohlávky - rozvoj lázeňství a navazujících aktivit - 2003
 Urbanisticko-krajinářská studie Lázeňské a rekreační zóny Pasohlávky - 2005
 Pasohlávky - rozvoj lázeňské a rekreační zóny – 2005
 Pasohlávky - rozvoj lázeňské a rekreační zóny: Páteřní komunikace a sítě / DÚR –
2005
 Pasohlávky - marketing Lázeňské a rekreační zóny Pasohlávky – 2005

Léčebné lázně vhodně doplňují strukturu nabídky pro cestovní ruch u významné turistické
lokality Nové Mlýny s rozvojovými možnostmi rekreačních prostorů. Lázeňská oblast je
vymezena na poloostrově pod vrcholem Hradisko. Oblast zaručuje dostatečný prostor pro
realizaci uceleného lázeňského komplexu.

Ve vztahu k hodnocené ÚPD je dále významná „Koncepce ochrany přírody
Jihomoravského kraje“, jejímž cílem je vytvořit funkční koncepční systém ochrany přírody
a krajiny, tj. stanovit systém pravidel a opatření pro ochranu a vytváření ekologicky stabilní
krajiny, při zachování biologické rozmanitosti a trvale udržitelného rozvoje. V dokumentu je
podrobně analyzován současný stav přírodního prostředí, přesněji všech jeho nejdůležitějších
složek (zemědělských, lesních a vodních ekosystémů) ale i zhodnocení stavu krajiny, zvláště
chráněných území, památných stromů, populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Na tomto základě jsou formulovány nejdůležitější úkoly a opatření v oblasti ochrany přírody
a krajiny (úkoly jednak na úseku obecné ochrany přírody při péči o územní systémy
ekologické stability, lesní ekosystémy, zemědělské ekosystémy, vodní ekosystémy, druhy
volně žijících a planě rostoucích rostlin i krajinný ráz, jednak na úseku zvláštní ochrany
přírody při péči o zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
a památné stromy ale i úkoly v oblasti ekonomických a informačních nástrojů).

udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. (dle zákona 183/2006
Sb. §26 odst. 1)
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Dalším významným koncepčním dokumentem je „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Jihomoravského kraje“ (2004 s průběžnou aktualizací). Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
území kraje (dále jen PRVKJMK) je zpracován na základě § 4 zákona 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů ( zákon o vodovodech a kanalizacích). Je základním prvkem plánování
v oboru vodovodů a kanalizací a má za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně
vodohospodářské infrastruktury kraje. Je zpracován s výhledem do roku 2015.
Z hlediska ploch mající vztah k rozvoji turistiky je významným dokumentem „Program
rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 – 2013“. V tomto
koncepčním materiálu je jednak analyzován současný stav (území Pasohlávek se nachází
v území se zastoupením prakticky všech turistických atraktivit – tzn. kulturně-historických,
přírodních, sportovních, ...) a jednak jsou navrhovány způsoby a hlavní směry dalšího
rozvoje.
K hodnoceným záměrům (plochám) má také vztah dokument „Vyhodnocení situace
zemědělství“. Tento materiál do značné míry rozebírá bonitu a míru ohrožení půd v rámci
celého Jihomoravského kraje. Vztah VSZ k posuzovaného záměru vyplývá z nutných záborů
ZPF. V tomto smyslu však VSZ neobsahuje konkrétněji definovaný závěr, a hodnocení
záborů tak zůstává plně v rukou odpovědného orgánu ochrany ZPF.
Významným dokumentem je také „Program rozvoje Jihomoravského kraje“ (PR JMK) a
„Strategie rozvoje Jihomoravského kraje“ (SR JMK). Program rozvoje kraje je základním
střednědobým programovým dokumentem k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje
s důrazem na sociálně ekonomickou sféru. Konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity
ve formě konkrétních opatření a projektů, určuje jejich nositele a stanoví způsob
implementace a financování. Důležitá východiska pro tvorbu Programu rozvoje kraje
představují všechny relevantní strategické, programové a koncepční dokumenty, obsahující ve
svých záměrech věcný nebo územní dopad na podmínky rozvoje kraje. Podstatnou měrou
byla tato východiska zapracována do aktualizovaného návrhu Strategie rozvoje kraje. V
Programu rozvoje kraje jsou tato východiska konkretizována s větší mírou podrobnosti a to
pro takové oblasti a okruhy priorit, v nichž se bude kraj přímo i nepřímo podílet na jejich
realizaci. PR JMK je tedy dokumentem obsahujícím již konkrétní kroky realizované krajem
k podpoře jeho rozvoje. Priority specifikované v PR JMK někdy nepokrývají vyčerpávajícím
způsobem veškeré spektrum oblastí zařazených v SR JMK, ale jsou výběrem nosných témat
rozvoje kraje, zúženým i z důvodu časového horizontu, pro něž je PR JMK zpracováván (jde
o období let – 2007 – 2009), na rozdíl od SR JMK, jejíž horizont realizace je cca do roku
2016. Z hlediska hodnocených záměrů lze konstatovat, že v těchto koncepčních a
strategických dokumentech jsou zahrnuty obdobné faktory a doporučení jako v materiálech
uvedených výše.
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Na státní úrovni pak dále existují různé podpůrné programy, které jsou zaměřeny na podporu
konkrétních projektů s cílem optimalizovat a zlepšit jejich dopad na ŽP. Z těchto programů
jmenujme hlavně Operační program Životního prostředí (hl. Prioritní osa 6 – Zlepšování
stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity; 6.3 – Obnova krajinných
struktur) a Program péče o krajinu6.
Uvedené programy jsou potenciálně aplikovatelné např. pro plochu OV1 a případně též OT1 a
OT2, a to hlavně v případě vhodně a citlivě zpracovaných projektů s akcentovanými principy
ochrany ŽP.

6

Operační program Životní prostředí byl vypracován Ministerstvem životního prostředí na základě usnesení
vlády ČR č. 175 ze dne 22. února 2006 k návrhu Národního rozvojového plánu České republiky pro léta
2007-2013. Rozpracovává prioritu „Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“ prioritní osy „Životní
prostředí a dostupnost“ Národního rozvojového plánu pro období 2007-2013 a priority „Životní prostředí
a dostupnost dopravy“ Národního strategického referenčního rámce ČR 2007-2013 (NSRR). Prostřednictvím
priority „Životní prostředí a dostupnost dopravy“ je realizován strategický cíl NSRR „Atraktivní prostředí“.
Národní program PPoK je nastaveny doplňkově k Operační program životního prostředí, který vytváří rámec
pro přípravu projektů, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti.

HBH Projekt spol. s r.o.

22

Brno, září 2009

Územní plán Pasohlávky – SEA posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

2. INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD
BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

2.1. Současný stav životního prostředí
2.1.1. Charakter krajiny
Řešené území má charakter mozaikovitě uspořádané kulturní krajiny se značně různorodou
strukturou, v níž se ve větších plochách střídají intenzivně využívané zemědělské pozemky,
extenzivní sady s trvalými travními porosty a vinicemi. Do katastru obce významně zasahuje
ze SV od zastavěného území lesní porosty listnatého typu. Dominantním znakem je rozsáhlá
vodní plocha VD Nové Mlýny (jižně od obce), což je kaskáda tří na sebe navazujících
nádržích, situovaných v prostoru soutoku řeky Svratky a Dyje. Území není výrazně výškově
členěno hladina Horní nádrže VD Nové Mlýny (zvané Mušovská) se nachází ve výšce 171,54
m n. m, zatímco nejvyšší bod území - vrchol Hradisko - 220 m n.m..
Přibližně odhadovaný KES7 pro k.ú. obce Pasohlávky činí 1,17.

2.1.2. Klimatické poměry
Řešené území se dle Mapy klimatických oblastí Československa (Geografický ústav ČSAV,
1971) nachází v naší nejteplejší klimatické oblasti T 4, která je charakteristická velmi
dlouhým, velmi teplým a velmi suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým
jarem a podzimem a krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým
trváním sněhové pokrývky8.

7

KES – koeficient ekologické stability se vypočítává z velikosti zastoupení jednotlivých specifických ploch dle
následujícího vzorce: KES = (lesní půda + rybníky + ost. vodní plochy + louky + pastviny + sady) /
(zastavěné a zpevněné plochy + orná půda + chmelnice).
Ekologická stabilita je prostřednictvím KES hodnocena jako nízká (KES<0,39), střední (KES 0,39 – 1,89)
nebo vysoká (KES>1,9). Hodnotu KES je však, zvláště v tomto případě, nutno chápat pouze jako orientační
ukazatel, neboť ve výpočtu není zohledněna struktura, reprezentativnost, kvalita ani funkčnost jednotlivých
segmentů.
8
Průměrné trvání sněhové pokrývky je vymezeno daty 1.12. a 11.3., úhrnem však v tomto období sněhová
pokrývka leží pouze 40 dní a dosahuje max. výšky 15 – 25 cm.
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Průměrná roční teplota je cca 9,6 °C. Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou
cca 19,6 °C, nejchladnějším leden s průměrnou teplotou pohybující se mezi -1,5 °C. Roční
úhrn srážek v dlouhodobém průměru činí přibližně 571 mm (z toho 367 mm připadá na
vegetační období).9
Orientačně je převládajícím hlavním směrem proudění větrů v dlouhodobém ročním průměru
proudění západní (40-50 %), následované prouděním východním (30-35 %). Největrnějším
měsícem je duben, následovaný listopadem.

2.1.3. Ovzduší
Území obce Pasohlávky patří do působnosti stavebního úřadu Pohořelice. Dle „Sdělení
odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2005“ (Věstník MŽP, březen 2007, částka 3) se obec
Pasohlávky nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší10, a to pro překročení
24hodinových imisních limitů PM10 (dle Sdělení bylo takto postiženo 100 % území v
působnosti staveb. úřadu Pasohlávky). Ostatní sledované škodliviny (NO2, benzen a B(a)P11)
v dotčeném území imisní limity nepřekročily.

2.1.4. Geomorfologické a geologické poměry
Geomorfologie
Geomorfologicky se jedná o provincii Západní Karpaty, subprovincii Vněkarpatské sníženiny,
oblast Západní vněkarpatské sníženiny, celek Dyjsko-svratecký úval. Zastavěné území obce a
severní část k.ú. Mušov spadá do podcelku Dyjsko-svratecká niva. Severozápadní část k.ú.
Pasohlávky náleží k podcelku Drnholecká pahorkatina, okrsku Olbramovická pahorkatina.
Jižní část k.ú. Mušov se nalézá v podcelku Dunajovické vrchy, okrsku Dunajovická sníženina.

Geologie
Většina posuzovaných ploch leží západně od zastavěného území obce Pasohlávky především
v okolí vrcholu Hradisko (220 m n.m.), kde převládají terciérní (neogén) vápnité jíly, písky a
štěrky. Nachází se zde menší segmenty bazální a okrajové klastiky a deluviofluviální hlinito
písčité sedimenty. Další zájmová území ležící severo-západně od zastavěného území
Pasohlávky, počítají s podklady výše zmíněnými a jsou překryty kvarterními fluviálními
sedimenty (písčitými štěrky a štěrky - starší riss). Plochu vytyčenou nejzápadněji lze
9

Uvedené údaje platí pro stanici Mikulov
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se podle zákona č. 86/2002 Sb.,o ochraně ovzduší, v platném znění
vymezují jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém došlo k překročení hodnoty imisního limitu
pro jednu nebo více znečišťujících látek. Jako nejmenší územní jednotky, pro kterou jsou oblasti se zhoršenou
kvalitou vymezeny byla zvolena území stavebních úřadů.
11
Polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren
10
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charakterizovat jako kombinace terciérních (neogén) vápenitých písků a jílů s terciérními
(pleistocén) sprašemi a sprašovými hlínami s malým segmentem deluviofluviálních
hlinitopísčitých sedimentů.

Nerostné suroviny

V řešeném území nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj.12

Radonové zatížení
Dle radonové mapy ČR lze očekávat nízký až střední radonový index.

Tektonické poměry a přirozená seismicita
V území nejsou evidována poddolovaná území. Severovýchodně od vrcholu Hradisko asi
250m se nachází potencionální oblast sesuvu „Mušov“.

2.1.4. Hydrologické a hydrogeologické poměry a vodní zdroje
Hydrologické poměry
Zájmové území přísluší do povodí Dyje13 (č. hydrolog. pořadí 4-14-02-001 III.). V dotčeném
území je na Dyji zbudováno VD Nové Mlýny s tím, že na k.ú. Pasohlávky se nachází Nádrž
Nové Mlýny I. – horní (zvaná Mušovská) a Nádrž Nové Mlýny II. – střední (zvaná
Věstonická).
Vodní nádrž Nové Mlýny – horní:
Tok: Dyje; km 58,085 provozovatel: Povodí Moravy, s.p. – závod Dyje; zemní hráz 6,4 m
vysoká, 2484 m dlouhá v koruně; zatopená plocha nádrže je 527,5 ha, max. hloubka je 4,5 m,
stálé nadržení je 7,49 mil. m³ bez zásobního objemu, celkový objem 12,2 mil. m³. Účel nádrže
– akumulace vody pro zajištění závlahových odběrů, trvalé zajištění minimálního průtoku
snížení povodňových průtoků rybářské využití rekreace a vodní sporty, odstranění komářích
kalamit trvalým zatopením bahnitých ploch; uvedení do provozu - 1978
Vodní nádrž Nové Mlýny – střední:
Tok: Dyje; km 53,770; provozovatel: Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje; Zemní hráz 7,0 m
vysoká, délka v koruně 1365 m, vodní plocha měří 1030,8 ha, max. hloubka 5,3 m; stálý
objem 19,6 mil. m³, celkový objem 34,0mil. m³. Účel nádrže - akumulace vody pro
zemědělské závlahy, průmysl a zajištění odběrů pro Rakousko; trvalé zajištění minimálního
průtoku; zajištění minimálních průtoků v síti drobných vodních toků a kanálů pod VD; snížení
povodňových průtoků; povodňování lužních lesů; chov ryb; vytvoření podmínek pro rozvoj
12
13

Katastrem Mušova prochází průzkumné území Dolní Dunajovice II pro těžbu ropy a zemního plynu
Pramení v Rakousku ve výšce 410 m n. m., přitéká na naši státní hranici jižně od Uherčic, ústí zprava do
Moravy u Moravského Jánu v 148 m n. m., plocha povodí 13418 km2, délka toku 305,6 km; průměrný průtok
u ústí 43,89 m3/s; vodohospodářsky významný tok; pstruhová voda od hráze nádrže Vranov po nádrž Znojmo,
dále pak mimopstruhová
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cestovního ruchu a rekreace; energetické využití; zlepšení hygieny, čistoty vody a likvidace
komářích kalamit v oblasti nádrží; uvedení do provozu - 1981.
Na katastrálním území se nachází celá řada potoků, některé periodické. Za zmínku stojí potok
Pasohlávky 32 A (2,413), který vytéká z LBC Velký žleb. Je zde zmíněn, protože
potencionálně může být zasažen provozem střelnice, která je také předmětem posouzení (OT
Z 61). Předpokládá se možné ovlivnění toku díky zvýšenému výskytu olova v území
(brokovými nábojnicemi).
Pro katastrální území obce Pasohlávky a Mušov neplatí tzv. „Nitrátová směrnice“. Obec
nebyla zařazena do Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o
používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních
opatření v těchto oblastech.
Dle nařízení vlády č 61/2003 Sb, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, se všechny povrchové vody na
území České republiky vymezují jako citlivé oblasti. (§10, odst.1)

Hydrogeologické poměry
Pro území, v němž se nachází hodnocené plochy je typický průlinový kolektor kvartérních
fluviálních písčitých štěrků teras spodnopleistocenního stáří. Transmisivita v těchto místech
cca 1.10-3 – 6.10-3 m2.s-1. Do území hodnocených ploch zasahuje komplex většího počtu
nepravidelně se střídajících izolátorů (vápnité jíly, případně litothamniové vápence) a
průlomových kolektorů (písky, štěrky). V takových místech je transmisivita 1.10 – 1.10-3
m2.s-1 .
Studovaná oblast se nachází na pomezí dvou hydrogeologických rajónů, a to 1643 Kvartér
Svratecký – jižní část, 2241 Dyjsko-svratecký úval.
V řešeném území se nenachází CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod).

Vodní zdroje a jímací zařízení významná z hlediska hodnocených lokalit
Obec Pasohlávky je zásobena vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu a je připojena na
skupinový vodovod Hustopeče, který zásobuje celkem 19 měst a obcí nebo jejich
administrativních částí. Zdrojem skupinového vodovodu jsou tři samostatná jímací území
(Nová Ves, Vranovce I, II, Iváň).

Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných
pásem
V k.ú. Pasohlávky a k.ú. Mušov se nacházejí dva zdroje přírodní minerální vody, vrty Mušov
- 3G a Pasohlávky - 2G. Voda z vrtů je Na-Cl typu, obsahující sulfan, vykazuje velmi příznivé
parametry a lze ji hodnotit jako zdroj termy, který je možné exploatovat pro balneologické i
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rekreační účely. Vrt Mušov - 3(G) má osvědčení přírodního léčivého zdroje, pro vrt
Pasohlávky - 2(G) toto osvědčení dosud nebylo vydáno. Kolem obou vrtů byla stanovena
ochranná pásma I. stupně přírodních léčivých zdrojů. Na základě hydrogeologického šetření
bylo vymezeno toto OP kruhem o poloměru 50 m. 14
Do OP II. stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky spadají následující katastrální území:
Branišovice, Pohořelice, Přibice, Vranovice, Troskotovice, Vlasatice, Nová Ves, Ivaň,
Pasohlávky a Mušov.
Termální vody obsahují při teplotě 46-48°C 9-10 mg H2S v litru vody. Obsahem sirovodíku
dosahují kvality v České republice ojedinělé. Vydatnost zdroje Mušov G3 – 17 l/s.

2.1.5. Půda
Zemědělské plochy v území
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu (ZPF) při územně plánovací
činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ)15, kterým jsou – na základě
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č.j.
OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 110/1993 Sb. –
přiřazeny třídy ochrany zemědělské půdy (I. – V.).
Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější zemědělské půdy, které je možno odejmout ze ZPF pouze
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové
stavby zásadního významu.
Do II. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s nadprůměrnou produkční schopností, ze ZPF odnímatelné
pouze podmíněně a jen podmíněně zastavitelné.
Do III. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s relativně průměrnou produkční schopností, využitelné pro
eventuální zástavbu.
Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s relativně podprůměrnou produkční schopností, využitelné
pro výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s velmi nízkou produkční schopností, pro zemědělské
využití postradatelné.

Převážná většina ZPF v k.ú. Pasohlávky spadá do tř. ochrany III. V části území se však
nachází i nejkvalitnější půdy s tř. ochrany I. Z ploch náležejících do ZPF připadá vysoké
procento na plochy sadů, polí, zahrad, luk a pastvin s trvalým travním porostem (TTP).
Detailnější charakteristika jednotlivých dotčených druhů a typů půd je uvedena v kapitole 3.
14

Rozhodnutí č.j.: ČIL – 62-442-21.10.1996/4522

15

Dle §1 vyhl.č.327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a
postup pro jejich vedení a aktualizaci, je BPEJ charakterizována klimatickým regionem (první číslice kódu),
hlavní půdní jednotkou (druhá a třetí číslice kódu), sklonitostí a expozicí (čtvrtá číslice kódu) a hloubkou
půdy (pátá číslice kódu).
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Lesní pozemky
Pozemky PUPFL se v území nachází v relativně malé míře. Ochranné pásmo lesa je 50m;
vzhledem k budoucím možným záměrům, bylo ochranné pásmo lesa určeno na 25m pro
plochy záměrů dotčeným tímto pásmem. Plochy : BR Z 08,09; OS Z 13,14; OV/OT Z 16;OA
Z 39; OT Z 56, 59-61; OV Z 74 zasahují do ochranného pásma lesa.

2.1.6. Biogeografické poměry
Dle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996; M.Culek, 2004) se zájmové
území nachází v severopanonské podprovincii na pomezí Dyjsko-moravského bioregionu
(4.5), Lechovického bioregionu (4.1) a Mikulovského regionu (4.2) s tím, že hranice je
výrazná hl. po stránce vegetační a geomorfologické.
Pro Dyjsko-moravský bioregion je typická klasická nivní morfologie s výskytem vyvýšenin
hrúdů16. Bioregion náleží do 1. vegetačního stupně, s jasným vztahem k panonské provincii.
Území bylo od pravěku osídleno, na hrúdech ležela významná centra Velké Moravy, přesto se
zde zachovaly lužní pralesy a rozsáhlé nivní louky. I přes narušení vodního režimu úpravami
zde má řada druhů a společenstev nejreprezentativnější zastoupení v rámci celé České
republiky. Řada jihovýchodních prvků zde má hranici areálu, např. jasan úzkolistý(Fraxinus
angustifolia). Biodiversita je vysoká, obohacená splavenými druhy. Fauna řeky Moravy, i přes
úpravy a znečištění má široké spektrum organismů černomořského povodí. Potenciálně
převažující vegetací jsou lužní lesy. Uvedené charakteristiky platily pro území Pasohlávek hl.
v období před realizací vodního díla Nové Mlýny. V současnosti je prakticky celá část
katastru, která náležela k tomuto bioregionu, zatopena a relikty uvedených znaků tak zůstaly
zachovány pouze v menší míře na březích nádrží či na ostrovech (hl. prostor PR Věstonická
nádrž,PP Dolní Mušovský luh, PP Betlém).
Lechovický bioregion je tvořen štěrkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostrůvky
krystalinika. Převažuje zde 1. dubový vegetační stupeň, na severních svazích pak 2. bukovodubový stupeň. Potenciální vegetace je řazena do dubohabrových hájů a teplomilných
doubrav, omezeně i šípakových doubrav. Bioregion představuje část severopanonské
podprovincie ovlivněné srážkovým stínem, sousedstvím hercynských bioregionů a s
charakteristickým výskytem acidofilních druhů. Bioregion je starosídelní oblastí, proto je
dnes biodiverzita nízká, je zde však přítomna řada mezních prvků, probíhá řada okrajů areálů.
Významné zastoupení mají submediteránní, ve fauně pontomediteránní druhy.
Typická část Mikulovského bioregionu je tvořena členitou pahoraktinou na vápnitých
třetihorních sedimentech a vysokým bradlem jurských vápenců. Vegetačními jednotkami jsou
převážně teplomilné, na strmějších svazích jižního sektoru šípákové doubravy a skalní stepi,
na mírnějších svazích a úpatích dubohabrové háje. Typicky je zde vyvinut 1. dubový
16

Pozůstatky starých říčních teras a písečných přesypů.
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vegetační stupeň i s hojným dubem šípákem a dubem cerem, na severních svazích je i 2. a 3.
vegetační stupeň. Z biogeografického hlediska má bioregion mimořádný význam, představuje
nejtypičtější panonský bioregion České republiky a právě zde jsou také nejlépe vyvinuta
společenstva na tvrdých skalních podkladech s velkou stanovištní diverzitou. Přestože území
bylo od dávného pravěku souvisle osídleno, dodnes se zachovala značná pestrost biocenóz.
Uvedené charakteristiky platí jižní část katastru Mušova, které leží na severu bioregionu.
Na katastru obce jsou zastoupeny druhy biochor s tím, že hodnocené záměry se nachází
v těchto biochorách: 1RN – Plošiny na zahliněných štěrkopíscích 1. v.s., homogenní; 1PB –
Pahorkatiny na slínech 1. v.s.; 1RB – Plošiny na slínech 1.v.s. – homogenní.

2.1.7. Instituty ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny
Územní systémy ekologické stability17
NADREGIONÁLNÍ ÚSES
Ve vztahu k nadregionálnímu a regionálnímu ÚSES je podstatný společný územně technický
podklad (ÚTP) Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí ČR, týkající
se regionálních a nadregionálních ÚSES ČR.
NRBK K 161 - Soutok – Údolí Dyje - dlouhý biokoridor vedený údolím řeky Dyje v jižní
části kraje (okresy Znojmo a Břeclav) s drobnými přesahy do Rakouska. Nadregionální
biokoridor vychází z NRBC 109 Soutok (řeky Moravy a Dyje) v k.ú. Lanžhot, od kterého
směřuje údolím řeky Dyje k severozápadu, k novomlýnským nádržím, kde se postupně stáčí k
jihozápadu okolo Drnholce směrem ke státní hranici s Rakouskem a dále v souběhu s hranicí
směrem ke Znojmu, kde je zaústěno do NRBC 28 Údolí Dyje. Biokoridor prochází pouze
okrajovou jižní částí území po pravém břehu horní a střední vodní nádrže. V celém průběhu v
okrese Břeclav má dvě osy. Jednu s cílovými vodními a druhou s cílovými nivními
ekosystémy. V západní části (okr. Znojmo) v návaznosti na NRBC 28 Údolí Dyje však krátce
s cílovými mezofilními hájovými ekosystémy. Do os NRBK je vloženo několik regionálních
biocenter.

17

Dle §3 odst.1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické
stability krajiny (ÚSES) definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní (lokální), regionální a
nadregionální systém ekologické stability. Základními skladebnými částmi (prvky) ÚSES, tvořícími jeho
povinnou součást, jsou biocentra a biokoridory.
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REGIONÁLNÍ ÚSES
RBC Vrkoč (342) – Rozkládá se na ploše 50ha, pouze část RBC se nachází v k. ú. Mušov
(severní část). Jedná se o lužní les, vegetaci tvoří směs dřevin lužního typu dubového
vegetačního zamokřené hydrické řady.
LOKÁLNÍ ÚSES
K potencionálnímu ovlivnění může dojít u LBC Velký žleb, LBC Vrbiny, LBC Pobřežní háj.
LBC Velký žleb u ovčárny
k.ú.: Pasohlávky
Rozloha: 16 ha
Význam: místní
Funkce: funkční biocentrum
Geobiocenologická typizace: nezjištěna
Charakteristika lokality: Společné biocentrum společenstev údolního luhu, stepních lad,
xerotermních strání a akátových houštin.Ve vlhkém, stabilizovaném údolním luhu z dřevin
převažují ve stromovém patře vrby a v keřovém bez černý. Bylinné patro je tvořeno
především svízelem přítulou a kopřivou. Druhově nejpestřejší je horní část luhu. Polokulturní
louky přecházejí ve stepní lada obsahují bohaté xerotermní společenstvo. Roztroušeně se
vyskytují keře hlohu, trnky, růže. Pro akátiny je charakteristický doprovodný výskyt
nitrofilních a ruderálních druhů. Okraje lokalit jsou ohroženy šířením polních plevelů.
LBC Vrbiny
k.ú.: Pasohlávky
Rozloha: původně 1 ha, nyní stanovena na nejmenší možnou rozlohu 3 ha
Význam: místní
Funkce: jádro výhledového biocentra
Geobiocenologická typizace: 1BD3-4
Charakteristika lokality: Meliorované koryto potoka, lemované nesouvislým porostem vrb a
bezu černého je nejvhodnějším místem pro existenci typického geosystému v katastrálním
území obce. Při průzkumech v červnu 2001 bylo pozorováno hnízdění dravců.
Návrh opatření: Posilování přirozeně skladby podle STG a postupné plošné rozšiřování na
minimálně 3 ha.
LBC Pobřežní háj,
k.ú.: Mušov
Rozloha: 3,5 ha
Význam: místní
Funkce: jádro výhledového biocentra
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Geobiocenologická typizace: 1BD2. 1BD3, (1B5)
Charakteristika lokality: Pro akátiny je charakteristický doprovodný výskyt nitrofilních a
ruderálních druhů. Bylinné patro je tvořeno především svízelem přítulou a kopřivou. Okraje
lokalit jsou ohroženy šířením polních plevelů.
Návrh opatření: Posilování přirozené skladby podle STG, zabránit šíření akátu a omezit
hnojení na přilehlých polích. Do BC zahrnout i těžbou štěrku poškozené plochy po jejich
rekultivaci.
Ostatní LBC v území, u kterých se nepředpokládá jejich ovlivnění
LBC Malý žleb
k.ú.: Pasohlávky
Rozloha: 3 ha Význam: místní
Funkce: funkční biocentrum
Geobiocenologická typizace: nezjištěna
Charakteristika lokality: louky a pastviny s doprovodnou zelení místního vodního toku
Návrh opatření: Ponechat přirozenému vývoj i, popř. doplnit přirozenou skladbu podle STG.
LBC Nový luh
k.ú.: Pasohlávky
Rozloha: 3 ha
Význam: místní
Funkce: funkční biocentrum
Geobiocenologická typizace: 1CD4, 1BC3
Charakteristika lokality: Lužní les s druhovým složením charakteristickým pro nádržemi zatopené luhy.
Převažuje topol černý, dále vrba, místy jilm a javor jasnolistý. V podrostu dominuje svízel přítula a kopřiva.
Návrh opatření: Ponechat přirozenému vývoj i, popř. doplnit přirozenou skladbu podle STG.
LBC Mušovské hradisko
k.ú.: Mušov
Rozloha: původně 1 ha, nyní stanovena na nejmenší možnou rozlohu 3 ha
Význam: místní
Funkce: jádro výhledového biocentra
Geobiocenologická typizace: nezjištěna
Charakteristika lokality: Svažité pozemky mezi vinnými sklepy a hradiskem. Část pozemku cca 1ha je porostlý
břehovou zelení.
Návrh opatření: Posilování přirozeně skladby podle STG a postupné plošné rozšiřování na
minimálně 3 ha.
LBC U větrolamu
k.ú.: Pasohlávky
Rozloha: původně neurčena, nyní stanovena na nejmenší možnou rozlohu 3 ha
Význam: místní
Funkce: výhledové biocentrum
Geobiocenologická typizace: 1BD3
Charakteristika lokality: Lokalita se nachází mezi větrolamem a závěrem terénní rýhy s křovitým a stromovým
lemováním. Větrolam je tvořen především topolem černým a javorem jasanolistým. Terénní rýha je obklopena
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bezem černým, třešní mahalebkou a švestkami. Je nejvhodnějším místem pro existenci typického geosystému v
katastrálním území obce.
Návrh opatření: Posilování přirozeně skladby podle STG a postupné plošné rozšiřování na min. 3 ha.
LBC U Silnice
k.ú.: Pasohlávky
Rozloha: původně neurčena, nyní stanovena na nejmenší možnou rozlohu 3,2 ha
Význam: místní
Funkce: výhledové biocentrum
Geobiocenologická typizace: nezjištěna
Charakteristika lokality: Lokalita se nachází u silnice III/39614. Jádro biocentra tvoří stávající
lesní remízek - větrolam.
Návrh opatření: Posilování přirozeně skladby podle STG a postupné plošné rozšiřování na min. 3 ha.
LBC Na Krušném
k.ú.: Pasohlávky
Rozloha: původně 2 ha, nyní stanovena na nejmenší možnou rozlohu 3 ha
Význam: místní
Funkce: výhledové biocentrum
Geobiocenologická typizace: nezjištěna
Charakteristika lokality: Lokalita se nachází severně od obce Pasohlávky. Jádro biocentra tvoří stávající lesní
remízek. Návrh opatření: Posilování přirozeně skladby podle STG a postupné plošné rozšiřování na min. 3 ha.
LBC MU 1-5
k.ú.: Mušov
Rozloha: jedná se o soustavu biocenter různé velikosti
Význam: místní
Funkce: výhledové biocentrum
Geobiocenologická typizace: nezjištěna
Charakteristika lokality: Soustava biocenter se nachází na prostřední vodní nádrži Nové Mlýny II. Biocentra jsou
tvořeny stávajícími ostrůvky a břehovými porosty.
Návrh opatření: Posilování přirozeně skladby podle STG
LBC MU 6
k.ú.: Mušov
Rozloha: 10 ha zahrnuje i vodní hladinu, břehové porosty cca 5ha
Význam: místní
Funkce: výhledové biocentrum
Geobiocenologická typizace: nezjištěna
Charakteristika lokality: Lokalita se nachází v jižní části řešeného území k.ú. Mušov. Jádro biocentra tvoří
stávající břehové porosty.
Návrh opatření: Posilování přirozeně skladby podle STG
LBC MU 7
k.ú.: Mušov
Rozloha: 5 ha zahrnuje i vodní hladinu, břehové porosty cca 4ha
Význam: místní
Funkce: výhledové biocentrum
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Geobiocenologická typizace: nezjištěna
Charakteristika lokality: Lokalita se nachází v jižní části řešeného území k.ú. Mušov. Jádro
biocentra tvoří stávající břehové porosty.
Návrh opatření: Posilování přirozeně skladby podle STG

Pozn.: Převzato z ÚP Pasohlávky : Průzkumy a rozbory

Významné krajinné prvky18
VKP ZE ZÁKONA
V řešeném území se nacházejí z obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků lesy,
vodní toky, údolní nivy a rybníky.
REGISTROVANÉ VKP
V území se nenachází žádné VKP registrované ve smyslu zákona §6 zák. č. 114/1992 Sb.

Přírodní park19
V území se nenachází žádný přírodní park.

Zvláště chráněná území20
PR Věstonická nádrž - Prostřední ze tří Novomlýnských nádrží, které byly vybudovány na
řece Dyji a nahradily zde původní lužní lesy, je poměrně mělká nádrž (max.
hloubka 5,3 m) a je lemována umělými břehy z lomového kamene. Uvnitř nádrže
jsou dvě soustavy menších ostrůvků s převážně plevelnou vegetací. Z
naplaveného bahna se budují biokoridory. Při hladině stálého nadržení (170,35 m
n. m.) je uvnitř střední nádrže vynořeno necelých 20 ha ostrůvků ve dvou
soustavách: devět ostrůvků u Dolních Věstonic (tzv. Písky) o rozloze asi 10 ha, a
ostrůvky Kostelní, Hřbitovní, Ivaňský a soustava šesti protáhlých deponií v okolí
mušovského kostela o rozloze asi 8 ha. Při této výšce hladiny je celková vodní
plocha střední nádrže 1013 ha. V nádrži se vzhledem k znečištěné a eutrofizované
vodě nevyskytují až na výjimky, jako např. měkkýši, žádné významnější druhy
živočichů a rostlin. Na ostrůvcích a jejich lagunách byl zaznamenán výskyt
rosničky zelené (Hyla arborea) a skokana zeleného (Rana esculenta).
18

Dle §3 odst.1 písm. b) (tzv. „VKP ze zákona“) a §6 (tzv. „registrované VKP“) zákona č.114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny; významným krajinným prvkem jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotné části krajiny, které utváří její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability.
19
Dle §12 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; přírodní park slouží k ochraně krajinného rázu
s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami.
20
Dle §14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
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Lokalita se stala postupně nejvýznamnějším hnízdištěm husy velké (Anser anser)
u nás (platilo pouze do roku 1995), stále je nejvýznamnějším hnízdištěm rybáka
obecného (Sterna hirundo) a racka chechtavého (Larus ridibundus) v ČR a také
jediným pravidelným hnízdištěm racka černohlavého (L. melanocephalus) ,
bouřního (L. canus) a bělohlavého (L. cachinnans) v ČR. Zároveň představuje
největší pravidelné zimoviště morčáka bílého (Mergus albellus) , husy polní
(Anser fabalis) , h. běločelé (A. albifrons) a jedno z největších zimovišť orla
mořského (Haliaeetus lbicilla) v ČR. Území také patří v naší republice mezi
nejdůležitější tahové cesty mnoha druhů vodních ptáků (kachnovití, racci, rybáci,
bahňáci), i některých pěvců – konipas luční (Motacilla flava) , rákosník
proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) strnad rákosní (Emberiza
schoeniclus).
Součást mokřadu mezinárodního významu Mokřady dolního Podyjí – 1993 (1080
ha z celkové rozlohy 11 500 ha) (viz dále).
PP Betlém – Nadmořská výška 170 m, výměra památky je 10,87 ha. Mokřad u přečerpávající
stanice při severovýchodní hrázi nádrže nové Mlýny II., zvané Věstonická nádrž ,
v Dyjsko–Svratecké nivě, východně od zastavěného území obce pasohlávky.
Lokalita je antropogenního původu, vznikla současně s budováním
novomlýnských nádrží. Porosty procházejí sukcesními změnami, které jsou
sledovány. Výši hladiny v území lze regulovat vybudovaným stavidlem. Na
mokřadních plochách dominuje rákos obecný (Phragmites australis), chrastice
rákosovitá (Phalaroides arundinacea), zblochan vodní (Glyceria maxima), ostřice
ostrá (Carex acutiformis), ostřice pobřežní (Carex riparia). Tyto porosty
přecházejí do vrbin s vrbou bílou (Salix alba), v. křehkou (S. fragalis), v.
nachovou (S. purpurea). V PP Betlém bylo zjištěno 18 druhů vážek. Území
představuje významnou lokalitu obojživelníků (třináct druhů). Najdeme zde i
hnízdiště mokřadních ptáků: husy velké (Anser anser), chřástala vodního (Rallus
aqauticus), motáka pochopa (Cirkus aeruginosus), moudivláčka lužního (remiz
pendulinus), cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides), rákosníka velkého
(Acrocephalus arundinaceus), volavky červené (Ardea purpurea), Trvale tu žije
bobr evropský (Castor fiber).

Natura 200021
Z hlediska zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
OŽP jako orgán ochrany přírody příslušný na základě ustanovení § 77a odstavce 3 písmo w)
zákona, vydal stanovisko podle § 45i odstavce 1 zákona,ve kterém vyloučil významný vliv
21

Dle §3 odst.1 písm.p) a Části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; podrobné
charakteristiky dotčených PO a EVL a jejich předmětů ochrany je uvedeno v práci „Územní plán Dolní
Věstonice – Posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti“ (HBH Projekt, Brno, 2008).
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na Evropsky významnou lokalitu, Ptačí oblast, ani na jinou lokalitu soustavy Natura 2000 a
nebudou v tomto předkládaném hodnocení zvažovány.
Přestože OŽP vyloučil významný vliv, tak vzhledem k tomu, že se na území nachází Ptačí
oblast a Evropsky významná lokalita připojujeme stručnou charakteristiku:
PO Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny - Ptačí oblast byla vymezena nařízením vlády č. 27/2005 Sb.
Předmětem ochrany PO jsou populace orla mořského (Haliaeetus albicilla), rybáka obecného (Sterna
hirundo), husy velké (Anser anser), husy polní (A. fabalis); husy běločelá (A. albifrons) a vodní ptáci
v počtu vyšším než 20 000 jedinců a jejich biotopy.
EVL Mušovský luh – leží podél toku řeky Jihlavy mezi obcí Přibice a střední nádrží vodního díla Nové Mlýny,
představuje komplex jasanovo-olšových lesů temporální a borneální Evropy, nížinných až horských
vodních toků a lokalitu chráněných živočichů s celkovou rozlohou 557,451 ha. Dominantní
společenstvem lokality je tvrdý luh nížinných řek (Fraxino pannonicae-Ulmetum), maloplošně se
vyskytují měkké luhy a fragmentárně v tůních slepých ramenech a kanálech i mokřadní vegetace
rákosin a vodní vegetace. V jižní části přiléhající ke střední nádrži VD Nové Mlýny se nalézá v
lokalitě Betlém zbytek porostů suchého trávníku na hrúdu a mokřad s výskytem řady druhů
obojživelníků. Lokalita představuje významné refugium xylofágního hmyzu s výskytem roháče
obecného(Lucanus cervus). Z vodních savců se zde vyskytuje vydra říční (Lutra lutra).

Další cenná území
Mokřady Dolního Podyjí („Ramsarská lokalita“ – viz též kap. 1) - Tato 11 500 hektarů
velká oblast, vyhlášené v roce 1993, je charakteristická zbytky lužních lesů a luk,
řadou trvalých i periodických tůní, slepých ramen a kanálů. Její součástí je také
střední a dolní nádrž vodního díla Nové Mlýny, které je jedním z nejvýznamnějších
hnízdišť některých vodních ptáků v ČR a významná tahová zastávka a zimoviště
migrujících ptáků, zejména hus. Přestože bylo celé toto území v minulosti na řadě
míst silně poznamenáno vodohospodářskými úpravami a přeměnou lučních porostů
na ornou půdu, zachovalo se zde ještě několik lokalit s jedinečnými společenstvy
korýšů, hmyzu, obojživelníků, plazů i ptáků, ale také význačné druhy rostlin.

Památné stromy22
V území se nenachází žádný památný strom

22

Dle §46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
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2.1.8. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Katastrální území Pasohlávky a Mušov je ve smyslu zákona č. 20/1987, o státní památkové
péči v platném znění, územím s archeologickými nálezy. V řešeném území leží východně od
zastavěného území obce Pasohlávky nemovitá kulturní památka, archeologická lokalita
Hradisko. Na počátku 2. století n. l. zde stával vojenský tábor X. římské legie císaře Marka
Aurelia s množstvím zděných staveb. Jeho hlavní stanoviště na Hradisku u bývalého Mušova
je jednou z nejpozoruhodnějších lokalit na našem území. Je to jediné místo, kde byly doposud
zjištěny stavební památky antické architektury u nás. V době pohnutých válečných událostí
v letech 172 -180 se zde nacházelo velitelské centrum římských legií, které řídilo akce proti
místnímu germánskému obyvatelstvu.
V k. ú. Mušov jako jediný pozůstatek obce Mušov stojí na ostrově románský kostel sv.
Linharta.
Na území se nachází velký počet území archeologického zájmu I. stupně. Zmiňujeme jen ty
lokality, které mohou být přímo ovlivněny navrhovanými záměry:
Poř. č. SAS 34-12-19/20 – Hradisko, Burgstall, Zeiselberg
Poř. č. SAS 34-12-19/23 – Neurissen
Poř. č. SAS 34-12-19/3 – U vodárny
Poř.č. SAS 34-12-19/26 – Zeiselberg, U vodárny
Poř. č. SAS 34-12-24/8 - Waldl Mühlächer, Na pískách, U Dunajovského luku
V území (vrchol Hradisko) se nachází nemovitá kulturní památka 15909/7-1582 zapsaná
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
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2.2. Předpokládaný vývoj životního prostředí, pokud by nebyla
uplatněna územně plánovací dokumentace23
2.2.1. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
PLOŠE DP P 03 – PLOCHY ZÁCHYTNÝCH PARKOVIŠŤ
Plocha se rozkládá na území opuštěného zchátralého zemědělského areálu, který není
v současnosti využíván. Na části záměru je v současnosti parkoviště pro cca 100 osobních
automobilů. Dle platného ÚP je tato plocha navrhována jako smíšené území lázeňské.
Dojde-li k realizaci záměru dle platného ÚP, lze očekávat v nezastavěné části plochy (dle
regulativů KZP 0,2; ve zbytku doprovodná zeleň), výsadbu TTP a dřevinných porostů např.
forma parku, což by byl pozitivní vliv vzhledem ke stávajícímu stavu.
Lze i předpokládat, že budovy zde umístěné by i nadále chátraly (pokud by se dle platného
ÚP záměr nerealizoval), ostatní nezastavěné plochy by nadále zarůstaly a stávající parkoviště
by zřejmě bylo využíváno návštěvníky kempu a hotelu. Vzhledem k tomu, že parkoviště nemá
dostatečně řešený systém čištění odváděných srážkových vod hrozí riziko kontaminace
zejména povrchových a podzemních vod, což lze v současnosti hodnotit jako negativní vliv.
2.2.2. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
PLOŠE OS P 04 – HOTELY, REKREACE SMÍŠENÁ
V současnosti plocha funguje jako hotel s bungalovy a restaurací. Platný ÚP nepočítá se
změnou využití plochy. Vývoj ŽP v případě nerealizování záměrů bude probíhat jako
doposud. Stávající doprovodná výsadbová zeleň bude v případě nerealizování nadále
zachována.
2.2.3. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
PLOŠE BR Z 08, 09 – BYDLENÍ V RD

ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA

Na plochách v současnosti probíhá aktivní obhospodařování a plochy fungují jako pole.
Severní hranice zasahuje do ochranného pásma lesa – les zvláštního určení. Mezi plochami se
nachází v šířce asi 20 m pás zelně.
V případě nerealizování záměru budou moci být plochy i nadále zemědělsky
obhospodařovány bez jakýchkoli omezení, přilehlý větrolam - les zvláštního určení a pás
zeleně bude ovlivňován jako doposud (hnojení). Platný ÚP nepočítá s jiným využitím ploch
než je stávající stav.

23

Vlivy uvedené v této kapitole jsou pouze orientačně nastíněny – podrobný rozbor vlivů vyvolaných
jednotlivými záměry je uveden v kapitole 5. Následující kapitolu lze shrnout konstatováním, že v převážné
většině případů nenastanou vlivy identifikované v kapitole 5 a vývoj by u většiny ploch pokračoval
dosavadním způsobem.
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2.2.4. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
PLOŠE OS Z 13,14 - PLOCHY PRO PRODEJ, SLUŽBY, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ
Na ploše OS Z 14 probíhá intenzivní obhospodařování. Vývoj ŽP na zmíněné ploše v
dotčeném území bude v případě nezrealizování záměru probíhat jako doposud – tzn. že
nedojde k zasažení do plochy pole a plocha bude zřejmě nadále využívána k zemědělské
produkci.
Na ploše OS Z 13 vývoj ŽP v dotčeném území bude v případě nezrealizování záměru probíhat
jako nadále. Na posuzované ploše leží chátrající zemědělský areál, který není využíván. Na
severní a východní hranici plocha zasahuje do bývalých, dnes nevyužívaných zahrad
s množstvím vzrostlých ovocných dřevin. Zbytek plochy je v současnosti využíván k drobné
zemědělské činnosti. Lze předpokládat, že budova zde umístěná by i nadále chátrala a ostatní
nezastavěné a neobhospodařované plochy by zarůstaly přibližně v souladu s „přirozeným“
sukcesním vývojem.
Na ploše se nachází zdroj přírodní minerální vody vrt Pasohlávky - 2G s ochranným pásmem
viz výše 2.1.4 Hydrologické, hydrogeologické poměry a vodní zdroje. Vzhledem
k minimálním aktivitám, které na ploše probíhají se i v budoucnu neočekává jakékoli
výraznější ovlivnění. Dle platné ÚPD jsou plochy navrženy pro smíšeně lázeňskou činnost.
KZP se zpravidla u takových typech záměrů stanovuje v nižších řádech desítek procent. Ve
srovnání s navrhovanou ÚPD, lze takový záměr hodnotit jako pozitivnější zásah do
uvedeného území (daleko větší podíl výsadbové vegetace).
Dále viz kap. 2.3 Komplexní zhodnocení ovlivnění a vývoje ŽP v případě neuplatnění
navrhované koncepce
2.2.5. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
PLOŠE Z 16 – PLOCHA S MOŽNOSTÍ POSOUZENÍ OV A OT
Areál plochy je v současné době částečně využívaný jako pole, částečně slouží jako černá
skládka24 a částečně jako nevyužívaný chátrající výrobní areál. Vývoj ŽP v dotčeném území
bude v případě nezrealizování záměru probíhat jako doposud – tzn. – zemědělsky využívaná
plocha bude moci být i nadále využívána k rostlinné produkci bez omezení.
Plocha s černou skládkou se bude dál využívat tímto způsobem a opuštěný areál by chátral dál
a zarůstal by přirozeným sukcesním vývojem.
2.2.6. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ
PLOŠE OL Z 19-30,57,75 - PLOCHY URČENÉ K LÁZEŇSKÝM ÚČELŮM

ZÁMĚRU NA

Vývoj ŽP v dotčeném území bude v případě nezrealizování záměru probíhat jako doposud –
tzn. že nedojde k zasažení travino-bylinného a dřevinného porostu bývalého sadu (OL Z 28)
ani k záboru zemědělsky využívaných ploch (OL Z19-28) – tyto plochy tedy budou moci být i
nadále zemědělsky obhospodařovány bez jakýchkoli omezení. V pobřežním pásu (OL

24

Doplňující informace viz kapitola 3
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Z 29,30) nedojde k zasažení do pobřežní vegetace a zásahu do rekreanty a turisty hojně
využívané účelové cesty.
Na ploše záměrů se nachází navrhované LBC Pobřežní háj. Navrhovaná plocha OL Z 75,
v současnosti využívána jako autokemp, ze západu částečně zasahuje do zmíněného LBC.
Přes severní část LBC je navržena plocha OL Z 57.
Při uplatnění stávající ÚPD mohou být plochy využity pro: OL Z 19,23-30 zčásti jako plochy
léčebné lázně a jako zeleň, parky, tělovýchova a sport. Plochy OL Z 20-22: zčásti jako zeleň,
parky a tělovýchova, sport. Plocha OL Z 57,75 zůstává bez záměru (není stávající platnou
ÚPD řešena).
V případě realizace záměrů podle platné ÚPD vznikne v místě přibližně podobná koncepce
staveb, jako je v předkládaném posouzení. Společným znakem obou ÚPD (stávající a
navrhované) je vybudovat lázeňský komplex se zázemím. Dále viz kap. 2.3 Komplexní
zhodnocení ovlivnění a vývoje ŽP v případě neuplatnění navrhované koncepce
2.2.7. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
PLOŠE OV Z 31,32 – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Vývoj ŽP v dotčeném území bude v případě nezrealizování záměru probíhat jako doposud –
tzn., že nedojde k zasažení travino-bylinného a dřevinného porostu bývalého sadu, ani
k záboru zemědělsky využívaných ploch. Lze tedy předpokládat, že plochy budou využívány
jako doposud.
V závislosti na daném projektu lze předpokládat, že plocha má potenciál pro rozvoj a
zatraktivnění obce z hlediska turistického aspektu (např. nová nabídka pracovních míst,
„přilákání“ turistů a rekreantů, kteří pak mohou využívat i dalších nabídky služeb v obci)
Dále viz kap. 2.3 Komplexní zhodnocení ovlivnění a vývoje ŽP v případě neuplatnění
navrhované koncepce
2.2.8. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
PLOŠE OS Z 33-37 – PLOCHY PRO PRODEJ, SLUŽBY, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ
Část ploch je navržena na hranici ATC Merkur. Mezi plochami a kempem vede asfaltová
komunikace využívaná návštěvníky a turisty.
Vývoj ŽP v dotčeném území bude v případě nerealizování záměrů probíhat jako doposud –
tzn., že nedojde k zasažení do plochy pole a plochy budou zřejmě nadále využívány
k zemědělské produkci.
Platný ÚP navrhuje plochy s podobným zaměřením jako předkládané hodnocení.
V případě realizace záměrů podle platné ÚPD vznikne v místě přibližně podobná koncepce
staveb, jako je v hodnoceném návrhu ÚPD . Společným znakem obou ÚPD (stávající a
navrhované) je vybudovat lázeňský komplex se zázemím. Dále viz kap. 2.3 Komplexní
zhodnocení ovlivnění a vývoje ŽP v případě neuplatnění navrhované koncepce
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2.2.9. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
PLOŠE OV Z 38 – PLOCHA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
V současnosti je plocha intenzivně využívána jako pole. Stávající platný ÚP zahrnuje tuto
plochu do kategorie záchytných parkovišť. Vývoj ŽP, pokud se navrhované záměry nebudou
realizovat, bude probíhat jako doposud. Plocha bude moci být i nadále zemědělsky
obhospodařována bez jakýchkoli omezení. V případě realizace dle platného ÚP se dá
očekávat spíše negativní vliv na ŽP a to zejména zvýšenou imisní zátěží.
V závislosti na daném projektu lze předpokládat, že plocha má potenciál pro rozvoj a
zatraktivnění obce z hlediska turistického aspektu - Dále viz kap. 2.3 Komplexní zhodnocení
ovlivnění a vývoje ŽP v případě neuplatnění navrhované koncepce
2.2.10. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
PLOŠE OA Z 39 - ARCHEOPARK
Vývoj ŽP v dotčené lokality bude v případě nerealizování záměru pokračovat jako doposud.
Plocha nyní funguje zčásti jako pole, vinice, sousedí s navrhovaným LBC. Plocha tedy bude i
nadále zemědělsky obhospodařována bez jakýchkoli omezení.
Platný ÚP nepočítá s jiným využití než je současný stav
Dále viz kap. 2.3 Komplexní zhodnocení ovlivnění a vývoje ŽP v případě neuplatnění
navrhované koncepce
2.2.11. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
PLOŠE SO Z 40,41 – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA

Půda na ploše SO Z 40 je v současnosti ponechána ladem (neobhospodařované pole). Plocha
SO Z 41 je intenzivně využívána jako pole. Mezi plochami se rozkládá navrhované LBC
Vrbiny a navrhovaný LBK.
Vývoj ŽP v dotčeném území bude v případě nerealizování záměrů probíhat zřejmě jako
doposud – tzn. že nedojde k zasažení do plochy pole a plochy budou zřejmě nadále využívány
k zemědělské produkci (SO Z41).
Dle platného ÚP je plocha SO Z 40 navrhnuta zčásti jako plocha k bydlení a jako plocha
rekreační chatové lokality. Plocha SO Z 41 je zařazena pro účely lázeňství.
Stávajícího ÚP a navržené plochy počítají s rozšířením navrhovaného LBC Vrbiny z 1 ha na 3
ha a respektují jeho hranice.
V případě realizace záměrů podle platné ÚPD vznikne v místě přibližně podobná koncepce
staveb, jako je v předkládaném posouzení. Společným znakem obou ÚPD (stávající a
navrhované) je vybudovat lázeňský komplex se zázemím. Dále viz kap. 2.3 Komplexní
zhodnocení ovlivnění a vývoje ŽP v případě neuplatnění navrhované koncepce
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2.2.12. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
PLOŠE SO Z 42-46 - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA

Vývoj ŽP v dotčeném území bude v případě nezrealizování záměru probíhat jako doposud –
tzn. že nedojde k zasažení travino-bylinného a dřevinného porostu bývalého sadu (SO
Z 42,44) ani k záboru zemědělsky využívaných ploch (OL Z 42-46) – tyto plochy tedy budou
moci být i nadále zemědělsky obhospodařovány bez jakýchkoli omezení.
V případě realizace záměrů podle platné ÚPD vznikne v místě přibližně podobná koncepce
staveb, jako je v předkládaném posouzení. Společným znakem obou ÚPD (stávající a
navrhované) je vybudovat lázeňský komplex se zázemím. Dále viz kap. 2.3 Komplexní
zhodnocení ovlivnění a vývoje ŽP v případě neuplatnění navrhované koncepce
2.2.13. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
PLOŠE SO Z 47 – 51 - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Plochy jsou navrhovány pod jižní částí vrcholu Hradisko. Vývoj ŽP v dotčeném území bude v
případě nezrealizování záměru probíhat jako doposud – tzn. že nedojde k zasažení travinobylinného a dřevinného porostu bývalého sadu (SO Z 47-49), vinic (SO Z 51, 51) ani
k záboru zemědělsky využívaných ploch (SO Z 47- 51) – tyto plochy tedy budou moci být i
nadále zemědělsky obhospodařovány bez jakýchkoli omezení.
V případě realizace záměrů podle platné ÚPD vznikne v místě přibližně podobná koncepce
staveb, jako je v předkládaném posouzení. Společným znakem obou ÚPD (stávající a
navrhované) je vybudovat lázeňský komplex se zázemím. Dále viz kap. 2.3 Komplexní
zhodnocení ovlivnění a vývoje ŽP v případě neuplatnění navrhované koncepce
2.2.14. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
PLOŠE OT Z 56 – PLOCHA URČENÁ PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT
Na ploše OH Z 14 probíhá intenzivní obhospodařování. Z jihu a východu zasahuje do
ochranného pásma lesa – les zvláštního určení. Plocha slouží jako pole. V případě
nerealizování záměru bude moci být plocha i nadále zemědělsky obhospodařována bez
jakýchkoli omezení, přilehlý větrolam - les zvláštního určení a pás zeleně nebude žádným
dalším způsobem ovlivňován.
Platný ÚP nepočítá s jiným využití než je současný stav.

NA

2.2.15. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
PLOŠE OT Z 58, OT P 05 - PLOCHY URČENÉ PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT
Vývoj ŽP v dotčeném území bude v případě nerealizování záměrů probíhat jako doposud –
tzn. že nedojde k zasažení do plochy pole a plochy budou zřejmě nadále využívány
k zemědělské produkci (OT Z 58). OT P 05 je v současnosti využívána jako kemp
s bungalovy.
Platný ÚP navrhuje stejné využití ploch jako předkládaná studie.
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V případě realizace záměrů podle platné ÚPD vznikne v místě přibližně podobná koncepce
staveb, jako je v předkládaném posouzení. Společným znakem obou ÚPD (stávající a
navrhované) je vybudovat lázeňský komplex se zázemím. Dále viz kap. 2.3 Komplexní
zhodnocení ovlivnění a vývoje ŽP v případě neuplatnění navrhované koncepce
2.2.16. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
PLOŠE OT Z 59,60 – PLOCHY URČENÉ PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT
Mezi plochami je vedený VKP „ze zákona“ větrolam – les zvláštního určení s ochranným
pásmem. V současnosti plochy slouží jako pole. Vývoj ŽP v dotčeném území bude v případě
nerealizování záměrů probíhat jako doposud – tzn. že nedojde k zasažení do plochy pole a
plochy budou zřejmě nadále využívány k zemědělské produkci. VKP „ze zákona“ větrolam
nebude jinak ovlivňován.
Platný ÚP nepočítá s jiným využití než je současný stav.
2.2.17. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
PLOŠE OT Z 61 – PLOCHY PRO TĚLOVÝCHU A SPORT
Na ploše funguje střelnice pro sportovní střelbu především brokových zbraní. Realizací (resp.
zanesení uvedené plochy do ÚPD) nedojde ke změně současného stavu.
Plocha a okolí (především jižní směr) je v současnosti zatěžováno zvýšenou koncentrací Pb,
které se do ŽP dostává z vystřelených nábojů25. Riziko zatížení okolního prostředí se může
v tomto případě projevit kontaminací půdy a spodních vod v prostředí. Z hlediska budoucího
vývoje ŽP v lokalitě je na zvážení provedení odborných studií26 se zaměřením na
kontaminaci půdy a spodních, případně povrchových vod.
Pozn.: V současnosti dle aktuálních informací pořádá myslivecké sdružení ročně vždy 4
závody s 80ti závodníky ve 3 disciplínách a 5 – 6 závodů s polovičním zastoupením
zúčastněných (co disciplína to 2x20 výstřelů). Znamená to tedy, že se na zmiňovaných
soutěžích vystřílí zhruba 68 400 nábojů/rok. Pokud předpokládáme, že průměrný brok má
25

V současnosti není žádná legislativa, která by omezovala střílení olověnými broky na sportovních střelnicích.
Jediné legislativní omezení: Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v
ustanovení § 45, který mj. zakazuje s účinností od 31. prosince 2010 používat „olověné brokové náboje“ k lovu
vodního ptactva.
26
Pro ZPF platí Vyhláška č.13/1994 Sb. stanovuje v Příloze č. 1 limit pro olovo pro půdy náležejícího do ZPF
ve výluhu pro lehké půdy ve výši 50mg/kg suš.a pro ostatní půdy 70mg/kg sušiny. Dále pak pro celkový obsah
olova v půdách lehkých ve výši 100 mg/kg suš. a v půdách ostatních ve výši 140mg/kg sušiny.
Pro vodu platí přípustný imisní standard pro povrchové vody podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
je 15 ug/l (látka č. 96) – jedná se o látky nebezpečné a zvlášť nebezpečné. V případě, že se jedná o zdroj nebo
předpokládaný zdroj pitné vody je limit 0,01 mg/l u kategorie A1-cílové,0,25 mg/l u kategori A1-přípustné a
A2,a limit 0,05 mg/l u kategorie A3.
Limity pro podzemní vodu podle Metodického pokynu MŽP (Věstník MŽP 3/1996) v ug/l jsou A=20, B=100,
C=200.
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v nábojnici 32 g broků, znamená to, že se do okolního území (cca 2,5 ha jižním směrem)
dostává ročně cca 2189 kg broků (brok se skládá asi z 95 % z olova, zbytek tvoří legovací
přísady arzen, antimon a jiné kovy) = 2079 kg čistého olova. V přepočtu na metr čtvereční je
průměrné roční zatížení 83,16 g/m² čistého olova v území. Jedná se ovšem pouze o střelbu
v soutěži. Před každou soutěží je umožněn trénink, který s uvedenou statistikou nepočítá.
Reálné číslo by mohlo být vyšší, ale i nižší v závislosti vystřelených a především použitých
nábojů (olověné broky x ocelové broky). Uvedené výpočty slouží především k představě
možného zatížení ŽP v území.
2.2.18. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
PLOŠE NV Z 65 – VODNÍ A VODOHOSPODÁŘASKÉ PLOCHY
Plocha se nachází na jižním pobřeží horní nádrže VD Nové Mlýny, asi 500m od silnice I/52.
Jedná se o plochu celkového výměru cca 13,3 ha. V současnosti plocha slouží jako pole.
Vývoj ŽP v dotčeném území bude v případě nerealizování záměrů probíhat jako doposud –
tzn. že nedojde k zasažení do plochy pole a plochy budou zřejmě nadále využívány
k zemědělské produkci. Plocha okrajově zasahuje do osy NRBK 161 – N. Platný ÚP nepočítá
s jiným využitím než je současný stav, lze také konstatovat, že k potencionálnímu ovlivnění
NRBK 161 – N nedojde.
2.2.19. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
PLOŠE DP Z 70 – PLOCHY ZÁCHYTNÝCH PARKOVIŠŤ
Navrhovaná plocha záchytného parkoviště se nachází v prostoru mezi stávající silnicí I/52 a
plánovanou R52. Platný ÚP nepočítá využitím plochy.
2.2.20. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
PLOŠE OV Z 74 - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Plocha je nyní intenzivně využívána jako pole. Severní část navrhované plochy zasahuje do
ochranného pásma lesa. Vývoj ŽP v případě nerealizování záměru bude probíhat
jako doposud. Plochy budou moci být i nadále zemědělsky obhospodařovány bez jakýchkoli
omezení.
Platný ÚP počítá s využitím plochy k lázeňským účelům.
Záměr vybudování komplexu lázeňství27 povede z hlediska biocenóz k možnosti vytvoření na
ploše záměru park, či promenády s velkým množstvím doprovodné zeleně, což lze hodnotit
jako pozitivní vliv. V případě realizace záměrů podle platné ÚPD vznikne přibližně podobná
koncepce staveb v území, jako je v předkládaném posouzení. Společným znakem obou ÚPD
(stávající a navrhované) je vybudovat lázeňský komplex se zázemím. Dále viz kap. 2.3
Komplexní zhodnocení ovlivnění a vývoje ŽP v případě neuplatnění navrhované koncepce
27

v plochách lázeňství se připouští objekty o výšce do 15 m (od upraveného terénu po římsu střechy).
Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,2.
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2.3 Komplexní zhodnocení ovlivnění a vývoje ŽP v případě
neuplatnění navrhované koncepce
Plochy, které jsou řešeny ve stávající platné ÚPD se v rámci předkládaného SEA hodnocení
posuzují jako tzv. nulové varianty – tzn. tak, jak by mohl probíhat vývoj ŽP v případě
neuplatnění navrhované koncepce. Tyto plochy „nulové varianty“ jsou, podobně jako plochy
aktivní varianty (tzn. plochy navrhované novým ÚP – viz dále kap. 5), hodnoceny s ohledem
na jejich kumul. či synerg. potenciál, a to nejen pro přilehlé okolí, ale i s ohledem na
vzdálenější rizika.
Dle platného ÚPD může v budoucnu začít realizace některých rozsáhlých záměrů na
rozvojovém území k. ú. Pasohlávky a Mušov. Jedná se zejména o vybudování lázeňského
komplexu s kompletním zázemím. Lze očekávat vybudování nové zástavby na cca 65 ha,
která bude zaměřena pouze na ubytování, na lázeňství a na služby (výstavba např.: hotelů,
apartmánů, penzionů, lázní, obchodů, restaurací, kulturních zařízení a sportovišť, parkovišť,
atd.). Při realizaci všech navrhovaných ubytovacích záměrů lze očekávat zvýšení turistů
v řádech několika tisíců.
Stávající ÚPD dále navrhuje plochy pro bydlení a rekreaci v rozsahu cca 28 ha (např.: bydlení
v RD, chatové lokality, atd.). Některé jsou přímo včleněny do navrhovaného lázeňského
komplexu, nebo jsou situovány v blízkém okolí.
2.3.1. OVLIVNĚNÍ ŽP ZVÝŠENÍM POČTU TURISTŮ VZHLEDEM K MOŽNÉ REALIZACI ZÁMĚRŮ
V PLATNÉ ÚPD
Z širšího pohledu na ubytovací možnosti v okolí – nejen v obci Pasohlávky, ale i obce v okolí
(Dolní Věstonice, Milovice, Pavlov, Dolní Dunajovice, Bulhary, aj...) lze v případě uplatnění
stávající ÚPD předpokládat nárůst počtu turistů o potenciál navrhovaných ploch, přičemž
z hlediska ochrany ŽP je zásadní vliv zejména na okolní ZCHÚ (PP Betlém, PR Věstonická
nádrž a CHKO Pálava). Tento faktor může vést k větší devastaci biocenóz (zvýšené riziko
sešlapu fytocenóz, sběr rostlin, možné zvýšení hladiny hluku a rušení živočichů s ním spojeno,
větší hromadění odpadků podél turistických tras atd.). Podrobnější charakteristika viz kap. 4
„Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním ÚPD
významně ovlivněny“
2.3.2. SOCIOEKONOMICKÝ VLIV A ZAMĚSTNANOST VZHLEDEM K MOŽNÉ REALIZACI
ZÁMĚRŮ V PLATNÉ ÚPD
Navržené plochy v součtu svých potenciálních možností (tzn. „kumulace potenciálu“) mají
vysoký předpoklad pro rozvoj obce a pro zvýšení počtu návštěvníků a celkové turistické
zatraktivnění oblasti, což se může pozitivně odrazit na socioekonomické situaci místních
obyvatel (např. nová nabídka pracovních míst, „přilákání“ turistů, kteří pak mohou využívat i
další nabídky služeb v obci).
HBH Projekt spol. s r.o.

44

Brno, září 2009

Územní plán Pasohlávky – SEA posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

V případě nerealizování koncepce celkového záměru by tento socioekonomický ukazatel
stagnoval na současné úrovni (resp. byl by snížen o potenciál daných ploch).
2.3.3. MOŽNÉ DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ VZHLEDEM K REALIZACI ZÁMĚRŮ V PLATNÉ ÚPD
Vybudování zmíněných záměrů zvýší dopravní zátěž úměrně počtu nově vzniklých
ubytovacích kapacit v platné ÚPD. Dopravní dostupnost do lokality je směrem z Brna do
Pohořelic po rychlostní komunikaci R52 a dále po komunikaci I/52, která představuje hlavní
tah z Brna směrem na Vídeň. Koncepčně je z Pohořelic připravována výstavba R52, tak aby
tah z Brna až po hranice (přechod Mikulov) byl celý ve čtyřpruhovém uspořádání.
Doprava v území může vyvolávat tři potencionální vlivy:
1)
Zvýšení intenzity dopravy
Intenzita dopravy na silnici I/52 počítaná v úseku hráze Horní nádrže VD Nové Mlýny
činí cca 9139 vozidel za den (dle sčítání ŘSD 2005).
Intenzity dopravy připravované rychlostní silnice R/52 jsou stanoveny a modelově
počítány pro rok 2020 v úseku MÚK Iváň – MÚK Dolní Dunajovice na cca 21 370
automobil/den (HBH projekt, 2003). Předpokládá se výstavba ubytovacích kapacit pro
několik tisíc návštěvníků, lázeňských hostů. Vzhledem k využití celého záměru si musíme
uvědomit, že provozy lázní jsou celoroční a návštěvníci, lázeňští hosté jsou ubytováni na
delší časové období, individuálně související s léčebnou kúrou (řádově na několik dní).
Ti budou tvořit poměrnou část všech návštěvníků - předpokládá se v nižších řádech
desítek procent. Ostatní návštěvníci budou spíše vázáni na sezónní provozy potencionálně
realizovatelných areálů (aquapark, golf, atd.). V tomto ohledu se dá však počítat, že
zvýšený provoz se bude realizovat především ve volných dnech (víkendy), kdy je intenzita
dopravy nižší. Lze proto předpokládat, že k výraznému zatížení hlavního tahu (I/52 nebo
připravované R/52) nebude docházet.
Příjezd do posuzované lokality je v současnosti veden přímo ze silnice I/52 - v současnosti
odbočka do atc Merkur (koncepce budoucí R/52 počítá se samostatnou příjezdovou
komunikací do lokality). Zvýšená intenzita dopravy v obci se proto nepředpokládá.
Jiná situace může potencionálně nastat v příjezdových směrech od jiných obcí. Lze
například předpokládat, potencionálně zvýšený tranzit po silnici III/41621 přes obec Iváň
zvláště v sezóně, kdy návštěvníci ze Židlochovic a okolí budou využívat tuto komunikaci
jako možný způsob cesty do výše zmíněných sportovních areálů. Předpokládáme – li, že
obyvatelé ze zmiňovaného území budou tvořit asi 20% všech návštěvníků (především
aquaparku, jehož maximální vytížení se předpokládá na 2500 lidí), bude se možné zvýšení
na silnici III/41621 maximálně pohybovat kolem 200 aut/den. Lze tedy konstatovat, že
k výraznějšímu zvýšení dopravy nedojde. 28
28

Ze Židlochovic a okolí bude cesta po I/52, R /52 časově kratší než po silnicích III. tříd, lze i v tomto případě
uvažovat, že zřejmě polovina potencionálních návštěvníků využije tuto variantu a tranzit obcí se sníží o
uvažovanou část návštěvníků. Dalším snižujícím faktorem je zmiňovaná doba maximální návštěvnosti –
předpokládá se v sezóně a zejména ve dnech volna – víkendech.
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2)
Zvýšení imisí v ovzduší
Příspěvek imisní koncentrace v ovzduší na projektované silnici R/52 (HBH projekt, 2003)
dle modelové studie pro rok 2020 je nevýznamný29 a dle rozptylové studie (Amec, 2008)
pro projekt vybudování záchytného parkoviště (DP P 03) výstavby komplexu Moravia
Thermal jsou výpočty podlimitní30. I v součtu lze hodnotit tento vliv jako zanedbatelný.
Na základě výše zmíněných faktů lze předpokládat, že ke kritickému zvýšení imisí
v ovzduší nebude docházet.
Pozn.: Kumulace se uvažuje s navrhovanými plochami, jenž by tento charakter
podporovaly, situovanými v blízkosti zmiňované silnice.
3)
Zvýšení hlukového zatížení vybudováním rychlostní silnice R /52
Případné významné zvýšení hlukového zatížení vylučuje hlukové studie (HBH projekt,
2003) projektované R/52, ale i hluková studie (Amec, 2003) pro projekt vybudování
záchytného parkoviště (DP P 03) výstavby komplexu Moravia Thermal. V případě
vybudování R/52 je zvýšení hluku v limitu, pro projekt vybudování záchytného parkoviště
(DP P 03) výstavby komplexu Moravia Thermal „Samotný vliv hluku z dopravního
provozu záměru (bez uvažování požadovaných zdrojů) je spolehlivě podlimitní“. Na
základě výše zmíněných faktů lze předpokládat, že ke kritickému hlukovému zatížení
nebude v případě realizace záměrů docházet.
Pozn.: Kumulace se uvažuje s navrhovanými plochami, jenž by tento charakter
podporovaly, situovanými v blízkosti zmiňované silnice.
2.3.4. OVLIVNĚNÍ ÚZEMÍ VEGETAČNÍ VÝSADBOU PŘI REALIZACI PLATNÉ ÚPD
V nedávné minulosti (před třemi roky) se na rozvojových plochách rozkládaly rozsáhlé
ovocné sady - téměř veškerá plocha kolem vrcholu Hradisko až k „pasohláveckému
poloostrovu“. Tyto plochy byly vykáceny a v současnosti jsou intenzivně využívány
k pěstování pícnin. Platný ÚP navrhuje asi 90 ha jako sady, což by znamenalo vysázení
nových stromů. V platném územním plánu se další plochy zeleně nenachází.

29

NOx = 1,0 – 1,5 µg/m³; benzén C6H6 = 0,01 - 0,02 µg/m³
Předpokládaný nárůst maximálního zatížení v okolí záměru u NOx do 7 µg/m³ a průměrné koncentrace 1,2
µg/m³, u PM 10 maximální zatížení v okolí záměru = do 1 µg/m³ a u průměrné roční koncentraci = do 0,15 µg/m³
30
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3.

CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY

MOHLY

BÝT

UPLATNĚNÍM

ÚZEMNĚ

PLÁNOVACÍ

DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ ZASAŽENY

Většina charakteristik ŽP prostředí již byla uvedena v předchozí kapitole 2. V této kapitole
jsou proto dále upřesněny jen vybrané (zasažené) aspekty ŽP.
Záměry se nachází na půdách s BPEJ 0.01.00 s třídou ochrany I, BPEJ 0.05.01, 0.08.10
s třídou ochrany III, BPEJ 0.21.10; 0.04.01 s třídou ochrany IV a BPEJ 0.40.67 s třídou
ochrany V.
Tř. ochrany I:
0.01.00 jedná se o černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo
karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, převážně s příznivým vodním režimem
Tř. ochrany III:
0.05.01 jedná se o černozemě modální, a černozemě modální karbonátové, černozemě
luvické a fluvizemě modální karbonátové na spraších s mocností 30 až 70 cm na velmi
propustném podloží, středně těžké, převážně bezskelovité, středně výsušné, závislé na
srážkách ve vegetačním období
0.08.10 černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i
kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na
ploše na ploše větší než 50%, na spraších, sprašových hlínách a svahových hlínách, středně
těžké i těžší, převážně bez skeletu a vyšší sklonnosti
Tř. ochrany IV:
0.21.10 půdy stenického původu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i
fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech
0.04.01 černozemě stenické na píscích nebo na mělkých spraších (maximální překryv
30 cm) uložených na píscích a štěrkopíscích, zrnitostně lehké, bezskeletovité, silně propustné
půdy s výsušným režimem
Tř. ochrany V:
0.21.12 půdy stenického původu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i
fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech
0.40.67 půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendzimy, pararendziny,
rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostí středně těžké lehčí až lehké,
s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici
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Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější zemědělské půdy, které je možno
odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Do II. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s nadprůměrnou produkční schopností,
ze ZPF odnímatelné pouze podmíněně a jen podmíněně zastavitelné.
Do III. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s relativně průměrnou produkční
schopností, využitelné pro eventuální zástavbu.
Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s relativně podprůměrnou produkční
schopností, využitelné pro výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s velmi nízkou produkční schopností, pro
zemědělské využití postradatelné.

3.1.

DP P 03 – plochy záchytných parkovišť

Záměr se nachází na půdách s BPEJ 0.21.10 s třídou ochrany IV a BPEJ 0.05.01 s třídou
ochrany III.
Na ploše se nachází chátrající areál skladu, který je oplocený, proto podrobnější průzkum
nebyl možný. Na části je na posuzované ploše parkoviště pro osobní automobily. Za zmínku
stojí liniový porost mezi areálem a parkovištěm tvořený především břízami bělokorými
(Betula pendula). Z hlediska vegetace nejsou další zajímavé fytocenózy zastoupeny.

3.2.

OS P 04 – plochy pro prodej, služby, ubytování,
stravování

Posuzovaná plocha se nachází na půdách s BPEJ 0.21.10 s třídou ochrany IV.
Záměr je navržen na existující zástavbě a areálu hotelového komplexu Termál s bungalovy
v západní části. Na posuzované ploše se mezi bungalovy nachází TTP s druhy odolnými na
sešlap, významnější povrchové biocenózy zde zastoupeny nejsou.
Do ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP plocha
nezasahuje.
Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím
(CHLÚ), část navrhované plochy (jihovýchodní hranice) zasahuje do průzkumného území
Dolní Dunajovice II (ropa a zemní plyn).

3.3.

BR Z 08,09 – plochy pro bydlení v RD

Záměry se nachází na půdách s BPEJ 0.01.00 s třídou ochrany I a BPEJ 0.05.01 s třídou
ochrany III.
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Vzhledem k tomu, že záměry jsou navržen na zemědělsky intenzivně obhospodařované ploše
(orná půda), nejsou zde významnějších povrchové biocenózy zastoupeny.
Z hlediska ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP
lze konstatovat následující:
Záměr zasahuje do VKP „ze zákona“ do ochranného pásma lesa (les zvláštního určení), které
bylo v případě záměru vytýčeno na 25 m. VKP je tvořen ve stromovém patře: topoly (Populus
Sp.), jilmy (Ulmus Sp.) a jasany (Fraxinus Sp.); v podrostu běžné druhy: hluchavka bílá
(Lamium album), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), srha (Dactylis Sp.), vratič obecný
(Tanacetum vulgare), turan kanadský (Erigeron canadensis)
Do dalších ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP
plochy nezasahují.
Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ)
ani s průzkumnými územími.

3.4.

OS Z 13,14 – plochy pro prodej, služby, ubytování,
stravování

Záměry se nachází na půdách s BPEJ 0.01.00 s třídou ochrany I a s BPEJ 0.05.01 s třídou
ochrany III.
Jak již bylo uvedeno, plocha OS Z 13 je situována v opuštěném zchátralém areálu
zemědělského družstva s přilehlými zahradami s množstvím vysázených vzrostlých stromů v
severní části plochy. Kolem budov je půda využívána jako pole, v severozápadní části se
nachází vrt Pasohlávky G3 s přístupovou cestou tvořenou betonovými kvádry. Charakteristika
vrtu viz kap. - 2.1.4. „Hydrologické a hydrogeologické poměry a vodní zdroje“. Kolem vrtu
je vyznačeno ochr. pásmo I. stupně (poloměr 50m). Samotnou plochu lze z hlediska
zastoupených fytocenóz možno charakterizovat jako lokalitu s výskytem běžných travin a
bylin, s významným podílem nitrofilních rostlin. V bývalých zahradách severní a východní
části ze stromového zastoupení převažují jabloně (Malus Sp.) a ořešáky (Juglans Sp.). Podrost
je tvořen běžnými druhy s převahou travin a polních plevelů. V keřovém patře jsou
zastoupeny růže šípková (Rosa canina), bez černý (Sambucus nigra).
Plocha OS Z 14: Vzhledem k tomu, že záměr je navržen na zemědělsky intenzivně
obhospodařované ploše (orná půda), nejsou zde významnějších povrchové biocenózy
zastoupeny.
Z hlediska ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP
lze konstatovat následující:
Obě plochy zasahují z severní strany do VKP „ze zákona“ do ochranného pásma lesa (les
zvláštního určení), který byl v případě záměru vytýčen na 25 m. Do dalších ZCHÚ, VKP,
ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP plochy nezasahují.
Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ)
ani s průzkumnými územími
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Z hlediska charakteristik sociálních uvádíme, že v blízkosti hodnocených ploch se nachází
obytná zástavba (bytové a rodinné domy).

3.5.

Z 16 – záměr s možností hodnocení OT a OV

Záměr se nachází na půdách s BPEJ 0.05.01 s třídou ochrany III.
Vzhledem k tomu, že záměr je navržen zčásti (cca ⅓) na zemědělsky intenzivně
obhospodařované ploše (orná půda), nejsou na této části významnější povrchové biocenózy
zastoupeny. Zhruba ze třetiny slouží posuzovaná plocha jako černá skládka, především
bioodpadu (posekaná tráva, zbytky ovocných a jiných plodů apod.) společně s odpadem ze
staveb (skruže, cementové odpady apod.). Z hlediska biocenózy lze konstatovat, že druhy
vyskytující se na této části plochy odpovídají výskytu druhů ruderálních a náletových druhů
pelyněk černobýl (Artemisia vulgari,), turan kanadský (Erigeron canadensis), pýr plazivý
(Elytrigia repens), srha (Dactylis Sp.), vratič obecný (Tanacetum vulgare), řebříček obecný
(Achillea millefolium). Keřové patro je zastoupeno růží šípkovou (Rosa canina), bezem
černým (Sambucus nigra), trnovník akát (Robinia pseudoacacia)
Zbylá část - opuštěný areál zahradnictví odpovídá výše zmíněným druhům fytocenózy.
Z hlediska ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP
lze konstatovat následující:
Záměr zasahuje do VKP „ze zákona“ do ochranného pásma lesa (les zvláštního určení), který
byl v případě záměru vytýčen na 25 m. Do dalších ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy
Natura2000 a dalších významných institutů ŽP plochy nezasahují.
Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ)
ani s průzkumnými územími.

3.6.

OL Z 19 – 30, 57,75 plochy určené k lázeňským účelům

Záměry se nachází na půdách s BPEJ 0.21.10 s třídou ochrany IV a BPEJ 0.05.01 s třídou
ochrany III.
Většina záměrů je navržena na zemědělsky intenzivně obhospodařované ploše (orná půda),
nenachází se zde proto významnější povrchové biocenózy.
Plochy OL Z 29,30 zasahuje do pobřežního pásma, kde se nacházejí dřeviny s podrostem.
Pobřežní pás tvoří olše (Alnus Sp.) a topoly (Populus Sp.) v podrostu běžné druhy: kokoška
pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), vratič obecný (Tanacetum vulgare), hluchavka bílá
(Lamium album), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), laskavec zelenoklasý (Amaranthus
posekli), knotovka bílá (Melandrium album) a různé duhy trav - pýr plazivý (Elytrigia
repens), srha (Dactylis Sp.), lipnice (Poa Sp.). Mezi nejcennější část posuzované plochy patří
LBC Pobřežní háj - společné biocentrum pobřežního luhu a akátových houštin. V pobřežním
pásu jsou zastoupeny vrby (Salix Sp.) s bezovými keři, v dřevinném porostu ovšem v
současnosti převládají akáty (Robinia pseudoacacia); v podrostu jsou zastoupeny tyto druhy
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rostlin: svízel přítula (Galium aparine), hluchavka bílá (Lamium album), kopřiva dvoudomá
(Urtica dioica), turan kanadský (Erigeron canadensis), locika (Lactuca Sp.).
Z východní části do LBC zasahuje autokemp. Část dřevin byla vykácena a nahrazena TTP se
zachovalými solitérními vrbami (Salix Sp.).
Donedávna se na celém areálu od vrcholu Hradisko až po LBC Pobřežní háj rozkládal
broskvový sad. Na plochách OL Z 27,28 se nachází zbytek zmíněného sadu. Ve stromovém
patře je tvořen výhradně broskvoní (Prunus Sp.), v keřovém - růže šípková (Rosa canina),
v bylinném patře - pelyněk černobýl (Artemisia vulgari,), turan kanadský (Erigeron
canadensis), pýr plazivý (Elytrigia repens), srha (Dactylis Sp.), vratič obecný (Tanacetum
vulgare). V současnosti tvoří významné potravinové stanoviště.
Plochy částečně zasahují do ochranného pásma nadregionálního biokoridoru NRBK – 161.
Do dalších ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP
plochy nezasahují.
Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ)
ani s průzkumnými územími

3.7. OV Z 31,32 – plochy občanského vybavení
Záměry se nachází na půdách s BPEJ 0.01.00 s třídou ochrany I, BPEJ 0.05.01 s třídou
ochrany III a BPEJ 0.04.01 s třídou ochrany IV.
Záměry jsou navrženy na zemědělsky intenzivně obhospodařované ploše (orná půda),
nenachází se zde proto významnější povrchové biocenózy.
Donedávna se na celém areálu od vrcholu Hradisko až po LBC Pobřežní háj rozkládal
broskvový sad. Na plochách OV Z 31,32 se nachází zbytek zmíněného sadu. Biocenózy viz
kap. 3.8.
Plochy nezasahují do žádného ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších
významných institutů ŽP.
Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ)
ani s průzkumnými územími.

3.8. OS 33-37 plochy pro prodej, služby, ubytování, stravování
Posuzované plochy se nachází na půdách s BPEJ 0.01.00 s třídou ochrany I a BPEJ 0.05.01
s třídou ochrany III.
Většina záměrů je navržena na zemědělsky intenzivně obhospodařované ploše (orná půda),
nenachází se zde proto významnější povrchové biocenózy.
Donedávna se na celém areálu od vrcholu Hradisko až po LBC Pobřežní háj rozkládal
broskvový sad. Na plochách se nachází zbytek zmíněného sadu. Biocenózy viz kap. 3.8.
Do ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP plochy
nezasahují.
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Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ)
ani s průzkumnými územími.

3.9. OV Z 38 – plocha občanského vybavení
Posuzovaná plocha se nachází na půdách s BPEJ 0.05.01 s třídou ochrany III.
Záměr je navržena na zemědělsky intenzivně obhospodařované ploše (orná půda), nenachází
se zde proto významnější povrchové biocenózy.
Do ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP plochy
nezasahují.
Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ)
ani s průzkumnými územími.

3.10. AO Z 39 – archeopark
Plocha se nachází na půdách s BPEJ 0.08.10 s třídou ochrany III.
Posuzovaný záměr je navržen na zemědělsky intenzivně obhospodařované ploše (orná půda,
vinice), nenachází se zde proto významnější povrchové biocenózy.
Plochy nezasahují do žádného ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších
významných institutů ŽP.
Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ)
ani s průzkumnými územími.

3.11. SO Z 40,41 – plochy smíšené obytné
Posuzované plochy se nachází na půdách s BPEJ 0.01.00 s třídou ochrany I a BPEJ 0.05.01
s třídou ochrany III.
Záměr SO Z 41 je navržen na zemědělsky intenzivně obhospodařované ploše (orná půda),
nenachází se zde proto významnější povrchové biocenózy.
Záměr SO Z 40 je navržen na ploše nevyužívaného pole, které je porostlé druhy rostlin, které
lze charakterizovat jako polní plevele: pelyněk černobýl (Artemisia vulgari,), pýr plazivý
(Elytrigia repens), srha (Dactylis Sp.), vratič obecný (Tanacetum vulgare), turan kanadský
(Erigeron canadensis), řebříček obecný (Achillea millefolium). Keřové a stromové patro není
na ploše zastoupeno.
Mezi plochami se nachází LBC Vrbiny - nejcennější část posuzované lokality. Jedná se
meliorované koryto potoka lemované nesouvislým porostem vrb (Salix Sp.), topoly (Populus
Sp.), bezem černým (Sambucus nigra). U vtoku potoka do VD Nové Mlýny tvoří fytocenózy
svým druhovým zastoupením měkký luh. Převládají zmíněné vrby, jasany a bez. Čím se
vzdálenost potoka vzdaluje nádrži, mění se i zastoupené druhy kolem něj. Pomalu přechází
v luh tvrdý tvořený především topoly (Populus Sp.), jilmy (Ulmus Sp.) a jasany (Fraxinus
Sp.). Na okrajích LBC se nacházejí rostliny viz výše. V lokalitě se nachází další druhy
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fytocenózy: hluchavka bílá (Lamium album), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursapastoris), vratič obecný (Tanacetum vulgare), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), orobinec
úzkolistý (Typha angustifolia), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), růže šípková (Rosa
canina), lopuch větší (Arctium lappa).
Jedná se o funkční Z hlediska LBC je nejcennější částí ústí periodického potoka do nádrže,
kde se udržují propojené tůně. Předpokládá se výskyt obojživelníků.
Do dalších ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP
plochy nezasahují.
Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ)
ani s průzkumnými územími

3.12. SO Z 42-46 – plochy smíšené obytné
Posuzované plochy se nachází na půdách s BPEJ 0.21.10 s třídou ochrany IV a BPEJ 0.05.01
s třídou ochrany III.
Většina záměrů je navržena na zemědělsky intenzivně obhospodařované ploše (orná půda),
nenachází se zde proto významnější povrchové biocenózy.
Donedávna se na celém areálu od vrcholu Hradisko až po LBC Pobřežní háj rozkládal
broskvový sad. Na plochách SO Z 42,44 se nachází zbytek zmíněného sadu. Biocenózy viz
kap. 3.8.
Z hlediska ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP
lze konstatovat následující:
Plochy částečně zasahují do ochranného pásma nadregionálního biokoridoru NRBK – 161.
Do dalších ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP
plochy nezasahují.
Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ)
ani s průzkumnými územími.

3.13. SO Z 47-51 – plochy smíšené obytné
Záměry se nachází na půdách s BPEJ 0.04.01 s třídou ochrany IV (SO Z 47), BPEJ 0.01.00
s třídou ochrany I (SO Z 49) a BPEJ 0.05.01 a 0.08.10 s třídou ochrany III.
Posuzovaný záměrů je navržena na zemědělsky intenzivně obhospodařované ploše (orná
půda), nenachází se zde proto významnější povrchové biocenózy.
Donedávna se na celém areálu od vrcholu Hradisko až po LBC Pobřežní háj rozkládal
broskvový sad. Na plochách se nachází zbytek zmíněného sadu. Biocenózy viz kap. 3.8.
Do dalších ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP
plochy nezasahují.
Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ)
ani s průzkumnými územími.
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3.14. OT Z 56 – plocha pro tělovýchovu a sport
Záměr se nachází na půdách BPEJ 0.05.01 s třídou ochrany III.
Vzhledem k tomu, že záměr je navržen na zemědělsky intenzivně obhospodařované ploše
(orná půda), nenachází se zde proto významnější povrchové biocenózy.
Z hlediska ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP
lze konstatovat následující:
Plocha při jihozápadní hranici zasahuje do VKP „ze zákona“ do ochranného pásma lesa (les
zvláštního určení), který byl v případě záměru vytýčen na 25 m. Do dalších ZCHÚ, VKP,
ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP plochy nezasahují.
Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ)
ani s průzkumnými územími

3.15. OT Z 58, P 05 – plochy pro tělovýchovu a sport
Záměr se nachází na půdách s BPEJ 0.21.10 s třídou ochrany IV a BPEJ 0.05.01 s třídou
ochrany III.
Většina záměrů je navržena na zemědělsky intenzivně obhospodařované ploše (orná půda),
nenachází se zde proto významnější povrchové biocenózy.
Do ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP plochy
nezasahují.
Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ)
ani s průzkumnými územími.

3.16. OT Z 59,60 – plochy pro tělovýchovu a sport
Záměry se nachází na půdách s BPEJ 0.01.00 s třídou ochrany I a BPEJ 0.05.01 s třídou
ochrany III.
Mezi dílčími plochami polí je vedena polní cesta, která je lemována keři a bylinami polních
plevelů. Vzhledem k tomu, že záměr je navržen na zemědělsky intenzivně obhospodařované
ploše (orná půda), nejsou zde významnější povrchové biocenózy zastoupeny.
Z hlediska ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP
lze konstatovat následující:
Záměr zasahuje do VKP „ze zákona“ do ochranného pásma lesa (les zvláštního určení), který
byl v případě záměru vytyčen na 25 m. VKP je tvořen ve stromovém patře: topoly (Populus
Sp.), jilmy (Ulmus Sp.) a jasany (Fraxinus Sp.); v podrostu běžné druhy: hluchavka bílá
(Lamium album), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), srha (Dactylis Sp.), vratič obecný
(Tanacetum vulgare), turan kanadský (Erigeron canadensis)
Do dalších ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP
plochy nezasahují.
Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ)
ani s průzkumnými územími
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3.17. OT Z 61 – Plochy pro tělovýchovu a sport
Záměr se nachází na půdách s BPEJ 0.01.00 s třídou ochrany I a 0.40.67 s třídou ochrany V.
Z hlediska zastoupených bicenóz (resp. fytocenóz) se v případě plochy OT Z 61 jedná o
lokalitu xerotermní s výskytem bylinných druhů s převahou travin (zastoupené druhy - pýr
plazivý (Elytrigia repens), srha (Dactylis Sp.), lipnice (Poa Sp.), jetel luční (Trifolium
pratense), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), jitrocel větší (Plantago major), jitrocel
kopinatý (Plantago lanceolata), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), vratič obecný
(Tanacetum vulgare), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), kakost smrdutý
(Geranium robertianum), pcháč oset (Cirsium arvense), řebříček obecný (Achillea
millefolium), chrpa luční (Centaurea maces), vikev ptačí (Vicia cracca), vikev plotní (Vicia
septum), hluchavka bílá (Lamium album), šalvěj luční (Salvia pratensis), knotovka bílá
(Melandrium album), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) laskavec zelenoklasý
(Amaranthus posekli).
V západní části plochy se nachází křovino-dřevinný porost, který dále za posuzovanou
plochou přechází v lužní porosty. Je tvořen těmito druhy: růže šípková (Rosa canina), bez
černý (Sambucus nigra), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), jeřáb obecný ptačí (Sorbus
aucuparia), brslen evropský (Euonymus europaeus), hloh obecný (Crataegus oxyacantha),
slivoň trnitá (Prunus spinosa), jilm vaz (Ulmus effusa) v podrostu jsou pak zastoupeny běžné
druhy jako svízel přítula (Galium aparine), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursapastoris), vratič obecný (Tanacetum vulgare), hluchavka bílá (Lamium album), pelyněk
černobýl (Artemisia vulgaris), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Ze živočichů byly zaznamenány pouze bělásek zelný (Pieris brassicae), babočka admirál
(Vanesa atlanta), housenka otakárka fenyklového (Papilio machaon), vrabec polní (Passer
montanus). Lze předpokládat výskyt plazů. Při terénním průzkumu nebyli žádní zaznamenáni.
Z hlediska ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP
lze konstatovat následující:
Záměr přímo nezasahuje do žádného ZCHÚ, přírodního parku či památného stromu ani do
jeho ochranného pásma. Plocha zasahuje do segmentu ÚSES LBC Velký Žleb a z části
zasahuje (jih) do ochranného pásma lesa PUPFL les zvláštního určení.
Jedná se o funkční biocentrum. Na okrajích je ohrožováno plevelnými polními druhy a rychle
rostoucími trnovníky akáty (Robinia pseudoacacia). Omezením hnojení okolních polí a
výsadbou původních druhů se může částečně zabránit zmíněným neprozpívajícím vlivům.
Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ)
ani s průzkumným územím.
Asi 200 m jihovýchodně od posuzované plochy se nachází hydrogeologický vrt (VB 9754),
určen pro sledování podzemních vod – měření vydatnosti a teploty. Hloubka vrtu je 331 m.
Tato stavba je součástí státní pozorovací sítě podzemních vod.
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3.18. NV Z 65 – plochy vodní a vodohospodářské
Záměr se nachází na půdách s BPEJ 0.21.10, 0.04.01 s ochranou třídou IV a 0.05.01
s ochranou třídou III. Plocha se nachází na jižním pobřeží horní nádrže VD Nové Mlýny, asi
500m od silnice I/52. Záměrů je navržen na zemědělsky intenzivně obhospodařované ploše
(orná půda), nenachází se zde proto významnější povrchové biocenózy.
Plocha okrajově zasahuje do osy NRBK 161 – N (viz výše 2.1.7) a do pobřežního pásma.
Podrost je tvořen ruderálními druhy, ve stromovém patře převažuje jasan ztepilý (Fraximus
excelsior), javor jasanolistý (Acer negundo), trnovník akát (Robinia pseudoaccacia).
Z hlediska nerostných surovin, plocha zasahuje do průzkumného území Dolní Dunajovice II
(ropa, zemní plyn).

3.19. DP Z 70 – plochy záchytných parkovišť
Záměr se nachází na půdách s BPEJ 0.21.12 s třídou ochrany V.
Posuzovaná plocha navazuje na silnici I52. V dotčeném území se nachází TTP tvořený
především trávami (srha, lipnice, pýr plazivý) a běžnými druhy bylin (peliněk černobýl, vratič
obecný, laskavec zelenoklasý, silenka nadmutá, kokoška pastuší tobolka, smetanka lékařská).
Do ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP plochy
nezasahují.
Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ)
ani s průzkumnými územími.

3.20. OV Z 74 – plocha občanského vybavení
Záměr se nachází na půdách BPEJ 0.05.01 s třídou ochrany III.
Vzhledem k tomu, že záměr je navržen na zemědělsky intenzivně obhospodařované ploše
(orná půda), nenachází se zde proto významnější povrchové biocenózy.
Z hlediska ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP
lze konstatovat následující:
Záměr zasahuje do VKP „ze zákona“ do ochranného pásma lesa (PUPFL les zvláštního
určení), který byl v případě záměru vytýčen na 25 m. Do dalších ZCHÚ, VKP, ÚSES,
soustavy Natura2000 a dalších významných institutů ŽP plochy nezasahují.
Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ)
ani s průzkumnými územími.
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4.

SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚPD VÝZNAMNĚ
31

OVLIVNĚNY

Mezi hlavní problémy, které lze v území ve vztahu k hodnoceným záměrům identifikovat,
patří zejména:
- zátěž ŽP, související s rozvojem turismu a vysokou návštěvností CHKO Pálava – na
lokalitách určených pro pěší turistiku32 dochází v průběhu roku k velkému
soustřeďování turistů. Jde o období zejména od poloviny dubna do poloviny října,
tedy po dobu asi 6 měsíců a nápor turistické veřejnosti se zvýšenými počty
návštěvníků přichází obvykle v určitých sezónních vlnách: 1)první dekáda května
(převážně individuální turisté); 2) první polovina června (převážně školní zájezdy); 3)
červenec a srpen (převážně rekreanti z okolních zařízení, např. areálu vodního díla
Nové Mlýny; 4) konec září až polovina října (individuální i skupinoví návštěvníci se
zaměřením na viniční hospodaření). Devastační účinky pěší turistiky se projevují
přímo především v rezervacích zejména v okolí míst vyčleněných k odpočinku
(zříceniny hradů, rozcestí apod.), sešlapem vegetace v trase chůze, občasným trháním
a vyrýpáváním rostlin v nejbližším okolí trasy, a také ničením a poškozováním
vegetace při nepovoleném pohybu mimo vyznačené trasy. Nepřímo se pak neřízená a
nadměrná turistika projevuje rušením ptáků a savců zvýšeným hlukem, narušenou
vegetací v důsledku sešlapu a znečišťováním okolí vlastních tras odpadky. Soustřeďují
se zde na malých prostorách vysoké počty návštěvníků v krátkých časových úsecích.
Příkladem jsou první víkendy v květnu v NPR Děvín, kde za 48 hodin projde územím
rezervace o rozloze cca 360 ha po dvou turistických trasách o celkové délce asi 4 km
zhruba až 5-6 tis. osob. Vrchol návštěvnosti spadá na měsíc květen, v období hl.
turistické sezóny (červen/červenec - srpen/září), návštěvnost lokality i celého CHKO
klesá (mimo jiné i díky „extrémnějším“ klimatickým podmínkám).
- nezaměstnanost v obci Pasohlávky byla v roce 2008 14,6 % (celorepublikový průměr
ve stejném období činí 6,0%). Lze tedy konstatovat, že obec má vysoké procento
nezaměstnanosti. Platný ÚP, ale i navrhovaná koncepce plánuje vybudování
31

Zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti. Kapitola je zaměřena hlavně na identifikaci
stávajících problémů ŽP; „jevy ŽP ovlivněné hodnocenou ÚPD“ jsou podrobněji uvedeny v kapitole 3
(charakteristiky ŽP) a kapitole 5 (vlivy na ŽP) .
32
Turistických značených tras je v CHKO Pálava celkem téměř 33 km a dostatečně naplňují potřeby pěší
turistiky v CHKO. V terénu jsou vyznačeny tři typy turistických tras (červená, modrá, zelená), z nichž
nejvyužívanější je červená trasa vedoucí přes Pavlovské vrchy, která prochází většinou maloplošných zvláště
chráněných území (NPR Děvín-Kotel-Soutěska, NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen, PR Turold a PR
Svatý kopeček). Na ni v severní části CHKO navazují kratší úseky modré a zelené trasy v NPR Děvín-KotelSoutěska.
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lázeňského komplexu se zázemím a ostatními doprovodnými službami. Realizace
„nulové varianty“, ale i „aktivní varianty“ v součtu svých potenciálních možností (tzn.
„kumulace potenciálu“) má vysoký předpoklad pro rozvoj obce a pro zvýšení počtu
návštěvníků a celkové turistické zatraktivnění oblasti, což se může pozitivně odrazit
na socioekonomické situaci místních obyvatel (např. nová nabídka pracovních míst,
„přilákání“ turistů, kteří pak mohou využívat i další nabídky služeb v obci – potenciál
možného snížení nezaměstnanosti nejen v obci, ale i v širším okolí).
V případě nerealizování koncepce celkového záměru by tento socioekonomický
ukazatel stagnoval na současné úrovni (resp. byl by snížen o potenciál daných ploch).
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5. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
33
NAVRHOVANÉ ÚPD
Vlivy, jež jsou v následujícím textu uvedeny, je třeba ve většině případů pokládat za vlivy
potenciální, vysledované na základě dostupných technických specifikací koncepce. Vzhledem
k míře rozpracovanosti jednotlivých záměrů a také s ohledem na skutečnost, že SEA posouzení
nemůže, a ani nemá nahrazovat posouzení EIA, nelze následující výčet vlivů (včetně všech
interakcí) považovat za definitivní. Jak již bylo uvedeno, předkládané hodnocení SEA se týká
ploch navrhovaných v rámci ÚPD – nejedná se tedy o posouzení konkrétního záměru, který
bude detailně specifikován a následně posouzen procesem EIA.
V rámci SEA není hodnocení pro konkrétní záměr možné ani účelné, a to nejen z důvodu, že
detailní projektové informace ještě většinou nejsou k dispozici, ale hlavně z důvodu zachování
„univerzálnosti“ ÚPD. Tzn., že hodnoceny jsou plochy, na nichž může vzniknout daný záměr
v různých projektových modifikacích.
Vlivy nulových variant (tzn. nerealizování záměru) jsou uvedeny v kapitole 2.2. – v této
kapitole již proto uváděny nejsou.

5.1 Konkrétní předpokládané vlivy navrhované ÚPD
5.1.1.

DP P 03 PLOCHY ZÁCHYTNÝCH PARKOVIŠŤ

Obyvatelstvo
Možná realizace parkoviště pro osobní automobily sebou nese několik možných
potencionálních vlivů. Vliv na obyvatelstvo se dá očekávat potencionálním zvýšením imisí
v ovzduší a možným zvýšeným hlukovým zatížením (startování a pojezdy automobilů).
V případě zvýšení imisí podrobnější charakteristika – viz „Klima a ovzduší“. Hlukové
zatížení díky pojezdům a startování se v současné době (nové technologie a nová tišší auta)
nepředpokládá. Lze tedy konstatovat, že případné přímé hlukové zatížení nebude významné.
Biocenózy a významné instituty ochrany ŽP
Plocha zčásti náleží k opuštěnému zemědělskému areálu, který není v současnosti využívaný.
Realizací záměru může na dotčených plochách dojít k částečné či úplné likvidaci stávajících
33

Včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých,
trvalých a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, biologickou rozmanitost,
faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a
archeologického a vlivy na krajinu, včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení.
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biocenóz (vzrostlé stromy jižně od chátrajícího areálu). Ostatní biocenózy na ploše nejsou
významné. V jižní části záměru je dnes umístěné parkoviště asi pro 100 automobilů.
Půdy
Zanesením hodnocených ploch do ÚPD a tedy i možnou realizaci záměru dojde k záboru
zemědělské půdy v rozsahu cca 1ha. Plocha má BPEJ ochranou třídu III, vlastní zábor lze
tedy hodnotit jako akceptovatelný.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Voda
Nelze vyloučit riziko smyvu nebezpečných látek (úkapy provozních kapalin vozidel), a to jak
do vod povrchových, tak i podzemních. Budou-li však dodržena opatření navržená v kapitole
7, lze i toto riziko hodnotit jako nízké.
Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocené plochy dojde k velmi mírnému zvýšení záhřevnosti v přilehlém
území. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, však lze tento vliv hodnotit jako nevýznamný.
Vzhledem k velikosti a poloze navrhovaného parkoviště cca 1 ha (cca 400 parkovacích míst),
lze očekávat vyšší imisní zatížení pro okolí (restaurace, hotely, aquapark a ubytovací
zařízení). Z tohoto důvodu doporučujeme v budoucích stupních projektové přípravy
zpracování rozptylové studie, převážně s ohledem na stávající rekreační zástavbu a na další
potencionální záměry v bezprostředním okolí. Podrobnější charakteristiky viz kapitola 5.2
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), sesuvnými, poddolovanými ani
s průzkumnými územími.
Krajinný ráz
Nepředpokládá se žádný vliv na krajinný ráz
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Kulturní, architektonické či archeologické prvky území nebudou hodnoceným záměrem
významně dotčeny. Budou-li dodržena zákonná ustanovení nehrozí újma ani z hlediska
archeologie.
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Území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s archeologickými nálezy (chráněná území ve
smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba provést archeologický průzkum a stavbu
ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.
Kumulativní či synergické vlivy
Kumulativní vliv lze očekávat zejména ve zvýšené hladině množství zplodin z výfukových
plynů automobilů s vybudováním dalších parkovišť DP Z 70, silnicí I/52, budoucí rychlostní
silnicí R/52 - viz kapitola 5.2.
V případě možné kumulace hluku z potencionálních záměrů OT Z 58, OV Z 38, silnice I/52,
nebo budoucí silnice R/52 – viz kapitola 5.2.

5.1.2.

OS P 04 –

PLOCHY

PRO

PRODEJ,

SLUŽBY,

UBYTOVÁNÍ,

STRAVOVÁNÍ

Obyvatelstvo
Na ploše v současnosti funguje hotel Termál s restaurací a kempem.
Určité rušení (hl. hlukové) je možné v době výstavby – tento vliv však nebude dosahovat
výraznějších měřítek (plocha se nenachází v části zastavěného území obce ani jiné rodinné či
bytové zástavby). Pokud půjde o částečnou méně významnou přestavbu hotelového komplexu
další významné vlivy na obyvatelstvo se neočekávají.
Další významnější vlivy viz kapitola 5.2.
Biocenózy a významné instituty ochrany ŽP
Plocha je situována na zastavěné ploše komplexu hotelu. Jedná se o budovu s restaurací a
s bungalovy rozmístěnými východně od hl. budovy. Mezi jednotlivými bungalovy je TTP a
solitérně rozmístěny vzrostlé stromy. Z biologického hlediska je plocha méně významná.
Půdy
Zanesením hodnocených ploch do ÚPD a tedy i možnou realizaci záměru dojde k záboru
zemědělské půdy v rozsahu cca 3 ha. Plocha má BPEJ ochranu III.a IV. třídy.
Koeficient zastavitelnosti se stanovuje na KZP=0,7, vlastní zábor lze tedy hodnotit jako
akceptovatelný.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
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zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Voda
V současnosti lze předpokládat, že veškerá komunální odpadní voda bude odváděna na ČOV.
V tomto směru proto prakticky nehrozí významnější negativní ovlivnění povrchových či
podzemních vod. S případnou možností vybudování parkoviště není známo jakým způsobem
bude na ploše řešen odvod srážkových vod, proto nelze vyloučit riziko smyvu nebezpečných
látek (způsobené úkapy provozních kapalin vozidel), a to jak do vod povrchových, tak i
podzemních. Budou-li však dodržena opatření navržená v kapitole 7, lze i toto riziko hodnotit
jako nízké.
Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocených ploch (hl. realizací ploch zpevněných) dojde k velmi mírnému
zvýšení záhřevnosti v přilehlém území. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, však lze tento
vliv hodnotit jako zanedbatelný.
Jednou z možností záměru na ploše může být parkoviště o počtu park. míst víc než 100.
V takovém případě lze očekávat zvýšení imisních hodnot v ovzduší pro okolní záměry
(restaurace, hotely, rodinná zástavba a ubytovací zařízení). Z tohoto důvodu doporučujeme v
budoucích stupních projektové přípravy zpracování rozptylové studie (bude-li intenzita
provozu na parkovišti dosahovat potenciálně rizikové hranice34). Pro případnou realizaci
parkoviště jsou závěry podobné viz plocha DP P 03
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha zasahuje do průzkumného území Dolní Dunajovice II.
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), sesuvnými, poddolovanými ani
jinými územími.
Krajinný ráz
Potencionální projekt může výrazně ovlivnit zejména vzdálenější pohledy. Nejvíce zřejmě
směrem z jihu z Pavlovských vrchů a z hráze Horní nádrže VD Nové Mlýny na dominantu
území vrcholu Hradisko.
Protože se plocha záměru nachází v „první linii“ rozvojových ploch z pohledu z Pavlovských
vrchů může toto panorama výrazně negativně ovlivnit nevhodným projektem (blokové
působení stavby, výška stavby, necitlivé začlenění stavby do krajiny, atd) Podrobnější
charakteristika viz kapitola 5.2.

34

Za směrodatnou hranici lze považovat dle zákona č. 100/2001 Sb., Přílohy I, kategorie II, bodu 10.6.parkoviště
nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
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Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Kulturní, architektonické či archeologické prvky území nebudou hodnoceným záměrem
významně dotčeny. Budou-li dodržena zákonná ustanovení nehrozí újma ani z hlediska
archeologie.
Území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s archeologickými nálezy (chráněná území ve
smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba provést archeologický průzkum a stavbu
ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.
Kumulativní či synergické vlivy
Kumulativní působení vlivů hodnocené plochy s dalšími plochami, záměry či jevy lze
očekávat zejména v oblasti socioekonomických poměrů (viz Obyvatelstvo).
V případě realizace dalších parkovišť lze předpokládat kumulativní vliv – zvýšení hladiny
hluku a množství obsahu zplodin v ovzduší i s plochou DP P 03, OV Z 74, OV Z 31,31. – viz
Klima a ovzduší

5.1.3.

BR Z 08, 09 – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH

Obyvatelstvo
Vlivy na obyvatelstvo lze hodnotit převážně kladně. Realizace uvedených záměrů povede
k možnosti demografického růstu obce (přistěhování nových rodin) s doprovodnými
socioekonomickými pozitivy (např. zvýšení počtu zákazníků v obchodech, restauracích,
jiných služeb, aj.). Vzhledem k charakteru hlavního a přípustného využití a předpokládanému
situování záměrů se negativní vlivy na obyvatele okolní zástavby nepředpokládají.
Biocenózy a významné instituty ochrany ŽP
Plochy jsou v současnosti aktivně obdělávanými poli. Z biologického hlediska se jedná o
nezajímavou lokalitu. Z tohoto pohledu lze zásah hodnotit jako nevýznamný. V případě, že
budoucí zahrady budou zařízeny spíše extenzivně (resp. rekreačně) s dostatkem travinného a
dřevinného porostu, lze dokonce očekávat zlepšení stávajícího stavu.
Plochy záměrů plně respektují vedení ÚSES (navrhovaný LBK 8). Plochy zasahují do
ochranného pásma lesa (les zvláštního určení - větrolam), ale vzhledem k využití ploch se o
významném vlivu na něj neuvažuje.
Půdy
Zanesením plochy do ÚPD a tedy i následnou možnou realizací záměru dojde k záboru
zemědělské půdy v rozsahu cca 15,5 ha. Obě plochy zčásti leží na půdách, které mají třídu
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ochrany I. stupně a to BR Z 08 cca 3 ha a BR Z 09 cca 1,2 ha. Tento aspekt lze hodnotit jako
negativní. Zbylá část plochy má třídu ochrany III. stupně, vlastní zábor půdy s ochranou třídy
III lze tedy hodnotit jako akceptovatelný. KZP není stanoven, ale lze předpokládat výstavbu
rodinných domů se zahradami.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Voda
Veškerá odpadní voda bude odváděna na ČOV. V tomto směru proto prakticky nehrozí
významnější negativní ovlivnění povrchových či podzemních vod.
Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocených ploch (hl. realizací ploch zpevněných) dojde k velmi mírnému
zvýšení záhřevnosti v přilehlém území. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, však lze tento
vliv hodnotit jako zanedbatelný.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), sesuvnými, poddolovanými ani
s průzkumnými územími.
Krajinný ráz
Plochy ze severu i jihu respektují zásadní pohledové osy. Záměry, které budou realizovány,
by neměly výrazně ovlivnit průhlednost dané lokality a neměly by mít rušivý charakter (výška
rodinného domu). Pro budoucí vyhodnocení bude rozhodující hlavně vyhodnocení
průhledových a pohledových linií směrem k dalším záměrům, z obce i protějšího břehu VD
Nové Mlýny.
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Kulturní, architektonické či archeologické prvky území nebudou hodnoceným záměrem
významně dotčeny. Budou-li dodržena zákonná ustanovení nehrozí újma ani z hlediska
archeologie
V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba
provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.
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Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.
Kumulativní či synergické vlivy
Synergické či kumulativní působení vlivů hodnocených ploch se nepředpokládá.

5.1.4.

OS Z 13, 14 –

PLOCHY PRO PRODEJ, SLUŽBY, UBYTOVÁNÍ,

STRAVOVÁNÍ

Obyvatelstvo
Realizace záměrů povede k zatraktivnění celé obce, záměry mají snahu do oblasti přilákat co
nejvíce rekreantů, turistů či lázeňských hostů, což se může kladně promítnout do
socioekonomických poměrů.
Jelikož se plochy nacházejí mimo hlavní rozvojovou oblast, bude tento přínos zřejmě
v několika desítkách turistů a rekreantů. Ovšem právě s možným navázáním na tyto „páteřní“
projekty (vybudování lázeňského komplexu, západně od zastavěného území obce) by mohla
mít plocha (OS Z 13 – na ploše záměru se nachází vrt Pasohlávky 2G) relativně vysoký
potenciál k lázeňským službám. Záměr na ploše OS Z 14 by také mohl „využít“ tento
potenciál a vybudovat hotel či jiný ubytovací komplex, a tak by mohl navýšit počty
ubytovaných.
Z hlediska možnosti využití pozemků pro vybudování staveb a zařízení pro obchodní prodej jako
hlavního využití a parkoviště pro osobní vozidla (nad 100 park. míst) jako přípustného využití, lze
předpokládat negativní vliv na obyvatelstvo zejména zvýšením imisí v ovzduší. Další možný
aspekt je zvýšení hladiny hluku pro okolní zástavbu (chráněné venkovní prostory) a to
v souvislosti s možností vybudování dětského hřiště.
Určité rušení (hl. hlukové) je možné v době výstavby – tento vliv však nebude dosahovat
výraznějších měřítek (realizace stavby trvá řádově několik měsíců – není kontinuální).
Další významnější vlivy viz kapitola 5.2

Biocenózy a významné instituty ochrany ŽP
Realizací záměru může na dotčených plochách dojít k částečné či úplné likvidaci stávajících
biocenóz. Plocha OH Z 14 se nachází na intenzivně využívaném zemědělském poli.
Z biologického hlediska není tato lokalita významná.
Na ploše OH Z 13 se nachází opuštěný zchátralý komplex JZD, který není nijak řadu let
využívaný. V okolí zejména na severu a východě se nachází z této plochy asi nejcennější
pozůstatek zřejmě zahrad s mnoha ovocnými a jinými vysazovanými stromy, které
v současnosti přispívají do rozsáhlejšího refugia navrhované zeleně mezi plochami OH
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Z 13,14. Plochy zasahují do ochranného pásma lesa - VKP „ze zákona“, les zvláštního určení.
Vzhledem k záměrům se nepředpokládá významný vliv na VKP.
Na ploše se nachází geotermální vrt Pasohlávky 2G – viz „Voda“.
Zbytek plochy zaujímají zemědělsky využívaná pole, která nejsou z biologického hlediska
významná.
Půdy
Zanesením hodnocené plochy do ÚPD a tedy i následnou možnou realizací záměru dojde k
záboru zemědělské půdy v rozsahu cca 5,2 ha (reálný zábor bude díky stanovenému KZP 0,7
menší). Vzhledem k tomu, že se dotčená plocha nachází na BPEJ s třídou ochrany I. stupně
(celá plocha OH Z 13 a cca 1,5 ha plochy OH Z 14) , lze tento aspekt hodnotit jako významný
a vliv jako negativní.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Voda
Na ploše se nachází zdroj přírodní minerální vody vrt Pasohlávky - 2G s ochranným pásmem
o poloměru 50 m. Kolem vrtu bylo stanoveno ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých
zdrojů (viz. 2.1.3 Hydrologické, hydrogeologické a vodní zdroje). Všechny záměry na ploše
OS Z 13 a v okolí by měly brát na zřetel hydrogeologický význam a dodržovat veškerá
opatření s ním spojena. 35
V současnosti lze předpokládat, že veškerá komunální odpadní voda bude odváděna na ČOV.
V tomto směru proto prakticky nehrozí významnější negativní ovlivnění povrchových či
podzemních vod. S případnou možností vybudování parkoviště není známo jakým způsobem
bude na ploše řešen odvod srážkových vod, proto nelze vyloučit riziko smyvu nebezpečných
látek (způsobené úkapy provozních kapalin vozidel), a to jak do vod povrchových, tak i
podzemních. Budou-li však dodržena opatření navržená v kapitole 7, lze i toto riziko hodnotit
jako nízké.
Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocených ploch (hl. realizací ploch zpevněných) dojde k velmi mírnému

35

Rozhodnutí č.j.: ČIL – 62-442-21.10.1996/4522, kde se mimo jiné uvádí - pro ochr. pásmo I. stupně: „pásmo
je vymezeno kruhem okolo zdrojů…o poloměru 50m. …V pásmu jsou zakázány všechny činnosti s výjimkou
těch, které jsou nutné v zájmu ochrany…zejména jsou zakázány činnosti, které mohou negativně ovlivnit
chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje.“
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zvýšení záhřevnosti v přilehlém území. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, však lze tento
vliv hodnotit jako zanedbatelný.
Významným vlivem může být imisní zatížení. Jednou z možností záměru na ploše může být
parkoviště o počtu park. míst víc než 100, lze proto v tomto případě očekávat vyšší imisní
zatížení pro okolí (restaurace, hotely, rodinná zástavba a ubytovací zařízení).36 Z tohoto
důvodu doporučujeme v budoucích stupních projektové přípravy zpracování rozptylové studie
(bude-li počet vozidel dosahovat potenciálně rizikové hranice).
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), sesuvnými, poddolovanými ani
s průzkumnými územími.
Vodní zdroj - viz „Biocenózy a významné instituty ochrany ŽP“
Krajinný ráz
V současnosti se na ploše OH Z 13 nachází jednak chátrající budovy bývalého JZD a jednak
plochy volně se šířící vegetace. Zatímco plochy s vegetací lze z hlediska kraj. rázu hodnotit
jako bezproblémové, budovy (charakter i stav) naopak jako problémové a rušivé.
Výstavbou objektu, který využije již zastavěnou plochu, lze očekávat pozitivní vliv na
krajinný ráz.
Jelikož se obě plochy nacházejí v zastavěné části obce a jsou odstíněny vzrostlými stromy,
budou pro krajinný ráz zásadní blízké pohledy (z obce). Začlenění stavby do stávající
zástavby bude zřejmě nejdůležitější (výška a rozsah staveb) – zachování stávající dominanty
kostel sv. Anny na návsi. Zamezení blokového působení bude také důležitým faktorem
(výšková hladina, dispoziční členitost).
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Kulturní, architektonické či archeologické prvky území nebudou hodnoceným záměrem
významně dotčeny. Budou-li dodržena zákonná ustanovení, nehrozí újma ani z hlediska
archeologie.
V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba
provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.

36

Při startování vozidel a nízkých pojezdových rychlostech se uvolňují několikanásobně vyšší koncentrace
rizikových látek, zatímco hlukové zatížení zůstává v tomto režimu v limitní míře.
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Kumulativní či synergické vlivy
S možností uvedených záměrů lze počítat, že se kumulativní činitel projeví zvýšenou
návštěvností turisticky významných lokalit ZCHÚ v součtu dalších turistů i z okolních obcí.
Podrobnější charakteristika viz kapitola 5.2

5.1.5.

PLOCHA Z

16

Tato plocha je navrhována jako OV a OT, proto je posuzována jako dva různé záměry.

5.1.5.1.

OV Z 16 – plochy občanského vybavení

Obyvatelstvo
Vlivy na obyvatelstvo lze předpokládat pozitivní, ale i negativní vliv. U navrhovaného
záměru bude nejvíce záležet na vlastním projektu a využití. Realizace případného záměru
vyššího významu (např. hotely a rekreace) povede k turistickému zatraktivnění obce,
s dalšími doprovodnými socioekonomickými pozitivy (např. zvýšení nabídky pracovních
příležitostí, zvýšení počtu zákazníků restauračních zařízení, či prodejen potravin). Jelikož se
plochy nacházejí mimo hlavní rozvojovou oblast, bude tento aspekt zřejmě v několika
desítkách turistů a rekreantů.
Vzhledem k charakteru hlavního a přípustného využití a předpokládanému situování záměru
lze negativní vliv očekávat zejména při využití plochy k výstavbě záměru vyššího významu
(např. obchodní centrum s parkovištěm nad 1000 m², )37, a to hlavně v souvislosti se
zvýšením emisí, které mohou lokálně výrazněji ovlivnit imisní situaci.
Vzhledem k umístění plochy v území (záměr leží mimo obytné plochy, je dobře dostupný
místním obyvatelů, kteří případně budou tvořit hlavní odbyt), se jeví jako nejvhodnější
navrhovaný areál pro vybudování OV vyššího významu (supermarket s parkovištěm)
v posuzované koncepci. Budou-li dodržena opatření navržená v kapitole 7, lze i tento
potencionálně negativní vliv hodnotit jako nízký.
Podrobnější charakteristiky viz kapitola 5.2.
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
Plocha se nachází na severní periferii zastavěného území obce. Část plochy je nyní asi ze
třetiny využívána jako pole, část slouží jako skládka a na třetině potencionálního záměru se
rozkládá bývalý areál zahradnictví. Z biologického hlediska není plocha významná. Plocha ze
severu a východu zasahuje do ochranného pásma lesa (les zvláštního určení – větrolam).
Nepředpokládá se z hlediska záměru významné ovlivnění tohoto VKP.

37

Pokud obchodní zónu tvoří více objektů, jejich zastavěnou plochu je nutné sečíst s tím, že bude započítána
rovněž plocha navazujících nebo souvisejících parkovišť a garáží.
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Půdy
Zanesením hodnocené plochy do ÚPD a tedy i následnou možnou realizací záměru dojde k
záboru zemědělské půdy v rozsahu cca 3,3 ha. Plocha má evidovaný BPEJ ochranu III. třídy,
vlastní zábor lze tedy hodnotit jako akceptovatelný.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Voda
V současnosti lze předpokládat, že veškerá komunální odpadní voda bude odváděna na ČOV.
V tomto směru proto prakticky nehrozí významnější negativní ovlivnění povrchových či
podzemních vod. S případnou možností vybudování parkoviště není známo jakým způsobem
bude na ploše řešen odvod srážkových vod, proto nelze vyloučit riziko smyvu nebezpečných
látek (způsobené úkapy provozních kapalin vozidel), a to jak do vod povrchových, tak i
podzemních. Budou-li však dodržena opatření navržená v kapitole 7, lze i toto riziko hodnotit
jako nízké.
Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocených ploch (hl. realizací ploch zpevněných) dojde k velmi mírnému
zvýšení záhřevnosti v přilehlém území. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, lze tento vliv
hodnotit jako zanedbatelný.
Významným vlivem může být imisní zatížení pro okolí zejména realizací záměru vyššího
významu. Vzhledem k velikosti a poloze navrhované plochy se může realizovat záměr OV
vyššího významu, který může počítat s vybudováním i nad 100 parkovacích míst, lze proto
v tomto případě očekávat vyšší imisní zatížení pro okolí (restaurace, hotely, rodinná zástavba
a ubytovací zařízení).38 Z tohoto důvodu doporučujeme v budoucích stupních projektové
přípravy zpracování rozptylové studie (bude-li počet vozidel dosahovat potenciálně rizikové
hranice).
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), sesuvnými, poddolovanými ani
s průzkumnými územími.

38

Při startování vozidel a nízkých pojezdových rychlostech se uvolňují několikanásobně vyšší koncentrace
rizikových látek, zatímco hlukové zatížení zůstává v tomto režimu v limitní míře.
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Krajinný ráz
Plocha je navržena na severní periferii zastavěného území obce Pasohlávky. Sousedí se
zemědělským areálem. Možná výstavba OV vyššího významu se i proto zdá ze všech
navrhovaných plocha jako ideální (supermarket s parkovištěm přízemního charakteru).
Dispozičně či velikostí zástavby neovlivní pohledy z jižního, východního, nebo západního
směru (plocha je odstíněna stávající zástavbou nebo vzrostlými stromy). Možné ovlivnění
vzdálenějších pohledů je ze severní až severozápadní strany. Vhodná vegetační výsadba
především původních druhů (stromové a keřové druhy) by částečně omezila tento
potencionální vliv.
Při výstavbě projektu např. hotelu (několikapatrové stavby) by vliv na krajinný ráz byl jiný –
daleko významnější. Ovlivněny by byly blízké, ale i vzdálené pohledy. Záleželo by na
konkrétním projektu (expozice v území, výšková hladina, hmotová dispozice – faktory
ovlivňující kr. ráz).
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Kulturní, architektonické či archeologické prvky území nebudou hodnoceným záměrem
významně dotčeny. Budou-li dodržena zákonná ustanovení, nehrozí újma ani z hlediska
archeologie.
V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba
provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.
Kumulativní či synergické vlivy
Kumulativní působení vlivů hodnocené plochy s dalšími plochami, záměry či jevy lze
očekávat zejména v oblasti socioekonomických poměrů (viz Obyvatelstvo).

5.1.5.2.

OT Z 16 – plochy pro tělovýchovu a sport

Obyvatelstvo
Vlivy na obyvatelstvo lze hodnotit převážně kladně. Realizace uvedeného záměru povede
k zatraktivnění obce a k rozšíření nabídky sportovních aktivit pro místní obyvatele. Mezi
potenciální negativa lze zahrnout zvýšenou hlukovou zátěž. Vhodným situováním v prostoru
lze tomuto potencionálně negativnímu vlivu zamezit nebo ho částečně ovlivnit.
Vzhledem k umístění a využití plochy se další významné vlivy nepředpokládají
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
Viz - 5.4.1. Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
HBH Projekt spol. s r.o.
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Půdy
Viz – 5.4.1. Půdy
KZP je pro plochy TV a sport stanoven na 0,6. Lze předpokládat, že reálný zábor půdy bude
snížen o předepsaný KZP.
Voda
Viz – 5.4.1. Voda
Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocených ploch (hl. realizací ploch zpevněných) dojde k velmi mírnému
zvýšení záhřevnosti v přilehlém území. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, však lze tento
vliv hodnotit jako zanedbatelný.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Viz – 5.4.1. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Krajinný ráz
Při realizaci stavby viz - 5.1.4.1
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Viz – 5.1.4.1. Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Havarijní situace
Viz – 5.1.4.1. Havarijní situace
Kumulativní či synergické vlivy
Neočekávají se žádné potencionální vlivy.

5.1.6.

OL Z 19-30, 57, 75 – PLOCHY URČENÉ K LÁZEŇSKÝM ÚČELŮM

Obyvatelstvo
Realizace záměrů v dané obci povede k zatraktivnění celého území k. ú. Pasohlávky a Mušov
a záměry mají snahu do oblasti přilákat co nejvíce rekreantů, turistů či lázeňských hostů, což
se může kladně promítnout do socioekonomických poměrů.
Právě tato lokalita bude ústřední „páteří“ realizovaného záměru vybudování lázeňského
komplexu.
Určité rušení (hl. hlukové) je možné v době výstavby – tento vliv však nebude dosahovat
výraznějších měřítek (plocha se nenachází v části zastavěného území obce, doba realizace je
v řádech měsíců – vliv není dlouhodobý).
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Další vlivy viz kapitola 5.2
Biocenózy
Realizací potenciálních záměrů na hodnocených plochách dojde k likvidaci velké části
přítomných biocenóz, které jsou v rámci plochy relativně různorodé. Na dotčených plochách
se nachází intenzivně obhospodařovaná zemědělská půda, pozůstatky ovocného sadu,
pobřežní vegetace (tvořena keřovo-stromovým porostem) a akátový háj.
Z hlediska zásahu do zemědělských ploch lze vlivy hodnotit jako nevýznamné.
Plochy OL Z 28,57, 75 zasahují do segmentu ÚSES (LBC Pobřežní háj). Vzhledem k danému
záměru (lázeňské účely) by se mohla předpokládat likvidace velké části LBC. Tato část
navrhovaných ploch je cennější ze všech přítomných vegetací. Proto se dá považovat vliv na
ni jako potencionálně negativní.
Z biologického hlediska se jeví jako další cennější biocenóza fragment bývalých ovocných
sadů (plocha OL Z 27,28), který doprovází v bylinném patře trávy a náletové plevelné druhy
polních kultur. Slouží jako úkryt v relativně otevřené zemědělsky obhospodařované krajině
pro zvěř a ptáky. Ovocné stromy slouží jako významné potravinové stanoviště. Další
významné instituty ochrany ŽP se na hodnocených plochách či v jejich blízkosti nevyskytují a
vliv na ně bude minimální.
Půdy
Zanesením hodnocených ploch do ÚPD a tedy i možnou realizaci záměru dojde k záboru
zemědělské půdy v rozsahu cca 13 ha. Všechny plochy mají BPEJ ochranou třídu III.a IV.
stupně, což je z hlediska záměrů akceptovatelné. Koeficient zastavitelnosti je u ploch
lázeňství stanoven na KZP=0,2. Lze tedy konstatovat, že reálný zábor půdy bude výrazně
nižší.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Voda
V současnosti lze předpokládat, že veškerá komunální odpadní voda bude odváděna na ČOV.
V tomto směru proto prakticky nehrozí významnější negativní ovlivnění povrchových či
podzemních vod. S případnou možností vybudování parkoviště není známo jakým způsobem
bude na ploše řešen odvod srážkových vod, proto nelze vyloučit riziko smyvu nebezpečných
látek (způsobené úkapy provozních kapalin vozidel), a to jak do vod povrchových, tak i
podzemních. Budou-li však dodržena opatření navržená v kapitole 7, lze i toto riziko hodnotit
jako nízké.
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Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. I když se záměry zdají rozsáhlé, vzhledem k využití ploch - lázeňství KZP = 0,2 a
nezbytnou doplňkovou zelení, (hl. realizací ploch zpevněných) dojde k velmi mírnému
zvýšení záhřevnosti v přilehlém území, lze tento vliv hodnotit jako nevýznamný.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), sesuvnými, poddolovanými ani
s průzkumnými územími.
Krajinný ráz
Oproti současnému stavu díky možné realizaci dozná krajinný ráz změn. Při realizaci všech
potencionálních ploch budou zásadní jak blízké, tak i vzdálenější pohledy na území. Pro
vzdálenější pohledy bude zásadní pohled z protějšího břehu VD Nové Mlýny a z Pavlovských
vrchů. Začlenění stavby do krajiny zřejmě bude bezproblémové vzhledem k navrženým
regulativů (KZP=0,2 a množství doprovodné zeleně) a zaměřením využití ploch (lázeňství).
V přízemních patrech bude odcloňovat stavby pás pobřežní vegetace, která se v hojné míře
zachová. Různá výšková hladina bude vhodná, aby záměry nepůsobily blokově. Z blízkových
pohledů bude důležité respektování zásadních pohledových a průhledových linií. Podrobnější
charakteristika viz kapitola 5.2
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Plochy OL Z 29,30,28,23 se nacházejí na území archeologického zájmu I. stupně. Jedná se o
archeologickou lokalitu 81 – U vodárny. Budou-li dodržena zákonná ustanovení nehrozí újma
ani z hlediska archeologie.
V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba
provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.
Kumulativní či synergické vlivy
Kumulativní působení vlivů hodnocené plochy s dalšími plochami, záměry či jevy lze
očekávat zejména v oblasti socioekonomických poměrů (viz Obyvatelstvo).
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5.1.7.

OV Z 31,32 – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Obyvatelstvo
Realizace záměrů v k. ú. Pasohlávky a Mušov povede k zatraktivnění celého území a záměry
mají snahu do oblasti přilákat co nejvíce rekreantů, turistů či lázeňských hostů, což se může
kladně promítnout do socioekonomických poměrů.
Využití dílčích ploch především u záměrů místního významu (malé obchody, restaurace,
sportovní zařízení, penziony do 12 lůžek) a vyššího významu (hotel, motel s kapacitou do 50
lůžek) se nepředpokládají žádné významnější negativní vlivy na obyvatelstvo. Využití ploch
se záměry vyššího významu (maloobchody a velkoobchody nad 1000 m² včetně parkovišť) se
negativní vliv vyloučit nedá. 39 Lze uvažovat především možné zvýšení imisního a hlukového
zatížení vlivem vybudování záměrů zmíněných parametrů.
Určité rušení (hl. hlukové) je možné v době výstavby – tento vliv však nebude dosahovat
výraznějších měřítek a to vzhledem k umístění ploch v prostoru (v okolí se nenachází rodinná
ani bytová zástavba).
Další vlivy viz kapitola 5.2
Biocenózy
Realizací potenciálních záměrů na hodnocených plochách dojde k likvidaci velké části
přítomných biocenóz. Na dotčených plochách se nachází intenzivně obhospodařovaná
zemědělská půda a pozůstatky ovocného sadu.
Z hlediska zásahu do zemědělských ploch lze vlivy hodnotit jako nevýznamné.
Zásahy do dřevinných porostů včetně zásahu do zbytků extenzivního sadu lze v rámci plochy
hodnotit jako nejvýznamnější negativní vliv. Slouží jako úkryt v relativně otevřené
zemědělsky obhospodařované krajině pro zvěř a ptáky. Ovocné stromy slouží jako významné
potravinové stanoviště. Další významné instituty ochrany ŽP se na hodnocených plochách či
v jejich blízkosti nevyskytují a vliv na ně bude minimální.
Půdy
Zanesením hodnocených ploch do ÚPD a tedy i možnou realizaci záměru dojde k záboru
zemědělské půdy v rozsahu cca 1,5 ha. Pro plochu OV Z 31 platí BPEJ třída s ochrannou III.
a IV. stupně, což je vhledem k záměru akceptovatelné, plocha OV Z 32 má BPEJ III. a I.
třídu, což se dá hodnotit jako negativní vliv.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

39

Pokud obchodní zónu tvoří více objektů, jejich zastavěnou plochu je nutné sečíst s tím, že bude započítána
rovněž plocha navazujících nebo souvisejících parkovišť a garáží.
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Voda
V současnosti lze předpokládat, že veškerá komunální odpadní voda bude odváděna na ČOV.
V tomto směru proto prakticky nehrozí významnější negativní ovlivnění povrchových či
podzemních vod. S případnou možností vybudování parkoviště není známo jakým způsobem
bude na ploše řešen odvod srážkových vod, proto nelze vyloučit riziko smyvu nebezpečných
látek (způsobené úkapy provozních kapalin vozidel), a to jak do vod povrchových, tak i
podzemních. Budou-li však dodržena opatření navržená v kapitole 7, lze i toto riziko hodnotit
jako nízké.
Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocených ploch (hl. realizací ploch zpevněných) dojde k velmi mírnému
zvýšení záhřevnosti v přilehlém území. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, však lze tento
vliv hodnotit jako nevýznamný.
V případě vybudování pozemního parkoviště pro osobní automobily, v závislosti na velikosti
(nad 100 parkovacích míst), lze předpokládat zvýšené množství imisních látek v ovzduší.40
Z tohoto důvodu doporučujeme v budoucích stupních projektové přípravy zpracování
rozptylové studie (bude-li počet vozidel dosahovat potenciálně rizikové hranice).

Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), sesuvnými, poddolovanými ani
s průzkumnými územími.
Krajinný ráz
Navržené plochy zřejmě budou sloužit k doplnění služeb chystaného záměru vybudovat na
rozvojových plochách lázeňský komplex se zázemím. Podrobnější charakteristiky viz kapitola
5.2.
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Kulturní, architektonické či archeologické prvky území nebudou hodnoceným záměrem
významně dotčeny. Budou-li dodržena zákonná ustanovení nehrozí újma ani z hlediska
archeologie
Území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s archeologickými nálezy (chráněná území ve
smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba provést archeologický průzkum a stavbu
ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

40

Pokud obchodní zónu tvoří více objektů, jejich zastavěnou plochu je nutné sečíst s tím, že bude započítána
rovněž plocha navazujících nebo souvisejících parkovišť a garáží.
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Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.
Kumulativní či synergické vlivy
Kumulativní působení vlivů hodnocené plochy s dalšími plochami, záměry či jevy lze
očekávat zejména v oblasti socioekonomických poměrů (viz kapitola 5.2).
V případě realizace dalších parkovišť lze předpokládat kumulativní vliv – zvýšení hladiny
hluku a množství obsahu zplodin v ovzduší i s plochou DP P 03, OV Z 74.

5.1.8.

OS Z 33-37 –

PLOCHY PRO PRODEJ, SLUŽBY, UBYTOVÁNÍ A

STRAVOVÁNÍ

Obyvatelstvo
Realizace záměrů v rozvojové oblasti k. ú. Pasohlávky a Mušov povede k zatraktivnění celého
území. Záměry mají snahu do oblasti přilákat co nejvíce rekreantů, turistů či lázeňských
hostů, což se může kladně promítnout do socioekonomických poměrů.
Z hlediska možnosti vybudování pozemků staveb a zařízení pro obchodní prodej jako hlavního
využití a parkoviště pro osobní vozidla (nad 100 park. míst) jako přípustného využití se nedá
vyloučit negativní vliv na obyvatelstvo zejména zvýšením imisí v ovzduší. Další možný aspekt je
zvýšení hladiny hluku pro okolní zástavbu (rodinná zástavba, penzion, restaurace).
Určité rušení (hl. hlukové) je možné v době výstavby – tento vliv však nebude dosahovat
výraznějších měřítek (realizace stavby nebude dlouhodobá, plochy se nenacházejí v okolí
rodinných ani bytových zástaveb).
Další vlivy viz kapitola 5.2
Biocenózy
Realizací potenciálních záměrů na hodnocených plochách dojde k likvidaci velké části
přítomných biocenóz. Na dotčených plochách se nachází intenzivně obhospodařovaná
zemědělská půda a zbytky extenzivního ovocného sadu. Z hlediska zásahu do zemědělských
ploch lze vlivy hodnotit jako nevýznamné.
Z biologického hlediska se jeví jako cennější vegetace fragment bývalých ovocných sadů,
který doprovází v bylinném patře trávy a náletové plevelné druhy polních kultur. Slouží jako
úkryt v relativně otevřené zemědělsky obhospodařované krajině pro zvěř a ptáky. Ovocné
stromy slouží jako významné potravinové stanoviště. Další významné instituty ochrany ŽP se
na hodnocených plochách či v jejich blízkosti nevyskytují a vliv na ně bude minimální.
Další vlivy viz kapitola 5.2
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Půdy
Zanesením hodnocených ploch do ÚPD a tedy i možnou realizaci záměru dojde k záboru
zemědělské půdy v rozsahu cca 8,9 ha. Všechny plochy mají BPEJ ochranou třídu I. stupně
(zcela, nebo částečně) a III. třídy. Zábor s takovou ochrannou třídou a záměrem na plochu se
jeví jako vliv významný a negativní. KZP je stanoven na 0,7. Lze konstatovat, že zábor půdy
bude snížen o předepsaný KZP.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Voda
V současnosti lze předpokládat, že veškerá komunální odpadní voda bude odváděna na ČOV.
V tomto směru proto prakticky nehrozí významnější negativní ovlivnění povrchových či
podzemních vod. S případnou možností vybudování parkoviště není známo jakým způsobem
bude na ploše řešen odvod srážkových vod, proto nelze vyloučit riziko smyvu nebezpečných
látek (způsobené úkapy provozních kapalin vozidel), a to jak do vod povrchových, tak i
podzemních. Budou-li však dodržena opatření navržená v kapitole 7, lze i toto riziko hodnotit
jako nízké.
Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocených ploch (hl. realizací ploch zpevněných) dojde k velmi mírnému
zvýšení záhřevnosti v přilehlém území. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, však lze tento
vliv hodnotit jako zanedbatelný.
Významným vlivem může být imisní zatížení. Jednou z možností záměru na ploše může být
parkoviště o počtu park. míst víc než 100, lze proto v tomto případě očekávat vyšší imisní
zatížení pro okolí (restaurace, hotely, rodinná zástavba a ubytovací zařízení).41 Z tohoto
důvodu doporučujeme v budoucích stupních projektové přípravy zpracování rozptylové studie
(bude-li počet vozidel dosahovat potenciálně rizikové hranice).
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), sesuvnými, poddolovanými ani
s průzkumnými územími.

41

Při startování vozidel a nízkých pojezdových rychlostech se uvolňují několikanásobně vyšší koncentrace
rizikových látek, zatímco hlukové zatížení zůstává v tomto režimu v limitní míře.
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Krajinný ráz
Potencionální projekt může výrazně ovlivnit zejména vzdálenější pohledy. Nejvíce zřejmě
směrem z jihu z Pavlovských vrchů a z hráze Horní nádrže VD Nové Mlýny na dominantu
území vrchol Hradisko.
Protože se plochy záměru nachází v „první linii“ rozvojových ploch z pohledu z Pavlovských
vrchů může toto panorama výrazně negativně ovlivnit nevhodným projektem (blokové
působení stavby, výška stavby, necitlivé začlenění stavby do krajiny, atd...). Podrobnější
charakteristika viz kapitola 5.2.
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Kulturní, architektonické či archeologické prvky území nebudou hodnoceným záměrem
významně dotčeny. Budou-li dodržena zákonná ustanovení, nehrozí újma ani z hlediska
archeologie.
V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba
provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.
Kumulativní či synergické vlivy
Kumulativní působení vlivů hodnocené plochy s dalšími plochami, záměry či jevy lze
očekávat zejména v oblasti socioekonomických poměrů (viz kapitola 5.2).
S možností uvedených záměrů lze počítat, že se kumulativní činitel projeví zvýšenou
návštěvností turisticky významných lokalit především ZCHÚ (CHKO Pálava, PR Věstonická
nádrž, PP Betlém) v součtu dalších turistů i z okolních obcí.
V případě realizace dalších parkovišť lze předpokládat kumulativní vliv – zvýšení hladiny
hluku a množství obsahu zplodin v ovzduší i s plochou DP P 03, OV Z 74, OV Z31,31.

5.1.9.

OV Z 38 – PLOCHA OBČANSKÉHO VYUŽITÍ

Obyvatelstvo
Realizace záměrů v dané oblasti povede k částečnému zatraktivnění celého území a záměry
mají snahu do oblasti přilákat co nejvíce rekreantů, turistů či lázeňských hostů, což se může
kladně promítnout do socioekonomických poměrů.
Využití dílčích ploch především u záměrů místního významu (malé obchody, restaurace,
sportovní zařízení, penziony do 12 lůžek) a vyššího významu (hotel, motel s kapacitou do 50
lůžek) se nepředpokládají žádné významnější přímé negativní vlivy na obyvatelstvo. Využití
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ploch se záměry vyššího významu (maloobchody a velkoobchody nad 1000 m² včetně
parkovišť) se negativní vliv vyloučit nedá. 42
Určité rušení (hl. hlukové) je možné v době výstavby – tento vliv však nebude dosahovat
výraznějších měřítek (realizace stavby nebude dlouhodobá – řádově několik měsíců, plochy
se nenacházejí v okolí rodinných ani bytových zástaveb).
Podrobnější charakteristika a další vlivy viz kapitola 5.2
Biocenózy
Plocha OV Z 38 leží na hospodářsky využívané ploše zemědělského pole. Z biologického
hlediska není plocha významná.
Předpokládaný záměr by mohl aspoň částečně obohatit či zpestřit dosavadní stav a to
výsadbou doprovodné zeleně – vhodnou výsadbou a posílení původních druhů a TTP.
Půdy
Zanesením hodnocených ploch do ÚPD a tedy i možnou realizaci záměru dojde k záboru
zemědělské půdy v rozsahu cca 3 ha. Plocha má BPEJ ochranou třídu III.a IV. stupně, což je
z hlediska záboru půdy akceptovatelné.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Voda
V současnosti lze předpokládat, že veškerá komunální odpadní voda bude odváděna na ČOV.
V tomto směru proto prakticky nehrozí významnější negativní ovlivnění povrchových či
podzemních vod. S případnou možností vybudování parkoviště není známo jakým způsobem
bude na ploše řešen odvod srážkových vod, proto nelze vyloučit riziko smyvu nebezpečných
látek (způsobené úkapy provozních kapalin vozidel), a to jak do vod povrchových, tak i
podzemních. Budou-li však dodržena opatření navržená v kapitole 7, lze i toto riziko hodnotit
jako nízké.
Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocených ploch (hl. realizací ploch zpevněných) dojde k velmi mírnému
zvýšení záhřevnosti v přilehlém území. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, však lze tento
vliv hodnotit jako nevýznamný.

42

Pokud obchodní zónu tvoří více objektů, jejich zastavěnou plochu je nutné sečíst s tím, že bude započítána
rovněž plocha navazujících nebo souvisejících parkovišť a garáží.
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Významným vlivem může být imisní zatížení zejména na plochách záměru vyššího významu.
Vzhledem k velikosti a poloze navrhované plochy se může realizovat záměr OV vyššího
významu, který může počítat s vybudováním stavby s parkovištěm větším než 100 park. míst.
Lze proto v tomto případě očekávat vyšší imisní zatížení pro okolí (restaurace, hotely, rodinná
zástavba a ubytovací zařízení).43 Z tohoto důvodu doporučujeme v budoucích stupních
projektové přípravy zpracování rozptylové studie (bude-li počet vozidel dosahovat
potenciálně rizikové hranice).
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), sesuvnými, poddolovanými ani
s průzkumnými územími.
Krajinný ráz
Potencionální projekt může výrazně ovlivnit zejména vzdálenější pohledy. Nejvíce zřejmě
směrem z jihu z Pavlovských vrchů a z hráze Horní nádrže VD Nové Mlýny na dominantu
území vrcholu Hradisko. Pro budoucí posouzení bude zásadní včlenění stavby do krajiny
(zejména hmotová a dispoziční členitost). Podrobnější charakteristika viz kapitola 5.2
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Kulturní, architektonické či archeologické prvky území nebudou hodnoceným záměrem
významně dotčeny. Budou-li dodržena zákonná ustanovení, nehrozí újma ani z hlediska
archeologie.
V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba
provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.
Kumulativní či synergické vlivy
Kumulativní působení vlivů hodnocené plochy s dalšími plochami, záměry či jevy lze
očekávat zejména v oblasti socioekonomických poměrů (viz Obyvatelstvo).
Kumulativní vliv lze očekávat zejména ve zvýšené hladině množství zplodin z výfukových
plynů automobilů (viz Klima a ovzduší) především s dalšími potencionálními výstavbami
parkovišť na ploše DP P 03, OV Z 31,32 a potencionálně všech ploch OS v okolí.
Další významnější vlivy se neočekávají.

43

Při startování vozidel a nízkých pojezdových rychlostech se uvolňují několikanásobně vyšší koncentrace
rizikových látek, zatímco hlukové zatížení zůstává v tomto režimu v limitní míře.
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5.1.10.

OA Z 39 – ARCHEOPARK

Obyvatelstvo
Realizace záměrů u obce Pasohlávky povede k zatraktivnění celého území a záměry mají
snahu do oblasti přilákat co nejvíce rekreantů, turistů či lázeňských hostů, což se může kladně
promítnout do socioekonomických poměrů.
Určité rušení (hl. hlukové) je možné v době výstavby – tento vliv však nebude dosahovat
výraznějších měřítek (záměr se nenachází v okolí rodinných či bytových zástaveb).
Podrobnější charakteristika a další vlivy viz kapitola 5.2
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
Realizací potenciálních záměrů na hodnocené ploše dojde k likvidaci velké části přítomných
biocenóz. Na dotčených plochách se nachází intenzivně obhospodařovaná zemědělská půda a
vinice. Z hlediska zásahu do zemědělských ploch lze vlivy hodnotit jako nevýznamné
(předpokládá se uchování vinic s návazností na historické souvislosti lokality s pěstováním
vinné révy).
Plocha sousedí s navrhovaným LBC Mušovské Hradisko a navrhovaným LKB 8 a 9. Plocha
plně respektuje vedení ÚSES a nezasahuje do něj. Na severu částečně zasahuje do ochranného
pásma lesa – les zvláštního určení. Z hlediska záměru lze předpokládat, že vliv (např.
ovlivnění LBC, LBK turisty) na zmíněné lokality bude nevýznamný.
Půdy
Zanesením hodnocených ploch do ÚPD a tedy i možnou realizaci záměru dojde k záboru
zemědělské půdy v rozsahu cca 9,9 ha. Plochy mají BPEJ ochranou třídu III. stupně, což je
z hlediska záměrů akceptovatelné.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Voda
Veškerá odpadní voda bude s největší pravděpodobností odváděna na navrhovanou ČOV.
V tomto směru proto prakticky nehrozí významnější negativní ovlivnění povrchových či
podzemních vod. Na ploše pro technické zázemí se vliv (úkapy provozních kapalin)
nepředpokládá významný vzhledem k frekvenci pojezdů a počtu možných dopravních
prostředků.
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Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocených ploch (hl. realizací ploch zpevněných) dojde k velmi mírnému
zvýšení záhřevnosti v přilehlém území. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, však lze tento
vliv hodnotit jako nevýznamný.
Vlivy na ovzduší se z hlediska případného výskytu dopravního prostředku nepředpokládá.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), sesuvnými, poddolovanými ani
s průzkumnými územími.
Krajinný ráz
Na dominantě k. ú. Pasohlávky a Mušov vrcholu Hradisko zřejmě vznikne replika
archeologického nálezu - římského opevněného sídliště a s výhledovými stanovišti. Lze tedy
předpokládat, že se krajinný ráz změní. Bude záležet na projektu, jakým způsobem včlení
stavbu do krajiny - konkrétní vyhodnocení vlivu na krajinný ráz není v rámci ÚPD možné
(nejsou známy přesné záměry).
Podrobnější charakteristika viz kapitola 5.2.
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Plocha leží na území archeologického zájmu I. stupně na lokalitě Hradisko, Burgstall,
Zeiselberg (poř. č. SAS 34-12-19/20). Na ploše se nachází nemovitá kulturní památka
15909/7-1582 zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
Budou-li dodržena zákonná ustanovení, nehrozí újma ani z hlediska archeologie.
V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba
provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.
Kumulativní či synergické vlivy
Synergické působení vlivů hodnocené plochy s dalšími plochami, záměry či jevy lze očekávat
zejména v oblasti socioekonomických poměrů (viz Obyvatelstvo).

5.1.11.

SO Z 40, 41 – PLOCHA SMÍŠENÉ OBYTNÁ

Obyvatelstvo
Realizace uvedených záměrů povede k částečnému turistickému zatraktivnění obce
Pasohlávky. Lze proto předpokládat, možnost zlepšení socioekonomické situace obyvatel a
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možného demografického růstu v závislosti na určitém projektu (výstavba rodinných domů).
V závislosti na popsaných záměrech ostatních ploch (vybudování lázeň. komplexu s většími
odbyty v restauracích, místních obchodech, tvorbou nových pracovních míst, apod.). Jelikož
se plochy nacházejí v nejatraktivnější zóně rozvoje v území, předpokládá se především stavba
ubytovacích zařízení (bungalovů,…) a staveb maloobchodních prodejen se snahou
respektování výstavbou lázní (SO Z 41). Pokud by však byly hlavní části potencionálních
záměrů situovány na východní hranici plochy (SO Z 40) a přiblížily by se tak stávající obytné
zástavbě, nelze zcela vyloučit vlivy zvýšeného hluku, či pocitu ztráty soukromí (možností
např. vybudovat obchodní bulvár). Možnost zvýšeného hlukového zatížení při realizaci
záměrů by bylo dočasné (v řádů měsíců) a není proto významný.
Další vlivy viz kapitola 5.2.
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
Plocha SO Z 40 je současné době nevyužívané pole a plocha SO Z 41 je intenzivně
využívána jako pole pro zemědělskou výrobu. V případě realizací záměrů může dojít
k částečné nebo úplné likvidaci stávajících biocenóz. Hranice ploch rozděluje lokálně cennější
navrhované LBC Vrbiny, které navazuje na navrhovaný LBK 8.
Vliv na segmenty ÚSES (RBC Vrbiny a LBK 8)
plochy navrhovaných záměrů z hlediska stávajícího ÚP obce výrazně zasahují do
navrhovaného LBC; z tohoto pohledu lze tento aspekt hodnotit jako negativní
v navrhovaném záměru vybudování LBC Vrbiny by ÚP počítal s rozšířením a
prodloužením LBC severněji s orientací a kopírováním LBK 8
hodnocené plochy plně respektují vedení LBK 8 a do jeho segmentů přímo nezasahují,
z tohoto pohledu lze proto konstatovat, že přímý vliv na segmenty LBK bude neutrální.
plochy záměru zasahují do ochranného pásma NRBK 161. V této části je biokoridor
nestabilní, proto vliv na něj je zanedbatelný.
Půdy
Zanesením hodnocené plochy SO Z 40 do ÚPD a tedy i následnou možnou realizací záměru
dojde k záboru produkčně významné zemědělské půdy v rozsahu cca 6,5 ha (tř. ochr. I). Lze
tento aspekt hodnotit jako negativní a cca 1,5 ha (tř. ochr. III).
Zanesením hodnocené plochy SO Z 41 do ÚPD a tedy i následnou možnou realizací záměru
dojde k záboru produkčně významné zemědělské půdy v rozsahu cca 5,2 ha (tř. ochr. III), což
je z hlediska záboru akceptovatelný.
Koeficient zastavitelnosti je stanoven na KZP=0,7. Lze předpokládat, že zábor ze ZPF bude
snížen o předepsaný KZP a v případě výstavby by se vhodnými projekty mohl pozitivně
ovlivnit zásah do BPEJ ochrany I. třídy.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
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z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Voda
V současnosti lze předpokládat, že veškerá komunální odpadní voda bude odváděna na ČOV.
V tomto směru proto prakticky nehrozí významnější negativní ovlivnění povrchových či
podzemních vod. S případnou možností vybudování parkoviště není známo jakým způsobem
bude na ploše řešen odvod srážkových vod, proto nelze vyloučit riziko smyvu nebezpečných
látek (způsobené úkapy provozních kapalin vozidel), a to jak do vod povrchových, tak i
podzemních. Budou-li však dodržena opatření navržená v kapitole 7, lze i toto riziko hodnotit
jako nízké.
Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocených ploch (hl. realizací ploch zpevněných) dojde k velmi mírnému
zvýšení záhřevnosti v přilehlém území. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, však lze tento
vliv hodnotit jako zanedbatelný.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), sesuvnými, poddolovanými ani
s průzkumnými územími.
Krajinný ráz
Pro budoucí vyhodnocení bude rozhodující hlavně vyhodnocení pohledových linií
z protějšího břehu vodní nádrže a pohledů ze severního směru. Významný činitel bude
hmotová a dispoziční členitost a celkové zapojení do krajiny. Předpokládá se výstavba
apartmánů a bungalovů s dostatečnou podporou doprovodné zeleně. Pro plochu SO Z 41 bude
vyhodnocení vlivu na krajinný ráz podobný viz kapitola 5.1.6.
Podrobnější charakteristiky viz kapitola 5.2.
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Do plochy SO Z 41 zasahuje z jihu území archeologického zájmu I. stupně lokalita U
vodárny(poř. č. SAS: 34-12-19/3).
Budou-li dodržena zákonná ustanovení, nehrozí újma ani z hlediska archeologie.
V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba
provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.
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Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.
Kumulativní či synergické vlivy
Kumulativní vlivy se v souvislosti s hodnocenými plochami předpokládají hlavně v oblasti
návštěvnosti a turismu (viz „Obyvatelstvo“)

5.1.12.

SO Z 42-46 – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

Realizace záměrů v Pasohlávkách povede k zatraktivnění celého území a záměry mají snahu
do oblasti přilákat co nejvíce rekreantů, turistů či lázeňských hostů, což se může kladně
promítnout do socioekonomických poměrů.
Určité rušení (hl. hlukové) je možné v době výstavby – tento vliv však nebude dosahovat
výraznějších měřítek (nebude dlouhodobého charakteru – řádově několik měsíců).
Další vlivy viz kapitola 5.2.
Biocenózy
Realizací potenciálních záměrů na hodnocených plochách dojde k likvidaci velké části
přítomných biocenóz. Na dotčených plochách se nachází intenzivně obhospodařovaná
zemědělská půda a pozůstatky ovocného sadu. Z hlediska zásahu do zemědělských ploch lze
vlivy hodnotit jako nevýznamné.
Zásahy do dřevinných porostů včetně zásahu do zbytků extenzivního sadu lze v rámci plochy
hodnotit jako nejvýznamnější negativní vliv, neboť tyto části představují relativně hodnotné
refugium pro širokou skupinu živočichů, včetně vyšších obratlovců.
Lze předpokládat, že záměr povede k zřízení bungalovů, či obytných staveb, malých
prodejen, které budu podporovat charakter lázeňství. Koeficient zastavěnosti se sice
nestanovuje, ale vzhledem k realizaci okolních záměrů se plochy nezastaví zcela a bude zde
dostatečný prostor pro doprovodnou zeleň buď ve formě parku s bungalovy nebo menších
nezastavěných pozemků u těchto staveb, které by mohly být ve formě anglických zahrad.
V případě, že budoucí zahrady budou zařízeny spíše extenzivně (resp. rekreačně) s dostatkem
travinného a dřevinného porostu, lze dokonce očekávat zlepšení stávajícího stavu.
Další vlivy viz kapitola 5.2.
Půdy
Zanesením hodnocených ploch do ÚPD a tedy i možnou realizaci záměru dojde k záboru
zemědělské půdy v rozsahu cca 6,75 ha. Všechny plochy mají BPEJ ochrany III.a IV. třídy,
což je z hlediska záboru akceptovatelné.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
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předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Voda
V současnosti lze předpokládat, že veškerá komunální odpadní voda bude odváděna na ČOV.
V tomto směru proto prakticky nehrozí významnější negativní ovlivnění povrchových či
podzemních vod. S případnou možností vybudování parkoviště není známo jakým způsobem
bude na ploše řešen odvod srážkových vod, proto nelze vyloučit riziko smyvu nebezpečných
látek (způsobené úkapy provozních kapalin vozidel), a to jak do vod povrchových, tak i
podzemních. Budou-li však dodržena opatření navržená v kapitole 7, lze i toto riziko hodnotit
jako nízké.
Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocených ploch (hl. realizací ploch zpevněných) dojde k velmi mírnému
zvýšení záhřevnosti v přilehlém území. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, však lze tento
vliv hodnotit jako nevýznamný.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), sesuvnými, poddolovanými ani
s průzkumnými územími.
Krajinný ráz
Pro budoucí posouzení bude rozhodující hlavně vyhodnocení pohledových linií z protějšího
břehu vodní nádrže a pohledů ze severního směru. Významný činitel bude hmotová a
dispoziční členitost a celkové zapojení do krajiny. Předpokládá se výstavba apartmánů a
bungalovů s dostatečnou podporou doprovodné zeleně. Vzhledem k umístění ploch (hlavní
lázeňské plochy) bude vyhodnocení vlivu na krajinný ráz podobný viz kapitola 5.1.6.

Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Kulturní, architektonické či archeologické prvky území nebudou hodnoceným záměrem
významně dotčeny. Budou-li dodržena zákonná ustanovení, nehrozí újma ani z hlediska
archeologie.
V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba
provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.
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Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.
Kumulativní či synergické vlivy
Kumulativní působení vlivů hodnocené plochy s dalšími plochami, záměry či jevy lze
očekávat zejména v oblasti socioekonomických poměrů (viz Obyvatelstvo).

5.1.13.

SO Z 47-51 – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

Obyvatelstvo
Realizace záměrů v k. ú. Pasohlávky a Mušov povede k zatraktivnění celého území a záměry
mají snahu do oblasti přilákat co nejvíce rekreantů, turistů či lázeňských hostů, což se může
kladně promítnout do socioekonomických poměrů.
Určité rušení (hl. hlukové) je možné v době výstavby– tento vliv však nebude dosahovat
výraznějších měřítek (řádově několik měsíců).
Podrobnější charakteristika a další vlivy viz kapitola 5.2.
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
Na dotčených plochách se nachází intenzivně obhospodařovaná zemědělská půda a
pozůstatky ovocného sadu. Z hlediska zásahu do zemědělských ploch lze vlivy hodnotit jako
nevýznamné.
Zásahy do dřevinných porostů včetně zásahu do zbytků extenzivního sadu lze v rámci plochy
hodnotit jako nejvýznamnější negativní vliv, neboť tyto části představují relativně hodnotné
refugium pro širokou skupinu živočichů, včetně vyšších obratlovců. Navržená opatření v kap.
7 tento vliv do jisté míry potlačuje.
Další vlivy viz kapitola 5.2.
Půdy
Zanesením hodnocených ploch do ÚPD a tedy i možnou realizaci záměru dojde k záboru
zemědělské půdy v rozsahu cca 14,1 ha. Všechny plochy mají BPEJ ochranou třídu III.a IV.
stupně, což je z hlediska záboru akceptovatelné. Plocha SO Z 47 se nachází asi z 0,3ha na
půdách BPEJ ochranné třídy I. Zábor s takovou ochrannou třídou a záměrem na plochu se jeví
jako vliv významný a negativní.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.
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Voda
V současnosti lze předpokládat, že veškerá komunální odpadní voda bude odváděna na ČOV.
V tomto směru proto prakticky nehrozí významnější negativní ovlivnění povrchových či
podzemních vod. S případnou možností vybudování parkoviště není známo jakým způsobem
bude na ploše řešen odvod srážkových vod, proto nelze vyloučit riziko smyvu nebezpečných
látek (způsobené úkapy provozních kapalin vozidel), a to jak do vod povrchových, tak i
podzemních. Budou-li však dodržena opatření navržená v kapitole 7, lze i toto riziko hodnotit
jako nízké.
Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocených ploch (hl. realizací ploch zpevněných) dojde k velmi mírnému
zvýšení záhřevnosti v přilehlém území. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, však lze tento
vliv hodnotit jako nevýznamný.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), sesuvnými, poddolovanými ani
s průzkumnými územími.
Krajinný ráz
Potencionální projekt může výrazně ovlivnit zejména vzdálenější pohledy. Nejvíce zřejmě
směrem z jihu z Pavlovských vrchů a z hráze Horní nádrže VD Nové Mlýny na dominantu
území vrchol Hradisko.
Protože se plochy záměru nachází v „první linii“ rozvojových ploch z pohledu z Pavlovských
vrchů může toto panorama výrazně negativně ovlivnit nevhodným projektem (blokové
působení stavby, výška stavby, necitlivé začlenění stavby do krajiny, atd...). Podrobnější
charakteristika viz kapitola 5.2.
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Kulturní, architektonické či archeologické prvky území nebudou hodnoceným záměrem
významně dotčeny. Budou-li dodržena zákonná ustanovení, nehrozí újma ani z hlediska
archeologie.
V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba
provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.
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Kumulativní či synergické vlivy
Kumulativní působení vlivů hodnocené plochy s dalšími plochami, záměry lze očekávat
zejména v oblasti zvýšení počtu návštěvníků ZCHÚ (viz kapitola 5.2.).

5.1.14.

OT Z 56 – PLOCHA URČENÁ PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT

Obyvatelstvo
Vlivy na obyvatelstvo lze hodnotit převážně kladně. Realizace uvedeného záměru povede
k zatraktivnění obce a k rozšíření nabídky sportovních aktivit pro místní obyvatele. Mezi
potenciální negativa lze zahrnout zvýšenou hlukovou zátěž. Vhodným situováním v prostoru
lze tomuto potencionálně negativnímu vlivu zamezit nebo ho částečně ovlivnit.
Vzhledem k umístění a využití plochy se další významné vlivy nepředpokládají
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
Z biologického hlediska se nejedná o cennou lokalitu. Jedná se o monokulturně využívanou
plochu - zemědělské pole. Vliv na takový druh plochy se dá hodnotit jako nevýznamný.
Potencionálně může dojít k ovlivnění VKP „ze zákona“ (větrolam) zvýšeným pohybem
obyvatelstva ve VKP, ale vzhledem k zaměření plochy se takový vliv nepředpokládá.
Plocha plně respektuje vedení navrhovaného LBK, který je veden po linii zmiňovaného
větrolamu.
Půdy
Zanesením hodnocené plochy do ÚPD a tedy i následnou možnou realizací záměru dojde k
záboru zemědělské půdy v rozsahu cca 2,75 ha.Plocha má evidované BPEJ III. třídu ochrany.
Z hlediska záměru je to vliv akceptovatelný. KZP je pro plochy TV a sport stanoven na 0,6.
Lze tedy předpokládat, že reálný zábor půdy bude o tento předepsaný KZP snížen.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Voda
V případě realizace objektů bude s největší pravděpodobností veškerá komunální odpadní
voda odváděna na ČOV. V tomto směru proto prakticky nehrozí významnější negativní
ovlivnění povrchových či podzemních vod. V případě parkovišť však nelze zcela vyloučit
riziko smyvu nebezpečných látek (úkapy provozních kapalin vozidel), a to jak do podzemních
tak i povrchových vod. Budou-li však dodržena opatření navržená v kapitole 7, lze i toto
riziko hodnotit jako nízké.
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Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocené plochy (hl. realizací ploch zpevněných) dojde k velmi mírnému
zvýšení záhřevnosti v přilehlém území. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, však lze tento
vliv hodnotit jako zanedbatelný.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), sesuvnými, poddolovanými ani
s průzkumnými územími.
Krajinný ráz
Plocha se nalézá na severní periferii zastavěného území obce. V případě realizace stavby bude
pro budoucí vyhodnocení vhodné posoudit pohledové linie ze silnice vedoucí od I 52 a
směrem z obce na Iváň. Výška případných staveb by měla respektovat podlažnost objektů
v souvislé uliční zástavbě, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku.
Nepředpokládá se významný vliv nebo změnu z hlediska krajinného rázu při realizaci záměru
na posuzovanou plochu (výstavba univerzálního hřiště), pokud budou dodržena doporučení
v kapitole 7.
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Kulturní, architektonické či archeologické prvky území nebudou hodnoceným záměrem
významně dotčeny. Budou-li dodržena zákonná ustanovení, nehrozí újma ani z hlediska
archeologie.
V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba
provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.
Kumulativní či synergické vlivy
Kumulativní vlivy se v souvislosti s hodnocenou plochou OT Z 56 nepředpokládají.

5.1.15.

OT Z 58, OT P 05 – PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT

Obyvatelstvo
Realizace uvedeného záměru povede k zatraktivnění obce Pasohlávky a k rozšíření nabídky
sportovních aktivit pro místní obyvatele a okolí. Realizace záměru přivede do lokality mnoho
návštěvníků. Tento vliv se dá hodnotit jako kumulativní, z hlediska umístění plochy
s ohledem na další možné realizace (hotely, rekreace smíšená, restaurace). Určité rušení (hl.
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hlukové) je možné v době výstavby – tento vliv však nebude dosahovat výraznějších měřítek
(plocha záměru se nenachází v okolí rodinných a bytových zástaveb) .
Podrobnější charakteristiky vlivů viz kapitola 5.2.
Biocenózy
Plocha OT Z 58 leží na hospodářsky využívané ploše zemědělského pole. Z biologického
hlediska není plocha významná.
Předpokládaný záměr by mohl aspoň částečně obohatit či zpestřit dosavadní stav a to
výsadbou doprovodné zeleně – vhodnou výsadbou a posílení původních druhů a TTP. Plocha
OT P 05 v současnosti slouží jako kemp s vystavěnými obytnými chatami a bungalovy s TTP
a solitérním dřevinným porostem.
Další vlivy viz kapitola 5.2
Půdy
Zanesením hodnocených ploch do ÚPD a tedy i možnou realizaci záměru dojde k záboru
zemědělské půdy v rozsahu cca 5,3 ha. Plochy mají BPEJ ochranou třídu III.a IV. stupně, což
je z hlediska záměrů akceptovatelné. Koeficient zastavitelnosti se stanovuje na KZP=0,6. Lze
tedy říct, že reálný zábor bude o předepsaný KZP snížen.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Voda
V současnosti lze předpokládat, že veškerá komunální odpadní voda bude odváděna na ČOV.
V tomto směru proto prakticky nehrozí významnější negativní ovlivnění povrchových či
podzemních vod. S případnou možností vybudování parkoviště není známo jakým způsobem
bude na ploše řešen odvod srážkových vod, proto nelze vyloučit riziko smyvu nebezpečných
látek (způsobené úkapy provozních kapalin vozidel), a to jak do vod povrchových, tak i
podzemních. Budou-li však dodržena opatření navržená v kapitole 7, lze i toto riziko hodnotit
jako nízké.
V případě realizace akvaparku na ploše OT Z 58 lze předpokládat, že voda z bazénů bude
vypouštěna do VD Nové Mlýny. Potencionální riziko hrozí při vypouštění upravované vody.
Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocených ploch (hl. realizací ploch zpevněných) dojde k velmi mírnému
zvýšení záhřevnosti v přilehlém území. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, však lze tento
vliv hodnotit jako nevýznamný.
HBH Projekt spol. s r.o.
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Významným vlivem může být imisní zatížení. Jednou z možností záměru na ploše může být
parkoviště o počtu park. míst víc než 100, lze proto v tomto případě očekávat vyšší imisní
zatížení pro okolí (restaurace, hotely, rodinná zástavba a ubytovací zařízení).44 Z tohoto
důvodu doporučujeme v budoucích stupních projektové přípravy zpracování rozptylové studie
(bude-li počet vozidel dosahovat potenciálně rizikové hranice).
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha zasahuje do průzkumného území Dolní Dunajivice II. Plocha nekoliduje s chráněným
ložiskovým územím (CHLÚ), sesuvnými, poddolovanými územími.
Krajinný ráz
Potencionální projekt může výrazně ovlivnit zejména vzdálenější pohledy. Nejvíce zřejmě
směrem z jihu z Pavlovských vrchů a z hráze Horní nádrže VD Nové Mlýny na dominantu
území vrchol Hradisko.
Protože se plochy záměru nachází v „první linii“ rozvojových ploch z pohledu z Pavlovských
vrchů může toto panorama výrazně negativně ovlivnit nevhodným projektem (blokové
působení stavby, výška stavby, necitlivé začlenění stavby do krajiny, atd...). Podrobnější
charakteristika viz kapitola 5.2.
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Kulturní, architektonické či archeologické prvky území nebudou hodnoceným záměrem
významně dotčeny. Budou-li dodržena zákonná ustanovení, nehrozí újma ani z hlediska
archeologie.
V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba
provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.
Kumulativní či synergické vlivy
Kumulativní působení vlivů hodnocené plochy s dalšími plochami, záměry či jevy lze
očekávat zejména v oblasti socioekonomických poměrů (viz Obyvatelstvo).

44

Při startování vozidel a nízkých pojezdových rychlostech se uvolňují několikanásobně vyšší koncentrace
rizikových látek, zatímco hlukové zatížení zůstává v tomto režimu v limitní míře.
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5.1.16.

OT Z 59, 60 -

PLOCHA URČENÁ PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT

Pozn.: Tyto plochy jsou posuzovány z hlediska záměru vybudování Golfového hřiště.
Obyvatelstvo
Realizace uvedeného záměru povede k zatraktivnění obce a k rozšíření nabídky sportovních
aktivit pro místní obyvatele. To se může pozitivně promítnout na socioekonomické situaci
místních obyvatel (větší návštěvnost obce Pasohlávky, větší odbyt v obchodech, restauracích
a jiných službách).
Vzhledem k umístění a využití plochy se další významné vlivy nepředpokládají

Biocenózy a významné instituty ochrany ŽP
Realizací záměru na dotčených plochách dojde k částečné či úplné likvidaci stávajících
biocenóz. Jelikož se jedná o využívanou zemědělskou plochu, nejsou plochy z biologického
hlediska významné. Lze očekávat výrazné zlepšení současného stavu, dodrží-li se opatření
navrhovaná v kapitole 7.
Plochy zasahují do VKP „ze zákona“ do ochranného pásma lesa (mezi plochami prochází
větrolam - les zvláštního určení). Vzhledem k danému záměru se nepředpokládá významný
vliv na VKP.
Půdy
Z hlediska záměru vybudování golfového hřiště je KZP stanoven na 0,08. S ohledem na tento
fakt lze říct, že případné navrácení půdy do ZPF bude bezproblémové a snadné. Navíc celá
plocha bude zatravněna s doprovodnou dřevinnou a keřovou výsadbou (snaha o vybudování
lesoparku). Lze tedy konstatovat, že půdní edafon bude zachován a zřejmě se dá na něj
očekávat i pozitivní vliv.
Zanesením hodnocených ploch do ÚPD a tedy i možnou realizaci záměru dojde k záboru
zemědělské půdy v rozsahu cca 86 ha. Na každé ploše dojde k záboru cca 1ha I. třídy ochrany
BPEJ. Vzhledem k využití se nepředpokládá negativní vliv na půdu s třídou ochrany I..
Zbytek území patří do III. třídy, což je vzhledem k záboru akceptovatelné.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Voda
V současnosti lze předpokládat, že veškerá komunální odpadní voda bude odváděna na ČOV.
V tomto směru proto prakticky nehrozí významnější negativní ovlivnění povrchových či
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podzemních vod. S případnou možností vybudování parkoviště není známo jakým způsobem
bude na ploše řešen odvod srážkových vod, proto nelze vyloučit riziko smyvu nebezpečných
látek (způsobené úkapy provozních kapalin vozidel), a to jak do vod povrchových, tak i
podzemních. Budou-li však dodržena opatření navržená v kapitole 7, lze i toto riziko hodnotit
jako nízké.
Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocených ploch (hl. realizací ploch zpevněných) dojde k velmi mírnému
zvýšení záhřevnosti v přilehlém území. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, však lze tento
vliv hodnotit jako zanedbatelný.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ) ani s průzkumnými územími.
Krajinný ráz
Realizování záměrů na navržených plochách se změní významná část krajiny. Výsadbou TTP
s doprovodem stromových ale i keřových porostů změní pohled na krajinu zejména
severovýchodně od vrcholu Hradisko. Očekává se pozitivní vliv na krajinu. Areál golfového
hřiště bude působit extenzivně. Očekává se vytvoření lesoparku s vysazenými původními
druhy. Podrobnější charakteristika viz kapitola 5.2.
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Kulturní, architektonické či archeologické prvky území nebudou hodnoceným záměrem
významně dotčeny. Budou-li dodržena zákonná ustanovení, nehrozí újma ani z hlediska
archeologie.
V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba
provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.
Kumulativní či synergické vlivy
Synergické, či kumulativní působení vlivů hodnocených ploch se nepředpokládá.
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5.1.17.

OT Z 61 – PLOCHA PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT

Obyvatelstvo
Jak již bylo uvedeno, plocha je jako střelnice využívána. Bude-li zachováno stávající využití,
významnější nové vlivy na obyvatelstvo se proto neočekávají. Riziko v současnosti
potencionálně hrozí používáním olověných brokových nábojů, které díky rozpadu a
luhováním ve vodě či půdě, mohou kontaminovat půdu a spodní vodu v okolí (viz kapitola
2.2.17).
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
Při stávajícím využití se zvýšené množství návštěvníků nepřepokládá (nebude docházet k
zvýšenému sešlapu či sběru bylin na stráni, či rušení živočichů, apod.)
Pokud by v budoucnu došlo v souladu s regulativy ÚPD ke změně využití plochy, může na
dotčené ploše dojít k částečné či úplné likvidaci stávajících biocenóz. Zvýšil by se i pohyb
osob v okolí, což by mohlo vést k dalším negativním vlivům (sešlap a sběr bylin, rušení
živočichů). Je nutné dodat, že uvedená plocha nemá atraktivní polohu co do rozvoje
turistického ruchu. Nejvíce by záleželo na konkrétním projektu, proto se významnější vliv při
stávajícím stavu a záměru (zanesení plochy do ÚPD s dosavadním využitím) na tuto plochu
nepředpokládá.
Vliv na segmenty ÚSES (RBC Velký Žleb a RBK 1)
– hodnocené plochy plně respektují vedení ÚSES a do jeho segmentů přímo nezasahují –
z tohoto pohledu lze proto konstatovat, že přímý vliv na segmenty ÚSES bude neutrální.
V souvislosti s provozem sportovních ploch se samozřejmě očekává zvýšený pohyb osob a
zvýšená hladina hluku (zvláště při některých sportovních aktivitách), což může působit rušivě
na některé migrující živočichy (toto rušení však nebude kontinuální a bude závislé na denní a
roční době, počasí, apod.) – z tohoto pohledu lze proto vliv hodnotit jako mírně negativní.
Půdy
Zanesením hodnocené plochy do ÚPD a tedy i následnou možnou realizací záměru dojde
v krajním případě k záboru zemědělské půdy v rozsahu cca 0,9 ha. Vzhledem k tomu, že se
plocha nachází na půdách s tř. ochrany V., lze tento vliv na půdu hodnotit jako přijatelný.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Voda
Asi 200 m jihovýchodně se nachází průzkumný vrt VB 9754 viz kapitola 3.17.
Potencionální ovlivnění spodních vod olovem viz kapitola 2.2.17.
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Ovlivnění ŽP možnými úkapy provozních kapalin z automobilů se nepředpokládá, vzhledem
k současné frekvenci a počtu parkovaných automobilů. V případě změny využití plochy by
předpoklad vlivů byl podobný jako u kapitoly OT Z 59 viz výše.
Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek se neočekává významný vliv ani změny na
mikroklimatické úrovni. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, lze tento vliv hodnotit jako
zanedbatelný.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), sesuvnými, poddolovanými ani
s průzkumnými územími.
Průzkumný vrt VB 9754- viz „Voda“
Krajinný ráz
Při stávajícím využití se nepředpokládá změna stávajícího krajinného rázu. Při změně
stávajícího stavu lze konstatovat, že dojde ke změně krajinného rázu. Při realizaci takového
záměru by bylo vhodné volit citlivě rozměry a celkovou expozici stavby v terénu. Vzhledem
k celkově komornějšímu vyznění dotčeného prostoru by rozsáhlejší a vyšší stavby působily
výrazně rušivě. Konkrétní vyhodnocení vlivu budoucího stavu na krajinný ráz není v rámci
ÚPD možné.
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Kulturní, architektonické či archeologické prvky území nebudou hodnoceným záměrem
významně dotčeny. Budou-li dodržena zákonná ustanovení, nehrozí újma ani z hlediska
archeologie.
V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba
provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.
Kumulativní či synergické vlivy
Potencionální kumulace těžkých kovů lze přepokládat se zemědělskou výrobou. Kumulace
potencionálně může probíhat s příspěvkem zmíněných broků a zemědělským hnojivem.
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5.1.18.

NV Z 65 - VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY

Obyvatelstvo
Vliv na obyvatelstvo se vzhledem k umístění plochy nepředpokládá
Biocenózy a významné instituty ochrany ŽP
Plocha zčásti zasahuje do osy NRBK N 161, který je vedený po pravém břehu nádrže (viz
výše 2.1.7). Realizací záměru bude celá plocha odtěžena a následně zaplavena (viz „Voda“).
Znamená to, že se osa NRBK změní.
Jelikož „poloostrov“, na kterém je plocha navrhována, nebude celý odtěžen (zůstane
zachovalý stávající pobřežní pás včetně vegetace cca 10m široký) a na nově vzniklém břehu
jsou navrhovány pásy doprovodné zeleně, nebude dopad na NRBK významně negativní.
Průchodnost koridoru se neovlivní. Dá se v případě záměru očekávat i pozitivní přínos
zejména díky zvětšení litorálu (vzniknou 2 nové 500m dlouhé břehy), výsadbou vegetace a
vznikem částečně propustné laguny.
Pozn.: Kompenzace vytěžením části území je jednou s navrhovaných variant. Definitivní stanovisko zatím není.
V současnosti (10/2008) probíhají další jednání. Dle platného ÚP zmíněná varianta však není určena pro
náhradu vodní plochy a jako vyvolaná investice nespadá do režimu veřejně prospěšné stavby. K vyřízení
územního rozhodnutí je tedy nutný souhlas všech vlastníků pozemků. Zajistit souhlas je možné asi ke čtvrtině
navržené plochy, ostatní vlastníci počítají se stejným využitím jako doposud. Na základě výše zmíněných faktů lze
konstatovat, že se předkládaná varianta nebude realizovat.

Půdy
Zanesením hodnocených ploch do ÚPD a tedy i možnou realizaci záměru dojde k záboru
zemědělské půdy v rozsahu cca 13,3 ha. Plocha má BPEJ ochranou třídu III a IV, což je
z hlediska záboru akceptovatelné.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Voda
Plocha je navržena k vybagrování jako kompenzace za předpokládané zmenšení plochy a
objemu vody v horní nádrži VD Nové Mlýny prostřednictvím výstavby silnice R/52
(předpokládá se rozšíření hráze). Vliv na vodu bude tedy neutrální.
Klima a ovzduší
Nepředpokládá se žádný negativní vliv
HBH Projekt spol. s r.o.

97

Brno, září 2009

Územní plán Pasohlávky – SEA posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha zasahuje do průzkumného území Dolní Dunajovice II (ropa, zemní plyn).
Krajinný ráz
Nepředpokládá se žádný vliv na krajinný ráz
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Plocha záměru se nachází na území archeologického zájmu I. stupně číslo 88, poř. č. SAS 3412-24/8 - Waldl Mühlächer, Na pískách, U Dunajovského luku. Budou-li dodržena zákonná
ustanovení, nehrozí újma ani z hlediska archeologie.
V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba
provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace v době realizace záměru.
Kumulativní či synergické vlivy
Neočekávají se žádné synergické ani kumulativní vlivy.

5.1.19.

DP Z 70 PLOCHY ZÁCHYTNÝCH PARKOVIŠŤ

Obyvatelstvo
Vliv na obyvatelstvo se vzhledem k umístění plochy nepředpokládá
Biocenózy a významné instituty ochrany ŽP
Plocha navazuje bezprostředně na silniční komunikaci I 52 a v budoucnu bude přímo
navazovat na plánovanou rychlostní komunikaci R 52. Z biologického hlediska není plocha
ničím významná.
Půdy
Zanesením hodnocených ploch do ÚPD a tedy i možnou realizaci záměru dojde k záboru
zemědělské půdy v rozsahu cca 5 ha. Plocha má BPEJ ochranou třídu V, což je z hlediska
záboru akceptovatelné.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.
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Voda
Nelze vyloučit riziko smyvu nebezpečných látek (způsobené úkapy provozních kapalin
vozidel: pohonné látky, mazné a hydraulické oleje,…), a to jak do vod povrchových, tak i
podzemních. Budou-li však dodržena opatření navržená v kapitole 7, lze i toto riziko hodnotit
jako nízké.
Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocené plochy (hl. realizací ploch zpevněných) dojde k velmi mírnému
zvýšení záhřevnosti v přilehlém území. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, však lze tento
vliv hodnotit jako nevýznamný.
Zvýšené imisní zatížení z hlediska umístění plochy je akceptovatelné. Plocha navrhovaného
parkoviště navazuje na stávající silniční komunikaci I 52 a navazuje přímo na navrhovanou
rychlostní komunikaci R 52. Proto se hledisko kumulace nebo zvýšení imisního či hlukového
zatížení nepředpokládá.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ) ani s průzkumnými územími.
Krajinný ráz
Nepředpokládá se žádný vliv na krajinný ráz
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Plocha záměru se nachází na území archeologického zájmu I. stupně číslo 67, poř. č. SAS 3412-19/23 Neurissen. Budou-li dodržena zákonná ustanovení, nehrozí újma ani z hlediska
archeologie.
V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba
provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.
Kumulativní či synergické vlivy
Kumulativní vliv lze očekávat zejména ve zvýšené hladině množství zplodin z výfukových
plynů automobilů s vybudováním dalších parkovišť DP P 03, silnicí I/52, budoucí rychlostní
silnicí R/52 - viz kapitola 5.2.
V případě možné kumulace hluku z potencionálních záměrů OT Z 58, OV Z 38, silnice I/52,
nebo budoucí silnice R/52 – viz kapitola 5.2.
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5.1.20.

OV Z 74 – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Obyvatelstvo
Realizace záměrů v dané oblasti povede k částečnému zatraktivnění celého území a záměry
mají snahu do oblasti přilákat co nejvíce rekreantů, turistů či lázeňských hostů, což se může
kladně promítnout do socioekonomických poměrů.
Využití dílčích ploch především u záměrů místního významu (malé obchody, restaurace,
sportovní zařízení, penziony do 12 lůžek) a vyššího významu (hotel, motel s kapacitou do 50
lůžek) se nepředpokládají žádné významnější přímé negativní vlivy na obyvatelstvo. Využití
ploch se záměry vyššího významu (maloobchody a velkoobchody nad 1000 m² včetně
parkovišť) se negativní vliv vyloučit nedá. 45
Určité rušení (hl. hlukové) je možné v době výstavby – tento vliv však nebude dosahovat
výraznějších měřítek (v okolí není žádná zástavba, realizace je v řádech několika měsíců –
vliv nebude kontinuální).
Další vlivy viz kapitola 5.2
Biocenózy
Plocha v současné době slouží jako zemědělské pole. Z biologického hlediska se nejedná o
významnou lokalitu.
Vliv na segmenty ÚSES (LBK 8) – hodnocené plochy plně respektují vedení ÚSES a do jeho
segmentů přímo nezasahují. Plocha ze severní strany zasahuje do ochranného pásma VKP „ze
zákona“ (les zvláštního určení).
Půdy
Zanesením hodnocených ploch do ÚPD a tedy i možnou realizaci záměru dojde k záboru
zemědělské půdy v rozsahu cca 5,9 ha. Jedná se o BPEJ s třídou ochrany III, což je vzhledem
záboru půdy akceptovatelné.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Voda
V současnosti lze předpokládat, že veškerá komunální odpadní voda bude odváděna na ČOV.
V tomto směru proto prakticky nehrozí významnější negativní ovlivnění povrchových či
podzemních vod. S případnou možností vybudování parkoviště není známo jakým způsobem
bude na ploše řešen odvod srážkových vod, proto nelze vyloučit riziko smyvu nebezpečných
45

Pokud obchodní zónu tvoří více objektů, jejich zastavěnou plochu je nutné sečíst s tím, že bude započítána
rovněž plocha navazujících nebo souvisejících parkovišť a garáží.
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látek (způsobené úkapy provozních kapalin vozidel), a to jak do vod povrchových, tak i
podzemních. Budou-li však dodržena opatření navržená v kapitole 7, lze i toto riziko hodnotit
jako nízké.
Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocených ploch (hl. realizací ploch zpevněných) dojde k velmi mírnému
zvýšení záhřevnosti v přilehlém území. Vzhledem k předpokládanému rozsahu, však lze tento
vliv hodnotit jako nevýznamný.
Významným vlivem může být imisní zatížení zejména na plochách záměru vyššího významu.
Vzhledem k velikosti a poloze navrhované plochy se může realizovat záměr OV vyššího
významu, který může počítat s vybudováním stavby s parkovištěm větším než 100 park. míst.
Lze proto v tomto případě očekávat vyšší imisní zatížení pro okolí (restaurace, hotely, rodinná
zástavba a ubytovací zařízení).46 Z tohoto důvodu doporučujeme v budoucích stupních
projektové přípravy zpracování rozptylové studie (bude-li počet vozidel dosahovat
potenciálně rizikové hranice).
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), sesuvnými, poddolovanými ani
s průzkumnými územími.
Krajinný ráz
Realizací stavby na ploše záměru nedojde k zásadnímu ovlivnění krajiny. Ze všech pohledů
vzdálenějších pohledů, bude případná stavba odcloněna vzrostlými stromy (severní strana)
nebo již realizovanou výstavbou (jižní část). Zásadnější ovlivnění bude tedy blízkých
pohledů. Plocha respektuje zásadní pohledové linie. Případné lokální odclonění je možno
doprovodnou výsadbou. Podrobněji viz kapitola 5.2.
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Kulturní, architektonické či archeologické prvky území nebudou hodnoceným záměrem
významně dotčeny. Budou-li dodržena zákonná ustanovení, nehrozí újma ani z hlediska
archeologie.
V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s
archeologickými nálezy (chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba
provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP lze předpokládat např. v podobě úniku
provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Podrobněji viz „Voda“.
46

Při startování vozidel a nízkých pojezdových rychlostech se uvolňují několikanásobně vyšší koncentrace
rizikových látek, zatímco hlukové zatížení zůstává v tomto režimu v limitní míře.
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Kumulativní či synergické vlivy
Kumulativní působení vlivů hodnocené plochy s dalšími plochami, záměry či jevy lze
očekávat zejména v oblasti socioekonomických poměrů (viz kapitola 5.2).
Kumulativní vliv lze také očekávat zejména ve zvýšené hladině množství zplodin
z výfukových plynů automobilů (viz Klima a ovzduší) především s dalšími potencionálními
vzniky parkovišť na ploše OV Z 31,32.
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5.2. Komplexní zhodnocení ovlivnění a vývoje ŽP v případě
uplatnění navrhované koncepce
Navrhované plochy (splňují-li zákonné podmínky) jsou v rámci předkládaného „SEA
hodnocení“ posuzovány individuálně. Je-li ovšem navrhován záměr v území většího
charakteru47, může se předpokládat celá řada dalších potencionálních vlivů kumulativních,
synergických, nebo může docházet ke kumulaci potenciálu daných ploch. Takové vlivy jsou
také z hlediska „SEA hodnocení“ předmětem vyhodnocení.
Posuzovaná ÚPD studie navrhuje rozsáhlé plochy, v řádech několika desítek hektarů,
k vybudování lázeňského komplexu s kompletním zázemím. V případě vybudování
ubytovacích kapacit a služeb navrhuje řešená ÚPD možnost zastavit cca 70 ha (vybudování
např.: hotelů, lázní, restaurací, apartmánů, bungalovů, obchodů, služeb, atd.). Při realizaci
všech navrhovaných ubytovacích záměrů lze očekávat zvýšení turistů v oblasti v řádech
několika tisíců.
Dále navrhuje plochy pro bydlení a rekreaci v rozsahu cca 20 ha (např.: bydlení v RD,
chatové lokality, atd.). Některé jsou přímo včleněny do navrhovaného lázeňského komplexu,
nebo jsou situovány v blízkém okolí.

5.2.1 OVLIVNĚNÍ ŽP

ZVÝŠENÍM

POČTU

REALIZACI ZÁMĚRŮ V NAVRHOVANÉ

TURISTŮ

VZHLEDEM

K MOŽNÉ

ÚPD

Z širšího pohledu na ubytovací možnosti v okolí – nejen v obci Pasohlávky, ale i obce v okolí
(Dolní Věstonice, Milovice, Pavlov, Dolní Dunajovice, Bulhary, aj...) lze v případě uplatnění
navrhované ÚPD předpokládat nárůst počtu turistů o potenciál navrhovaných ploch, přičemž
z hlediska ochrany ŽP je zásadní vliv zejména na okolní ZCHÚ (PP Betlém, PR Věstonická
nádrž a CHKO Pálava). Tento faktor může vést k větší devastaci biocenóz (zvýšené riziko
sešlapu fytocenóz, sběr rostlin, možné zvýšení hladiny hluku a rušení živočichů s ním spojeno,
větší hromadění odpadků podél turistických tras atd.). Podrobnější charakteristika viz kap. 4
„Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním ÚPD
významně ovlivněny“

5.2.2 SOCIOEKONOMICKÝ

VLIV

A

ZAMĚSTNANOST

REALIZACI ZÁMĚRŮ V NAVRHOVANÉ

VZHLEDEM K MOŽNÉ

ÚPD

Navržené plochy v součtu svých potenciálních možností (tzn. „kumulace potenciálu“) mají
vysoký předpoklad pro rozvoj obce a pro zvýšení počtu návštěvníků a celkové turistické
47

Např.: několik ploch navržených vedle sebe s různým druhem využití, nebo je plocha situována v území
s dalšími již vystavěnými záměry
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zatraktivnění oblasti, což se může pozitivně odrazit na socioekonomické situaci místních
obyvatel (např. nová nabídka pracovních míst, „přilákání“ turistů, kteří pak mohou využívat i
další nabídky služeb v obci).
V případě nerealizování koncepce celkového záměru by tento socioekonomický ukazatel
stagnoval na současné úrovni (resp. byl by snížen o potenciál daných ploch).

5.2.3 MOŽNÉ

DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ VZHLEDEM K
NAVRHOVANÉ ÚPD

REALIZACI ZÁMĚRŮ V

Vybudování zmíněných záměrů zvýší dopravní zátěž úměrně počtu nově vzniklých
ubytovacích kapacit v navrhované ÚPD. Dopravní dostupnost do lokality je směrem z Brna
do Pohořelic po rychlostní komunikaci R52 a dále po komunikaci I/52, která představuje
hlavní tah z Brna směrem na Vídeň. Koncepčně je z Pohořelic připravována výstavba R52,
tak aby tah z Brna až po hranice (přechod Mikulov) byl celý ve čtyřpruhovém uspořádání.
Doprava v území může vyvolávat tři potencionální vlivy:
1) Zvýšení intenzity dopravy
Intenzita dopravy na silnici I/52 počítaná v úseku hráze Horní nádrže VD Nové Mlýny
činí cca 9139 vozidel za den (dle sčítání ŘSD 2005).
Intenzity dopravy připravované rychlostní silnice R/52 jsou stanoveny a modelově
počítány pro rok 2020 v úseku MÚK Iváň – MÚK Dolní Dunajovice na cca 21 370
automobil/den (HBH projekt, 2003). Předpokládá se výstavba ubytovacích kapacit pro
několik tisíc návštěvníků, lázeňských hostů. Vzhledem k využití celého záměru si musíme
uvědomit, že provozy lázní jsou celoroční a návštěvníci, lázeňští hosté jsou ubytováni na
delší časové období, individuálně související s léčebnou kúrou (řádově na několik dní).
Ti budou tvořit poměrnou část všech návštěvníků - předpokládá se v nižších řádech
desítek procent. Ostatní návštěvníci budou spíše vázáni na sezónní provozy potencionálně
realizovatelných areálů (aquapark, golf, atd.). V tomto ohledu se dá však počítat, že
zvýšený provoz se bude realizovat především ve volných dnech (víkendy), kdy je intenzita
dopravy nižší. Lze proto předpokládat, že k výraznému zatížení hlavního tahu (I/52 nebo
připravované R/52) nebude docházet.
Příjezd do posuzované lokality je v současnosti veden přímo ze silnice I/52 - v současnosti
odbočka do atc Merkur (koncepce budoucí R/52 počítá se samostatnou příjezdovou
komunikací do lokality). Zvýšená intenzita dopravy v obci se proto nepředpokládá.
Jiná situace může potencionálně nastat v příjezdových směrech od jiných obcí. Lze
například předpokládat, potencionálně zvýšený tranzit po silnici III/41621 přes obec Iváň
zvláště v sezóně, kdy návštěvníci ze Židlochovic a okolí budou využívat tuto komunikaci
jako nejkratší možný způsob cesty do výše zmíněných sportovních areálů. Předpokládáme
– li, že obyvatelé ze zmiňovaného území budou tvořit asi 20% všech návštěvníků
(především aquaparku, jehož maximální vytížení se předpokládá na 2500 lidí), bude se
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možné zvýšení na silnici III/41621 maximálně pohybovat kolem 200 aut/den. Lze tedy
konstatovat, že k výraznějšímu zvýšení dopravy nedojde. 48
2) Zvýšení imisí v ovzduší
Příspěvek imisní koncentrace v ovzduší na projektované silnici R/52 (HBH projekt, 2003)
dle modelové studie pro rok 2020 je nevýznamný49 a dle rozptylové studie (Amec, 2008)
pro projekt vybudování záchytného parkoviště (DP P 03) výstavby komplexu Moravia
Thermal jsou výpočty podlimitní50. I v součtu lze hodnotit tento vliv jako zanedbatelný.
Na základě výše zmíněných faktů lze předpokládat, že ke kritickému hlukovému zatížení
nebude v případě realizace záměrů docházet.

Pozn.: Kumulace se uvažuje s navrhovanými plochami, jenž by tento charakter
podporovaly, situovanými v blízkosti zmiňované silnice.
3) Zvýšení hlukového zatížení vybudováním rychlostní silnice R /52
Případné významné zvýšení hlukového zatížení vylučuje hlukové studie (HBH projekt,
2003) projektované R/52, ale i hluková studie (Amec, 2003) pro projekt vybudování
záchytného parkoviště (DP P 03) výstavby komplexu Moravia Thermal. V případě
vybudování R/52 je zvýšení hluku v limitu, pro projekt vybudování záchytného parkoviště
(DP P 03) výstavby komplexu Moravia Thermal „Samotný vliv hluku z dopravního
provozu záměru (bez uvažování požadovaných zdrojů) je spolehlivě podlimitní Na
základě výše zmíněných faktů lze předpokládat, že ke kritickému hlukovému zatížení
nebude v případě realizace záměrů docházet.
Pozn.: Kumulace se uvažuje s navrhovanými plochami, jenž by tento charakter
podporovaly, situovanými v blízkosti zmiňované silnice.

5.2.4. KRAJINNÝ RÁZ
Při realizaci „aktivní varianty“ dle hodnoceného ÚPD, může vzniknout celá řada staveb, která
zásadním způsobem ovlivní krajinný ráz. Největší změny je možné očekávat v pohledovém
působení staveb na okolí. Půjde především o viditelnost, umístění a zapojení projektů v
území.
Záměry by měly být projektovány tak, aby zamezily blokovému působení zástavby, tedy užít
různorodou výškovou hladinu staveb - projekty u pobřeží (v první linii budoucích záměrů) do
48

Ze Židlochovic a okolí bude cesta po I/52, R /52 časově kratší než po silnicích III. tříd, lze i v tomto případě
uvažovat, že zřejmě polovina potencionálních návštěvníků využije tuto variantu a tranzit obcí se sníží o
uvažovanou část návštěvníků. Dalším snižujícím faktorem je zmiňovaná období provozu– předpokládá se
v sezóně a zejména ve dnech volna – víkendech.
49
NOx = 1,0 – 1,5 µg/m³; benzén C6H6 = 0,01 - 0,02 µg/m³
50
Předpokládaný nárůst maximálního zatížení v okolí záměru u NOx do 7 µg/m³ a průměrné koncentrace 1,2
µg/m³, u PM 10 maximální zatížení v okolí záměru = do 1 µg/m³ a u průměrné roční koncentraci = do 0,15 µg/m³
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jednoho nadzemního patra, postupně od pobřeží možné zvyšování pater s terasami a balkóny
situovány na VD Nové Mlýny. Vrchol Hradisko jako přirozeně nejvyšší bod v území by měl
být zachován. Předpokládá se zde výstavba archeoparku – replika římského opevněného
sídliště s vyhlídkovými stanovišti do okolí. Záměry ze vzdálenějších pohledů budou částečně
odstíněny stávající pobřežní vegetací. Biocenologickou stratifikaci doporučujeme doplnit i
mezi jednotlivé záměry především původními druhy (ve stromovém patře např.: duby, jasany,
jilmy; v křovinném patře např.: svída krvavá, dřín obecný, hloh obecný, líska obecná).
Ze vzdálenějších pohledů lze očekávat ovlivnění především z území jižně od záměrů z Pavlovských vrchů. Pokud ovšem budou dodržena zmiňovaná doporučení, nebudou záměry
významně narušovat vzdálenější pohledová panoramata na možný komplex.
Nejvýznamnější pohledové ovlivnění lze očekávat v zóně blízkých pohledů. Zejména pohledy
od lagun směrem k Hradisku budou odcloňovat realizované stavby. Zde by měl být kladen
důraz na způsob začlenění staveb do krajiny (důležitý je aspekt doprovodné zeleně a parteru a
průhledových linií). Stavby by měly dodržovat navržené průhledové linie.
Významný vliv na krajinu bude bezesporu vybudování golfového hříště na severozápadní
straně od vrcholu Hradisko. Jedná se o cca 85 ha ploch, které jsou v současnosti využívány
jako pole. Při vybudování rozsáhlého areálu se zmiňované plochy změní na TTP s množstvím
výsadbové zeleně (stromů a keřů – forma lesoparku) zejména původních druhů. Lze
konstatovat, že takový vliv na krajinu bude pozitivní, stejně tak na půdní edafon.

5.2.5. OVLIVNĚNÍ ÚZEMÍ VEGETAČNÍ VÝSADBOU PŘI REALIZACI NAVRHOVANÉ
ÚPD
V nedávné minulosti (před třemi roky) se na rozvojových plochách rozkládaly rozsáhlé
ovocné sady - téměř veškerá plocha kolem vrcholu Hradisko až k „pasohláveckému
poloostrovu“. Tyto plochy byly vykáceny a v současnosti jsou intenzivně využívány
k pěstování pícnin. Posuzovaný ÚP nejen že navrhuje rozsáhlý golfový areál, ale doplňuje asi
40 ha jako zelené plochy. Lze konstatovat, že z hlediska ovlivnění území vegetační výsadbou
se jedná o pozitivní vliv.
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6.

POROVNÁNÍ

ZJIŠTĚNÝCH

NEBO

PŘEDPOKLÁDANÝCH

KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE VARIANT ŘEŠENÍ A
JEJICH ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD
VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ
Hodnocené záměry jsou řešeny invariantně, resp. pro každý záměr existuje jedna varianta
aktivní (záměry hodnocené v předkládané ÚPD) a varianta nulová (platný ÚPD).
Při posuzování se vycházelo ze srovnání závěrů uvedených v rámci kapitoly 2.2.
(„Předpokládaný vývoj životního prostředí, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací
dokumentace“) a závěrů plynoucích z kapitoly 5. a 7.
Pro úplnost opět připomínáme, že skutečné vlivy bude možno detailněji posoudit až na
základě podrobnějšího projektu v následných správních řízeních či v rámci EIA. V rámci SEA
není hodnocení pro konkrétní záměr možné ani účelné, a to nejen z důvodu, že detailní
projektové informace ještě většinou nejsou k dispozici, ale hlavně z důvodu zachování
„univerzálnosti“ ÚPD. Tzn., že hodnoceny jsou plochy, na nichž může vzniknout daný záměr
v různých projektových modifikacích.

6.1. DP P 03- plochy záchytných parkovišť
Řešení parkovací plochy na hodnoceném území se jeví jako přijatelné s ohledem na celkový
rozvoj v území, s podmínkou provedení navržených opatření v kap. 7.
Hlavním důvodem je řešení potencionálního dopravního zatížení v rozvojové oblasti
Pasohlávky a Mušov, která je posuzována v předkládaném hodnocení.

6.2. OS P 04 – plochy pro prodej,služby, ubytování, stravování
Pro uvedenou plochu nebyly shledány pozitivní ani negativní vlivy. Lze tedy konstatovat, že
očekávané možné vlivy ve srovnání navrhované a platné ÚPD budou neutrální. Znamená to,
že potencionální vlivy jak navrhovaných tak platných záměrů se dají očekávat stejné.
Budou-li akceptována opatření navržená v kapitole 7, je možno hodnocenou plochu určenou
v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedeného záměru doporučit ke schválení.

6.3. BR Z 08,09 – bydlení v RD
Pro uvedenou plochu byly shledány jak pozitivní tak i negativní vlivy (v porovnání se
současným stavem převažují pozitiva). Budou-li akceptována opatření navržená v kapitole 7,
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lze konstatovat, že významnější negativní vlivy je možno buď zcela eliminovat, nebo do
značné míry omezit.
Z tohoto důvodu je možno hodnocenou plochu určenou v rámci ÚPD pro následnou realizaci
uvedeného záměru doporučit ke schválení.

6.4. OS Z 13,14 – plochy pro prodej, služby, ubytování,
stravování
Pro uvedenou plochu byly shledány jak pozitivní tak i negativní vlivy (v porovnání s
„nulovou variantou“ mírně převažují potenciální negativa). Budou-li akceptována opatření
navržená v kapitole 7, lze konstatovat, že významnější negativní vlivy je možno buď zcela
eliminovat, nebo do značné míry omezit.
Z tohoto důvodu je možno hodnocenou plochu určenou v rámci ÚPD pro následnou realizaci
uvedeného záměru doporučit ke schválení.

6.5. Z 16
6.5.1. OV Z 16 - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Využití plochy se zaměřením pro občanské vybavení především vyššího významu se jeví
z hlediska umístění jako ideální ze všech potencionálních ploch OV v navrhované ÚPD.
Z tohoto aspektu, budou-li akceptována opatření navržená v kapitole 7, lze konstatovat, že
významnější negativní vlivy je možno do značné míry omezit.
Hodnocenou plochu určenou v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedeného záměru lze
doporučit ke schválení.

6.5.2. OT Z 16 - PLOCHA PRO TV A SPORT
Pro uvedenou plochu byly shledány jak pozitivní tak i negativní vlivy (v porovnání se
současným stavem převažují pozitiva). Budou-li akceptována opatření navržená v kapitole 7,
lze konstatovat, že významnější negativní vlivy je možno buď zcela eliminovat, nebo do
značné míry omezit.
Z tohoto důvodu je možno hodnocenou plochu určenou v rámci ÚPD pro následnou realizaci
uvedeného záměru doporučit ke schválení.

6.6.

OL Z 19-30,57,75 – plochy určené k lázeňským účelům

Pro uvedenou plochu nebyly shledány pozitivní ani negativní vlivy. Lze tedy konstatovat, že
očekávané možné vlivy ve srovnání navrhované a platné ÚPD budou neutrální. Znamená to,
že potencionální vlivy jak navrhovaných tak platných záměrů se dají očekávat stejné. Budou-
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li akceptována opatření navržená v kapitole 7, je možno hodnocenou plochu určenou v rámci
ÚPD pro následnou realizaci uvedeného záměru doporučit ke schválení.

6.7. OV Z 31,32 - plochy občanského vybavení
Pro uvedenou plochu nebyly shledány pozitivní ani negativní vlivy. Lze tedy konstatovat, že
očekávané možné vlivy ve srovnání navrhované a platné ÚPD budou neutrální. Znamená to,
že potencionální vlivy jak navrhovaných tak platných záměrů se dají očekávat stejné.
Budou-li akceptována opatření navržená v kapitole 7, je možno hodnocené plochy určené
v rámci předkládaného ÚPD pro následnou realizaci uvedeného záměru doporučit ke
schválení.

6.8. OS Z 33 -37 – plochy pro prodej, služby, ubytování a
stravování
Pro uvedenou plochu nebyly shledány pozitivní ani negativní vlivy. Lze tedy konstatovat, že
očekávané možné vlivy ve srovnání navrhované a platné ÚPD budou neutrální. Znamená to,
že potencionální vlivy jak navrhovaných tak platných záměrů se dají očekávat stejné.
Budou-li akceptována opatření navržená v kapitole 7, je možno hodnocenou plochu určenou
v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedeného záměru doporučit ke schválení.

6.9. OV Z 38 – plocha občanského vybavení
Pro uvedenou plochu byly shledány jak pozitivní tak i negativní vlivy (v porovnání s nulovou
variantou převažují pozitiva). Budou-li akceptována opatření navržená v kapitole 7, lze
konstatovat, že významnější negativní vlivy je možno buď zcela eliminovat, nebo do značné
míry omezit.
Z tohoto důvodu je možno hodnocenou plochu určenou v rámci ÚPD pro následnou realizaci
uvedeného záměru doporučit ke schválení.

6.10. OA Z 39 – archeopark
Pro uvedenou plochu byly shledány pozitivní vlivy, zejména uchování a zpřístupnění
významné archeologické lokality zájmu I. stupně - Hradisko, Burgstall, Zeiselberg (poř. č.
SAS 34-12-19/20).
Budou-li akceptována opatření navržená v kapitole 7, je možno hodnocenou plochu určenou
v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedeného záměru doporučit ke schválení.
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6.11. SO Z 40,41 – plochy smíšené obytné
Pro uvedenou plochu nebyly shledány pozitivní ani negativní vlivy. Lze tedy konstatovat, že
očekávané možné vlivy ve srovnání navrhované a platné ÚPD budou neutrální. Znamená to,
že potencionální vlivy jak navrhovaných tak platných záměrů se dají očekávat stejné.
Budou-li akceptována opatření navržená v kapitole 7, je možno hodnocené plochy určené
v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedeného záměru doporučit ke schválení.

6.12. SO Z 42-46 – plochy smíšené obytné
Pro uvedenou plochu nebyly shledány pozitivní ani negativní vlivy. Lze tedy konstatovat, že
očekávané možné vlivy ve srovnání navrhované a platné ÚPD budou neutrální. Znamená to,
že potencionální vlivy jak navrhovaných tak platných záměrů se dají očekávat stejné.
Budou-li akceptována opatření navržená v kapitole 7, je možno hodnocené plochy určené
v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedeného záměru doporučit ke schválení.

6.13. SO Z 47 - 51 – plochy smíšené obytné
Pro uvedenou plochu nebyly shledány pozitivní ani negativní vlivy. Lze tedy konstatovat, že
očekávané možné vlivy ve srovnání navrhované a platné ÚPD budou neutrální. Znamená to,
že potencionální vlivy jak navrhovaných tak platných záměrů se dají očekávat stejné.
Budou-li akceptována opatření navržená v kapitole 7, je možno hodnocené plochy určené
v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedeného záměru doporučit ke schválení.

6.14. OT Z 56 – plocha určená pro tělovýchovu a sport
Pro uvedenou plochu byly shledány jak pozitivní tak i negativní vlivy (v porovnání s nulovou
variantou převažují pozitiva). Budou-li akceptována opatření navržená v kapitole 7, lze
konstatovat, že významnější negativní vlivy je možno buď zcela eliminovat, nebo do značné
míry omezit.
Budou-li akceptována opatření navržená v kapitole 7, je možno hodnocenou plochu určenou
v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedeného záměru doporučit ke schválení.

6.16. OT Z 59,60 – plocha určená pro tělovýchovu a sport
Využití ploch v případě realizování potencionálního záměru bude mít pozitivní vliv na
dotčené území.
Hodnocené plochy určené v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedeného záměru doporučit
ke schválení.
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6.17. OT Z 61 - plochy pro tělovýchovu a sport
Budou-li akceptována opatření navržená v kapitole 7, je možno hodnocenou plochu určenou
v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedeného záměru doporučit ke schválení.

6.18. NV Z 65 - plochy vodní a vodohospodářské
Pro uvedenou plochu byly shledány pozitivní i negativní vlivy.
Budou-li akceptována opatření navržená v kapitole 7, je možno hodnocenou plochu určenou
v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedeného záměru doporučit ke schválení.

6.19. DP Z 70 – plochy záchytných parkovišť
Řešení parkovací plochy na hodnoceném území se jeví jako přijatelné s ohledem na celkový
rozvoj v území, s podmínkou provedení navržených opatření v kap. 7.
Hlavním důvodem je řešení potencionálního dopravního zatížení v rozvojové oblasti
Pasohlávky a Mušov, která je posuzována v předkládaném hodnocení.

6.20. OV Z 74 – plochy občanského vybavení
Pro uvedenou plochu byly shledány jak pozitivní tak i negativní vlivy (v porovnání s platnou
ÚPD převažují potenciální negativa). Budou-li akceptována opatření navržená v kapitole 7,
lze konstatovat, že významnější negativní vlivy je možno buď zcela eliminovat, nebo do
značné míry omezit.
Z tohoto důvodu je možno hodnocenou plochu určenou v rámci navrhovaného ÚPD pro
následnou realizaci uvedeného záměru doporučit ke schválení.

ZPŮSOB HODNOCENÍ A PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY ČI NEURČITOSTI VE ZNALOSTECH
Hodnocení uvedených záměrů vycházelo přiměřeně51 z Metodiky posuzování vlivů koncepcí
na životní prostředí (MŽP 2004) a Metodického výkladu MŽP a bylo provedeno v souladu se
Zadáním a Stanovisky dotčených orgánů a organizací. Samozřejmě byla také zohledněna
všechna související zákonná ustanovení. Nedílnou součástí SEA posouzení byla také
provedená místní terénní šetření a zohlednění poskytnutých podkladů odpovědnými orgány
ochrany přírody. Pro vyhodnocení byly také použity různé odborné podklady (viz Seznam
literatury).

51

Od vydání Metodiky došlo v oblasti SEA posuzování ÚPD k legislativním změnám.
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7.

POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ,

SNÍŽENÍ

NEBO

KOMPENZACI

PŘEDPOKLÁDANÝCH

VŠECH

ZÁVAŽNÝCH

ZJIŠTĚNÝCH

ZÁPORNÝCH

NEBO

VLIVŮ

NA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

7.1 Konkrétní navrhovaná opatření na předpokládané vlivy
navrhované ÚPD
7.1.1 DP P 03- PLOCHY ZÁCHYTNÝCH PARKOVIŠŤ
Obyvatelstvo
- vzhledem k možnému zvýšení imisí v ovzduší navrhovaná opatření viz kap. „Klima a
ovzduší“
Biocenózy a významné instituty ochrany ŽP
- není třeba navrhovat žádná opatření
Půdy
- není třeba navrhovat žádná opatření
Voda
s ohledem na hydrogeologický význam dodržovat veškerá opatření s ním spojena52
- řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť musí také být zohledněny
požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně
doplňujících norem53
- období realizace – viz „Havarijní situace“
-

52

Rozhodnutí č.j.: ČIL – 62-442-21.10.1996/4522, kde se mimo jiné rozhodlo - pro ochr. pásmo I. stupně:
„pásmo je vymezeno kruhem okolo zdrojů…o poloměru 50m. …V pásmu jsou zakázány všechny činnosti
s výjimkou těch, které jsou nutné v zájmu ochrany…zejména jsou zakázány činnosti, které mohou negativně
ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje.“
53

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
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Klima a ovzduší
- případná opatření k zamezení negativních imisních a hlukových vlivů bude nutné
přijmout až na základě navrhované rozptylové a případně též hlukové studie; jako
potencionálně nejohroženější se v současnosti jeví přilehlé plochy záměrů (OT P 05,
OS P 04, OT Z 58, SO Z 51, OV Z 38)
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
Krajinný ráz
- doporučujeme kolem parkoviště doplnit výsadbovou zeleň (keře a stromy především
původní druhy)
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče
(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- období provozu viz „Voda“
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
Kumulativní či synergické vlivy
- Viz „Klima a ovzduší, “

7.1.2. OS P 04 – PLOCHY PRO PRODEJ,SLUŽBY, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ
Obyvatelstvo
- stavební práce realizovat na období mezi 7:00 – 19:00 hodinou
Biocenózy a významné instituty ochrany ŽP
- vliv zvýšení počtu turistů v ZCHÚ viz „Kumulativní a synergické vlivy“
Půdy
- není třeba navrhovat žádná opatření
Voda
-

řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními

HBH Projekt spol. s r.o.

113

Brno, září 2009

Územní plán Pasohlávky – SEA posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť musí také být zohledněny
požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně
doplňujících norem54
- období realizace – viz „Havarijní situace“
Klima a ovzduší
- není třeba navrhovat žádná opatření
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
Krajinný ráz
- respektovat zásadní průhledové a pohledové linie
- během následného vyhodnocení se zaměřit i na pohledové linie z protějšího břehu
vodní nádrže
- volit různou výškovou hladinu (předejít blokovému působení)
- doporučujeme bohatou výsadbu doprovodné zeleně, v případě výstavby samostatných
apartmánů výsadbu volit, tak aby odstiňovala jednotlivé plochy
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče
(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
Kumulativní či synergické vlivy
- v případě realizování staveb podporující kumulativní činitel zvýšení emisí (např.:
parkoviště) doporučujeme v budoucích stupních projektové přípravy zpracování
rozptylové studie (bude-li intenzita provozu na parkovišti dosahovat potenciálně
rizikové hranice55)

54

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
55
Za směrodatnou hranici lze považovat dle zákona č. 100/2001 Sb., Přílohy I, kategorie II, bodu 10.6.parkoviště
nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
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7.1.3. BR Z 08,09 – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH
Obyvatelstvo
- neočekávají se žádné negativní vlivy na obyvatelstvo, není třeba navrhovat žádná
opatření
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
- při dotčení pozemků do vzdálenosti 25 m (v případě výstavby) od okraje lesa
respektovat stanovisko příslušného orgánu státní správy lesů
Půdy
- není třeba navrhovat žádné opatření
Voda
- není třeba navrhovat žádné opatření
Klima a ovzduší
- není třeba navrhovat žádná opatření
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
Krajinný ráz
- respektovat zásadní průhledové a pohledové linie
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče

(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
Kumulativní či synergické vlivy
- kumulativní vlivy se v souvislosti s hodnocenými plochami nepředpokládají

7.1.4. OS Z 13,14 – PLOCHY PRO PRODEJ, SLUŽBY, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ
Obyvatelstvo
- vhodným situováním v prostoru lze u záměrů s potencionální možnou tvorbou zvýšené
hlukové zátěže pro okolí tomuto vlivu předcházet (stavbu situovat tak, aby odstínila
potencionální vliv)
- vzhledem k možnému zvýšení imisí v ovzduší navrhovaná opatření viz kap. „Klima a
ovzduší“
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Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
- využít již zastavěné plochy
- další doporučení viz kapitola 7.2
Pozn.: lze si představit projekt hotelu, který by tyto vzrostlé stromy využil pro vybudování
parku, odpočinkové zóny
Půdy
- k zástavbě přednostně využít již zabranou (zastavěnou) půdu OS Z 13
- na ploše OH Z 14 projekt realizovat tak, aby cennější plochy nebyly zasaženy
výstavbou a tuto kvalitní půdu využít k parkové výsadbě, doprovodnou zelení apod.
Voda
- s ohledem na hydrogeologický význam dodržovat veškerá opatření s ním spojena56
- řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť musí také být zohledněny
požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně
doplňujících norem57
- období realizace – viz „Havarijní situace“
Klima a ovzduší
- v případě realizace záměru s parkovištěm nad 100 stání doporučujeme zvážení přesné
zhodnocení imisní (a případně též hlukové) zátěže převážně s ohledem na stávající
zástavbu a na další potencionální záměry v bezprostředním okolí.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
- přírodní zdroje viz „Voda“
Krajinný ráz
- vzhledem k umístění ploch, výstavbu realizovat s ohledem na okolní zástavbu,
celkový charakter obce a ostatní navrhované záměry – zachovat lokální dominantu
obce (kostel sv. Anny na návsi),
56

Rozhodnutí č.j.: ČIL – 62-442-21.10.1996/4522, kde se mimo jiné rozhodlo - pro ochr. pásmo I. stupně:
„pásmo je vymezeno kruhem okolo zdrojů…o poloměru 50m. …V pásmu jsou zakázány všechny činnosti
s výjimkou těch, které jsou nutné v zájmu ochrany…zejména jsou zakázány činnosti, které mohou negativně
ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje.“
57

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
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-

aplikovat dostatek vhodných vegetačních úprav pro odstínění záměru od stávající
rodinné zástavby

Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče

(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
Kumulativní či synergické vlivy
- Kumulativní vlivy se v souvislosti s hodnocenými plochami předpokládají hl. v oblasti
návštěvnosti a turismu – opatření viz kapitola 7.2

7.1.5. Z 16
7.1.5.1.

OV Z 16 - plochy hotely OV, rekreace

Obyvatelstvo
- vhodným situováním v prostoru lze u záměrech se zvýšenou hlukovou zátěží tomuto
vlivu předcházet (případnou stavbu situovat tak, aby odstínila případný vliv)
- vzhledem k možnému zvýšení imisí v ovzduší navrhovaná opatření viz kap. „Klima a
ovzduší“
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
- doporučujeme výsadbu především původních druhů
- minimalizovat zásahy do ochranného pásma lesa
- při dotčení pozemků do vzdálenosti 25 m (v případě výstavby) od okraje lesa
respektovat stanovisko příslušného orgánu státní správy lesů
- další doporučení viz kapitola 7.2
Půdy
- není třeba navrhovat žádná opatření
Voda
-

řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť musí také být zohledněny
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požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně
doplňujících norem58
- období realizace – viz „Havarijní situace“
Klima a ovzduší
- doporučujeme v budoucích stupních projektové přípravy zpracování rozptylové studie
(bude-li intenzita provozu na parkovišti dosahovat potenciálně rizikové hranice59).
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
Krajinný ráz
- v konkrétním vyhodnocení vlivu na krajinný ráz se zaměřit na pohledové linie
z příjezdové cesty od I/52 (pro pohledy řadové zástavby)
- respektovat zásadní průhledové a pohledové linie
- při výstavbě OV vyššího významu – rozsáhlé stavby odstínit tyto rušivé aspekty
(objekty, parkoviště) vhodnou keřovou či stromovou výsadbou v dostatečné míře
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče

(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
Kumulativní či synergické vlivy
- kumulace z hlediska návštěvnosti a turismu viz kapitola 7.2

7.1.5.2.

OT Z 16 - plocha pro tělovýchovu a sport

Obyvatelstvo
- není třeba navrhovat žádná opatření, v okolí se nenachází žádné obytné plochy
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
- v případě realizace univerzálního hřiště umístit plochu hřiště tak, aby nezasahovala do
ochranného pásma lesa

58

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
59
Za směrodatnou hranici lze považovat dle zákona č. 100/2001 Sb., Přílohy I, kategorie II, bodu 10.6.parkoviště
nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
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Půdy
Viz 7.1.4.1.
Voda
Viz 7.1.4.1.
Klima a ovzduší
Viz 7.1.4.1.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Viz 7.1.4.1.
Krajinný ráz
- v konkrétním vyhodnocení vlivu na krajinný ráz v rámci se zaměřit na pohledové linie
z příjezdové cesty od I/52 (pro pohledy řadové zástavby), respektování výšky řadové
zástavby
- respektovat zásadní průhledové a pohledové linie
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Viz 7.1.4.1.
Havarijní situace
Viz 7.1.4.1.
Kumulativní či synergické vlivy
- není třeba navrhovat žádná opatření

7.1.6. OL Z 19-30,57,75 – PLOCHY URČENÉ K LÁZEŇSKÝM ÚČELŮM
Obyvatelstvo
- není třeba navrhovat žádná opatření
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
- doporučujeme plochy OL Z 57, 75 užít k výstavbě kolonády bez větších zásahů do
biocenóz, nebo ponechat a navrhnout jako plochy zeleně, v každém případě uchovat
LBC Pobřežní háj (podpořit růst původních druhů rostlin)
- další významnější segment posuzovaných ploch - ovocný sad buď v rámci parkové
zeleně uchovat, nebo v případě vykácení ovocné stromy „přesunout“ či vysadit do
navrhované plochy zeleně severně od plochy OL Z 20
- podpořit výsadbu doprovodné parkové zeleně především původních druhů, vytvoření
alejí tvořenou i ovocnými stromy
- další doporučení viz kapitola 7.2
Půdy
- není třeba navrhovat žádná opatření
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Voda
řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť musí také být zohledněny
požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně
doplňujících norem60
- období realizace – viz „Havarijní situace“
-

Klima a ovzduší
- není třeba navrhovat žádná opatření
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
Krajinný ráz
- při pobřežním pásmu navrhnout vhodnou vegetační úpravu (alej, vhodná kombinace i
s ovocnými stromy) s promenádou
- respektovat zásadní průhledové a pohledové linie
- respektovat vybudování komplexu lázeňství61
- během následného vyhodnocení se zaměřit i na pohledové linie z protějšího břehu
vodní nádrže
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče

(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
Kumulativní či synergické vlivy
- kumulativní vlivy se v souvislosti s hodnocenými plochami předpokládají hlavně
v oblasti návštěvnosti a turismu viz kapitola 7.2

60

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
61
v plochách lázeňství se připouští objekty o výšce do 15 m (od upraveného terénu po římsu střechy).
Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,2.
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7.1.7. OV Z 31,32 - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Obyvatelstvo
- vhodným situováním v prostoru lze u záměrů s potencionální možnou tvorbou zvýšené
hlukové zátěže pro okolí tomuto vlivu předcházet (stavbu situovat tak, aby odstínila
potencionální vliv)
- vzhledem k možnému zvýšení imisí v ovzduší navrhovaná opatření viz kap. „Klima a
ovzduší“
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
- jako náhradu za vykácený fragment sadu vysadit stromy do navrhovaných ploch
zeleně (vysadit nejen běžné druhy, ale i ovocné)
- další doporučení viz kapitola 7.2
Půdy
- umožní-li to technické podmínky, stavby na ploše volit tak, aby došlo k minimálnímu
zásahu do stávajících půdních horizontů, a aby v případě potřeby, bylo možno takto
zabrané plochy relativně snadno rekultivovat a převést zpět na bonitně cenný půdní
fond (stavby na pilotech bez hloubkových základů)
Voda
řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť musí také být zohledněny
požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně
doplňujících norem62
- období realizace – viz „Havarijní situace“
-

Klima a ovzduší
- v případě realizace záměru s parkovištěm nad 100 stání doporučujeme zvážení přesné
imisní (a případně též hlukové) studie převážně s ohledem na potencionální záměry
v bezprostředním okolí.
- vzhledem k umístění ploch k okolním zástavbám doporučujeme vybudování OV
vyššího významu (např.: supermarket s parkovištěm nad 1000m²) umístit na plochu
OV Z 16

62

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
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Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
Krajinný ráz
- respektovat zásadní průhledové a pohledové linie
- respektovat navržené KZP
- během následného vyhodnocení se zaměřit i na pohledové linie z protějšího břehu
vodní nádrže
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče

(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
Kumulativní či synergické vlivy
- v případě kumulace množství obsahu zplodin v ovzduší (potencionálně s plochou OS
Z 33-37, OV Z 38, OV Z 74) je opatření stejné jako v kapitole „Klima a ovzduší“

7.1.8. OS Z 33 -37 – PLOCHY PRO PRODEJ, SLUŽBY, UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Obyvatelstvo
- vhodným situováním v prostoru lze u záměrů s potencionální možnou tvorbou zvýšené
hlukové zátěže pro okolí tomuto vlivu předcházet (stavbu situovat tak, aby odstínila
potencionální vliv)
- vzhledem k možnému zvýšení imisí v ovzduší navrhovaná opatření viz kap. „Klima a
ovzduší“
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
- vykácené ovocné stromy nahradit do navrhované plochy zeleně (např. severně od
plochy OL Z 20)
- podpořit výsadbu parkové zeleně především původních druhů, vytvoření alejí tvořenou
i ovocnými stromy
- další opatření viz kapitola 7.2
Půdy
- není potřeba navrhovat žádná opatření
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Voda
řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť musí také být zohledněny
požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně
doplňujících norem63
- období realizace – viz „Havarijní situace“
-

Klima a ovzduší
- v případě realizace záměru s parkovištěm nad 100 stání doporučujeme zvážení přesné
imisní (a případně též hlukové) studie převážně s ohledem na potencionální záměry
v bezprostředním okolí.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
Krajinný ráz
- respektovat zásadní průhledové a pohledové linie
- během následného vyhodnocení se zaměřit i na pohledové linie z protějšího břehu
vodní nádrže
- aplikovat dostatečnou parkovou zeleň (především původní druhy)
- vytvoření aleje doplněné i o ovocné stromy
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče

(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
Kumulativní či synergické vlivy
- kumulativní vlivy se v souvislosti s hodnocenými plochami předpokládají hlavně
v oblasti návštěvnosti a turismu (viz kapitola 7.2)

63

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
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7.1.9. OV Z 38 – PLOCHA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Obyvatelstvo
- vhodným situováním v prostoru lze u záměrů s potencionální možnou tvorbou zvýšené
hlukové zátěže pro okolí tomuto vlivu předcházet (stavbu situovat tak, aby odstínila
potencionální vliv)
- vzhledem k možnému zvýšení imisí v ovzduší navrhovaná opatření viz kap. „Klima a
ovzduší“
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
- podpořit výsadbu parkové zeleně především původních druhů
- další doporučení viz kapitola 7.2
Půdy
- není třeba navrhovat žádná opatření
Voda
řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť musí také být zohledněny
požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně
doplňujících norem64
- období realizace – viz „Havarijní situace“
-

Klima a ovzduší
- v případě realizace záměru s parkovištěm nad 100 stání doporučujeme zvážení přesné
imisní (a případně též hlukové) studie převážně s ohledem na potencionální záměry
v bezprostředním okolí.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
Krajinný ráz
- respektovat zásadní průhledové a pohledové linie
- zaměřit se i na pohledové linie z protějšího břehu vodní nádrže

64

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
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- využití plochy pro výstavbu OV vyššího významu doporučujeme stavby přízemního
charakteru s dostatečnou výsadbou doprovodné zeleně, která z části může vizuálně
odstínit rušivý charakter záměru (supermarkety, či jiné rozsáhlé budovy včetně
parkovišť)
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče
(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
Kumulativní či synergické vlivy
- kumulativní vlivy se v souvislosti s hodnocenými plochami předpokládají hlavně
v oblasti návštěvnosti a turismu (viz kapitola 7.2)
- v hlediska kumulace zplodin při potencionálním vybudování parkoviště pro více než
100 stání s plochami OT Z 58, DP P 03, OS Z 33-37, silnicí I/52, nebo budoucí R/52
jsou opatření stejné jako v kapitole „Klima a ovzduší“

7.1.10.

OA Z 39 – ARCHEOPARK

Obyvatelstvo
- stavební práce realizovat na období mezi 7:00 – 19:00 hodinou
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
- podpořit výsadbu doprovodné zeleně především původních druhů
- další opatření viz kapitola 7.2
Půdy
- není třeba navrhovat žádná opatření
Voda
- období realizace – viz „Havarijní situace“
Klima a ovzduší
- není třeba navrhovat žádná opatření
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
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Krajinný ráz
- respektovat navržené regulativy
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče
(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
Kumulativní či synergické vlivy
- kumulativní vlivy se v souvislosti s hodnocenými plochami předpokládají hlavně
v oblasti návštěvnosti a turismu (viz kapitola 7.2)

7.1.11.

SO Z 40,41 – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

Obyvatelstvo
- vhodným situováním v prostoru lze u záměrů s potencionální možnou tvorbou zvýšené
hlukové zátěže pro okolí tomuto vlivu předcházet (stavbu situovat tak, aby odstínila
potencionální vliv)
- zmíněné stavby v 5.1.10 (stavba ubytovacích zařízení - bungalovů a staveb
maloobchodních prodejen se snahou respektování výstavbou lázní) realizovat na ploše
SO Z 41
- plochu SO Z 40 využít k rodinné či bytové zástavbě
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
- přednostně zachovat cennější segment daných ploch (navrhovaný LBK a LBC
Vrbiny), mezi kterými jsou tyto lokality navrhovány (posuzovaný ÚP)
- zachovat LBC Vrbiny, které podle platného ÚP počítá s rozšířením do obou ploch
- při dotčení pozemků do vzdálenosti 25 m (v případě výstavby) od okraje lesa
respektovat stanovisko příslušného orgánu státní správy lesů
- podpořit výsadbu parkové zeleně především původních druhů, vytvořit odpočinkovou
zónu (dětské hřiště, park)
Další opatření viz kapitola 7.2
Půdy
- není potřeba navrhovat žádná opatření
Voda
- řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť musí také být zohledněny
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požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně
doplňujících norem65
- období realizace – viz „Havarijní situace“
Klima a ovzduší
- není třeba navrhovat žádná opatření
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
Krajinný ráz
- při jižním okraji navrhnout vhodnou vegetační úpravu (alej, vhodná kombinace i
s ovocnými stromy) s promenádou
architektonické řešení volit v souladu s charakterem stávající zástavby (SO Z 40)
- respektovat zásadní průhledové a pohledové linie
- zaměřit se na pohledové linie z protějšího břehu vodní nádrže
-

Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče

(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
Kumulativní či synergické vlivy
- kumulativní vlivy se v souvislosti s hodnocenými plochami předpokládají hlavně
v oblasti návštěvnosti a turismu (viz kapitola 7.2)

7.1.12.

SO Z 42-46 – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

Obyvatelstvo
- vhodným situováním v prostoru lze u záměrů s potencionální možnou tvorbou zvýšené
hlukové zátěže pro okolí tomuto vlivu předcházet (stavbu situovat tak, aby odstínila
potencionální vliv)
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
- podpořit výsadbu parkové zeleně především původních druhů, vytvoření kolonády
s alejí tvořenou i ovocnými stromy

65

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
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- jako náhradu za vykácený fragment sadu vysadit stromy do navrhovaných ploch
zeleně (vysadit nejen běžné druhy, ale i ovocné)
- další doporučení viz kapitola 7.2
Půdy
- není třeba navrhovat žádná opatření
Voda
řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť musí také být zohledněny
požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně
doplňujících norem66
- období realizace – viz „Havarijní situace“
-

Klima a ovzduší
- není třeba navrhovat žádná opatření
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
Krajinný ráz
- respektovat zásadní průhledové a pohledové linie
- respektovat vybudování komplexu lázeňství67
- během následného vyhodnocení se zaměřit i na pohledové linie z protějšího břehu
vodní nádrže
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče

(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).

66

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
67
v plochách lázeňství se připouští objekty o výšce do 15 m (od upraveného terénu po římsu střechy).
Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,2.
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Kumulativní či synergické vlivy
- kumulativní vlivy se v souvislosti s hodnocenými plochami předpokládají hlavně
v oblasti návštěvnosti a turismu (viz kapitola 7.2)

7.1.13.

SO Z 47 - 51 – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

Obyvatelstvo
- dílčí plochy volit tak,aby došlo k co nejmenšímu možnému rušení obyvatel, popřípadě
tyto dílčí plochy vizuálně odstínit od obytných budov (např. vhodnou vegetační
výsadbou); nutno posoudit individuálně na základě konkrétního projektu
- vhodným situováním v prostoru lze u záměrů s potencionální možnou tvorbou zvýšené
hlukové zátěže pro okolí tomuto vlivu předcházet (stavbu situovat tak, aby odstínila
potencionální vliv)
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
- podpořit výsadbu parkové zeleně především původních druhů, vytvoření kolonády
s alejí tvořenou i ovocnými stromy
- jako náhradu za vykácený fragment sadu vysadit stromy do navrhovaných ploch
zeleně (vysadit nejen běžné druhy, ale i ovocné)
- další doporučení viz kapitola 7.2
Půdy
- není třeba navrhovat žádná opatření
Voda
řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť musí také být zohledněny
požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně
doplňujících norem68
- období realizace – viz „Havarijní situace“
Klima a ovzduší
- není třeba navrhovat žádná opatření
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
-

Krajinný ráz
- respektovat zásadní průhledové a pohledové linie
68

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
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- zaměřit se na pohledové linie z protějšího břehu vodní nádrže
- respektovat vybudování komplexu lázeňství69 a přizpůsobit jednotlivé individuální
projekty
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče
(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
Kumulativní či synergické vlivy
- kumulativní vlivy se v souvislosti s hodnocenými plochami předpokládají hlavně
v oblasti návštěvnosti a turismu (viz kapitola 7.2)

7.1.14.

OT Z 56 – PLOCHA URČENÁ PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT

Obyvatelstvo
- vhodným situováním v prostoru lze u záměrů s potencionální možnou tvorbou zvýšené
hlukové zátěže pro okolí tomuto vlivu předcházet (stavbu situovat tak, aby odstínila
potencionální vliv)
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
- není třeba navrhovat žádná opatření
Půdy
- není třeba navrhovat žádná opatření
Voda
řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť musí také být zohledněny
požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně
doplňujících norem70
- období realizace – viz „Havarijní situace“
-

69

v plochách lázeňství se připouští objekty o výšce do 15 m (od upraveného terénu po římsu střechy).
Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,2.

70

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
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Klima a ovzduší
- není třeba navrhovat žádná opatření
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
Krajinný ráz
- respektovat regulativy pro danou plochu
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče

(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
Kumulativní či synergické vlivy
- není třeba navrhovat žádná opatření

7.1.15.

OT Z 58, P 04 – PLOCHY URČENÉ PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT

Obyvatelstvo
- další opatření viz kapitola 7.2
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
- podpořit výsadbu doprovodné zeleně především původních druhů
- další opatření viz kapitola 7.2
Půdy
- není třeba navrhovat žádná opatření
Voda
řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť musí také být zohledněny
požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně
doplňujících norem71
- v případě realizace akvaparku (OT Z 58) vypouštět vodu do VD Nové Mlýny přes
koagulační filtraci a mechanickou filtraci.

-

71

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
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- období realizace – viz „Havarijní situace“
Klima a ovzduší
- není třeba navrhovat žádná opatření
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
Krajinný ráz
- respektovat zásadní průhledové a pohledové linie
- respektovat vybudování komplexu lázeňství72
- zaměřit se na pohledové linie z protějšího břehu vodní nádrže
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče
(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
Kumulativní či synergické vlivy
- kumulativní vlivy se v souvislosti s hodnocenými plochami předpokládají hlavně
v oblasti návštěvnosti a turismu (viz kapitola 7.2)

7.1.16.

OT Z 59,60 – PLOCHA URČENÁ PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT

Obyvatelstvo
- není třeba navrhovat žádná opatření
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
- respektovat v případě stavby ochranné pásmo lesa (25m)
- golfové hřiště vystavět formou lesoparku doplněné i křovinným patrem
- obohatit fytocenózu především o původní, ale i okrasné druhy (včetně ovocných
stromů)
Půdy
- není potřeba navrhovat žádná opatření

72

v plochách lázeňství se připouští objekty o výšce do 15 m (od upraveného terénu po římsu střechy).
Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,2.
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Voda
řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť musí také být zohledněny
požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně
doplňujících norem73
- období realizace – viz „Havarijní situace“
-

Klima a ovzduší
- není třeba navrhovat žádná opatření
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
Krajinný ráz
- není třeba navrhovat žádná opatření
- v konkrétním vyhodnocení vlivu na krajinný ráz v rámci regulačního plánu se zaměřit
na pohledové linie z příjezdové cesty od I52 (pro pohledy řadové zástavby)
- respektovat zásadní průhledové a pohledové linie
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče

(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
Kumulativní či synergické vlivy
- kumulativní vlivy se v souvislosti s hodnocenými plochami nepředpokládají

7.1.17.

OT Z 61 - PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT

Obyvatelstvo
- doporučujeme rozbory potencionálně kontaminované půdy a vody74
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
- zachovat lokálně cennější segment – xerotermní stráň
73

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
74
Na základě výsledků případného rozboru aplikovat tato doporučení: omezit střelbu olovnatých brokových
nábojů; sběr vystřelených nábojů v okolí (prosévání půdy) atd..
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- doporučujeme vzhledem zatěžování ŽP používat bezolovnaté broky
- jelikož se jedná o legalizaci již využívaného prostoru, není třeba navrhovat další
opatření
Půdy
- kontaminace půdy - viz „Obyvatelstvo“
Voda
řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť musí také být zohledněny
požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně
doplňujících norem75
- kontaminace vody olovem viz „Obyvatelstvo“
- období realizace – viz „Havarijní situace“
-

Klima a ovzduší
- není třeba navrhovat žádná opatření
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření viz „Obyvatelstvo“
Krajinný ráz
- není třeba navrhovat žádná opatření
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče

(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
Kumulativní či synergické vlivy
- není třeba navrhovat žádná opatření

7.1.18.

NV Z 65 – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

Obyvatelstvo
- není třeba navrhovat žádná opatření

75

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
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Biocenózy a významné instituty ochrany ŽP
- není třeba navrhovat žádná opatření
Půdy
- není třeba navrhovat žádná opatření
Voda
- období realizace – viz „Havarijní situace“
Klima a ovzduší
- není třeba navrhovat žádná opatření
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
Krajinný ráz
- není třeba navrhovat žádná opatření
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče
(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů), používat provozní kapaliny snadno biologicky odbouratelné;
stavební mechanizace bude vybavena „havarijním balíčkem“ (vybagrovaná plocha
bude zatopena, únik provozních kapalin by mohl v tomto případě významným
faktorem ovlivnění)
Kumulativní či synergické vlivy
- není potřeba navrhovat žádná opatření

7.1.19.

DP Z 70 – PLOCHY ZÁCHYTNÝCH PARKOVIŠŤ

Obyvatelstvo
- není třeba navrhovat žádná opatření
Biocenózy a významné instituty ochrany ŽP
- není třeba navrhovat žádná opatření
Půdy
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- není třeba navrhovat žádná opatření
Voda
řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť musí také být zohledněny
požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně
doplňujících norem76
- období realizace – viz „Havarijní situace“
-

Klima a ovzduší
- není třeba navrhovat žádná opatření
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
Krajinný ráz
- není třeba navrhovat žádná opatření
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče
(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- viz „Voda“
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů), používat provozní kapaliny snadno biologicky odbouratelné;
stavební mechanizace bude vybavena „havarijním balíčkem“
Kumulativní či synergické vlivy
- případná opatření k zamezení negativních imisních a hlukových vlivů bude nutné
přijmout až na základě navrhované rozptylové a případně též hlukové studie; jako
potencionálně nejohroženější se v současnosti jeví přilehlé plochy záměrů (OS P 04,
OT Z 58, SO Z 51, OV Z 38)

76

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
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7.1.20.

OV Z 74 – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Obyvatelstvo
- v závislosti na daném projektu pro snížení potencionálního hlukového zatížení
jednotlivé dílčí plochy (plochy občan. vybavení místního i vyššího významu: např.
stavby pro obchodní prodej, ubytování, služby, atd.) situovat tak, aby byl uvedený vliv
minimalizovaný (tzn. např. hlučnější aktivity situovat do vzdálenějších míst od
budoucí zástavby)
- vzhledem k možnému zvýšení imisí v ovzduší navrhovaná opatření viz kap. „Klima a
ovzduší“
Biocenózy a dotčené významné instituty ochrany ŽP
- respektovat ochranné pásmo lesa (25m) a navrhovaný LBK - při dotčení pozemků do
vzdálenosti 25 m (v případě výstavby) od okraje lesa respektovat stanovisko
příslušného orgánu státní správy lesů
- podpořit výsadbu doprovodné a okrasné zeleně především původních druhů, vytvořit
odpočinkovou zónu (dětské hřiště, park)
- další opatření viz kapitola 7.2
Půdy
- není třeba navrhovat žádná opatření
Voda
- řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť musí také být zohledněny
požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně
doplňujících norem77
- období realizace – viz „Havarijní situace“
Klima a ovzduší
- v případě realizace záměru s parkovištěm nad 100 stání doporučujeme zvážení přesné
zhodnocení imisní (a případně též hlukové) zátěže převážně s ohledem na stávající
zástavbu a na další potencionální záměry v bezprostředním okolí.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
Krajinný ráz
- při jižním okraji navrhnout vhodnou vegetační úpravu (např.: alej - vhodná kombinace
i s ovocnými stromy) s promenádou
77

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
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- respektovat zásadní průhledové a pohledové linie
- během následného vyhodnocení se zaměřit i na pohledové linie z protějšího břehu
vodní nádrže
- pro posuzovanou plochu v kontextu ostatních záměrů v území nedoporučujeme
výstavbu rozsáhlejšího charakteru OV vyššího významu (např.: supermarket
s parkovištěm); vzhledem k vedení zásadní průhledové osy (jih plochy) a snaze
vybudovat lázeňský komplex, můžou zmíněné záměry přitáhnout větší pohyb
dopravních prostředků a osob, což může způsobit negativní vliv z tohoto aspektu
plynoucí
- pro záměr vybudování OV vyššího významu doporučujeme plochu OV Z 16, která je
pro tento účel lépe umístěna v území
- při případné realizaci OV místního významu doporučujeme stavby do jednoho
nadzemního patra s množstvím doprovodné zeleně, nebo dodržení výšky zástavby v té
době již stávající
- pokud přeci jen dojde k výstavbě OV vyššího významu, doporučujeme stavby
přízemního charakteru s množstvím doprovodné zeleně sloužící k odstínění zástavby,
tak aby stavba nepůsobila v lázeňském komplexu rušivě
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče

(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
Kumulativní či synergické vlivy
- kumulativní vlivy se v souvislosti s hodnocenými plochami předpokládají hlavně
v oblasti socioekonomické (viz kapitola 7.2)
- kumulativní vlivy lze očekávat s určitým záměrem vybudování OV vyššího významu
zejména přilehlých parkovišť (např.: plochy OV Z 30,31, OS Z 33-37) viz „Klima a
ovzduší“
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7.2

Komplexně navrhovaná opatření v případě uplatnění
navrhované koncepce

Navrhované plochy (splňují-li zákonné podmínky) jsou v rámci předkládaného „SEA
hodnocení“ posuzovány individuálně. Je-li ovšem navrhován záměr v území většího
charakteru78, může se předpokládat celá řada dalších potencionálních vlivů kumulativních,
synergických, nebo může docházet ke kumulaci potenciálu daných ploch. Takové vlivy jsou
také z hlediska „SEA hodnocení“ předmětem vyhodnocení. Tato kapitola navrhuje komplexní
opatření pro omezení či podporu vlivů, které plochy např. svojí četností, či zaměřením v
posuzovaném území vytváří.

7.2.1 OPATŘENÍ

PROTI NEGATIVNÍMU OVLIVNĚNÍ

ŽP

ZVÝŠENÍM POČTU

TURISTŮ VZHLEDEM K MOŽNÉ REALIZACI ZÁMĚRŮ V PLATNÉ ÚPD

Kumulace zmíněná v kapitole 5.2.1 vyvolává nutnost opatření ke snížení potencionálního
negativního vlivu v ZCHÚ (PP Betlém, PR Věstonická nádrž, CHKO Pálava) zvýšením počtu
turistů. S odvoláním na kap. 4 „Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly
být uplatněním ÚPD významně ovlivněny“ doporučujeme tato opatření:
-

umístění informačních tabulí týkající se ZCHÚ a dalších cenných lokalit (včetně
„návštěvního řádu“)
zvážení vybudování lokální „Pasohlávecké naučné stezky“ po okolí po cenných
lokalitách (turisté by se mohli více rozptýlit v území)
pro provozovatele ubytovacích zařízení zvážit povinnost odvodu určitých finančních
prostředků, z nichž by byla následně částečně hrazena např. údržba turistických cest,
ochrana přírody (stráž), terénní informační systém,...
(pozn. uvedené opatření je však v rámci návrhu ÚPD velmi obtížně realizovatelné a
slouží spíše jako návrh pro odpovědné orgány; toto opatření by také mělo být
aplikováno i pro ostatní rekreační zařízení v oblasti, nejen tedy na ubytovací zařízení
v Pasohlávkách)

78

Např.: několik ploch navržených vedle sebe s různým druhem využití, nebo je plocha situována v území
s dalšími již vystavěnými záměry
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8.

ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH

CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT
ŘEŠENÍ
Tato kapitola v podstatě navazuje na kapitolu 1, v níž jsou některé cíle ochrany ŽP přijaté na
vnitrostátní úrovni již uvedeny. V předkládaného SEA posouzení byla dle možností
zohledněna a zapracována všechna relevantní zákonná opatření.
V posouzení a v samotné ÚPD byly plně respektovány stanovené republikové priority
vycházející z Politiky územního rozvoje České republiky.
Celkově bylo také přihlédnuto k závěrům a doporučením vyplývajících z ÚPN VÚC
Břeclavska, z Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje, Programu rozvoje
Jihomoravského kraje a Strategie rozvoje Jihomoravského kraje, a to jak na poli ochrany
životního prostředí, tak i na poli sociálního a ekonomického rozvoje.
V hodnocení byl kladen důraz na minimalizaci negativních vlivů a dopadů na jednotlivé
složky ŽP, přičemž se také přihlíželo k možnostem skloubení. Uvedená provázanost se pak
odrazila např. v kapitole 7 „Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo
kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní
prostředí“.
Při SEA hodnocení byl také plně zohledněn Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Jihomoravského kraje (který je samozřejmě respektován i návrhem ÚPD) ve vztahu
k plochám, u nichž je odkanalizování a způsob likvidace odpadních vod úzce provázán
s ochranou ŽP.
Byly také zohledněny cíle a návrhy vycházející z Programu rozvoje cestovního ruchu
Jihomoravského kraje pro roky 2007 – 2013 s tím, že rozvoj turistiky byl také jedním z
hodnocených faktorů týkajících se ovlivnění ZCHÚ (PP Betlém, PR Věstonická nádrž a
CHKO Pálava). V návrzích opatření pak byla navržena taková opatření, která umožní skloubit
rozvoj cestovního ruchu se zájmy ochrany životního prostředí.
Při hodnocení vlivu na ZPF pak byly také dle možností zohledněny závěry plynoucí
z Vyhodnocení situace zemědělství.
V budoucnu (během projednávání již konkrétních záměrů) pak může být potenciálně
významným dokumentem, který byl na vnitrostátní úrovni přijat, také Operační program
Životního prostředí, jehož globálním cílem je zlepšení kvality životního prostředí jako
nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití
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inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj. Strategickým cílem
OPŽP je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu
udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů ES v oblasti
životního prostředí a požadavků vyplývajících z dalších mezinárodních závazků České
republiky. OPŽP vytváří rámec pro přípravu projektů, které mohou být spolufinancovány ze
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, jejichž globálním cílem je zlepšit stav jednotlivých
složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj, dlouhodobou
konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech.
Z prioritních os je pro hodnocené plochy zásadní Osa 6 – zlepšování stavu přírody. Globálním
cílem této osy je pro období 2007-2013 zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické
stability krajiny, ze specifických cílů se pak k hodnoceným záměrům váže především obnova
a ochrana přírodních a přírodě blízkých biotopů a ohrožených rostlinných a živočišných druhů
a obnova ekologické stability krajiny. Konkrétně aplikovatelnými oblastmi z této osy 6 je
oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity79, kdy se sleduje obnova a ochrana přírodních a
přírodě blízkých biotopů a ohrožených rostlinných a živočišných druhů a obnova ekologické
stability krajiny, přičemž k hodnoceným záměrům jsou relevantním předmětem podpory
opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím
záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci. Další
aplikovatelnou oblastí podpory je oblast 6.3 – Obnova krajinných struktur, z níž vhodným
cílem podpory je zvýšení počtu a plochy založených a obnovených krajinných prvků a prvků
územních systémů ekologické stability či zlepšení přírodních poměrů v lesích. Vhodným
předmětem podpory je např. zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů,
alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných
struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích).

Celkově lze tedy konstatovat, že hodnocené návrhy i jejich vyhodnocení ve vztahu k nulovým
variantám proběhlo plně v souladu s cíly ochrany ŽP stanovených na vnitrostátní úrovni a
hodnocené plochy se od těchto cílů žádným významnějším způsobem neodchylují.

79

K této oblasti je doplňkově nastaven Národní program Program péče o krajinu, neboť postihuje obdobné
cílové záměry.
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9.

NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Základním ukazatelem pro stanovení těchto ukazatelů jsou nejvíce ovlivněné oblasti ŽP a
oblasti, u nichž potenciálně dojde k nejvýraznější změně oproti stávajícímu stavu a které by
svým působením mohly významně ovlivnit některou ze sledovaných složek ŽP.
Na základě vyhodnocení vlivů identifikovaných v kapitole 5 byla v kapitole 7 navržena
opatření, u nichž bude nutné následně provádět monitoring a vyhodnocování – tzn. sledovat
jejich vliv na ŽP.
Uvedený monitoring bude nutno provádět u těchto záměrů se zaměřením na vybrané
charakteristiky ŽP („ukazatele“):
- DP P 03 – plochy záchytných parkovišť:
monitoring hlukového a imisního zatížení i s ohledem na možnou kumulaci s ostatními
plochami v okolí možného podobného zaměření
- OS P 04 – plochy pro prodej, služby, ubytování, stravování:
V případě realizace stavby podporující imisní a hlukové zatížení (např. parkoviště) provádět
monitoring hlukového a imisního zatížení i s ohledem na možnou kumulaci s ostatními
plochami v okolí možného podobného zaměření.
- BR Z 08,09 – bydlení v rodinných domech:
Není potřeba provádět žádný monitoring.
- OS Z 13,14 – plochy pro prodej, služby, ubytování, stravování
Monitoring hlukového zatížení s ohledem na blízkou obytnou zástavbu (tento monitoring není
nutné stanovovat a priori, ale může k němu být přistoupeno např. na základě stížností
dotčených obyvatel), v případě realizace parkoviště dle regulativů (parkoviště pro osobní
automobily – není stanovena velikost) platí monitoring viz DP P 03.
- Z 16 – OV plochy občanského vybavení/ OT plochy pro tělovýchovu a sport:
V případě realizace parkoviště s rizikovou hranicí automobilových stání (nad 100 stání)
provést kontrolu imisního zatížení.
- OL Z 19-30,57,75 – plochy určené k lázeňským účelům
Není potřeba provádět žádný monitoring.
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- OV Z 31,32 – plochy občanského vybavení
V případě realizace stavby podporující imisní a hlukové zatížení (např. supermarket s
parkovištěm) provádět monitoring hlukového a imisního zatížení s ohledem na potencionální
zástavbu v okolí
- OS Z 33-37 – plochy pro prodej, služby, ubytování, stravování:
Není potřeba provádět žádný monitoring.
- OV Z 38 - plochy občanského vybavení:
V případě realizace stavby podporující imisní a hlukové zatížení (např. supermarket s
parkovištěm) provádět monitoring hlukového a imisního zatížení s ohledem na potencionální
zástavbu v okolí
- OA Z 39 – archeopark:
Není potřeba provádět žádný monitoring.
- SO Z 40,41 – plochy smíšené obytné:
Není potřeba provádět žádný monitoring.
- SO Z 42-46 – plochy smíšené obytné:
Není potřeba provádět žádný monitoring.
- SO Z 47-51– plochy smíšené obytné:
Není potřeba provádět žádný monitoring.
- OT Z 56 – plochy pro tělovýchovu a sport:
Není potřeba provádět žádný monitoring.
- OT Z 58, P 05 – plochy pro tělovýchovu a sport:
V případě realizace akvaparku provádět monitoring vod, které se budou vypouštěny do VD
Nové Mlýny
- OT Z 59,60 – plochy pro tělovýchovu a sport:
Není potřeba provádět žádný monitoring.
- OT Z 61 – plochy pro tělovýchovu a sport
Monitoring potencionálního zatěžování ŽP v lokalitě zvýšeným množství olova z brokových
nábojů
- NV Z 65 – plochy vodní a vodohospodářské:
Není potřeba provádět žádný monitoring.
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- DP Z 70 – plochy záchytných parkovišť:
Monitoring hlukového a imisního zatížení i s ohledem na možnou kumulaci s ostatními
plochami v okolí možného podobného zaměření.
- OV Z 74 – plochy občanského vybavení:
V případě realizace stavby podporující imisní a hlukové zatížení (např. supermarket s
parkovištěm) provádět monitoring hlukového a imisního zatížení s ohledem na potencionální
zástavbu v okolí
Monitoring s ohledem na turistické zatížení cenných složek ŽP. Doporučujeme iniciovat
jednání, na němž by se řešila opatření navržená u tohoto faktoru (viz kap. 7).
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10. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Předkládané SEA posouzení bylo zpracováno v souladu se zákonem č.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) a dalšími souvisejícími předpisy a doporučenými
metodickými postupy80.
Na základě dílčího stanoviska vydané odborem životního prostředí (OŽP) Krajského úřadu
Jihomoravského kraje (KÚJMK) pro potřeby vydání koordinovaného stanoviska, v němž byl
stanoven požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu Pasohlávky na životní prostředí
(SEA hodnocení) ze dne 21.8.2008 (č.j. JMK 101760/2008) a konkretizovány plochy, pro něž
bude hodnocení SEA zpracováno.

10.1.

Zhodnocení jednotlivých záměrů

DP P 03 – plochy záchytných parkovišť
Navržená plocha záměru se nachází zčásti na zchátralém zemědělském skladu a zčásti na
využívaném parkovišti. Asi 80m od navrhované plochy se nachází geotermální vrt Mušov 3G.
Hlavním důvodem je řešení potencionálního dopravního zatížení v rozvojové oblasti
Pasohlávky a Mušov, která je posuzována v předkládaném hodnocení.
Řešení parkovací plochy na hodnoceném území se jeví jako přijatelné s ohledem na celkový
rozvoj v území, s podmínkou provedení navržených opatření.
s ohledem na hydrogeologický význam dodržovat veškerá opatření s ním spojena81
řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např. systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
případná opatření k zamezení negativních imisních a hlukových vlivů bude nutné
přijmout až na základě navrhované rozptylové a případně též hlukové studie

80

Např. Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; Vyhl.č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; Zákon č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu; Zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon); Metodika posuzování vlivů koncepcí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.; Metodický výklad k postupu příslušných úřadů při aplikaci
ustanovení §10i a ustanovení souvisejících zákona č. 100/2001 Sb., ad.
81
Rozhodnutí č.j.: ČIL – 62-442-21.10.1996/4522, kde se mimo jiné rozhodlo - pro ochr. pásmo I. stupně:
„pásmo je vymezeno kruhem okolo zdrojů…o poloměru 50m. …V pásmu jsou zakázány všechny činnosti
s výjimkou těch, které jsou nutné v zájmu ochrany…zejména jsou zakázány činnosti, které mohou negativně
ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje.“
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10.2. OS P 04 – plochy pro prodej, služby, ubytování, stravování
Na ploše navrhovaného záměru se nachází fungující hotel Termál s restaurací, ve východní
části jsou bungalovy. Změnou stávajícího stavu bude zkonfortnění a rozšíření dosavadních
ubytovacích možností. Změna využití se v budoucnu nepředpokládá, proto je plocha
z hlediska navrhované ÚPD doporučena ke schválení s uvedenými podmínkami.
využít již zastavěné plochy k realizaci záměrů
řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
BR Z 08,09 – bydlení v rodinných domech
Možné realizovatelné záměry, vybudovat na plochách rodinnou zástavbu, povedou
v budoucnu k rozvoji obce. V tomto případě z demografického hlediska k potencionálnímu
přírůstku obyvatel. Plocha nyní souží jako obhospodařované zemědělské pole. Lze očekávat
pozitivní vliv, zejména vytvořením extenzivních zahrad, které mohou mít potenciál rozšíření
biodiverzity v území, zvláště budou-li zařízeny spíše extenzivně. Plocha je z hlediska
navrhované ÚPD doporučena ke schválení.
OS Z 13,14 - plochy pro prodej, služby, ubytování, stravování
Plochy jsou navrženy v severní části zastavěného území obce Pasohlávky. Jelikož jsou
plochy navrženy vedle sebe (rozděleny navrhovanou zelení o šířce cca 10 m), jsou
v předkládaném hodnocení posuzovány jako celek. Celková rozloha je cca 7,1 ha. Záměry se
nenacházejí v hlavní rozvojové oblasti, ovšem díky přítomnosti geotermálního vrtu
Pasohlávky 2G na ploše OS Z 13 mají obě navrhované plochy docela vysoký potenciál
k výstavbě lázeňského či podobného zařízení, což může vést k zatraktivnění a rozvoji obce
s pozitivním vlivem na socioekonomickou situaci místních obyvatel (zvýšení počtu
návštěvníků – větší odbyty ve službách, možný vznik pracovních míst, apod.). Regulativy
umožňují realizaci celé řady staveb s různým využitím. Jednou z variant je vybudování
parkoviště pro osobní automobily (dále nejsou specifikované počty stání), či pozemky staveb
a zřízení pro obchodní prodej (nespecifikovány, jaký význam může stavba uplatnit, zda-li
vyšší či místní). V takovém případě se nedají vyloučit potencionální negativní vlivy na
obyvatelstvo a ovzduší (výstavbou OV vyššího významu např.: supermarketu s parkovištěm,
atd.) vlivem zvýšené hlukové zátěže, imisních hodnot v ovzduší, či zvýšenou intenzitou
dopravy. Další možné vlivy – kumulace turistů v ZCHÚ, vliv na krajinný ráz, atd. viz dále
10.2.
Pro předcházení negativních vlivů doporučujeme zejména:
Komplexní opatření
k zástavbě přednostně využít již zabranou (zastavěnou) půdu OH Z 13
odvádění vod z parkovišť řešit např. systémem oddílné kanalizace s dostatečně
dimenzovanými technickými opatřeními
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-

vzhledem k umístění ploch, výstavbu realizovat s ohledem na okolní zástavbu, celkový
charakter obce a ostatní navrhované záměry
Realizace záměru vyššího významu
pro snížení potenciálního hlukového zatížení jednotlivé dílčí plochy (poloha hotelu,
zázemí, plochy parkovišť, vybudování nákupního centra) situovat tak, aby byl
uvedený vliv minimalizovaný (tzn. např. hlučnější aktivity situovat do vzdálenějších
míst od obytné zástavby)
v případě realizace záměru s parkovištěm nad 100 stání doporučujeme zvážení přesné
rozptylové a též i hlukové studie, převážně s ohledem na stávající zástavbu a na další
potencionální záměry v bezprostředním okolí
Z 16 – OV plochy občanského vybavení/OT plochy pro tělovýchovu sport
Plocha je v předkládaném posouzení navrhována s možností OV a OT. Plocha se nachází na
severní periferii zastavěného území Pasohlávek. Celková rozloha záměrů je cca 3,3 ha. Areál
plochy je v současné době částečně využívaný jako pole, částečně slouží jako černá skládka a
částečně jako nevyužívaný chátrající výrobní areál.
Pro předcházení negativních vlivů doporučujeme zejména:
odvádění vod z parkovišť řešit např. systémem oddílné kanalizace s dostatečně
dimenzovanými technickými opatřeními
v případě realizace záměru s parkovištěm nad 100 stání doporučujeme zvážení přesné
rozptylové a též i hlukové studie, převážně s ohledem na stávající zástavbu a na další
potencionální záměry v bezprostředním okolí
Možné vlivy – kumulace turistů v ZCHÚ, vliv na krajinný ráz, atd viz kap. 10.2
OL Z 19-30,57,75 – plochy určené k lázeňským účelům
Záměry jsou sloučeny v jednu posuzovanou plochu, protože jsou navrhovány v těsné
blízkosti, mají stejná zaměření. Nachází se asi 500m východně až jihovýchodně od
zastavěného území obce Pasohlávky. Území tvoří páteř celkového možného záměru
vybudování lázní v oblasti. Nachází se z většiny na aktivně obhospodařovaných polích.
Donedávna na zmiňovaném území byly ovocné sady, které zůstaly pouze ve fragmentech. Na
posuzovaném areálu se nachází navrhované LBC Pobřežní háj, který může být realizací
navrhovaného záměru zásadně ovlivněn. Čeká se výstavba staveb lázeňského charakteru
s množstvím doprovodných parkových ploch, kolonády apod. Vzhledem k zaměření ploch se
neočekávají výrazné negativní vlivy. Platný ÚPD navrhuje tyto plochy ke stejnému uplatnění
jako v této předkládané studii. Zvláště velký podíl doprovodné zeleně (pro záměry OL
KZP=0,2) může v budoucnu posílit biodiverzitu, proto se dá očekávat pozitivní vliv na
biocenózy ploch s chudou vegetací (pole).
Z hlediska záměru mají plochy v celkovém pojetí relativně vysoký potenciál rozvoje zvláště
pak v oblasti socioekonomické očekávaným zvýšením pobytu návštěvníků a lázeňských hostů
(vytvoření nových pracovních míst, větší odbyty v obchodech, restauracích a dalších služeb).
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Pro plochy byly shledány jak možné negativní tak i pozitivní vlivy. Budou-li akceptována
opatření, je možno hodnocené plochy určené v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedených
záměrů doporučit ke schválení.
V rámci kapitoly uvádíme některá opatření:
doporučujeme plochy OL Z 57, 75 užít k výstavbě kolonády bez větších zásahů do biocenóz,
nebo ponechat a navrhnout jako plochy zeleně, v každém případě uchovat LBC Pobřežní háj
(podpořit růst původních druhů rostlin)
další významnější segment posuzovaných ploch - ovocný sad buď v rámci parkové zeleně
uchovat, nebo v případě vykácení ovocné stromy „přesunout“ či vysadit do navrhované
plochy zeleně severně od plochy OL Z 20
Další možné vlivy – kumulace turistů v ZCHÚ, vliv na krajinný ráz, atd. viz 10.2.
OV Z 31,32 – plochy občanského vybavení
Záměry se nacházejí jižně od vrcholu Hradisko. V současné době je půda na území intenzivně
obhospodařována a využívána jako pole. Platný ÚP – „nulová varianta“ navrhuje plochy
s podobným využitím jako v posuzované studii. Celková výměra je 1,45 ha. Na území se
nachází lokálně cennější dřevinné segmenty bývalých ovocných sadů. Dle navržených
regulativů se dá očekávat negativní vliv na obyvatelstvo, ovzduší, či zvýšení dopravní zátěže
možným vybudováním OV vyššího významu. Z komplexního hlediska doporučujeme takové
zařízení situovat na plochu OV Z 16, která je k takovému záměru vhodnější. V případě
nerealizování OV vyššího významu se nepředpokládají další významnější vlivy.
Pro předcházení negativních vlivů doporučujeme např.
Komplexní opatření
jako náhradu za vykácený fragment sadu vysadit stromy do navrhovaných ploch
zeleně (vysadit nejen běžné druhy, ale i ovocné)
odvádění vod z parkovišť řešit např. systémem oddílné kanalizace s dostatečně
dimenzovanými technickými opatřeními
vzhledem k umístění ploch, výstavbu realizovat s ohledem na celkový charakter
ostatních záměrů
Realizace záměru vyššího významu
pro snížení potenciálního hlukového zatížení jednotlivé dílčí plochy (poloha hotelu,
zázemí, plochy parkovišť, vybudování nákupního centra) situovat tak, aby byl
uvedený vliv minimalizovaný (tzn. např. hlučnější aktivity situovat do vzdálenějších
míst od obytné zástavby)
v případě realizace záměru s parkovištěm nad 100 stání doporučujeme zvážení přesné
rozptylové a též i hlukové studie, převážně s ohledem na stávající zástavbu a na další
potencionální záměry v bezprostředním okolí
Další možné vlivy – kumulace turistů v ZCHÚ, vliv na krajinný ráz, atd. viz kap. 10.2.
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OS Z 33-37 - plochy pro prodej, služby, ubytování, stravování
Plochy, které jsou primárně určené pro výstavbu hotelů, apartmánů a jiných ubytovacích
kapacit, se nacházení asi 200m od Velké Laguny vedle atc Merkur. Plochy se v současnosti
využívají jako pole. Dříve zde byly obhospodařované rozsáhlé ovocné sady. Dle „nulové
varianty“ – platné ÚPD jsou plochy navrhovány stejným zaměřením jako v předkládaném
hodnocení. Regulativy umožňují realizaci celé řady staveb s různým využitím. Jednou
z variant je vybudování parkoviště pro osobní automobily (dále nejsou specifikované počty
stání), či pozemky staveb a zřízení pro obchodní prodej (nespecifikovány jaký význam může
stavba uplatnit zdali vyšší či místní). V takovém případě se nedají vyloučit potencionální
negativní vlivy na obyvatelstvo a ovzduší (výstavbou OV vyššího významu např.:
supermarketu s parkovištěm, atd.) vlivem zvýšené hlukové zátěže, imisních hodnot v ovzduší,
či zvýšenou intenzitou dopravy. Další možné vlivy – kumulace turistů v ZCHÚ, vliv na
krajinný ráz, atd. viz kap.10.2.
Pro předcházení negativních vlivů doporučujeme např.
Komplexní opatření:
odvádění vod z parkovišť řešit např. systémem oddílné kanalizace s dostatečně
dimenzovanými technickými opatřeními
vzhledem k umístění ploch, výstavbu realizovat s ohledem na okolní zástavbu, celkový
charakter obce a ostatní navrhované záměry
Realizace záměru vyššího významu
pro snížení potenciálního hlukového zatížení jednotlivé dílčí plochy (poloha hotelu,
zázemí, plochy parkovišť, vybudování nákupního centra) situovat tak, aby byl
uvedený vliv minimalizovaný (tzn. např. hlučnější aktivity situovat do vzdálenějších
míst od obytné zástavby)
v případě realizace záměru s parkovištěm nad 100 stání doporučujeme zvážení přesné
rozptylové a též i hlukové studie, převážně s ohledem na stávající zástavbu a na další
potencionální záměry v bezprostředním okolí
OV Z 38 – plochy občanského vybavení
Plocha se nachází na zemědělsky využívané ploše pole jihovýchodně od vrcholu Hradisko.
Celková rozloha plochy je 5,9 ha. Dle „nulové varianty“ jsou plochy navrženy jako hotely a
parkoviště. Při realizaci OV vyššího významu by záměr vedl k podobným vlivům, které jsou
uvedeny viz výše (Z 16). Při realizaci jiného záměru se významnější vlivy neočekávají.
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OA Z 39 – archeopark
Záměr je situovaný v rozvojovém území Pasohlávky-Mušov na nejvyšším místě v okolí, na
vrcholu Hradisko (Římský vrch). Na ploše se v současnosti nachází zemědělsky využívané
pole a vinice. Hlavní záměr je vybudování archeocentra; replika archeologického nálezu římského opevněného sídliště s výhledovými stanovišti a zpřístupnění významné
archeologické lokality veřejnosti. Areál plochy víceméně kopíruje hranice území
archeologického zájmu I. stupně na lokalitě Hradisko, Burgstall, Zeiselberg (poř. č. SAS 3412-19/20). Cílem záměru je „přilákat“ do lokality co nejvíce návštěvníků, turistů –
potencionálních zákazníků, kteří „jen“ neprojedou územím, ale zůstanou a využijí další služby
a utratí peníze. Záměr zatraktivní obec a předpokládá se zlepšení socioekonomické situace
místních obyvatel (vytvoření desítek pracovních míst i s ohledem na celkový záměr v území –
vybudování lázní) s rozvojem terciérní sféry s návazností na ostatní navrhované záměry
v předkládaném hodnocení. Budou-li akceptována opatření, je možno hodnocené plochy
určené v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedených záměrů doporučit ke schválení.
Další možné vlivy – kumulace turistů v ZCHÚ, vliv na krajinný ráz, atd. viz 10.21.
SO Z 40,41 – plochy smíšené obytné
Plochy jsou situovány východně od zastavěného území obce. Navazují na další záměry
(záměry s označením OL a BR). V současnosti je toto území zčásti využívané jako pole (SO
Z 41) a zčásti jako pole uvedeno do klidového stavu (SO Z 40). Mezi plochami se nachází
lokálně nejcennější segment území – navrhované LBC Vrbiny s navazujícím bezejmenným
LBK. Platný ÚP počítá s rozšířením LBC ve směru východ/západ a dále zmiňované plochy
zařazuje k účelům lázeňství, chatovou a rekreační výstavbu. Navrhovaná ÚPD počítá
s rozšířením LBC sever/jih a zaměřením ploch jako smíšené obytné.
Z hlediska záměru mají plochy v celkovém pojetí relativně vysoký potenciál rozvoje obce.
V případě zaměření na pozemků pro bydlení z demografického hlediska k potencionálnímu
přírůstku obyvatel a z hlediska vybudování OV místního významu (obchody, prodej,
ubytování) možný socioekonomický pozitivní aspekt. Pro plochy byly shledány jak možné
negativní tak i pozitivní vlivy. Budou-li akceptována opatření, je možno hodnocené plochy
určené v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedených záměrů doporučit ke schválení.
-

v závislosti na daném projektu pro snížení potencionálního hlukového zatížení
jednotlivé dílčí plochy (obytné plochy, plochy občan. vybavení místního významu)
situovat tak, aby byl uvedený vliv minimalizovaný (tzn. např. hlučnější aktivity
situovat do vzdálenějších míst od obytné zástavby)
přednostně zachovat cennější segment daných ploch (navrhovaný LBK a LBC
Vrbiny), mezi kterými jsou tyto lokality navrhovány (posuzovaný ÚP)
řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
Další možné vlivy – kumulace turistů v ZCHÚ, vliv na krajinný ráz, atd. viz 10.2.
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SO Z 42-46 – plochy smíšené obytné
Záměry jsou sloučeny v jednu plochu, protože mají stejné zaměření a jsou navrhovány v těsné
blízkosti. Nachází se asi 500m východně až jihovýchodně od zastavěného území obce
Pasohlávky. Území tvoří páteř celkového možného záměru vybudování lázní v oblasti.
Nachází se z většiny na aktivně obhospodařovaných polích. Donedávna na zmiňovaném
území byly ovocné sady, které zůstaly pouze ve fragmentech.
Čeká se výstavba staveb lázeňského charakteru s množstvím doprovodných parkových ploch,
kolonády apod. V tomto případě nejspíše apartmánů, obchodů a služeb.
Platný ÚPD navrhuje tyto plochy ke stejnému uplatnění jako v této předkládané studii.
Z hlediska záměru mají plochy v celkovém pojetí relativně vysoký potenciál rozvoje zvláště
pak v oblasti socioekonomické očekávaným zvýšením pobytu návštěvníků a lázeňských hostů
(vytvoření nových pracovních míst, větší odbyty v obchodech, restauracích a dalších služeb).
Pro plochy byly shledány jak možné negativní tak i pozitivní vlivy. Budou-li akceptována
opatření, je možno hodnocené plochy určené v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedených
záměrů doporučit ke schválení.
-

jako náhradu za vykácený fragment sadu vysadit stromy do navrhovaných ploch
zeleně (vysadit nejen běžné druhy, ale i ovocné)
řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
Další možné vlivy – kumulace turistů v ZCHÚ, vliv na krajinný ráz, atd. viz 10.2.

SO Z 47-51 – plochy smíšené obytné
Záměry jsou sloučeny v jednu plochu, protože mají stejné zaměření, budou na sebe působit a
jsou navrhovány v těsné blízkosti. Nachází se jižně od dominanty Pasohlávek vrcholu
Hradisko. V případě realizace záměrů podle platné ÚPD vznikne v místě přibližně podobná
koncepce staveb, jako je v předkládaném posouzení. Z hlediska biocenóz se donedávna na
území rozkládal rozsáhlý ovocný sad, který se v současnosti dochoval jen ve fragmentech.
Z hlediska záměru mají plochy v celkovém pojetí relativně vysoký potenciál rozvoje obce.
V případě zaměření na pozemků pro bydlení z demografického hlediska k potencionálnímu
přírůstku obyvatel a z hlediska vybudování OV místního významu (obchody, prodej,
ubytování) možný socioekonomický pozitivní aspekt. Pro plochy byly shledány jak možné
negativní tak i pozitivní vlivy. Budou-li akceptována opatření, je možno hodnocené plochy
určené v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedených záměrů doporučit ke schválení.
-

v závislosti na daném projektu pro snížení potencionálního hlukového zatížení
jednotlivé dílčí plochy (obytné plochy, plochy občan. vybavení místního významu)
situovat tak, aby byl uvedený vliv minimalizovaný (tzn. např. hlučnější aktivity
situovat do vzdálenějších míst od obytné zástavby)
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-

jako náhradu za vykácený fragment sadu vysadit stromy do navrhovaných ploch
zeleně (vysadit nejen běžné druhy, ale i ovocné)
řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
Další možné vlivy – kumulace turistů v ZCHÚ, vliv na krajinný ráz, atd. viz 10.2.
OT Z 56 - plochy pro tělovýchovu a sport
Na ploše OT Z 56 probíhá intenzivní obhospodařování. Z jihu a východu zasahuje do
ochranného pásma lesa – les zvláštního určení. Plocha slouží jako pole. Celkový zábor činí
2,74 ha. Platný ÚP nepočítá s jiným využití než je současný stav – tzn. plochy budou moci být
i nadále využívány k zemědělské produkci bez omezení. Realizace uvedeného záměru povede
k zatraktivnění obce a k rozšíření nabídky sportovních aktivit pro místní obyvatele.
Vybudování záměru v dané lokalitě se zdá jako ideální z hlediska zaměření. Potencionální
negativní vliv zvýšené hlukové zatížení nebude významný. Budou-li akceptována opatření, je
možno hodnocené plochy určené v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedených záměrů
doporučit ke schválení.
odvádění vod z parkovišť řešit např. systémem oddílné kanalizace s dostatečně
dimenzovanými technickými opatřeními
v případě realizace univerzálního hřiště umístit plochu hřiště tak, aby nezasahovala do
ochranného pásma lesa, tak aby provoz na hřišti co nejméně ovlivňoval navrhovaný
LBK
OT Z 58, P 05 - plochy pro tělovýchovu a sport
Plocha Z 58 se nachází na zemědělsky využívané půdě. Plocha P 05 se rozkládá na území,
které je v současnosti využíváno veřejností. Slouží k ubytování rekreantů u VD Nové Mlýny.
Na parcele jsou rozmístěny bungalovy / apartmány. Plochy jsou navrženy vedle sebe, mají
stejné zaměření, proto jsou posuzovány jako celek. Celková rozloha posuzovaných ploch je
5,5 ha.
V případě realizace záměrů podle platné ÚPD vznikne v místě přibližně podobná koncepce
staveb, jako je v předkládaném posouzení Budou-li akceptována opatření, je možno
hodnocené plochy určené v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedených záměrů doporučit
ke schválení.
- řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními
- v případě realizace akvaparku (OT Z 58) vypouštět vodu do VD Nové Mlýny přes
koagulační filtraci a mechanickou filtraci.
OT Z 59,60 - plochy pro tělovýchovu a sport
Plochy jsou vyjmuty ze zemědělsky obhospodařovaných území severně od obce Pasohlávky.
Celková rozloha záměrů je cca 86,2 ha. Platný ÚPD plochy navrhuje jako pole a sady,
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předkládaná koncepce jako golfové hřiště. V případě uplatnění navrhované ÚPD budou
plochy zatravněny s doprovodnou dřevinnou a keřovou výsadbou (podoba lesoparku Na
biocenózy se zřejmě dá očekávat pozitivní vliv. Případné navrácení půdy do ZPF bude
bezproblémové a snadné. Budou-li akceptována opatření, je možno hodnocené plochy určené
v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedených záměrů doporučit ke schválení.
V rámci kapitoly uvádíme některá opatření:
golfové hřiště vystavět formou lesoparku doplněné i křovinným patrem
obohatit fytocenózu především o původní, dle z. č. 114/1992 Sb
OT Z 61 - plochy pro tělovýchovu a sport
Území leží v LBC Velký Žleb asi 1km západně od obce. Výměra plochy je 0,94 ha. Na ploše
funguje střelnice pro sportovní střelbu především brokových zbraní. Realizací (resp. zanesení
uvedené plochy do ÚPD) nedojde ke změně současného stavu.
Plocha a okolí (především jižní směr) je v současnosti zatěžováno zvýšenou koncentrací Pb,
které se do ŽP dostává z vystřelených nábojů. Riziko zatížení okolního prostředí se může
v tomto případě projevit kontaminací půdy a spodních vod v prostředí. Z hlediska budoucího
vývoje ŽP v lokalitě je na zvážení provedení odborných studií se zaměřením na kontaminaci
půdy a spodních, případně povrchových vod. Budou-li akceptována opatření, je možno
hodnocené plochy určené v rámci ÚPD pro následnou realizaci uvedených záměrů doporučit
ke schválení.
zachovat lokálně cennější segment – xerotermní stráň
doporučujeme vzhledem zatěžování ŽP používat bezolovnaté broky
doporučujeme rozbory potencionálně kontaminované půdy a vody
NV Z 65 . plochy vodní a vodohospodářské
Plocha o velikosti cca 13,3 ha se nachází na jižním pobřeží horní nádrže VD Nové Mlýny, asi
500m od silnice I/52. V současnosti plocha slouží jako pole. Vývoj ŽP v dotčeném území
bude v případě nerealizování záměrů probíhat jako doposud – tzn. že nedojde k zasažení do
plochy pole a plochy budou zřejmě nadále využívány k zemědělské produkci. Plocha okrajově
zasahuje do osy NRBK 161 – N. Předkládaná koncepce navrhuje plochu k vybagrování jako
kompenzaci za předpokládané zmenšení plochy a objemu vody v horní nádrži VD Nové
Mlýny prostřednictvím výstavby silnice R/52 (předpokládá se rozšíření hráze). Jelikož
„poloostrov“, na kterém je plocha navrhována, nebude celý odtěžen (zůstane zachovalý
stávající pobřežní pás včetně vegetace cca 10m široký) a na nově vzniklém břehu jsou
navrhovány pásy doprovodné zeleně, nebude dopad na NRBK významně negativní.
Průchodnost koridoru se neovlivní. Dá se v případě záměru očekávat i pozitivní přínos
zejména díky zvětšení litorálu (vzniknou 2 nové 500m dlouhé břehy), výsadbou vegetace a
vznikem částečně propustné laguny.
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Pozn.: Kompenzace vytěžením části území je jednou s navrhovaných variant. Definitivní
stanovisko zatím není. V současnosti (10/2008) probíhají další jednání. Dle platného ÚP
zmíněná varianta však není určena pro náhradu vodní plochy a jako vyvolaná investice
nespadá do režimu veřejně prospěšné stavby. K vyřízení územního rozhodnutí je tedy nutný
souhlas všech vlastníků pozemků. Zajistit souhlas je možné asi ke čtvrtině navržené plochy,
ostatní vlastníci počítají se stejným využitím jako doposud. Na základě výše zmíněných faktů
lze konstatovat, že se předkládaná varianta nebude s největší pravděpodobností realizovat.
DP Z 70 – plochy záchytných parkovišť
Plocha navazuje na silnici I/52 hned naproti u výjezdu z ATC Merkur na zmiňovanou
komunikaci. Celková rozloha navrhované plochy je 0,5 ha – cca 200 parkovacích míst. Platný
ÚP nepočítá využitím plochy. Plocha navazuje bezprostředně na silniční komunikaci I 52 a
v budoucnu bude přímo navazovat na plánovanou rychlostní komunikaci R 52.
V rámci kapitoly uvádíme opatření:
řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např.
systémem oddílné kanalizace
případná opatření k zamezení negativních imisních a hlukových vlivů bude nutné
přijmout až na základě navrhované rozptylové a případně též hlukové studie
OV Z 74 – plochy občanského vybavení
Posuzovaná plocha v současnosti slouží jako pole. Celkový zábor půdy činí 5,9 ha. Plocha je
nyní intenzivně využívána jako pole. Severní část navrhované plochy zasahuje do ochranného
pásma lesa. Vývoj ŽP v případě nerealizování záměru bude probíhat jako doposud. Plochy
budou moci být i nadále zemědělsky obhospodařovány bez jakýchkoli omezení.
Dle navržených regulativů se dá očekávat negativní vliv na obyvatelstvo, ovzduší, či zvýšení
dopravní zátěže možným vybudováním OV vyššího významu. Z komplexního hlediska
doporučujeme takové zařízení situovat na plochu OV Z 16, která je k takovému záměru
vhodnější. V případě nerealizování OV vyššího významu se nepředpokládají další
významnější vlivy.
Pro předcházení negativních vlivů doporučujeme např.
Komplexní opatření
odvádění vod z parkovišť řešit např. systémem oddílné kanalizace s dostatečně
dimenzovanými technickými opatřeními
vzhledem k umístění ploch, výstavbu realizovat s ohledem na celkový charakter
ostatních záměrů
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Realizace záměru vyššího významu
pro snížení potenciálního hlukového zatížení jednotlivé dílčí plochy (poloha hotelu,
zázemí, plochy parkovišť, vybudování nákupního centra) situovat tak, aby byl
uvedený vliv minimalizovaný (tzn. např. hlučnější aktivity situovat do vzdálenějších
míst od obytné zástavby)
v případě realizace záměru s parkovištěm nad 100 stání doporučujeme zvážení přesné
rozptylové a též hlukové studie, převážně s ohledem na stávající zástavbu a na další
potencionální záměry v bezprostředním okolí.
Další možné vlivy viz 10.2.

10.2.Komplexní zhodnocení a ovlivnění ŽP

Posuzovaná ÚPD, ale i stávající studie navrhuje rozsáhlé plochy, v řádech několika desítek
hektarů, k vybudování lázeňského komplexu s kompletním zázemím. Při realizaci všech
navrhovaných ubytovacích záměrů lze očekávat zvýšení turistů v oblasti v řádech několika
tisíců. Dále navrhuje plochy pro bydlení a rekreaci (např.: bydlení v RD, chatové lokality,
atd.). Některé jsou přímo včleněny do navrhovaného lázeňského komplexu, nebo jsou
situovány v blízkém okolí.
Ovlivnění ŽP zvýšením počtu turistů vzhledem k možné realizaci záměrů v platné ÚPD
Z širšího pohledu na ubytovací možnosti v okolí – nejen v obci Pasohlávky, ale i obce v okolí
(Dolní Věstonice, Milovice, Pavlov, Dolní Dunajovice, Bulhary, aj...) lze v případě uplatnění
stávající ÚPD předpokládat nárůst počtu turistů o potenciál navrhovaných ploch, přičemž
z hlediska ochrany ŽP je zásadní vliv zejména na okolní ZCHÚ (PP Betlém, PR Věstonická
nádrž a CHKO Pálava). Tento faktor může vést k větší devastaci biocenóz (zvýšené riziko
sešlapu fytocenóz, sběr rostlin, možné zvýšení hladiny hluku a rušení živočichů s ním
spojeno, větší hromadění odpadků podél turistických tras atd.). Podrobnější charakteristika viz
kap. 4 „Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním ÚPD
významně ovlivněny“
Socioekonomický vliv a zaměstnanost vzhledem k možné realizaci záměrů v platné ÚPD
Navržené plochy v součtu svých potenciálních možností (tzn. „kumulace potenciálu“) mají
vysoký předpoklad pro rozvoj obce a pro zvýšení počtu návštěvníků a celkové turistické
zatraktivnění oblasti, což se může pozitivně odrazit na socioekonomické situaci místních
obyvatel (např. nová nabídka pracovních míst, „přilákání“ turistů, kteří pak mohou využívat i
další nabídky služeb v obci).
V případě nerealizování koncepce celkového záměru by tento socioekonomický ukazatel
stagnoval na současné úrovni (resp. byl by snížen o potenciál daných ploch).

HBH Projekt spol. s r.o.

155

Brno, září 2009

Územní plán Pasohlávky – SEA posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

Možné dopravní zatížení vzhledem k realizaci záměrů v platné ÚPD
Vybudování zmíněných záměrů zvýší dopravní zátěž úměrně počtu nově vzniklých
ubytovacích kapacit v platné i navrhované ÚPD. Dopravní dostupnost do lokality je směrem
z Brna do Pohořelic po rychlostní komunikaci R52 a dále po komunikaci I/52, která
představuje hlavní tah z Brna směrem na Vídeň. Koncepčně je z Pohořelic připravována
výstavba R52, tak aby tah z Brna až po hranice (přechod Mikulov) byl celý ve čtyřpruhovém
uspořádání.
Doprava v území může vyvolávat tři potencionální vlivy:
Zvýšení intenzity dopravy
Intenzita dopravy na silnici I/52 počítaná v úseku hráze Horní nádrže VD Nové Mlýny činí
cca 9139 vozidel za den (dle sčítání ŘSD 2005).
Intenzity dopravy připravované rychlostní silnice R/52 jsou stanoveny a modelově počítány
pro rok 2020 v úseku MÚK Iváň – MÚK Dolní Dunajovice na cca 21 370 automobil/den
(HBH projekt, 2003). Předpokládá se výstavba ubytovacích kapacit pro několik tisíc
návštěvníků, lázeňských hostů. Vzhledem k využití celého záměru si musíme uvědomit, že
provozy lázní jsou celoroční a návštěvníci, lázeňští hosté jsou ubytováni na delší časové
období, individuálně související s léčebnou kúrou (řádově na několik dní).
Ti budou tvořit poměrnou část všech návštěvníků - předpokládá se v nižších řádech desítek
procent. Ostatní návštěvníci budou spíše vázáni na sezónní provozy potencionálně
realizovatelných areálů (aquapark, golf, atd.). V tomto ohledu se dá však počítat, že zvýšený
provoz se bude realizovat především ve volných dnech (víkendy), kdy je intenzita dopravy
nižší. Lze proto předpokládat, že k výraznému zatížení hlavního tahu (I/52 nebo připravované
R/52) nebude docházet.
Příjezd do posuzované lokality je v současnosti veden přímo ze silnice I/52 - v současnosti
odbočka do atc Merkur (koncepce budoucí R/52 počítá se samostatnou příjezdovou
komunikací do lokality). Zvýšená intenzita dopravy v obci se proto nepředpokládá.
Jiná situace může potencionálně nastat v příjezdových směrech od jiných obcí. Lze například
předpokládat, potencionálně zvýšený tranzit po silnici III/41621 přes obec Iváň zvláště
v sezóně, kdy návštěvníci ze Židlochovic a okolí budou využívat tuto komunikaci jako možný
způsob cesty do výše zmíněných sportovních areálů. Předpokládáme – li, že obyvatelé ze
zmiňovaného území budou tvořit asi 20% všech návštěvníků (především aquaparku, jehož
maximální vytížení se předpokládá na 2500 lidí), bude se možné zvýšení na silnici III/41621
maximálně pohybovat kolem 200 aut/den. Lze tedy konstatovat, že k výraznějšímu zvýšení
dopravy nedojde. 82

82

Ze Židlochovic a okolí bude cesta po I/52, R /52 časově kratší než po silnicích III. tříd, lze i v tomto případě
uvažovat, že zřejmě polovina potencionálních návštěvníků využije tuto variantu a tranzit obcí se sníží o
uvažovanou část návštěvníků. Dalším snižujícím faktorem je zmiňovaná doba maximální návštěvnosti –
předpokládá se v sezóně a zejména ve dnech volna – víkendech.
HBH Projekt spol. s r.o.

156

Brno, září 2009

Územní plán Pasohlávky – SEA posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

Zvýšení imisí v ovzduší
Příspěvek imisní koncentrace v ovzduší na projektované silnici R/52 (HBH projekt, 2003) dle
modelové studie pro rok 2020 je nevýznamný83 a dle rozptylové studie (Amec, 2008) pro
projekt vybudování záchytného parkoviště (DP P 03) výstavby komplexu Moravia Thermal
jsou výpočty podlimitní84. I v součtu lze hodnotit tento vliv jako zanedbatelný.
Na základě výše zmíněných faktů lze předpokládat, že ke kritickému zvýšení imisí v ovzduší
nebude docházet.
Pozn.: Kumulace se uvažuje s navrhovanými plochami, jenž by tento charakter podporovaly,
situovanými v blízkosti zmiňované silnice.
Zvýšení hlukového zatížení vybudováním rychlostní silnice R /52
Případné významné zvýšení hlukového zatížení vylučuje hlukové studie (HBH projekt, 2003)
projektované R/52, ale i hluková studie (Amec, 2003) pro projekt vybudování záchytného
parkoviště (DP P 03) výstavby komplexu Moravia Thermal. V případě vybudování R/52 je
zvýšení hluku v limitu, pro projekt vybudování záchytného parkoviště (DP P 03) výstavby
komplexu Moravia Thermal. Na základě výše zmíněných faktů lze předpokládat, že ke
kritickému hlukovému zatížení nebude v případě realizace záměrů docházet.
Pozn.: Kumulace se uvažuje s navrhovanými plochami, jenž by tento charakter podporovaly,
situovanými v blízkosti zmiňované silnice.
Krajinný ráz
Při realizaci „aktivní varianty“ dle hodnoceného ÚPD i platného ÚP, může vzniknout celá
řada staveb, která zásadním způsobem ovlivní krajinný ráz. Největší změny je možné
očekávat v pohledovém působení staveb na okolí. Půjde především o viditelnost, umístění a
zapojení projektů v území.
Záměry by měly být projektovány tak, aby zamezily blokovému působení zástavby, tedy užít
různorodou výškovou hladinu staveb - projekty u pobřeží (v první linii budoucích záměrů) do
jednoho nadzemního patra, postupně od pobřeží možné zvyšování pater s terasami a balkóny
situovány na VD Nové Mlýny. Vrchol Hradisko jako přirozeně nejvyšší bod v území by měl
být zachován. Předpokládá se zde výstavba archeoparku – replika římského opevněného
sídliště s vyhlídkovými stanovišti do okolí. Záměry ze vzdálenějších pohledů budou částečně
odstíněny stávající pobřežní vegetací. Biocenologickou stratifikaci doporučujeme doplnit i
mezi jednotlivé záměry především původními druhy (ve stromovém patře např.: duby, jasany,
jilmy; v křovinném patře např.: svída krvavá, dřín obecný, hloh obecný, líska obecná).

83

NOx = 1,0 – 1,5 µg/m³; benzén C6H6 = 0,01 - 0,02 µg/m³
Předpokládaný nárůst maximálního zatížení v okolí záměru u NOx do 7 µg/m³ a průměrné koncentrace 1,2
µg/m³, u PM 10 maximální zatížení v okolí záměru = do 1 µg/m³ a u průměrné roční koncentraci = do 0,15 µg/m³
84
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Ze vzdálenějších pohledů lze očekávat ovlivnění především z území jižně od záměrů z Pavlovských vrchů. Pokud ovšem budou dodržena zmiňovaná doporučení, nebudou záměry
významně narušovat vzdálenější pohledová panorama na možný komplex.
Nejvýznamnější pohledové ovlivnění lze očekávat v zóně blízkých pohledů. Zejména pohledy
od lagun směrem k Hradisku budou odcloňovat realizované stavby. Zde by měl být kladen
důraz na způsob začlenění staveb do krajiny (důležitý je aspekt doprovodné zeleně a parteru a
průhledových linií). Stavby by měly dodržovat navržené průhledové linie.
Významný vliv na krajinu bude bezesporu vybudování golfového hříště na severozápadní
straně od vrcholu Hradisko. Jedná se o cca 85 ha ploch, které jsou v současnosti využívány
jako pole. Při vybudování rozsáhlého areálu se zmiňované plochy změní na TTP s množstvím
výsadbové zeleně (stromů a keřů – forma lesoparku) zejména původních druhů. Lze
konstatovat, že takový vliv na krajinu bude pozitivní..
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PRŘS – Program revitalizace říčních systémů
PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa
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SEA – posuzování koncepcí dle Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.)
TTP – trvalý travní porost
ÚP – územní plán
ÚPD – územně plánovací dokumentace
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ÚPN VÚC – Územní plán velkého územního celku
ÚPO – územní plán obce
ÚPSÚ – územní plán sídelního útvaru
ÚSES – územní systém ekologické stability
ÚTP – územně technický podklad
VKP – významný krajinný prvek
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HBH Projekt spol. s r.o.

162

Brno, září 2009

GRAFICKÁ PŘÍLOHA

-

Environmentální charakteristiky území (1 : 25 000)

-

Fotodokumentace

DATUM

VYPRACOVAL

Říjen 2009

Mgr. Jan Kunický

NÁZEV VÝKRESU

¶

0

ÚČEL

SEA posouzení

PR Plačkův les

MĚŘÍTKO

1:25 000

Environmentální charakteristiky území
250

500

1 000

Projektová kancelář
pro dopravní a inženýrské stavby
Kabátníkova 5, 602 00 Brno

2 000 m

1 500

RBC Vrkoč

NRBK 140
koridor budoucí R/52

LBK 11

LBC Na Krušném
LBK 6

LBK 5

LBC Malý Žleb

výhledový koridor
silničního obchvatu

OS Z 14

Z 16 OV/OT

k.ú. Mušov

SO
Z 40

SO
Z 41

LBC Nový Luh
LBC Vrbiny

OL Z 28

OL Z 30
OL
Z 24

RBC Sinaj

SO
Z 48

OV
Z 74

OV Z 31

OL
Z 19 OL
Z 20

OL Z 57

OL
Z 27

SO Z 42
SO Z 44

OL
Z 25

geotermální vrt Mušov 3G

SO Z 51

SO Z 47

OS
Z 36

OS
OS Z 34
Z 33

SO
Z 49
OS
Z 37
OS
Z 35

OV
Z 38
OT Z 57

PP Betlém

ochranné pásmo I. stupně

DP P 03
OS P 04
OT
P 05

SO
Z46

OL
Z 23

OL Z 29

DP Z 70
SO Z 51

OA
Z 39

LBK 8

BR Z 08

LBK 3

PP Dolní Mušovský luh

LBK 9

OS Z 13

BR Z 09

LBK 2

LBC Mušovské Hradisko

OT Z 56

LBK 4

LBC Velký žleb

EVL Mušovský luh

LBK 10

OT Z 59

geotermální vrt Pasohlávky 2G

LBC U větrolamu

OT Z 60

k.ú. Pasohlávky

ochranné pásmo I. stupně

OT Z 61

RBK
Plačkův les

LBC U silnice

OL
Z 21

SO Z 45
OL Z 75

PO Střední nádrž

OV Z 32

SO Z 43

OL
Z 22

ochranné pásmo
II. stupně
geotermálních vrtů

OL
Z 26

LBC Pobřežní háj

NRBK 161 N

NRBK 161 V

PR Věstonická nádrž
NV Z 65

Obr. č. 1 Panorama z vrcholu Hradisko na rozvojové plochy Lázeňského komplexu a golfové hřiště

Obr. č. 2: Pohled na rozvojové plochy Lázeňského komplexu z vrcholu Hradisko

Obr. č. 5: Geotermální vrt s ochranným pásmem I. stupně, v pozadí plocha DP P 04

Obr.č.3: Pohled z rozvojové plochy OL Z 26 na vrchol Hradisko

Obr. č. 6: Pohled na plochu OV / OT Z 16 z jihovýchodu

Obr. č. 4: Východní pohled na vrchol Hradisko, v popředí plochy OT Z 59,60

Obr. č. 7 Pohled z jihu na plochu OT Z 61 v současnosti využívanou jako sportovní
střelnice

Číslo zakázky: 2013/118

Územní plán

Pasohlávky
Doplněk SEA posouzení
DLE

ZÁKONA Č.100/2001 SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obec Pasohlávky
Obecní úřad
Pasohlávky čp.1
691 22 Pasohlávky

Projektová kancelář
pro dopravní a inženýrské stavby
Kabátníkova 5, 602 00 Brno

ČERVEN 2013
PARÉ:

Územní plán Pasohlávky – Doplněk SEA posouzení

OBSAH
ÚVOD, METODOLOGIE A CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRŮ .....................................................................3
1. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI ....................................................5
2. INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO
PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE .................................................................................................................................................6

2.1. SOUČASNÝ STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ............................................................................. 6
2.2. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE ............................................................................................... 6
2.3 KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ OVLIVNĚNÍ A VÝVOJE ŽP V PŘÍPADĚ NEUPLATNĚNÍ NAVRHOVANÉ
KONCEPCE .......................................................................................................................... 6
3. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ ZASAŽENY .....................................................6

3.1. UP 76 – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A PLOCHY KOMUNIKACÍ ............................... 6
4. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT
UPLATNĚNÍM ÚPD VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY ...........................................................................................7
5. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÉ ÚPD.................7

5.1

KONKRÉTNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NAVRHOVANÉ ÚPD ................................................. 7
5.1.1. UP 76 plochy veřejných prostranství a plochy komunikací .................................. 7
5.2. KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ OVLIVNĚNÍ A VÝVOJE ŽP V PŘÍPADĚ UPLATNĚNÍ NAVRHOVANÉ
KONCEPCE ........................................................................................................................ 10
6. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ
PODLE VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH
METOD VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ ............................................................................14

6.1. UP 76 - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A PLOCHY KOMUNIKACÍ .............................. 14
7. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI
VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ......................................................................................................................................14

7.1

KONKRÉTNÍ NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ NA PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NAVRHOVANÉ ÚPD .. 14
7.1.1 UP 76 - plochy veřejných prostranství a plochy komunikací............................... 14
7.2 KOMPLEXNĚ NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ UPLATNĚNÍ NAVRHOVANÉ KONCEPCE 16
8. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI
VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ ...........................................................................................................................16
9. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ......................................................................................................................................16
10. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ ...................................................................17

10.1. ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁMĚRŮ ............................................................................ 17
10.2.KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ A OVLIVNĚNÍ ŽP ...................................................................... 17
POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA .......................................................................................... 18
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .................................................................................................. 19

HBH Projekt spol. s r.o.

2

Brno, červen 2013

Územní plán Pasohlávky – Doplněk SEA posouzení

ÚVOD, METODOLOGIE A CHARAKTERISTIKA HODNOCENÝCH PLOCH
V roce 2009 bylo zpracováno SEA posouzení na nový územní plán obce Pasohlávky. Během
jeho projednávání a schvalování došlo k dílčím úpravám návrhu územního plánu a před jeho
definitivním schválením vznikla potřeba prověřit tyto změny z hlediska zákona č.100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen Zákon). Toto prověření
bylo zpracováno formou Doplňku SEA posouzení.
Na základě analýzy Územního plánu obce Pasohlávky z roku 2009 a jeho aktuální podoby
(06/2013) bylo provedeno prověření upraveného návrhu Územního plánu Pasohlávky
z hlediska vlivu koncepce na životní prostředí, včetně soustavy Natura 2000.
Byla provedena revize všech ploch, přičemž kromě nově vytvořených ploch byly prověřeny
všechny plochy změněné (rozdělené, sloučené, změna hranice, změna využití) i zrušené. U
všech ploch byla, na základě konzultace s MŽP ČR, stanovena potřeba jejich hodnocení dle
§10a Zákona.
Struktura Doplňku SEA posouzení byla ponechána v podobě, jakou měl dokument z roku
2009 (HBH Projekt, spol. s r. o.). U jednotlivých kapitol byly doplněny pouze aktuální údaje
na základě analýzy upraveného návrhu ÚP Pasohlávky. Pokud text Doplňku SEA posouzení
nahrazuje text v původním SEA posouzení z roku 2009, je to v textu výslovně uvedeno.
Přehled ploch hodnocených v SEA posouzení z roku 2009 (HBH Projekt, spol. s r. o.) je
uveden v následující Tabulce 1. U každé plochy jsou uvedeny její hlavní změny v upraveném
návrhu ÚP Pasohlávky (červen 2013).
Tabulka 1: Přehled ploch hodnocených v SEA posouzení z roku 2009 (HBH Projekt, spol. s r. o.).

Staré plochy (9/2009)
P03 DP

Nové plochy (1/2013)

P04 OS
Z08 BR
Z09 BR
Z 13 OS
Z 14 OS
OV/OT 16
OL Z 19, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 57
OL Z 30
OL Z 75
OV Z 31
OV Z 32
OS Z 33, 34
OS Z 35
OS Z 36
OS Z 37

P04 OS
Z 08 BR, R05
R04 a částečně R02
Z13 OS
Z14 BR
Z16 OT
Z19 OL

Druh změny
zrušeno, ale jako parkoviště
slouží už dnes
změna rozlohy
rozdělena
rozdělena
změna funkce
změna funkce
sloučeno

Z30 SO
Z75a OT, Z75b OS
R06
Z33 OV
Z33 OV
Z35 OS
Z36 OS
Z38b OV

zvětšena, změna funkce
rozdělena
sloučeno, změna funkce
sloučeno
sloučeno
změna funkce
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OV Z 38
OA Z 39
SO Z 40

Z38a OV
Z39 OA
Z40a BR, Z40b SO

SO Z 41
SO Z 42-46
SO Z 47
SO Z 48
SO Z 49
SO Z 50
SO Z 51
OT Z 56
OT Z 58
OT P 05
OT Z 59
OT Z 60
OT Z 61
NV Z 65
DP Z 70
OV Z 74

Z41 SO
Z42-45 SO
R06
Z50d SO
Z50a SO
Z50b SO
Z50c SO
Z58a OT, Z58b OT
P04 OS
R07
Z61 OT
R 02

zmenšeno
rozděleno, částečně změna
funkce
mírně upravená rozloha
sloučeno
zmenšeno
zrušeno
redukováno
sloučeno s P04, změna funkce
zrušeno
změna funkce
zrušeno
zrušeno
změna funkce

Výše uvedené plochy nevyžadují opětovné posouzení v rámci SEA posouzení. Nenastává
u nich taková změna využití nebo rozlohy, která by je významně odlišovala od ploch již
posouzených v původním SEA posouzení.
V další tabulce jsou uvedeny některé plochy nové, které nejsou obsaženy v SEA posouzení
z roku 2009 a u kterých bylo nutné ověřit potřebu jejich posouzení. Zvýrazněny (tučné písmo)
jsou plochy, které vyžadují nové SEA posouzení (hodnocení vlivu koncepce na životní
prostředí dle §10a Zákona).
Tabulka 2: Nové plochy neobsažené v SEA posouzení z roku 2009 (HBH Projekt, spol. s r. o.).

Plocha
Z06, 07 BR
Z72, Z73 VE
Z159 DP
Z160 DP
Z161 DP
Z12b DP
UP 76
Z163 DP
UP 101, 105, 106, 107, 109, 110,
111, 201, 202, 203, 100, 102

Poznámka
dle bodu II/1.2
kapacita 50
kapacita 50
kapacita 50
kapacita 50
200 park. míst kolmo na
silnici (bod II/10.6)
kapacita 50
vše místní komunikace

Z64 TI

rozšíření ČOV, Bod 1.9

plynovod
R01

rozměry STPE 225
územní rezerva jako
plocha pro bydlení (bod
II/1.2)
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Vyhodnocení dle §10a ZPV
podlimitní (plocha cca 3 ha)
podlimitní, (cca 6 ha)
podlimitní
podlimitní
podlimitní
podlimitní
nadlimitní, bude
posuzována
podlimitní
podlimitní
podlimitní, nedosahuje
10 000 ekv. obyvatel
podlimitní
podlimitní (5 ha)
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CHARAKTERISTIKA HODNOCENÝCH PLOCH – SPECIFIKACE DLE REGULATIVŮ
Zvýrazněná plocha (UP 76) splnila zákonné podmínky pro provedení hodnocení a je v rámci
předkládaného „Doplňku SEA hodnocení“ posuzována dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění.
UP 76 – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A PLOCHY KOMUNIKACÍ
Plocha je určená k výstavbě místní komunikace směřující severoseverovýchodně k okraji
obce a napojující se na plánovaný severní obchvat obce. Vede rovnoběžně se stávající silnicí
III/39614 podél východní hranice stávajícího areálu Vinofrukt a.s. Podél této komunikace je
plánováno 200 parkovacích stání kolmo na silnici. Plocha svými parametry odpovídá dikci
bodu 10.6, Kategorie II, Přílohy 1, Zákona.

1.

ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
K CÍLŮM

OCHRANY

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

PŘIJATÝM

NA

VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
V době zpracování SEA posouzení Pasohlávky (2009) byl v platnosti Územní plán velkého
územního celku Břeclavsko (ÚP VÚC Břeclavsko)1, který se vztahoval také na toto území.
Předložené SEA posouzení tedy respektovalo požadavky, vyplývající pro ÚP Pasohlávky
z této územně plánovací dokumentace. Nejvyšší správní soud zrušil ÚP VÚC Břeclavsko
rozsudkem ze dne 25.11.2009, č.j. 3 Ao 1/2007.
Dne 22. září 2011 schválilo zastupitelstvo Jihomoravského kraje opatření obecné povahy
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které svým rozsahem a podrobností
nahrazovalo ÚP VÚC Břeclavsko. Tento dokument byl také zrušen rozsudkem Nejvyššího
správního soudu ze dne 21. června 2012.
V současné době je platným nadřazeným územně plánovacím dokumentem Politika
územního rozvoje ČR (dále jen PÚR ČR), schválený Vládou ČR dne 20.7.2009. Původní
SEA posouzení i tento Doplněk SEA posouzení požadavky PÚR ČR plně respektuje.

1

ÚP VÚC Břeclavsko byl schválen dne 9.11.2006 Plenárním zasedáním zastupitelstva KÚ JMK pod č. usn.
921/06/Z14.
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2.

INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY
NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

2.1. Současný stav životního prostředí
Kapitola zůstává beze změny.

2.2. Předpokládaný vývoj životního prostředí, pokud by nebyla uplatněna
územně plánovací dokumentace2
2.2.1. VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
PLOŠE UP 76 – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A PLOCHY KOMUNIKACÍ
Plocha se nachází po obou stranách stávající polní cesty, kterou zahrnuje. Na její levé straně
(směrem od silnice III/39614 Pasohlávky – Drnholec) se nachází výrobní areál firmy
Vinofrukt a.s., na pravé straně jsou polní kultury. V upraveném návrhu UP je navržen na levé
straně plochy izolační pás veřejné zeleně.
Dle platného územního plánu je plánováno ponechání polní cesty i jejího okolí v současném
stavu, tj. bez zásahu. To znamená hospodaření na polních kulturách a také činnost ve
výrobním areálu jako doposud., tzn. bez významných zásahů do životního prostředí.

2.3 Komplexní zhodnocení ovlivnění a vývoje ŽP v případě neuplatnění
navrhované koncepce
Kapitola zůstává beze změny.

3. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT
UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ
ZASAŽENY

3.1. UP 76 – plochy veřejných prostranství a plochy komunikací
Záměr se nachází na půdách s BPEJ 0.05.01 s třídou ochrany III.
Plocha leží na stávající polní cestě. Dále ji tvoří okraje této cesty s TTP a z menší části také
orná půda. U cesty se nachází skupinka dřevin, které bude nutné pokácet. Významnější
povrchové biocenózy zde nejsou zastoupeny.

2

Vlivy uvedené v této kapitole jsou pouze orientačně nastíněny – podrobný rozbor vlivů vyvolaných
jednotlivými plochami je uveden v kapitole 5.
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Do ZCHÚ, VKP, ÚSES, soustavy Natura 2000 a dalších významných institutů ŽP plocha
nezasahuje.
Z hlediska nerostných surovin, plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ)
ani s průzkumnými územími.

4. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY
3
MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚPD VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
Kapitola zůstává beze změny.

5.
5.1

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
4
NAVRHOVANÉ ÚPD
Konkrétní předpokládané vlivy navrhované ÚPD

5.1.1. UP 76

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A PLOCHY KOMUNIKACÍ

Obyvatelstvo
Realizace kolmých parkovacích stání pro 200 osobních automobilů sebou nese několik
možných potencionálních vlivů. Vliv na obyvatelstvo se dá očekávat možným zvýšením imisí
v ovzduší a zvýšeným hlukovým zatížením (startování a pojezdy automobilů). V případě
zvýšení imisí podrobnější charakteristika – viz „Klima a ovzduší“ v této kapitole. Hlukové
zatížení díky pojezdům a startování se v současné době nepředpokládá. Důvodem je vedle
nových tišších technologií moderních automobilů zejména relativně velká vzdálenost od
obytných zón (parkovací stání sousedí s plochou výroby) a také plánovaná izolace
parkovacích stání od okolí výsadbou veřejné zeleně. Stání je situováno na okraji obce na
plánovaném hlavním příjezdu od Pohořelic a Drnholce, je zde proto také zvýšená
pravděpodobnost parkování bez průjezdu obcí. Lze tedy konstatovat, že případné přímé
hlukové zatížení nebude významné.

3

4

Zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti. Kapitola je zaměřena hlavně na identifikaci
stávajících problémů ŽP; „jevy ŽP ovlivněné hodnocenou ÚPD“ jsou podrobněji uvedeny v kapitole 3
(charakteristiky ŽP) a kapitole 5 (vlivy na ŽP) .
Včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých,
trvalých a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, biologickou rozmanitost,
faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a
archeologického a vlivy na krajinu, včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení.
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Biocenózy a významné instituty ochrany ŽP
Plocha je zčásti používaná jako nezpevněná cesta, okraje této cesty jsou zatravněné s několika
volně stojícími stromy, které bude nutné pokácet. Na sousední plochách (UZ 81, 82) je
plánována výsadba veřejné zeleně, která by při vhodném provedení měla být dostatečnou
náhradou za pokácené kusy.
Půdy
Zanesením hodnocených ploch do ÚPD a tedy i možnou realizací záměru dojde výhledově
k záboru zemědělské půdy v rozsahu cca 0,7 ha. Plocha má BPEJ ochranou třídu III, vlastní
zábor lze tedy hodnotit jako akceptovatelný.
Pozn.: Při zpracování dokumentace je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni
řídit se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z
hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným
možným řešením. V dalším stupni zpracování územního plánu bude vydáno stanovisko orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu podle ust. § 5 odst. 2 zákona na základě posouzení obsahu odůvodnění územního
plánu a stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Voda
Nelze vyloučit riziko smyvu nebezpečných látek (úkapy provozních kapalin vozidel), a to jak
do vod povrchových, tak i podzemních. Budou-li však dodržena opatření navržená v kapitole
7, lze i toto riziko hodnotit jako nízké.
Klima a ovzduší
Z hlediska klimatických podmínek lze očekávat pouze vlivy a změny na mikroklimatické
úrovni. Existencí hodnocené plochy dojde k velmi mírnému zvýšení záhřevnosti v přilehlém
území. Přitom záleží i na zvoleném povrchu parkovacích stání. Vzhledem k předpokládanému
rozsahu však lze tento vliv hodnotit jako nevýznamný.
Vzhledem k velikosti a poloze navrhovaného parkovacího stání (cca 200 parkovacích míst) a
pokud vezmeme v úvahu ještě další parkoviště navrhovaná v rámci upraveného návrhu ÚP,
která však jednotlivě nesplňují podmínky pro posuzování vlivu na životní prostředí (např.
plochy Z159, Z 160), lze očekávat vyšší imisní zatížení pro okolí (restaurace, hotely,
aquapark a ubytovací zařízení). Z tohoto důvodu doporučujeme v rámci projektové přípravy
plochy zvážit zpracování rozptylové studie, převážně s ohledem na stávající rekreační
zástavbu a na další potencionální záměry v bezprostředním okolí. Podrobnější charakteristiky
viz kapitola 5.2
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha nekoliduje s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), sesuvnými, poddolovanými ani
s průzkumnými územími.
Krajinný ráz
Nepředpokládá se významný vliv na krajinný ráz.
HBH Projekt spol. s r.o.
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Kulturní, architektonické či archeologické prvky
Kulturní, architektonické či archeologické prvky území nebudou hodnoceným záměrem
významně dotčeny. Budou-li dodržena zákonná ustanovení nehrozí újma ani z hlediska
archeologie.
Území dotčené posuzovaným záměrem je hodnoceno jako území s archeologickými nálezy (chráněná území ve
smyslu zákona č. 20/1987 Sb.). U všech zásahů do terénu je třeba provést archeologický průzkum a stavbu
ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

Havarijní situace
Riziko významnější havárie, která by mohla ohrozit ŽP, lze předpokládat např. v podobě
úniku provozních kapalin automobilů a stavební mechanizace. Nelze vyloučit riziko smyvu
nebezpečných látek (úkapy provozních kapalin vozidel), a to jak do vod povrchových, tak i
podzemních. Budou-li však dodržena opatření navržená v kapitole 7, lze i toto riziko hodnotit
jako nízké.

Kumulativní či synergické vlivy
Kumulativní vliv lze očekávat zejména ve zvýšené hladině množství zplodin z výfukových
plynů automobilů na ploše UP 76 spolu s vybudováním dalších parkovišť Z 159, Z160, Z 161,
Z 163, přeložky silnice I/52 a budoucí rychlostní silnice R52 a provozem na stávajících
komunikacích. Příspěvek imisní koncentrace v ovzduší na připravované silnici R52
(Enviroad, 2006) dle modelové studie pro rok 2020 bude nevýznamný5- viz kapitola 5.2.3.
Vzhledem k charakteru využívání a umístění plochy UP 76 (cca 1,7 km od plánované R52 a
min 1 km od ploch Z 159, Z160, Z 161, Z 163) je možné předpokládat, že imisní limity
nebudou překročeny. Kumulativní vliv imisního znečištění tedy bude na přijatelné úrovni.
Možná kumulace hluku z plochy UP 76 a z potencionálních záměrů na plochách Z159, Z160,
Z161, Z 163, přeložky silnice I/52 a rychlostní silnice R52 - viz kapitola 5.2.3. se vzhledem ke
vzdálenosti ploch (min 1 km) nepředpokládá. Případné významné zvýšení hlukového zatížení
obce projektovanou R52 vylučuje hluková studie (Enviroad, 2006). Vzhledem k charakteru
využívání a umístění plochy UP 76 lze předpokládat, že hlukové limity nebudou překročeny
ani při zohlednění hluku z provozu na stávajících komunikacích. Kumulativní vliv hlukového
zatížení tedy bude přijatelný.
Vzhledem k výše uvedenému popisu kumulativních vlivů a charakteru ostatních ploch
v územním plánu se žádné významné synergické vlivy způsobené uplatněním navrhované
ÚPD nepředpokládají.

5

NOx = 1,0 – 1,5 µg/m³ (platný imisní limit = 30 µg/m³) průměr za kalendářní rok; benzén C6H6 = 0,01 - 0,02
µg/m³ (platný imisní limit = 5 µg/m³) průměr za kalendářní rok
HBH Projekt spol. s r.o.
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5.2.

Komplexní zhodnocení ovlivnění a vývoje ŽP v případě uplatnění
navrhované koncepce (ÚPD)

Text této kapitoly nahrazuje text kapitoly 5.2. v SEA posouzení z roku 2009 (HBH
Projekt spol. s r. o.).

Navrhované plochy (splňují-li zákonné podmínky) jsou v rámci předkládaného „SEA
posouzení“ posuzovány individuálně. Jsou-li ovšem v území navrhovány komplexy ploch
většího charakteru6, může se předpokládat celá řada dalších potencionálních vlivů
kumulativních, synergických, nebo může docházet ke kumulaci potenciálu daných ploch.
Takové vlivy jsou také z hlediska „SEA posouzení“ předmětem vyhodnocení.
Posuzovaná ÚPD navrhuje rozsáhlé plochy, v řádech několika desítek hektarů, k vybudování
lázeňského komplexu s kompletním zázemím. V případě vybudování ubytovacích kapacit a
služeb navrhuje řešená ÚPD možnost zastavět cca 70 ha (vybudování např.: hotelů, lázní,
restaurací, apartmánů, bungalovů, obchodů, služeb, atd.). Při realizaci všech navrhovaných
ubytovacích záměrů lze očekávat zvýšení turistů v oblasti v řádech několika tisíců.
Dále navrhuje plochy pro bydlení a rekreaci v rozsahu cca 20 ha (např.: bydlení v RD,
chatové lokality, atd.). Některé jsou přímo včleněny do navrhovaného lázeňského komplexu,
nebo jsou situovány v blízkém okolí.

5.2.1 OVLIVNĚNÍ ŽP

ZVÝŠENÍM

POČTU

TURISTŮ

VZHLEDEM

REALIZACI ZÁMĚRŮ NA PLOCHÁCH V NAVRHOVANÉ

K MOŽNÉ

ÚPD

Z širšího pohledu na ubytovací možnosti v okolí – nejen v obci Pasohlávky, ale i v okolních
obcích (Dolní Věstonice, Milovice, Pavlov, Dolní Dunajovice, Bulhary, aj...) lze v případě
uplatnění navrhované ÚPD předpokládat nárůst počtu turistů o potenciál navrhovaných ploch,
přičemž z hlediska ochrany ŽP je zásadní vliv zejména na okolní ZCHÚ (PP Betlém, PR
Věstonická nádrž a CHKO Pálava). Tento faktor může vést k větší devastaci biocenóz (zvýšené
riziko sešlapu fytocenóz, sběr rostlin, možné zvýšení hladiny hluku a rušení živočichů s ním
spojeno, větší hromadění odpadků podél turistických tras atd.). Podrobnější charakteristika viz
kap. 4 „Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním ÚPD
významně ovlivněny“

6

Např.: několik ploch navržených vedle sebe s různým druhem využití, nebo je plocha situována v území
s dalšími již vystavěnými záměry
HBH Projekt spol. s r.o.
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5.2.2 SOCIOEKONOMICKÝ

VLIV

A

ZAMĚSTNANOST

VZHLEDEM K MOŽNÉ

REALIZACI ZÁMĚRŮ NA PLOCHACH V NAVRHOVANÉ

ÚPD

Navržené plochy v součtu svých potenciálních možností (tzn. „kumulace potenciálu“) mají
vysoký předpoklad pro rozvoj obce a pro zvýšení počtu návštěvníků a celkové turistické
zatraktivnění oblasti, což se může pozitivně odrazit na socioekonomické situaci místních
obyvatel (např. nová nabídka pracovních míst, „přilákání“ turistů, kteří pak mohou využívat i
další nabídky služeb v obci).
V případě nerealizování koncepce by tento socioekonomický ukazatel stagnoval na současné
úrovni.

5.2.3 MOŽNÉ DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ VZHLEDEM K
NA PLOCHÁCH V NAVRHOVANÉ ÚPD

REALIZACI ZÁMĚRŮ

Vybudování zmíněných záměrů zvýší dopravní zátěž úměrně počtu nově vzniklých
ubytovacích kapacit v navrhované ÚPD. Výhledově hodnocený územní plán počítá s nutností
zajistit cca 1200 nových parkovacích míst (pro jednodenní návštěvníky obce – 525, pro
návštěvníky léčebných lázní – 320, pro návštěvníky hotelů – 130 a pro návštěvníky penzionů
645 míst). Dopravní dostupnost do lokality je směrem z Brna do Pohořelic po rychlostní
komunikaci R52 a dále po silnici I/52, která představuje hlavní tah z Brna směrem na Vídeň.
Koncepčně je z Pohořelic připravována výstavba R52, tak aby tah z Brna až po státní hranice
(přechod Mikulov) byl celý ve čtyřpruhovém uspořádání.
Doprava v území může vyvolávat tři potencionální vlivy:
1) Zvýšení intenzity dopravy
Intenzita dopravy na silnici I/52 počítaná v úseku hráze Horní nádrže VD Nové Mlýny
činí cca 12000 vozidel za 24 h (HBH Projekt, 2013).
Intenzity dopravy připravované rychlostní silnice R52 jsou modelově počítány pro rok
2020 v úseku MÚK Ivaň – MÚK Perná na 16 891 automobilů/den (HBH projekt, 2013).
Předpokládá se výstavba ubytovacích kapacit pro několik tisíc návštěvníků, lázeňských
hostů. Vzhledem k využití celého záměru si musíme uvědomit, že provozy lázní jsou
celoroční a návštěvníci, lázeňští hosté jsou ubytováni na delší časové období, individuálně
související s léčebnou kúrou (řádově na několik dní).
Ti budou tvořit poměrnou část všech návštěvníků - předpokládá se v nižších řádech
desítek procent. Ostatní návštěvníci budou spíše vázáni na sezónní provozy potencionálně
realizovatelných areálů (aquapark, atd.). V tomto ohledu se dá však počítat, že zvýšený
provoz se bude realizovat především ve volných dnech (víkendy), kdy je intenzita dopravy
nižší. Lze proto předpokládat, že k výraznému zatížení hlavního tahu (I/52 nebo
připravované R52) nebude docházet.
Příjezd do posuzované lokality je v současnosti veden přímo ze silnice I/52 - v současnosti
odbočka do ATC Merkur (koncepce budoucí R52 počítá se samostatnou příjezdovou
komunikací do lokality). Zvýšená intenzita dopravy v obci se proto nepředpokládá.
HBH Projekt spol. s r.o.

11

Brno, červen 2013

Územní plán Pasohlávky – Doplněk SEA posouzení

Jiná situace může potencionálně nastat v příjezdových směrech od jiných obcí. Lze
například předpokládat, potencionálně zvýšený tranzit po silnici III/41621 přes obec Ivaň
zvláště v sezóně, kdy návštěvníci ze Židlochovic a okolí budou využívat tuto komunikaci
jako nejkratší možný způsob cesty do výše zmíněných sportovních areálů. Předpokládáme
– li, že obyvatelé ze zmiňovaného území budou tvořit asi 20 % všech návštěvníků
(především aquaparku, jehož maximální vytížení se předpokládá na 2500 lidí), bude se
možné zvýšení na silnici III/41621 maximálně pohybovat kolem 200 aut/den. Lze tedy
konstatovat, že k výraznějšímu zvýšení dopravy nedojde. 7
2) Zvýšení imisí v ovzduší
Příspěvek imisní koncentrace v ovzduší z projektované silnice R52 (Enviroad, 2006) bude dle
modelové studie pro rok 2020 velmi nízký8. Dále je nutné spolu s dopravou indukovanou
jednotlivými výše uvedenými, zejména rekreačními, záměry zohlednit
příspěvky z
návrhových ploch (UP 76, Z 159, Z 160, Z161 a Z163) do celkového příspěvku imisních
koncentrací. Vzhledem k charakteru území a indukované dopravy, umístění jednotlivých
ploch pro dopravu, včetně parkovišť, lze však předpokládat, že imisní limity nebudou
překročeny. Kumulativní vliv imisního zatížení území v rámci posuzovaného návrhu ÚPD
bude přijatelný.
3) Zvýšení hlukového zatížení
Případné významné zvýšení hlukového zatížení v obci vlivem připravované R52 vylučuje
hluková studie (Enviroad, 2006). V případě vybudování R52 je zvýšení hluku v limitu. Dále
je nutné spolu s dopravou indukovanou jednotlivými výše uvedenými, zejména rekreačními,
záměry zohlednit také návrhové plochy (UP 76, Z 159, Z 160, Z161 a Z 163) do celkového
hlukového zatížení území. Vzhledem k charakteru území a indukované dopravy, umístění
jednotlivých ploch pro dopravu, včetně parkovišť a zejména vzdálenosti od sebe, lze
předpokládat, že k překračování hlukových limitů nebude docházet. Kumulativní vliv
hlukového zatížení území v rámci posuzovaného návrhu ÚPD bude přijatelný.

5.2.4. KRAJINNÝ RÁZ
Při realizaci „aktivní varianty“ dle hodnoceného ÚPD, může vzniknout celá řada staveb, která
zásadním způsobem ovlivní krajinný ráz. Největší změny je možné očekávat v pohledovém
působení staveb na okolí. Půjde především o viditelnost, umístění a zapojení projektů v
území.

7

Ze Židlochovic a okolí bude cesta po I/52, R52 časově kratší než po silnicích III. Tříd; lze tedy i v tomto
případě uvažovat, že zřejmě polovina potencionálních návštěvníků využije tuto variantu a tranzit obcí se sníží o
uvažovanou část návštěvníků. Dalším snižujícím faktorem je zmiňovaná období provozu – předpokládá se
v sezóně a zejména ve dnech volna – víkendech.
8
NOx = 1,0 – 1,5 µg/m³ (platný imisní limit = 30 µg/m³) průměr za kalendářní rok; benzén C6H6 = 0,01 - 0,02
µg/m³ (platný imisní limit = 5 µg/m³) průměr za kalendářní rok
HBH Projekt spol. s r.o.
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Záměry by měly být projektovány tak, aby zamezily blokovému působení zástavby, tedy užít
různorodou výškovou hladinu staveb - projekty u pobřeží (v první linii budoucích záměrů) do
jednoho nadzemního patra, postupně od pobřeží možné zvyšování pater s terasami a balkóny
situovány na VD Nové Mlýny. Vrchol Hradisko jako přirozeně nejvyšší bod v území by měl
být zachován. Předpokládá se zde výstavba archeoparku – replika římského opevněného
sídliště s vyhlídkovými stanovišti do okolí. Záměry ze vzdálenějších pohledů budou částečně
odstíněny stávající pobřežní vegetací. Biocenologickou stratifikaci doporučujeme doplnit i
mezi jednotlivé záměry především původními druhy (ve stromovém patře např.: duby, jasany,
jilmy; v křovinném patře např.: svída krvavá, dřín obecný, hloh obecný, líska obecná).
Ze vzdálenějších pohledů lze očekávat ovlivnění především z území jižně od záměrů z Pavlovských vrchů. Pokud ovšem budou dodržena zmiňovaná doporučení, nebudou záměry
významně narušovat vzdálenější pohledová panoramata na možný komplex.
Nejvýznamnější pohledové ovlivnění lze očekávat v zóně blízkých pohledů. Zejména pohledy
od lagun směrem k Hradisku budou odcloňovat realizované stavby. Zde by měl být kladen
důraz na způsob začlenění staveb do krajiny (důležitý je aspekt doprovodné zeleně a parteru a
průhledových linií). Stavby by měly dodržovat navržené průhledové linie.
Golfový areál byl oproti původnímu posouzení SEA (2009, HBH Projekt) z ÚP vypuštěn.

5.2.5. OVLIVNĚNÍ ÚZEMÍ VEGETAČNÍ VÝSADBOU PŘI REALIZACI NAVRHOVANÉ
ÚPD
V nedávné minulosti (před sedmi lety) se na rozvojových plochách rozkládaly rozsáhlé
ovocné sady - téměř veškerá plocha kolem vrcholu Hradisko až k „pasohláveckému
poloostrovu“. Tyto plochy byly vykáceny a v současnosti jsou intenzivně využívány
k pěstování pícnin. Posuzovaný ÚP doplňuje asi 40 ha jako zelené plochy. Lze konstatovat, že
z hlediska ovlivnění území vegetační výsadbou se jedná o pozitivní vliv.

HBH Projekt spol. s r.o.
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6. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A
ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ.
SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ VČETNĚ
JEJICH OMEZENÍ
Hodnocené záměry (plochy) jsou řešeny invariantně, resp. pro každý záměr existuje jedna
varianta aktivní (záměry hodnocené v předkládané ÚPD) a varianta nulová (platný ÚPD).
Při posuzování se vycházelo ze srovnání závěrů uvedených v rámci kapitoly 2.2.
(„Předpokládaný vývoj životního prostředí, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací
dokumentace“) a závěrů plynoucích z kapitoly 5. a 7.

6.1.

UP 76 - plochy veřejných prostranství a plochy komunikací

Řešení parkovací plochy na hodnoceném území se jeví jako přijatelné s ohledem na celkový
rozvoj v území, s podmínkou provedení navržených opatření v kap. 7. a realizace sousední
plochy veřejné zeleně (UZ 81), která zmenší celkové negativní vlivy.
Hlavním důvodem návrhu této plochy je napojení středu obce na plánovanou místní
komunikaci, která bude obstarávat připojení na silnici III/39613 Nová Ves – Drnholec.
Navrhovaná parkovací stání (200) pak představují řešení potencionálního dopravního zatížení
v rozvojové oblasti Pasohlávky a Mušov, která je posuzována v předkládaném hodnocení.

7.

POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ
NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

7.1

Konkrétní navrhovaná opatření na předpokládané vlivy navrhované
ÚPD

7.1.1 UP 76 - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A PLOCHY KOMUNIKACÍ
Obyvatelstvo
- vzhledem k možnému zvýšení imisí v ovzduší přijmout případná opatření k zamezení
negativních imisních a hlukových vlivů na základě navrhované rozptylové a případně
též hlukové studie;
Biocenózy a významné instituty ochrany ŽP
- pokud bude záměr realizován, je nutné se při kácení dřevin řídit § 8 a § 9 ZOPK.

HBH Projekt spol. s r.o.
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Půdy
- není třeba navrhovat žádná opatření
Voda
- období realizace – používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
- období provozu - řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod
z parkovacího stání např. systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými
technickými opatřeními např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť
musí také být zohledněny požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy
silničních vozidel, včetně doplňujících norem9
Klima a ovzduší
- případná opatření k zamezení negativních vlivů na kvalitu ovzduší bude nutné
přijmout až na základě navrhované rozptylové studie;
Horninové prostředí a přírodní zdroje
- není třeba navrhovat žádná opatření
Krajinný ráz
- doporučujeme realizovat plochy UZ 81 a UZ 82 (veřejná zeleň), které budou mít
významnou izolační a okrasnou funkci. Doporučujeme především původní druhy
dřevin a keřů.
Kulturní, architektonické či archeologické prvky
- území s archeologickými nálezy - u všech zásahů do terénu je třeba provést
archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče
(postupovat v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Havarijní situace
- během realizace záměru používat pouze mechanizaci v bezvadném technickém stavu
(minimalizace úkapů).
- období provozu - řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod
z parkovacího stání např. systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými
technickými opatřeními např. v podobě LAPOLů. V projektovém návrhu parkovišť

9

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
HBH Projekt spol. s r.o.
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musí také být zohledněny požadavky ČSN 73 6065 – Odstavné a parkovací plochy
silničních vozidel, včetně doplňujících norem10

Kumulativní a synergické vlivy
- vzhledem k možnému zvýšení emisí hluku a škodlivin do ovzduší v prostoru
parkoviště, oproti stávajícímu zatížení území dopravou na místních komunikacích,
přijmout případná opatření k zamezení negativních imisních a hlukových vlivů na
základě navrhované rozptylové a případně též hlukové studie

7.2

Komplexně navrhovaná opatření v případě uplatnění navrhované
koncepce (ÚPD)

Kapitola zůstává beze změny.

8.

ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT
ŘEŠENÍ

Kapitola zůstává beze změny (také viz Kapitola 1).

9. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- UP 76 – plochy veřejných prostranství a plochy komunikací:
monitoring hlukového a imisního zatížení i s ohledem na možnou kumulaci s dopravou na
místních komunikacích v okolí.

10

ČSN 73 6701 (Stokové ústě a kanalizační přípojky), ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN
73 6101 (projektování silnic a dálnic), ČSN – 75 6551 (Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných
látek) a další.
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10. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
10.1.

Zhodnocení jednotlivých záměrů

UP 76 – plochy veřejných prostranství a plochy komunikací
Navržená plocha záměru se nachází zčásti na stávající polní cestě, zčásti na zatravněných
okrajích této cesty. Na její levé straně (směrem k silnici III/39614 Pasohlávky – Drnholec) se
nachází výrobní areál firmy Vinofrukt a.s., na pravé straně jsou polní kultury. V upraveném
návrhu UP je navržen na pravé straně plochy izolační pás veřejné zeleně.
Hlavním důvodem návrhu této plochy je napojení středu obce na plánovanou místní
komunikaci, která bude obstarávat připojení na silnici III/39613 Nová Ves – Drnholec.
Navrhovaná parkovací stání (200) představují řešení potencionálního dopravního zatížení
v rozvojové oblasti Pasohlávky - Mušov, která je posuzována v předkládaném hodnocení.
Řešení parkovacích stání na hodnoceném území se jeví jako přijatelné s ohledem na celkový
rozvoj v území, s podmínkou provedení navržených opatření.
řešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovacích stání
např. systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými
opatřeními
případná opatření k zamezení negativních imisních a hlukových vlivů bude nutné
přijmout až na základě navrhované rozptylové a případně též hlukové studie

10.2.Komplexní zhodnocení a ovlivnění ŽP
Kapitola zůstává beze změny.
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Zůstává beze změny.
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