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IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

Název záměru:           Průmyslová zóna Soběslav 

Zadavatel:                  PZ Soběslav 2. s.r.o. 
      Pomezní 1386/9 

      182 00 Praha 8 - Libeň   

         IČ: 07706359 

          Kontaktní osoba: Šárka Stojnič 

          tel. 602 717 292 

    

Zpracovatel projektu:   Ing. René Skalický  
 Projekční a inženýrská kancelář 

                                           Náchodská 2680 

 390 03 Tábor 

 DIČ: CZ6512191037 

  tel. : 608 171 729 

  e-mail:skalickyr@seznam.cz 

  ID datové schránky: u8f8bdi  

    

Zpracovatel oznámení:  Ing. Hana Pešková 
                                           (rozhodnu) MŽP o udělení autorizace k vypracování dokumentace  
 a posudku podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na  
 životní prostředí č.j. 43811/ENV/06, prodlouženo rozhodnu)m  
 č.j.40990/ENV/15 ze dne 8.7.2015 ) 
 (rozhodnu) MŽP o udělení autorizace k provádění biologického 
                                                                             hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny 
  č.j. 97439/ENV/10,7480/610/10) 

 DHW s.r.o. 
 Na Příkopě 988/31 
 110 00 Praha 1  
  IČ: 26050561, DIČ: CZ26050561 
      tel.:  606 606 986 
      e-mail: Peskova@dhw-eko.cz 
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ČÁST  A  

ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. Obchodní firma:    
PZ Soběslav 2. s.r.o.   

A.2. IČ :    
077 06 359 

A.3. Sídlo:   
Pomezní 1386/9, 182 00 Praha 8 Libeň   

A.4. Jméno, příjmení, oprávněného oznamovatele: 

Šárka Stojnič, tel. 602 717 292 

ČÁST B.  

ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B. I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

 Název: Průmyslová zóna Soběslav 

 Záměr je podle přílohy č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o posuzování 
vlivů) zařazen do kategorie II. bod 106 “Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou 
od stanoveného limitu 10 fs. m2 ”, bod 107 “Průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblash 
s rozlohou od 20 ha” a bod 109 “Parkoviště nebo garáže s kapacitou od 500 míst v součtu pro celou 
stavbu”. 
 K vedení zjišťovacího řízení je příslušný Krajský úřad Jihočeského kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

 Předmětem oznámení je novostavba 4 hal sloužících pro lehkou výrobu a skladování se 
souvisejícími objekty (zpevněné plochy, vrátnice, sprinklerovny, areálové rozvody, retenční objekty - 
suché poldry, dopravní napojení kruhovým objezdem, přeložky stávajících síh atd.). Výrobní a 
skladové haly jsou navrženy jako 4 obdélníkové objekty o celkové zastavěné ploše 71 796 m2 (hala A 
má zastavěnou plochu 13 809 m2, hala B 19 948 m2, hala C 21 562 m2 a hala D 16 477 m2). Celková 
plocha záměru je 20,3908 ha (40 % z této výměry činí zeleň). Součásh jsou i parkovací plochy s celkem 
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789 parkovacími místy pro osobní automobily, 97 nákladními doky a 3 podélnými stáními pro 
nákladní automobily u haly B.  

B.I.3. Umístění záměru  

  Kraj:   Jihočeský 

 Obec:   Soběslav 

           k.ú.     Soběslav 

 Řešené území se nachází na východním okraji města Soběslav. Lokalita je ohraničena na 
západní straně stávající průmyslovou zónou a na východní straně dálnicí D3. Severně a jižně navazuje 
na zemědělské pozemky. 

            
        obr. č. 1: Orientační zákresy umístění záměru do ortofotomapy (podklad www.mapy.cz) 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

 Jedná se o umístění novostaveb 4 hal, které budou sloužit pro lehkou průmyslovou výrobu a 
skladování. Jejich konkrétní náplň není známa, bude upřesněna podle budoucích zájemců o 
provozování. Záměr je v souladu s ÚP Soběslav (viz stanovisko v příloze H1). Dotčená lokalita se 
nachází v sevření mezi průmyslovou zónou v Soběslavi a dálnicí D3, navazuje ve své západní čásf na 
souvisle zastavěné území. Kumulace nastane s objekty ve stávající průmyslové zóně Soběslav (záměr 
na ni navazuje na jihozápadní straně), kdy se kumulace projeví v dopravě, ve znečištění ovzduší a 
vlivech na vodu (produkované odpadní vody, odvodnění lokality). Dále je kumulace možná i s 
obdobnými záměry, které jsou umožněny územními plány navazujících obcí v okolí dálnice D3. S 
těmito se kumulace může projevit v dopravě směřované na dálnici D3. Kumulace je zvažována s 
plánovaným dopravním zahžením na dálnici D3. Dle údajů Informačního systému CENIA pro záměry 
podléhající zákonu o posuzování vlivů se v blízkosf dotčené lokality neprojednával v posledních 5 
letech žádný záměr, se kterým by mohl být posuzovaný záměr v konfliktu nebo se kterým by se 
projevila kumulace vlivů na životní prostředí či zdraví lidu. Západně od lokality se v současné době 
staví železniční koridor č. 4 včetně přeložky silnice III/13521 napojené na přeložku silnice II/135 do 
obce Zvěrofce (viz obr. č. 2. 
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  obr. č. 2: Zákres trasy železničního koridoru a přeložky silnice III/13521 (zdroj: www.mapy.cz) 

  Dle platného územního plánu města Soběslav je možná průmyslová výstavba jižně od 
posuzovaného záměru. V okolí lokality záměru není navržena žádná obytná výstavba, která by mohla 
být v kolizi s posuzovaným záměrem. 

                           
                             obr. č. 3: Snímek lokality a navazující stávající průmyslové zóny (zdroj: www.google.cz) 

 Dotčená lokalita navazuje východně na stávající průmyslovou zónu, nachází se zde např. 
Rašelina a.s., Impregnace Soběslav a.s. Fast Kovošrot s.r.o., Stavebniny Komeda, Fert a.s., Spilka a Říha 
s.r.o. Kumulace s těmi stávajícími průmyslovými podniky bude především v dopravě s hm, že stávající 
stav dopravy v lokalitě je zahrnut do rozptylové a hlukové studie.  
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B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních 
důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnuk 

 Záměr je dle vyjádření příslušného úřadu územního plánování v souladu s územním plánem 
města Soběslav, s hm, že je podmínečně přípustný (viz příloha H.1). Úřad požaduje dořešení a 
odsouhlasení výškového řešení staveb, zejména haly A a D - prověření dopadu výšky hal a jejich 
usazení do terénu na krajinný ráz a urbanisfcké a architektonické dopady na širší okolí a zachování 
panoramafckých pohledů ze západní čásf města. Záměr není v kolizi s jinými rozvojovými plochami 
sousedních obcí. Varianty umístění nebyly s ohledem na řešení územního plánu zvažovány. 
 Záměrem oznamovatele je zajisft dostatek výrobních a skladovacích prostor v Jihočeském 
kraji. Jedním z důvodů pro výběr dané lokality  je její umístění mimo obytnou část města Soběslav a 
blízké dopravní napojení na dálnici D3, které je výhodné především z logisfckého pohledu. Území 
záměru náleží do plochy smíšené výrobní a komerční vybavenosf. Investor zde předpokládá rozvoj 
lehké výroby a s hm spojeného skladování. Je předpoklad kompletace velkoobjemového zboží 
(automofv), které bude ve stejném objektu i skladováno. Pro tuto výrobu jsou kladeny vysoké 
požadavky na objemové, prostorové a dispoziční řešení pro umístění technologických zařízení a 
plynulost procesu. Je potřeba, aby prostory umožňovaly umístění zařízení tak, aby nebyly provozy 
vzájemné nepříznivě ovlivňovány v technologickém i bezpečnostním smyslu. Větší prostorové 
požadavky jsou pak také kladeny na přemisťování jednotlivých výrobků a jejich uskladnění. Vzhledem 
k těmto prostorovým požadavkům nelze provést rozdělení hal na menší objekty. Haly budou opfcky 
členěny, čímž dojde k pohledovému zjemnění hmoty staveb.  

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru, včetně případných 
demoličních prací nezbytných pro realizace záměru 

 Celková plocha záměru................................... 203 908 m2 

 Zastavěná plocha ............................................  71 796 m2 
  Zpevněné plochy (včetně komunikací)...........    55 459 m2 
              Zeleň...............................................................    81 709 m2 
Objekty 4 hal jsou koncipovány jako nepodsklepené obdélníkového tvaru, ve dvou případech s 
částečným odskokem fasády, ve kterých se nachází halová část a administrafva se sociálním a 
technickým zázemím.  Výška hal B,C,D po afku je 14,7 m. Hala A bude z důvodu pohledu od Soběslavi 
snížena na kótu 12,5 m k hraně afky.  
Velikost zastavěné plochy jednotlivých hal: 

- hala A ……….13 809 m2 
- hala B ……….19 948 m2 
- hala C ……….21 562 m2 
- hala D ……….16 477 m2  

 V každé hale je plánovaná vždy 1 administrafvní vestavba na uličních stranách objektů. 
Administrafvní a šatnové čásf budou provedeny jako třípodlažní přístavba ke skladové hale. Haly jsou 
plánovány s doky podél vnitřních delších stran objektů A a D a vnějších stran objektů B a C, tedy 
všechny směrem k dálnici od obytné čásf Soběslavi. Parkovací stání pro osobní automobily jsou 
navrženy z boků hal a před administrafvní čásh i před závorami objektů. Parkování kamionů uvnitř 
každého areálu haly je umožněno na obslužných komunikacích uvnitř areálů hal a naprof dokům na 
rozšířené manipulační ploše. U haly B jsou přímo 3 parkovací místa vymezena navíc, mimo 
manipulační plochu. Naskladňování a vyskladňování skladových prostor hal probíhá vždy na jedné 
straně hal, vždy směrem k dálnici, pomocí nakládacích a vykládacích doků. Administrafvní vestavby 
jsou umístěny na čelech navržených objektů hal, směrem k průběžné komunikaci.  
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 Architektonický výraz jednotlivých hal je s ohledem na rozlohu navrhován průmyslovou 
formou s hmotovou jednoduchosh a exaktním výrazem. Parter je členěn soustavou vratových 
systémů. Fasádní plášť je v prostoru nakládacích ramp do výšky 3,9 m z obvodových betonových 
panelů, u ostatních fasád budou základové betonové prahy do výšky 50 cm nad +/-0 haly, nad nimi 
pak fasády z horizontálních stěnových panelů z fasádního plechu s barevnou úpravou (kombinací) v 
šedobílé barvě, u ostatních fasád budou základové betonové prahy do výšky 50 cm v barvě 
černozelené, nad nimi pak fasáda z horizontálních stěnových panelů z fasádního plechu s barevnou  
úpravou v barvě světle šedé, tmavě šedé, pastelové zelené, májové zelené. Okenní rámy, dveře, 
oplechování afk, parapetů, listy budou v barvě černozelené. Administrafvní přístavky budou 
přípatrové s prosklenou předsazenou šedozelenou fasádou umístěnou u hal vždy k průběžné páteřní 
komunikaci III/13521 a centrálnímu kruhovému objezdu tak, aby celý areál evokoval dojem moderní 
architektonické uliční zástavby.  Podlaha +/-0 objektů je 1,2 m nad komunikačním systémem v úrovni 
zásobovacích doků, v úrovni administrafvních vestavků kopíruje upravený terén.  
 Větší prosklené čásf administrafvních budov budou v následném stupni projektové přípravy 
řešeny v souladu s metodikou České ornitologické společnosf k ochraně volně žijících ptáků tak, aby 
nedocházelo ke zraňování či úhynu ptáků nárazem do prosklených ploch. Např. nepoužihm reflexní 
úpravy skel, zešikmení stěn obvodového pláště k omezení zrcadlení okolí, použih matných nebo 
tónovaných skel, nebo nastavitelné venkovní žaluzie atd. 
 Areály jednotlivých hal budou oploceny a budou přístupné pouze přes vrátnici. Vrátnice 
budou řešeny jako samostatné zděné prosklené objekty s plochou zelenou střechou. Založeny budou 
na betonových základových pasech. Součásh vrátnic bude nezbytné sociální vybavení. Prostor vrátnic 
bude také vybaven sadou elektricky ovládaných závor.  
 V rámci každého ze 4 areálů budou vybudovány areálové komunikace, manipulační plochy pro 
nákladní automobily, parkovací stání pro osobní automobily, trasy pro pěší a objízdné komunikace. V 
areálu každé haly jsou zajištěna i parkovací stání pro nákladní automobily na obslužných 
komunikacích uvnitř areálu hal a naprof dokům na rozšířené manipulační ploše. U haly B jsou přímo 
3 parkovací místa vymezena navíc, mimo manipulační plochu. Areálové komunikace pro kamiony jsou 
navrženy o šířce 7,5 m, komunikace pro osobní automobily a objezdné komunikace pro složky IZS o 
šířce 6 m. Celkový počet parkovacích míst pro osobní automobily je 789 a parkovacích stání a doků 
pro nákladní automobily je 97.  
 Průmyslový park je určen pro lehkou výrobu a skladování. V plánovaných halách se uvažuje 
např. i o montáži plastových součásh pro automobilový průmysl (čásf vzduchových tlumičů, 
dávkovacích systémů, řízení, palivových pump, díly pohonného systému, elektrického ovládání oken, 
střešních oken, sedadel, vstřikování, brzdných systémů, spojek a dalších systémů), případně výroba 
drobných elektrických zařízení, fréz, vrtaček, dalšího ručního nářadí. 
 Skladování hotových výrobků a vstupního materiálu se uvažuje ve skladových částech hal v 
regálech nepřesahujících spodní hranu vazníků tj. výšku 12 m. Předpokládá se využih plochy pro 
skladování ze 70 %, 30% budou trvale volné komunikace a manipulační plochy.  
 Provoz se uvažuje trojsměnný tj. 24 hod. denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce ve výrobních  a 
skladových částech, administrafvní čásf budou v jednosměnném provozu v pracovních dnech. Záměr 
je rozdělen na “Průmyslovou zónu Soběslav 1” (haly A + B) "SEVER" a “Průmyslovou zónu Soběslav 
2” (haly C + D) "JIH". Z hlediska doby provozu však zejména záleží na jednotlivých nájemnících, 
způsobu jejich provozu a jejich organizace práce. Areál bude oplocen a bude přístupný pouze přes 
vrátnici. Řešeny jsou společně, realizovány budou postupně tj. po etapách dle zájmů investorů.  
 Zpevněné plochy - v rámci každého areálu budou vybudovány areálové komunikace, 
manipulační plochy pro nákladní automobily, parkovací stání pro osobní automobily, trasy pro pěší a 
objízdné komunikace. V areálu budou umístěna parkovací stání a doky pro nákladní automobily v 
celkovém počtu 97. Areálové komunikace pro kamiony jsou navrženy o šířce 7,5 m, komunikace pro 
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osobní automobily o šířce 6 m. Objízdná komunikace pro složky IZS jsou navrženy v šířce 6 m. Povrch 
zpevněných ploch pro nákladní automobily budou z betonové dlažby, stejně tak i chodníky. Zpevněné 
plochy pro osobní automobily jsou navrženy ze zatravňovacích tvárnic.  
 Průmyslový park bude napojen na přeložku stávajícího vodovodu DB300 Soběslav- Chlebov. 
Přípojky budou zásobovat pitnou vodou objekty hal, sprinklerovny a vrátnic. V rámci areálu každé 
haly bude vybudován venkovní areálový vodovod, který bude objekty hal zásobovat pitnou a požární 
vodou. V této fázi projektové přípravy se nepředpokládá produkce průmyslový odpadních vod, pokud 
některý z nájemců bude produkovat tyto odpadní vody, bude to řešeno samostatným povolením v 
souladu s kanalizačním řádem ČOV Soběslav. Vodovodní požární DN250 povede ze strojovny SHZ a 
bude zaokruhován kolem celého areálu. Dimenze a materiál požárního vodovodu budou ověřeny a 
upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace. Jako zdroj požární vody bude sloužit vyhřívaná 
sprinklerová nádrž s dostatečným objemem.  
 Kanalizace pro splaškové vody bude ze severní čásf (hala A a B) svedena gravitační přípojkou 
DN300 do sběrače, který bude nově vybudován při stávající komunikaci P. Bezruče a bude nově 
zaústěn do stávající šachty v křižovatce s ulicí Na pískách. Do tohoto sběrače budou čerpány i odpadní 
vody z hal C a D přes čerpací šachty. Od čerpacích šachet povede do nového sběrače tlaková 
kanalizace DN90. Odpadní vody budou vypouštěny na městskou ČOV Soběslav. Vnitroareálová 
dešťová kanalizace je tvořena stokami a přípojkami v dimenzích DN150 až DN800. Do dešťové 
kanalizace jsou napojeny přípojky dešťové kanalizace z objektů, uličních vpush a odvodňovacích 
drénů. Dešťové vody ze střech hal (čisté) budou jímány střešními vpustěmi a odváděny podtlakovým a 
gravitačním systémem. Odpadní potrubní bude vedeno pod vazníky pod úžlabím střechy a svedeno 
při krajních řadách sloupů. Zde bude v úrovni podlahy napojeno na beztlaké kanalizační svody. 
Přístavby hal a ostatní stavební objekty s výškou, která neumožňuje podtlakové odvodní budou 
odvodněny gravitačně. Srážkové vody z parkovacích a manipulačních ploch jsou odkanalizovány 
chráněnými stokami do odlučovačů ropných látek např. KLARTEC. Navržené odlučovače jsou 
třístupňové (1. stupeň tvoří gravitační odlučovač, následuje koalescenční filtr a třehm stupněm je 
sorpční filtr) a jsou  zařazeny podle normy do třídy Is, která zaručuje max. přípustný obsah lehkých 
kapalin na výstupu do 0,2 mg/l. Parkoviště pro nákladní automobily a manipulační plochy jsou 
odvodněny odvodňovacími žlaby. V každém areálu je navržena jedna stoka potenciálně 
kontaminované dešťové vody, která je zakončena odlučovačem ropných látek.  
 Objekty hal budou zásobovány zemním plynem, budou napojeny na prodloužený plynovodní 
řad STL d110, který se napojí na stávající plynovod d90. Jako zdroj tepla pro vytápění a větrání 
administrafvy bude sloužit plynová teplovodní nízkotlaká kotelna (případně místnost s plynovým 
spotřebičem), která bude umístěna v samostatné místnosf. Otopná soustava bude teplovodní, s 
rozdělením na samostatné topné větve dle druhů spotřeby tepla. Předehřev vzduchu pro větrání 
administrafvní vestavby bude realizován pomocí vodní soustavy zásobované plynovou kotelnou. 
Vytápění a chlazení v administrafvní vestavbě bude realizováno pomocí jednotek split (tepelné 
čerpadlo).   
 Vzduchotechnika je řešena jako podtlaková s odvodem vzduchu do vnějších prostor. Řeší 
nucené větrání vnitřních prostor objektů s ohledem na požadavky hygienických a bezpečnostních 
předpisů. Provětrávání hal bude zajištěno střešními venflátory např. GEA RoofJET 6380. Vzduch bude 
nasáván z prostoru pro stropem haly a vyfukován nad střechu objektu. Z důvodu útlumu hluku bude 
venflátor osazen na hluk-tlumícím soklu. Součásh venflátoru bude samočinná zpětná klapka, která 
bude v době, kdy bude zařízení mimo provoz uzavřena. Větrání haly bud zajištěno 0,5 násobnou 
výměnou vzduchu. Úhrada větracího vzduchu je uvažována infiltrací, případně otevřenými vraty nebo 
uzavíracími klapkami umístěnými u podlahy. Serverovny budou chlazeny pomocí dvou nástěnných 
klimafzačních jednotek, které zajisté požadovanou teplotu v místnosf po celý rok. Druhá vnitřní 
jednotka bude jako záloha pro případnou poruchu první jednotky. Je zde navržen systém mulfsplitové 
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klimafzační jednotky s úpravou pro zimní provoz. Na konzolách na střechách objektů budou umístěny 
venkovní kondenzační jednotky.  
 Umělé osvětlení stavebních objektů bude provedeno dle požadavků ČSN EN 12464-1, ČSN EN 
12464-2. Předpokládá se použih co nejmenšího potřebného počtu druhů a velikosh světelných zdrojů 
k zajištění jednoduché údržby. Pro osvětlení komunikací budou použita LED svífdla VOLTANA 110W/
230v se světelným zdrojem 110 W, s plochou charakterisfkou svícení při osazení svífdel na stožáry 10 
m vysoké se vzdálenosh od sebe 25 m Tato svífdla nevyzařují do horního poloprostoru více než 1 % 
celkového světelného toku jdoucího ze svífdla. Prostory nakládky budou osvíceny svífdly umístěnými 
na výložníku délky 1 m upevněném na fasádě objektů ve výšce  12 m (předpokládá se použih svífdla 
VOLTANA). Tato svífdla také nevyzařují do horního poloprostoru více než 1 % celkového světelného 
toku jdoucího ze svífdla. Reklamní totemy a reklamy na skladových halách budou osvětleny max. 10 
lx. Pokud nebude vyžadována bezpečnost osob (majetku) tak svífdla lze vypnout, cíleno je to 
především na reklamní a architektonické (dekorafvní) osvětlení v hodinách nočního klidu. V areálu 
nebudou zbytečně přesvětlovaná místa. 

Tab. č. 1: Obsazenost objektů zaměstnanci 

Sadové úpravy: Pro záměr byl v březnu 2020 zpracován projekt vegetačních úprav (viz H.3.II.4) firmou 
Ateliér LANDECO se sídlem v Plané nad Lužnicí. Navrhované vegetační úpravy řeší začlenění areálu do 
celkového rámce stávajícího území a částečné odclonění od okolních areálů a ploch. Stromové a 
keřové porosty respektují trasy inženýrských síh a doplňují stavební objekty. Výsadby jsou ve formě 
liniových, plošných a solitérních vegetačních prvků. Důraz je kladen na výsadbu podél komunikací, 
která je navržena tak, aby nebránila rozhledovým trojúhelníkům a idenffikačním prvkům 
průmyslového areálu. Výsadby jsou také zaměřeny na založení trvalkových záhonů, květnatých luk, 
trávníkových ploch, zpevnění svahů půdopokryvnými keři a založení stromového a keřového patra. 
Navržená zeleň vytvoří zelenou kulisu výrobních hal, naváže na okolní plochy a podporuje ekologickou 
stabilitu území. Zároveň je druhové složení navrženo tak, aby se eliminovalo v max. možné míře 
zvýšení koncentrace benzo(a)pyrenu a aby byla podpořena depozice prachových čásfc. Ozelenění 

Zaměstnanci Hala	A Hala	B Hala	C Hala	D Celkem

1.	směna	-	výroba/sklad 150 200 200 150 700

1.	směna	-	administra=va 50 50 50 50 200

2.	směna	výroba/sklad 50 50 50 50 200

2.	směna	-	administra=va 0 0 0 0 0

3.	směna	výroba/sklad 50 50 50 50 200

3.	směna	-	administra=va 0 0 0 0 0

Celkem	-	výroba/sklad 250 300 300 250 1	100

Celkem	-	administra=va 50 50 50 50 200

Celkem	areál 300 350 350 300 1	300

Předpokládaná	prac.	doba	v	týdnu 7	dní 7	dní 7	dní 7	dní 7	dní

Předpokládaný	počet	pracovních	
dnů

365	dní	v	
roce

365	dní	v	
roce

365	dní	v	
roce

365	dní	v	
roce

365	dní	v	
roce
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zemědělských ploch v sousedství areálu je koncipováno tak, aby bylo co nejvíce využito přírodě blízké 
stanoviště, podpořena biodiverzita lokality a zlepšena ekologická stabilita území.  
 V návrhu jsou dřeviny uplatněny tak, aby splňovaly požadované funkce a zároveň vhodně 
doplnily prostor průmyslového parku. Výsadby je možno charakterizovat následně: 
Bodové prvky 
 Solitérní stromy či skupina solitér doplňují prostor, zejména pak v severní čásf řešeného 
území. Použih solitérních dřevin se dá chápat i jako odkaz na typické používání tohoto prvku v naší 
krajině jako označení významných bodů (např. u kapličky). 
Liniové prvky 
 Liniové prvky v podobě stromořadí jsou vedeny podél komunikace III. třídy a plní tak zároveň 
funkci estefckou (zdůrazňují cestu do města) a funkci hygienickou (zmírňují prašnost). Lemují budovy 
a doplňují parkovací stání (odclonění budov od okolí, zashnění zpevněných ploch). V severní čásf jsou 
založeny aleje pro zdůraznění významných pohledů (na kostelní věž). 
Plošné prvky 
 Tvoří je skupiny keřů a stromů ve volných plochách. Půdopokryvné keře jsou uplatněny 
zejména na místech, kam by se špatně dostávala technika k údržbě kosení a na svazích, které svými 
kořeny zpevní a omezí tak jejich narušení. Keře ve skupinách pak přirozeně doplňují výsadbu stromů. 
Trvalkové plochy 
 Trvalkové záhony jsou navrženy na místech s největší frekvencí pohybu aut, chodců a cyklistů. 
S ohledem na stanoviště a následnou udržovací péči byl vybrán typ záhonu Silbersommer. Jedná se o 
typ smíšených trvalkových záhonů s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní péčí. Působí přírodním 
vzhledem a dobře se hodí ke strohé architektuře, se kterou pak vytváří pěkný kontrast. 
Rákosiny 
 Vegetace u polosuchého poldru, lemující také přítok do poldru. Jde o porosty s převahou 
jednoho druhu – rákosu. Druhové složení porostů se mění v závislosf na dynamice vodního režimu. 
Poskytují úkryt pro živočichy a ptactvo vázané na mokřadní společenstva.  
Trávníkové plochy 
 Zde rozlišujeme trávník tzv. intenzivní a trávník luční. Trávník luční (květnatá louka) je vyset na 
místech, kde je potřeba podpořit biodiverzitu, ale není zde možná výsadba stromů nebo keřů. Na 
ostatních plochách je vyset trávník intenzivní.  
Zelené stěny 
 Zelené stěny se uplatňují u fasád budov v podobě popnutých lanek. Ocelová lanka jsou 
připevněna k venkovním stěnám na místech s vhodnými podmínkami. Popínavé rostliny jsou vysázeny 
v těsné blízkosf lanek, což umožňuje jejich okamžité zapojení. 
Zelené střechy 

 K osázení zelených střech se dají sice využít pouze budovy vrátnic a střechy administrafvní 
čásf průmyslových hal, ale ani toto množství není zanedbatelné. Snižují množství čásfc prachu a CO2 

v ovzduší, zlepšují mikroklima a tepelnou izolaci. Při použih rozchodníků je pak prvek v podstatě 
bezúdržbový, ale přínosný. 
Inventarizace dřevin 

 V rámci přípravy území bude nutné vzhledem k umístění kruhového objezdu a terénním 
úpravám pokácet celkem 9 stromů podél komunikace III/13521. Jedná se o zbylé fragmenty 
vegetačního doprovodu původní komunikace Soběslav – Chlebov. Pro potřeby žádosf o povolení 
kácení dřevin byl zpracován dne 14.4.2020 znalecký posudek dřevin za účelem zhodnocení 
zdravotního a stafckého stavu 12 ks dřevin, z nichž celkem 9 ks je navrženo ke kácení. Znalecký 
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posudek č. 2/12/2020 zpracoval Ing. Petr Fuka (znalec z oboru ochrana přírody se specializací na 
hodnocení stafckého a zdravotního stavu dřevin).  
                   

 
                  obr. č. 4: Zákres dřevin v lokalitě posudku (zdroj: Znalecký posudek č. 2/12/2020, ing. Petr Fuka) 

 K výsadbě jsou navrženy kulturní odrůdy dřevin většinou domácího původu např. lípa srdčitá 
(Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer 
pseudoplatanus), javor babyka (Acer campestre), dub letní (Quercus robus), buk lesní (Fagus 
sylvadca), třešeň (Prunus sp.),, bříza bradavičnatá (Betula pendula), borovice lesní (Pinus sylvestris), 
smrk ztepilý (Picea abies), jedle bělokorá (Abies alba) atd. Z keřů např. skalník (Cotoneaster), líska 
obecná (Corylus avellana), vrba jíva (Salix caprea), hloh obecný (Crataegus laevigata), mochna křovitá 
(Potendlla frudcosa) aj. K ozelenění fasád je navrženo rdesno popínavé (Fallopia alberdi). Úplný návrh 
ozelenění ploch areálu a navazujících ploch kompenzace na zemědělské půdě je v příloze H.3.II.4 
Součásh tohoto návrhu je i návrh povýsadbové péče o zeleň. 

Posouzení záměru ve vztahu k zákonu o integrované prevenci 
 Posuzovaný záměr tj. skladování a výrobní činnost (např. lehká nerušící výroba, montáže) 
nespadají pod režim zákona č. 76/2002 Sb., zákona o integrované prevenci, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že by byla do hal navržena výroba spadající pod režim tohoto zákona, bude 
vedeno samostatné oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k umístění vlastní technologie.  

Údaje o ukončení činnosn záměru 
 Přesné využih hal v současnosf není zřejmé (bude upřesněno dle požadavků konkrétních 
uživatelů), lze předpokládat, že po ukončení činnosh budou haly nabídnuty k jinému využih. Po 
ukončení životnosf staveb budou tyto demolovány, z hlediska dopadů na životní prostředí nelze 
předpokládat kontaminaci prostředí vlivem využíváním areálu. Demolice bude probíhat na základě 
řádného povolení s podmínkami odpovídajícími stavu budov a území v době ukončení využívání 
areálu. Využité stavební materiály bude možné použít či odstranit jako demoliční odpady bez 
významného ovlivnění životního prostředí.  

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Předpokládaný termín zahájení stavby:   2021 
Předpokládaný termín ukončení stavby:   2021 - 2024  
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  Záměr je rozdělen na “Průmyslovou zónu Soběslav 1” (haly A + B) Sever a “Průmyslovou zónu 
Soběslav 2” (haly C + D) Jih. Řešeny jsou společně, realizovány budou postupně tj. po etapách dle 
požadavků investorů. Doba trvání výstavby každé z hal je cca 1 rok.  

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 Kraj: Jihočeský 
 Město: Soběslav         

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnuk podle § 9 odst. 3 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnuk vydávat 

- územní rozhodnuh a stavební povolení podle stavebního zákona - příslušným úřadem je 
Stavební úřad Soběslav  

- stavební povolení pro vodohospodářské stavby (kanalizace) - příslušným úřadem je MěÚ 
Soběslav 

B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1. Půda a  ochranná pásma  

B.II.1.1. Zemědělská půda 
Tab. č. 2 Přehled záborů pozemků ZPF  pro haly A + B Sever (všechny pozemky k.ú. Soběslav) 

Parcelní	
číslo

Druh	
pozemku

Výměra	
pozemku

Plocha	vyjímaná	
ze	ZPF BPEJ

Výměra	odnímané	
plochy	dle	BPEJ

Třída	
ochrany

3805/4 orná	půda 2	765	m2 1	873	m2 7	29	11	
7	29	14

7	11	m2	

1	162	m2
I.	
III.

3805/14 orná	půda 3	200	m2 3	200	m2 7	29	11	
7	29	14

928		m2	

2	272		m2
I.	
III.

3768/21 orná	půda 1	659	m2 1	659	m2 7	29	01	
7	53	11

967	m2	
692	m2

I.	
IV.

3768/22 orná	půda 2	448	m2 2	448	m2 7	29	01	
7	53	11

1	956	m2	

492	m2
I.	
IV.

3768/34 orná	půda 1	069	m2 899	m2 7	29	11	
7	53	11

689	m2	

210	m2
I.	
IV.

3768/49 orná	půda 2	076	m2 2	076	m2 7	29	01	
7	53	11

1	582	m2	

494	m2
I.	
IV.

3768/50 orná	půda 1	885	m2 1	885	m2 7	29	01	
7	53	11

1	529	m2	

356	m2
I.	
IV.

3768/76 orná	půda 2	004	m2 2	004	m2 7	29	14	
7	26	11

1	999	m2	

5	m2
III.	
I.

3805/13 orná	půda 2	075	m2 2	075	m2 7	29	14	
7	29	11

1	564	m2	

511	m2
III.	
I.

3768/51 orná	půda 2	394	m2 2	394	m2 7	29	01 2	394	m2 I.

3768/58 orná	půda 1	696	m2 1	696	m2 7	29	11	
7	29	01

582	m2	

1	114	m2
I.
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3768/30 orná	půda 5	676	m2 5	676	m2
7	29	11	
7	29	01	
7	53	11

3	737	m2	

1	368	m2	

571	m2

I.	
I.	
IV.

3768/54 orná	půda 5	706	m2 5	706	m2
7	29	11	
7	29	01	
7	53	11

122	m2	

86	m2	

5	498	m2

I.	
I.	
IV.

3768/45 orná	půda 1	087	m2 1	087	m2 7	29	14	
7	29	11

702	m2	

385	m2
III.	
I.

3805/15 orná	půda 2	394	m2 2	394	m2 7	29	14	
7	29	11

1	344	m2	

1	050	m2
III.	
I.

3768/59 orná	půda 2	763	m2 2	763	m2 7	29	11	
7	29	01

710	m2	
2	053	m2

I.

3768/25 orná	půda 2	203	m2 2	203	m2 7	29	01	
7	53	11

2	047	m2	
156	m2

I.	
IV.

3768/24 orná	půda 1	472	m2 1	472	m2 7	29	01	
7	53	11

936	m2	
536	m2

I.	
IV.

3768/52 orná	půda 2	375	m2 2	375	m2 7	29	01	
7	53	11

2	173	m2	
202	m2

I.	
IV.

3768/53 orná	půda 2	825	m2 2	825	m2 7	29	01	
7	53	11

2	612	m2	
213	m2

I.	
IV.

3768/26 orná	půda 3	899	m2 3	899	m2 7	29	01	
7	53	11

3	575	m2	
324	m2

I.	
IV.

3768/27 orná	půda 3	948	m2 3	948	m2 7	29	01	
7	53	11

3	666	m2	
282	m2

I.	
IV.

3768/57 orná	půda 3	915	m2 3	915	m2 7	29	11	
7	29	01

1	893	m2	
2	022	m2

I.	
I.

3768/18 orná	půda 7	041	m2 3	069	m2 7	29	14	
7	29	11

2	627	m2	
442	m2

III.	
I.

3768/23 orná	půda 2	220	m2 2	220	m2 7	29	01 2	220	m2 I.

3805/12 orná	půda 1	016	m2 1	016	m2 7	29	14	
7	29	11

810	m2	
206	m2

III.	
I.

3805/11 orná	půda 1	507	m2 1	507	m2 7	29	14	
7	29	11

1	236	m2	
271	m2

III.	
I.

3768/32 orná	půda 4	666	m2 4	666	m2 7	29	11	
7	29	01

2	523	m2	
2	143	m2

I.	
I.

3768/31 orná	půda 2	432	m2 2	432	m2 7	29	11	
7	29	01

1	455	m2	
967	m2

I.	
I.

3768/56 orná	půda 4	609	m2 4	609	m2 7	29	11	
7	29	01

3	040	m2	
1	569	m2

I.	
I.

3805/10 orná	půda 2	987	m2 2	987	m2 7	29	14	
7	29	11

2	422	m2	
565	m2

III.	
I.

3768/55 orná	půda 2	130	m2 2	130	m2
7	29	11	
7	29	01	
7	53	11

532	m2	
267	m2	
1331	m2

I.	
I.	
IV.

Parcelní	
číslo

Druh	
pozemku

Výměra	
pozemku

Plocha	vyjímaná	
ze	ZPF BPEJ

Výměra	odnímané	
plochy	dle	BPEJ

Třída	
ochrany
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obr. č.5 : Zákres odnímaných čás) pozemků ZPF pro haly A + B Sever (zdroj: Pedologický průzkum příloha H.3.II.6 

Tab. č. 3  Přehled záborů pozemků ZPF  pro haly C + D  Jih (všechny pozemky k.ú. Soběslav) 

3768/33 orná	půda 11	113	m2 11	113	m2 7	29	11	
7	29	01

4	629	m2	
6	484	m2

I.	
I.

3768/20 orná	půda 582	m2 582	m2 7	29	01	
7	53	11

23	m2	
559	m2

I.	
IV.

3768/19 orná	půda 127	m2 127	m2 7	53	11 127	m2 IV.

celkem	 101	964	m2 96	930	m2 - - -

Parcelní	
číslo

Druh	
pozemku

Výměra	
pozemku

Plocha	vyjímaná	
ze	ZPF BPEJ

Výměra	odnímané	
plochy	dle	BPEJ

Třída	
ochrany

Parcelní	
číslo

Druh	
pozemku

Výměra	
pozemku

Plocha	vyjímaná	
ze	ZPF BPEJ

Výměra	odnímané	
plochy	dle	BPEJ

Třída	
ochrany

3664/95 orná	půda 278	m2 278	m2 7	29	01 278	m2 I.

3664/1 orná	půda 1	598	m2 1	598	m2
7	53	11	
7	29	01	
7	53	01

4		m2	

1	566		m2	

28		m2

IV.	
I.	
IV.

3664/96 orná	půda 1	743	m2 1	743	m2
7	29	01	
7	53	11	
7	53	01

1	097	m2	
325	m2	

321	m2

I.	
IV.	
IV.

3664/80 orná	půda 2	400	m2 2	400	m2
7	29	01	
7	53	11	
7	53	01

434	m2	

823	m2	

1	143	m2

I.	
IV.	
IV.

3664/103 orná	půda 2	605	m2 2	605	m2 7	53	11	
7	53	01

1	301	m2	

1	304	m2
IV.	
IV.
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3664/84 orná	půda 1	514	m2 1	514	m2 7	53	11 1	514	m2 IV.

3664/104 orná	půda 1	432	m2 1	432	m2 7	53	11	
7	53	01

778	m2	

654	m2
IV.	
IV.

3664/85 orná	půda 980	m2 980	m2 7	53	11	
7	53	01

585	m2	

395	m2
IV.	
IV.

3664/108 orná	půda 955	m2 955	m2 7	53	11 955	m2 IV.

3664/110 orná	půda 1	011	m2 1	011	m2 7	53	11 1	011	m2 IV.

3664/109 orná	půda 1	073	m2 1	073	m2 7	53	11	
7	53	01

650	m2	

423	m2
IV.	
IV.

3664/88 orná	půda 2	830	m2 2	830	m2 7	53	11 2	830	m2 IV.

3664/112 orná	půda 1	689	m2 1	689	m2 7	53	11	
7	53	01

1	082	m2	

607	m2
IV.	
IV.

3664/113 orná	půda 2	509	m2 2	509	m2 7	53	11 2	509	m2 IV.

3664/89 orná	půda 459	m2 459	m2 7	53	11	
7	53	01

269	m2	

190	m2
IV.	
IV.

3664/114 orná	půda 930	m2 930	m2 7	53	11	
7	53	01

883	m2	
47	m2

IV.	
IV.

3664/92 orná	půda 2	500	m2 2	500	m2 7	53	11	
7	58	00

335	m2	
2	165	m2

IV.	
II.

3664/115 orná	půda 1	438	m2 1	438	m2 7	53	11	
7	58	00

175	m2	
1	263	m2

IV.	
II.

3664/91 orná	půda 10	868	m2 10	868	m2 7	53	11	
7	58	00

3	359	m2	
7	509	m2

IV.	
II.

3664/61 orná	půda 84	m2 84	m2 7	53	11	
7	58	00

47	m2	
37	m2

IV.	
II.

3664/4 orná	půda 2	414	m2 2	414	m2 7	58	00 2	414	m2 II.

3664/90 orná	půda 526	m2 526	m2 7	53	11 526	m2 IV.

3664/133 orná	půda 7	m2 7	m2 7	58	00 7	m2 II.

3768/4 orná	půda 8	m2 8	m2 7	29	01 8	m2 I.

3664/98 orná	půda 2	139	m2 2	139	m2 7	53	11 2	139	m2 IV.

3664/97 orná	půda 2	604	m2 2	604	m2 7	53	11	
7	29	01

1	943	m2	
661	m2

IV.	
I.

3664/99 orná	půda 2	720	m2 2	720	m2
753	11	
7	29	01	
7	53	01

2	689	m2	
19	m2	

12	m2

IV.	
I.	
IV.

3664/101 orná	půda 1	278	m2 1	278	m2 7	53	11 1	278	m2 IV.

3664/100 orná	půda 2	359	m2 2	359	m2 7	53	11 2	359	m2 IV.

3664/81 orná	půda 1	548	m2 1	548	m2 7	53	11 1	548	m2 IV.

Parcelní	
číslo

Druh	
pozemku

Výměra	
pozemku

Plocha	vyjímaná	
ze	ZPF BPEJ

Výměra	odnímané	
plochy	dle	BPEJ

Třída	
ochrany
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3664/102 orná	půda 4	138	m2 4	138	m2 7	53	11	
7	53	01

3	810	m2	
328	m2

IV.	
IV.

3664/82 orná	půda 238	m2 238	m2 7	53	11 238	m2 IV.

3664/83 orná	půda 1	438	m2 1	438	m2 7	53	11 1	438	m2 IV.

3664/105 orná	půda 1	733	m2 1	733	m2 7	53	11 1	733	m2 IV.

3664/86 orná	půda 648	m2 648	m2
7	53	11	
7	58	00	
7	53	01

516	m2	
130	m2	

2	m2

IV.	
II.	
IV.

3664/111 orná	půda 919	m2 919	m2 7	53	00 919	m2 IV.

3768/3 orná	půda 34	m2 34	m2 7	53	00 34	m2 IV.

3664/106 orná	půda 4	179	m2 4	179	m2 7	53	00 4	179	m2 IV.

3664/107 orná	půda 4	122	m2 4	122	m2 7	53	00 4	122	m2 IV.

3664/119 orná	půda 869	m2 869	m2 7	53	00	
7	58	00

323	m2	
546	m2

IV.	
II.

3664/93 orná	půda 1	715	m2 1	715	m2 7	53	00 1	715	m2 IV.

3664/87 orná	půda 885	m2 885	m2 7	53	00 885	m2 IV.

3664/117 orná	půda 10	096	m2 10	096	m2 7	53	00	
7	58	00

1	886	m2	
8	210	m2

IV.	
II.

3664/116 orná	půda 5	068	m2 5	068	m2 7	58	00 5	068	m2 II.

3768/5 orná	půda 277	m2 277	m2 7	53	00	
7	29	01

16	m2	
261	m2

IV.	
I.

3664/118 orná	půda 3	777	m2 3	777	m2 7	58	00 3	777	m2 II.

3664/94 orná	půda 734	m2 734	m2 7	58	00 734	m2 II.

3664/146 orná	půda 4	052	m2 4	052	m2 7	58	00 4	052	m2 II.

3664/124 orná	půda 3	407	m2 3	407	m2 7	58	00 3	407	m2 II.

3664/134 orná	půda 746	m2 746	m2 7	58	00 746	m2 II.

celkem	 103	574	m2 103	574	m2 - - -

Parcelní	
číslo

Druh	
pozemku

Výměra	
pozemku

Plocha	vyjímaná	
ze	ZPF BPEJ

Výměra	odnímané	
plochy	dle	BPEJ

Třída	
ochrany
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obr. č. 6: Zákres odnímaných čás) pozemků ZPF pro haly A + B Sever (zdroj: Pedologický průzkum příloha H.3.II.6) 

Tab. č. 4: Zábor ZPF podle tříd ochrany 

 Největší podíl záboru ZPF tvoří půdy I. a II. třídy ochrany, tedy půdy kvalitní, které není možné 
podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF vyjímat ze ZPF, výjimkou je, pokud je tento zábor 
odsouhlasen v rámci územního plánu. V tomto případě je záměr plně v souladu s ÚP Soběslav.  
Celková rozloha odněh ze ZPF je 20,0504 ha.  
 Před započehm výstavby bude provedena skrývka ornice o různé mocnosf dle bonity 
jednotlivých pozemků a provedeného pedologického průzkumu (viz příloha H.3.II.6), kde je rozepsána 
skrývka půdy dle jednotlivých BPEJ. Celkem se bude jedna o 56 653 m3. Se skrytou kulturní vrstvou 
půdy bude nakládáno v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, bude krátkodobě 
uložena na ploše zařízení staveniště, využita bude dle podmínek vydaného souladu s odněhm půdy ze 
ZPF. Navrženo je její částečné využih pro ozelenění terénních úprav (cca 8 221 m3 u lokality Sever a 8 
120 m3 u lokality Jih) a zbývající objem je navržen k rozprostření na pozemcích náležejících do ZPF a 
zemědělsky využívaných.   
 Veškerá činnost související se sejmuhm, přemístěním, deponie, ošetřováním či rozprostřením, 
bude protokolárně zaznamenána v pracovním deníku, kde budou uváděny všechny skutečnosf 
rozhodné pro posouzení správnosf a účelnosf využih ornice v souladu s § 10, odst. 2 vyhl. MŽP č. 
13/1994 Sb. 

Tab. č. 5: Přehled stavbou dotčených pozemků nenáležících do ZPF (Haly C+D - JIH) 

I.	třída	ochrany	 II.	třída	ochrany	 III.	třída	ochrany	 IV.	třída	ochrany	 V.	třída	ochrany

haly	A	+	B 6,8749	ha - 1,6138	ha 1,2043	ha -

haly	C	+	D 0,4324	ha 4,0065	ha - 5,9185	ha -

celkem 7,3073	ha 4,0065	ha 1,6138	ha 7,1228	ha -

Parcelní	číslo Druh	pozemku Výměra	pozemku

3664/147 vodní	plocha	-	koryto	vodního	toku	umělé 81	m2

3664/148 vodní	plocha	-	koryto	vodního	toku	umělé 346	m2

3664/2 vodní	plocha	-	koryto	vodního	toku	umělé 611	m2

Parcelní	číslo
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B.II.1.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa  
 Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa.  
B.II.1.3. Ochranná pásma  

Areál zasahuje do ochranných pásem dálnice D3 (řešeno s ŘSD) a podzemních i nadzemních 
tras inženýrských síh. Všechna tato pásma jsou respektována. 

B.II.2. Odběr a spotřeba vody 

• Období výstavby 
 Pro období výstavby bude vybudována přípojka na vodovodní řad. Vzhledem k charakteru 
stavby (jedná se o montované objekty) se předpokládá malá spotřeba vody pro stavební úpravy a 
sociální účely pracovníků na stavbě. Staveniště bude vybaveno chemickými WC. 

•      Období provozu 
 Pro dodávky pitné vody bude vybudována přípojka na vodovodní řad. Pro vlastní provoz bude 
zajištěna smluvně dodávka správcem vodovodu. Voda bude využívána pro výrobu, pro hygienické 
potřeby zaměstnanců a také pro stravování. 
 V této fázi projektu je vyčíslena potřeba vody dle směrných čísel roční potřeby dle přílohy č. 
12 k Vyhlášce č. 428/2001 Sb., a naplnění sprinklerových nádrží. 
Tab. č.6: Odhadovaná celková roční spotřeba vody 

  

B.II.3. Ostatní surovinové a energencké zdroje 

B.II.3.1. Elektrická energie 

 Posuzované haly budou napojeny na elektrickou rozvodnou síť a vybaveny transformátory 
(pro halu A + D se předpokládá použih transformátoru 4x1000 kVA a pro haly B+C pak transformátory 
4x1250 kVA) s dostatečnou kapacitou. Každý transformátor bude vestavěn do haly a bude její 
součásh. Elektrická energie bude využívána pro vlastní výrobu (pro dopravníky, ovinovačky, stolní 
pracoviště, výrobní stroje atd.), skladování (např. nabíječky vozíků) a pro osvětlení areálů. Zajištěn 
bude dostatečný  příkon pro provoz celého areálu.  

Tab. č.7: Odhadovaná celková roční potřeba el. energie 

B.II.3.2. Paliva 
  Připojení na centrální zdroj tepla, či dálkový přivaděč zde není možné realizovat. Pro zajištění 
vytápění administrafvy a hal bude zapotřebí zemní plyn. Areál bude napojen na plynovodní přípojku 

3664/149 vodní	plocha	-	koryto	vodního	toku	umělé 399	m2

3975/2 ostatní	plocha	-	silnice 1967	m2

Druh	pozemku Výměra	pozemkuParcelní	číslo

hala A hala B hala C hala D celkem

potřeba pitné vody 10 200 m3/rok 12 100 m3/rok 12 100 m3/rok 10 200 m3/rok 44 600 m3/rok

hala A hala B hala C hala D celkem

předpokládaná roční spotřeba 7 651 MWh 12 164 MWh 12 916 MWh 9 019 MWh 41 751 MWh
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a každá hala pak bude vybavena samostatnou plynovodní přípojkou. Využih zemního plynu pro 
technologii výroby je nepravděpodobné, nelze jej v této fázi přípravy stavby zcela vyloučit.  
  V případě výpadku dodávky el. energie bude v každé hale instalován záložní zdroj - 
dieselagregát , každý o výkonu 500 kVA/400 kW. Provoz agregátu bude maximálně 40 hod/rok (při 
zkouškách zdroje nebo při výpadku el. energie). Spotřeba paliva při max. provozu je 97,5 l/hod. 
  S ohledem na to, že není známa případná výrobní náplň hal, je možné, že budou používána i 
jiná paliva (např. propan-butan či na�a pro pohon manipulační techniky).   

B.II.3.3. Suroviny 
 Pro stavbu budou využity stavební materiály z běžné obchodní sítě, bez nutnosf otevírání 
nových ložisek nerostů.  

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

B.II.5.1. Doprava  
 Dopravně inženýrské posouzení vlivu generované dopravy na přilehlou komunikační síť bylo 
zpracováno v únoru 2020 firmou Zenkl CB spol. s r.o. (číslo zakázky 20019) viz příloha H.3.V. Toto 
posouzení určilo množství a směrový rozpad generované dopravy. Průmyslová zóna je umístěna v 
těsné blízkosf dálnice D3, příjezd k dálnici je kompletně mimo obytnou zástavbu. Vede souběžně s 
dálnicí po účelové komunikaci k silnici II/135 a mimoúrovňové křižovatce (Exit 95), kterou je napojena 
na dálnici. Kapacita této mimoúrovňové křižovatky řádově překračuje intenzitu generované dopravy z 
posuzované průmyslové zóny. Ve výše uvedeném dopravně-inženýrském posouzení je prognózována 
také výsledná dopravní zátěž v roce 2021 na související komunikacích po uvedení průmyslového 
areálu do provozu tzn. veškerá doprava stávající včetně dopravy generované posuzovaným záměrem. 

Tab. č.8 : Generovaná doprava (jednotky vozidel v jednom směru (zdroj: Dopravně inž. posouzení dopravy, příloha H.3.V) 

 Generovaná doprava uvedená v tabulce č. 8 je prognózou zpracovanou za použih publikace 
"Metody prognózy intenzit generované dopravy" cerffikované Ministerstvem dopravy. Dle zkušenosf 
oznamovatele s obdobnými provozy v ČR bude provoz průmyslového areálu generovat ve skutečnosf 
dopravu max. 1 200 osobních automobilů a 400 nákladních automobilů za 24 hod. (cca 25 % nákladní 
dopravy a 35 % osobní dopravy bude probíhat v noční době). Pro hodnocení možných vlivů na kvalitu 
ovzduší a akusfckou situaci byly však vzaty z důvodu předběžné opatrnosf počty generované dopravy 
dle metodiky, tzn. větší zahžení. Hodnocení možných vlivů se pak bude pohybovat na straně 
bezpečnosf. 

24. hod. Denní doba 
(6-22 hod.)

Noční doba 
(22 -6 hod.)

OA - osobní automobily 1631 1093 538

NA - Nákladní automobily (bez souprav) 218 146 72

NS - Nákladní automobily (jízdní soupravy) 870 583 286
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obr. č.7: Rozpad generované osobní dopravy na souvisejících komunikacích (zdroj: Dopravně inž. posouzení dopravy, příloha 
H.3.V) 

 
obr. č.8: Rozpad generované nákladní dopravy (bez souprav) na souvisejících komunikacích (zdroj: Dopravně inž. posouzení 
dopravy, příloha H.3.V) 
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obr. č.9: Rozpad generované nákladní dopravy (jízdní soupravy) na souvisejících komunikacích (zdroj: Dopravně inž. 
posouzení dopravy, příloha H.3.V) 

B.II.5.2. Jiná infrastruktura 
 Není uvažováno s vybudováním jiné infrastruktury než je výše uvedeno. 

B.II.5 Nároky na území z hlediska biologické rozmanitosn 

 Dotčená lokalita je tvořena zemědělskými pozemky, konkrétně intenzivně využívanou ornou 
půdou. V srpnu 2019 a dubnu 2020 byl proveden orientační biologický průzkum lokality. Pro danou 
lokalitu je charakterisfcká nízká druhová bohatost druhů vyšších rostlin, způsobená jednak 
intenzivním zemědělským využíváním s použih pesfcidů a také nedávnou disturbancí při výstavbě 
dálnice D3. Převažuje zastoupení kulturních zemědělských porostů a ruderalizovaných nitrofilních 
porostů podél umělého koryta potoka a podél komunikací. Nízká druhová pestrost vegetace je 
podmíněna také malou pestrosh geologického substrátu. Převažují biotopy silně ovlivněné nebo 
vytvořené člověkem tj. typ X, konkrétně X2 (polní kultury), X13 (nelesní výsadby listnatých a 
jehličnatých dřevin na původních polích případně trávnících), X14 (vodní toky a nádrže bez 
ochranářsky významné vegetace). Nebyly zde zaznamenány žádné chráněné či ohrožené druhy 
rostlin, tyto nejsou evidovány ani v Nálezové databázi AOPK. Výstavba si vyžádá kácení 9 stávajících 
vzrostlých dřevin podél komunikace. 
 Z hlediska fauny je lokalita také s ohledem na intenzivní zemědělské obhospodařování chudá. 
Nebyl zde pozorován žádný zvláště chráněný druh živočichů (v Nálezové databázi AOPK jsou zde 
evidovány dva zvláště chráněné druhy, ale tyto nejsou záměrem ohroženy). Z hlediska poměru počtu 
druhů je možno lokalitu označit za průměrnou. Nejcennější čásf lokality je okolí potoka, které 
představuje refugium v zemědělských lánech a bude stavbou mírně ovlivněno (zaústěním dešťových 
vod z areálu a výstavbou suchých poldrů). Lokalita je využívána mnoha druhy jako potravní biotop. 
 Záměr nezasáhne do žádného z prvků ÚSES, nedojde tedy k izolaci populací a nebudou 
ohroženy ani reprodukční kapacity ekosystémů, ani jejich vnitřních vazeb. Nároky záměru na 
biologickou rozmanitost lze klasifikovat jako malé. Úbytek těchto intenzivně obhospodařovaných 
zemědělských ploch s malou biologickou rozmanitosh a malými vazbami mezi přírodními prvky lze 
kompenzovat vhodně navrženými opatřeními - tj. vybudováním retenčních nádrží a osázením severní 
čásf plochy, určené ÚP k zástavbě smíšené výrobní, dřevinami. V lokalitě budou tak vytvořeny nové 
biotopy, které zvýší ekologickou stabilitu okolní krajiny a druhovou pestrost.   
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B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Ovzduší  

• Období výstavby 
 V období výstavby budou liniovým zdrojem znečištění ovzduší nákladní automobily přivážející 
stavební materiály. Plošným zdrojem znečištění pak bude samotná stavební činnost. Plocha tohoto 
plošného zdroje je prakfcky shodná s plochou záměru. Do ovzduší budou emitovány především 
prachové čásfce, kdy významnější podíl na emisi prachu budou mít resuspendované čásfce 
(sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvanffikovatelných okolnostech, jako je 
období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na stavenišf apod. Výrazným faktorem je 
vlhkost prachu, kdy při 35 % vlhkosf je sekundární prašnost fakfcky zanedbatelná. Výpočtové 
stanovení emisí a následně modelování imisních koncentrací má řádové chyby a hm malou 
vypovídající schopnost. Působení tohoto plošného i liniového zdroje znečištění ovzduší bude 
vzhledem ke době výstavby (cca 1 rok pro každou halu) významnější. Při nepříznivých 
meteorologických podmínkách (např. sucho, větrné počasí) bude pravidelným skrápěním omezován 
vznik sekundární prašnosf.  
 Znečištění ovzduší při stavební činnosf lze minimalizovat především vhodnými technickými 
opatřeními v plánu organizace výstavby např. používáním stavebních mechanismů v odpovídajícím 
technickému stavu, kropení prašných povrchů během stavby, realizací stavebních prací v co nejkratším 
termínu, zajištěním čištění komunikací v průběhu zemních prací a při zakládání staveb (především 
příjezdových komunikací), minimalizací zásob sypkých materiálů na stavenišf, snížením přejezdů 
stavebních mechanismů, racionalizací stavebních postupů atd. Oznamovatel toto může zajisft 
smluvně při zadávání stavby stavební firmě. 

• Období provozu 
Stacionární zdroje: 
 Pro vytápění, větrání a ohřev teplé vody v administrafvních částech hal bude sloužit plynová 
teplovodní nízkotlaká kotelna (případně místnost s plynovým spotřebičem), která bude umístěna v 
samostatné místnosf. Otopná soustava bude teplovodní, s rozdělením na samostatné větve dle 
druhů spotřeby tepla (VZT, TUV). Předehřev vzduchu pro větrání administrafvních vestaveb bude 
realizován pomocí vodní soustavy zásobované plynovou kotelnou. Vytápění a chlazení v 
administrafvních vestavbách bude realizováno pomocí jednotek split (tepelné čerpadlo).  
 Jako vlastní zdroje tepla pro administrafvní přístavby jsou navrženy plynové kondenzační 
kotle o jmenovitém tepelném výkonu 45 kW, s plynulou regulací (modulováním) při teplotním spádu 
70/60°C. Kotle jsou v provedení turbo, s nuceným odvodem spalin do komína a přívodem spalovacího 
vzduchu vestavěným venflátorem. Pro daný druh výstavby se z hlediska vypouštěných spalin a 
úspornosf jedná o nejlepší dostupnou technologii vytápění. Administrafvní vestavby budou vytápěny 
na 20°C. Každý z kotlů bude mít samostatný komín. Spaliny budou do venkovního ovzduší rozptýleny 
ve výšce cca 15 m nad terénem. 
 Kryh tepelné ztráty prostoru hal v zimním období zajish vzduchotechnické jednotky s 
plynovým ohřevem v kombinaci s plynovými infrazářiči. Budou instalovány teplovzdušné jednotky 
každá o výkonu 59 kW a tmavé plynové infrazářiče zavěšené pod stropem haly, každý o výkonu 49,5 
kW. Předpokládaná teplota v halách je 19°C. Předpokládaná spotřeba zemního plynu bude celkem 1 
049 783 m3/rok.  
 Přehled počtu kotlů a dalších plynových spotřebičů v jednotlivých halách je v tabulce č.9. 
Klasifikace stacionárních spalovacích zdrojů tj. vyjmenovaný/nevyjmenovaný zdroj z hlediska 
příslušných ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší bude řešena v dalším stupni 
projektové dokumentace.   
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Tab. č. 9: Přehled plynových kotlů a jednotek k vytápění  

 Pro kvanffikaci emisí byla zpracována Rozptylová studie (zpracovatel ing. Marfn Vejr, březen 
2020, příloha H.3.IV). Z plynových spotřebičů budou emitovány znečišťující látky vzniklé spalováním 
zemního plynu tj. emise NOX  a CO, pro jejich výpočet byly v rozptylové studii využity emisní faktory 
dle platné legislafvy - emisní faktor pro NOX 1130 kg.10-6.m-3 spáleného paliva a pro CO 48 kg.10-6.m-3 
spáleného paliva. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.10. 

Tab. č.10: Emise znečišťujících pátek ze spalovacích zdrojů pro vytápění hal (zdroj: Rozptylová studie viz příloha H.3.IV) 

 Součásh technického zázemí každé haly bude záložní zdroj elektrické energie, který bude v 
případě výpadku elektrického proudu zálohovat příkon nezbytných zařízení objektu. Jedná se o 
dieselagregát o výkonu 500 kVA/400 kW spalující motorovou na�u. Výfukové potrubí bude vyvedeno 
nad střechu objektu místnosf technického zázemí. Potrubí bude v celé délce opatřeno tepelnou 
izolací, povede po fasádě a bude ukončeno v potřebné výšce nad úrovní střechy. Větrání strojovny 
dieselagregátu bude řešeno podtlakem. Nasávání vzduchu bude žaluzií na fasádě. Výdech otepleného 
vzduchu bude nucený, zajišťovaný venflátory a VZT potrubím pod stropem vedeným rovněž žaluzií na 
fasádu. Doba provozu dieselgregátu bude maximálně 40 hod/rok (při zkouškách zdroje nebo při 
výpadku elektrické energie). V rozptylové studii byl proveden výpočet příkonu tohoto záložního 
zdroje, který je 962 kW. Jedná se tedy o vyjmenovaný stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k 
zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, označený kódem 1.2 Spalování paliv v pístových 
spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW.  

Hala A Hala B Hala C Hala D

plyn. kondenzační kotel 45 kW 2 kusy 4 kusy 4 kusy 2 kusy

vytápěcí plynová jednotka 59 kW 4 kusy 4 kusy 4 kusy 4 kusy 

tmavý plynový zářič 49,5 kW 16 kusů 18 kusů 18 kusů 16 kusů

celková roční spotřeba plynu 201 312 m3/rok 292 205 m3/rok 303 295 m3/rok 251 924 m3/rok

spotřeba plynu celkem 1 048 736 m3/rok

Zdroj Emise spotřeba paliva emise NOx emise CO

Hala A
max. hodinové 99,8 m3/hod 0,113 kg/hod 0,0048 kg/hod

celkové roční 201 312 m3/rok 227,5 kg/rok 9,66 kg/rok

Hala B
max. hodinové 144,9 m3/hod 0,164 kg/hod 0,007 kg/hod

celkové roční 292 205 m3/rok 330,2 kg/rok 14,03 kg/rok

Hala C
max. hodinové 150,2 m3/hod 0,170 kg/hod 0,0072 kg/hod

celkové roční 303 295 m3/rok 342,7 kg/rok 14,56 kg/rok

Hala D
max. hodinové 124,8 m3/hod 0,141 kg/hod 0,0060 kg/hod

celkové roční 251 924 m3/rok 284,7 kg/rok 12,093 kg/rok

Celkem
max. hodinové 519,7 m3/hod 0,588 kg/hod 0,025 kg/hod

celkové roční 1 0848 736 m3/hod 1 185,1 kg/rok 50,34 kg/rok
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 Emitovány budou znečišťující látky vzniklé spalováním motorové na�y tj. emise NOx a CO. Pro 
výpočet objemu emisí byly v rozptylové studii (viz příloha H.3. IV) použity emisní faktory dle platné 
legislafvy - emisní faktor pro NOX 26,8 kg/t spáleného paliva a pro CO 6 kg/t spáleného paliva. 
Spotřeba paliva při maximálním výkonu náhradního zdroje je 97,5 l/hod. Výsledky jsou uvedeny v 
tabulce č.11. Spaliny budou vyvedeny potrubím nad střechu každé výrobně skladovací haly. Do 
volného ovzduší budou vypouštěny ve výšce cca 15 m nad okolním terénem.  

Tab. č.11: Hmotnostní toky emisí z provozu náhradních zdrojů el. energie (zdroj: Rozptylová studie příloha H.3.IV) 

 V halách je možné umísft výrobu lehkého charakteru či montážní technologii, kde nelze 
předpokládat umístění významnějších, vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší. Pokud by sem v 
budoucnu byl instalován vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, který zde nebyl zvažován, bude 
zpracována dle zákonné povinnosf rozptylová studie pro daný, konkrétní zdroj.  
Liniové a plošné zdroje: 
 Související doprava bude liniovým zdrojem znečištění ovzduší (jízdy na areálových a veřejných 
komunikacích) a zároveň plošným zdrojem znečišťování ovzduší (parkování). 
 Mezi běžně sledovanými škodlivinami z automobilové dopravy jsou zejména oxidy dusíku 
(NOX), oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (CXHY) a pevné čásfce (TZL). Za nejzávažnější škodliviny jsou pak 
obecně považovány NOX a benzen. Sekundární prašnost vlivem pojezdu aut bude minimální, neboť se 
automobily budou pohybovat pouze na zpevněných komunikacích a plochách.  
 Doprava je  a zůstane hlavním zdrojem znečišťování ovzduší v lokalitě - proto byla zpracována 
rozptylová studie zahrnující i mobilní zdroje znečišťování ovzduší (Rozptylová studie v příloze H.3.IV). 
Rozptylová studie byla zpracována pro škodliviny, které vznikají z automobilového provozu: NOX, 
benzen, benzo(a)pyren, pevné čásfce PM10. Do výpočtu emisí byl zahrnut vliv víceemisí ze studených 
startů a dále emise pro případ popojíždění. Vozidla odjíždějící z parkovišť a manipulačních ploch 
nákladních automobilů pro zásobování se studeným motorem emitují do ovzduší větší množství emisí 
oprof vozidlům přijíždějícím, se zahřátým motorem. Dále je ve výpočtu zohledněna resuspenze 
tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Celkem je v rozptylové studii počítáno s 789 stáními pro osobní 
automobily a 97 parkovacími stáními pro nákladní vozidla. 
 Při výpočtu byla zahrnuta generovaná dopravy prognózovaná v Dopravně-inženýrském 
posouzení (viz příloha H.3.V), ve skutečnosf se předpokládá generovaná doprava mnohem nižší, ale 
důvodu předběžné opatrnosf byly výpočty vztaženy na max. možné dopravní zahžení.  

Tab. č.12: Emisní vydatnosd automobilové dopravy na liniových zdrojích (zdroj: Rozptylová studie, příloha H.3.IV) 

Znečišťující látka
Emise

g/s kg/hod

NOx 0,617 2,22

CO 0,138 0,49

Zdroj emisí Emise NOX g/s/m Emise PM10 g/s/m Emise benzenu g/s/m Emise BaP µg/s/m

Areálové komunikace 0,00014214 0,00002814 0,000000924 0,0021079

P.Bezruče - směr centrum 0,00000582 0,0000009 0,000000044 0,0001732

P.Bezruče - směr D3 0,00011272 0,00002669 0,000000782 0,0018492

Dálnice D3 0,00005636 0,00001334 0,000000391 0,0009246
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Tab. č. 13: Emisní vydatnosd z plošných zdrojů v areálu (zdroj: Rozptylová studie, příloha H.3.IV) 

 V rozptylová studii je konstatováno, vlastní příspěvky zdrojů znečišťování ovzduší související s 
posuzovaným záměrem jsou přijatelné a nezpůsobí překračování imisních limitů pro maximální 
hodinové a průměrné roční koncentrace NO2, průměrné roční koncentrace a nejvyšší denní 
koncentrace čásf PM10 a čásfc PM2,5 a benzen. V případě ročních koncentrací benzo(a)pyrenu se 
provoz související dopravy v zájmové oblasf může na stávající překračování imisního limitu pro tuto 
znečišťující látku podílet. Podle provedených výpočtů je však podíl záměru na případném 
překračování imisních limitů přijatelný. Průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu vykazují na imisních 
stanicích v ČR výrazný sezónní charakter s nejvyššími koncentracemi v topné sezóně, zejména v 
měsících prosinci a lednu a naopak s minimálními až nulovými koncentracemi v letních měsících. V 
této souvislosf se autor rozptylové studie přiklání k názorům, že zdrojem emisí BaP jsou zejména 
lokální topeniště a reálný příspěvek automobilové dopravy obecně k průměrným ročním 
koncentracím benzo(a)pyrenu je spíše okrajový a pravděpodobně nižší, než odpovídá současně 
používanými emisním faktorům z automobilové dopravy z databáze MEFA. Pro eliminaci emise 
prachových čásfc a benzo(a)pyrenu do ovzduší budou přijata následující opatření: 

- návrh výsadby dřevin k záchytu prachových čásfc (viz příloha H.3.II.4)  s využihm Metodiky pro 
realizaci výsadeb dřevin pohlcujících čásfce podél silničních komunikací i u tzv. plošných zdrojů 

- omezení rychlosf automobilů v areálu 

- pravidelné čištění zpevněných ploch 

- vytápění objektů zemním plynem 

B.III.2. Odpadní vody 

• Období výstavby 
 Při výstavbě budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení staveniště, budou 
využívána chemická WC. 
 Množství vznikajících odpadních vod nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit, pro 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však není nezbytné, nebude se jednat o významné objemy. 
Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, během 
výstavby vznikat nebudou. 
 Srážkové vody: Pro účely výstavby byla provedena vsakovací zkouška a na základě výsledků ve 
vystrojené sondě J11N na kótě 422,40 na p.č. 3664/109 bylo zjištěno, že všechny navržené vsakovací a 
odvodňovací příkopy s hloubkou 2 m a šířkou 2 m budou schopny v zájmovém území vsáknout 
veškeré srážky ze stavebních upravených plání a ploch tak, aby regulovaný odtok do přilehlých 
příkopů nepřesáhl 3 l/s na severní straně a 4 l/s do stávající vodoteče na jižní straně. Navržené 
umístění příkopů je v příloze H.3.II.5 Povolený regulovaný odtok dešťových vod z území bezejmennou 
vodotečí IDVT 10281995 je 10 l/s.  
 Staveniště haly A: srážky zachycené na střechovitě vyspádované upravené pláni ke 
dvěma obvodovým příkopům ve spádu se nejprve zadrží v jejich  retenčním prostoru a následně se 
budou pomalu vsakovat a regulovaným odtokem 2x0,5 l/s budou případně odváděny do stávajícího 
příkopu u silnice III/13521. Vsakovací příkopy o rozměrech 259x2x2 m a 236x2x2 m vyplněné štěrkem 
fr. 63 a  obaleným geotexflií mají retenční kapacitu cca 516 m3.  

Zdroj emisí
Emise NOX Emise PM10 Emise benzenu Emise BaP

g/s kg/rok g/s kg/rok g/s kg/rok mg/s g/rok

Parkovací a 
odstavná 
stání v areálu

0,071069 1120,6 0,01407 221,82 0,00046 7,286 0,001054 16,6
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 Staveniště haly B: Srážky zachycené na střechovitě vyspádované upravené pláni ke 
dvěma obvodovým příkopům ve spádu se nejprve zadrží v jejich  retenčním prostoru a následně se 
budou pomalu vsakovat a regulovaným odtokem  2x1 l/s budou případně odváděny do stávajícího 
příkopu u silnice III/13521 Vsakovací příkopy o rozměrech 235x2x2 m a 270x2x2 m vyplněné štěrkem 
fr. 63 a  obaleným geotexflií mají retenční kapacitu cca 527 m3.  
 Staveniště haly C : Srážky zachycené na střechovitě vyspádované upravené pláni ke 
dvěma obvodovým příkopům ve spádu se nejprve zadrží v jejich  retenčním prostoru a následně se 
budou pomalu vsakovat a regulovaným odtokem 2x1 l/s budou případně odváděny do stávající 
vodoteče v nivě území. Vsakovací příkopy o rozměrech 326x2x2 m a 257x2x2 m vyplněné štěrkem fr. 
63 a  obaleným geotexflií mají retenční kapacitu cca 608 m3.  
 Staveniště haly D: Srážky zachycené na střechovitě vyspádované upravené pláni ke 
dvěma obvodovým příkopům ve spádu se nejprve zadrží v jejich  retenčním prostoru a následně se 
budou pomalu vsakovat a regulovaným odtokem do 1 l/s budou případně odváděny do stávajícího 
příkopu u silnice III/13521 Vsakovací příkopy o rozměrech 267x2x2 m a 258x2x2 m vyplněné štěrkem 
fr. 63 a  obaleným geotexflií mají retenční kapacitu cca 548 m3.  

• Období provozu 
B.III.2.1 Splaškové odpadní vody 
 Splaškové vody budou vznikat v sociálním zázemí, případně v kuchyni administrafvních 
přístavků hal a budou vedeny v severní čásf gravitačním potrubím v zemi přes revizní šachty do 
sběrné stoky DN300. V jižní čásf se budou čerpat tlakovým potrubím pod silnicí do gravitačního 
sběrače. Sběrná stoka bude novou přípojkou napojena na stávající gravitační splaškovou kanalizaci. 
Produkované splaškové vody jsou standardního charakteru komunálních vod a budou splňovat 
provozní řád veřejné kanalizace pro ČOV Soběslav, jejíž kapacita je dostatečná. Produkce splaškových 
vod bude odpovídat předpokládané spotřebě pitné vody tj. celkem ze všech 4 hal 44 600 m3/rok. 
 Splaškové vody s obsahem tuku vznikající při myh nádobí v kuchyních administrafvních 
vestaveb budou předčištěny v odlučovači tuků umístěném vně hal v blízkosh kuchyní. Jídlo bude 
zajišťováno z externích zdrojů, neuvažuje se zde s jeho přípravou. Maximální kapacita každé výdejny 
jídla je uvažována na 350 jídel/den. Je navržen odlučovač tuků s maximální koncentrací EL na odtoku 
100 mg/l, jmenovitá velikost odlučovačů je navržena 6l/s s kalovou jímkou 500 l. 
B.III.2.2. Technologické odpadní vody 
 V této fázi projektové přípravy není počítáno s produkcí průmyslových odpadních vod, není 
zahm známa konkrétní náplň jednotlivých hal. V případě, že některý z nájemců bude při své výrobní 
náplni produkovat odpadní vody bude jejich likvidace na ČOV Soběslav probíhat v souladu s 
kanalizačním řádem ČOV.  
B.III.2.3. Srážkové vody 
 Čisté dešťové vody ze střech všech 4 hal budou odděleny od dešťových vod z areálu, které 
mohou být znečištěny ropnými látkami. Dešťové vody z manipulačních ploch pro nákladní automobily 
a parkoviště budou odkanalizovány samostatnou chráněnou kanalizací a před zaústěním do dešťové 
kanalizace předčištěny v odlučovačích ropných látek s dostatečnou kapacitou, které zabrání 
havarijnímu úniku ropných látek a díky sorpčnímu stupni zajish vyčištění na hodnotu NEL pod 0,2 mg/
l. Napojení přípojek od jednotlivých objektů je řešeno tak, aby množství a kvalitu vypouštěné vody 
bylo možné v případě potřeby kontrolovat. Dešťové vody ze střech budou odvodňovány přímo do 
dešťové kanalizace s vyústěním do dešťové kanalizace a dále do suchých poldrů. 
Dešťová kanalizace nechráněná - vnitroareálovou dešťovou kanalizaci tvoří stoky a přípojky v 
dimenzích DN 150 až DN 800. Do dešťové kanalizace jsou napojeny přípojky dešťové kanalizace z 
objektů, uličních vpush a odvodňovacích drénů. Dešťové vody ze střechy hal budou jímány střešními 
vpustěmi a odváděny podtlakovým a gravitačním systémem. Odpadní potrubí bude vedeno pod 

						S t r á n k a 	|	 																																																																																																									Ing.	Hana	Pešková	-		DHW	s.r.o.28



Průmyslová	zóna	Soběslav	
Oznámení	podle	zákona	č.100/2001	Sb.,	přílohy	č.3

vazníky pod úžlabím střechy a svedeno při krajních řadách sloupů. Zde bude v úrovni podlahy 
napojeno na beztlaké kanalizační svody. Přístavby haly a ostatní stavební objekty s výškou která 
neumožňuje podtlakové odvodnění budou odvodněny gravitačně.  
Dešťová kanalizace kontaminovaná - srážkové vody z parkovacích a manipulačních ploch jsou 
odkanalizovány chráněnými stokami do odlučovačů ropných látek. Navržené jsou odlučovače 
třístupňové - 1 stupeň je gravitační odlučovač, 2. pak koalescenční filtr a 3. sorpční filtr a jsou řazeny 
podle normy do třídy Ls, která zaručuje max. přípustný obsah lehkých kapalin na výstupu po 0,2 mg/l. 
Parkoviště pro nákladní automobily a manipulační plochy jsou odvodněny odvodňovacími žlaby.   V 
každém areálu je navržena jedna stoka kontaminované dešťové vody, která je zakončena 
odlučovačem ropných látek.   
 Přípojka dešťové kanalizace vedená ze střech všech 4 hal a zpevněných ploch bude zaústěna 
do koryta stávajícího bezejmenného toku (ID10281995), které je zaústěno do retenční nádrže v areálu 
firmy Rašelina a.s. Na stávajícím suchém korytu budou vybudovány 2 suché poldry o kapacitách 5 400 
m3 a 7 500 m3 (napojené jsou za sebou troubou B,D 800), které budou schopny zadržet přívalové 
dešťové vody z celého území. Jsou navrženy jako 2 otevřené retenční nádrže bez možnosf vsakování z 
důvodu vysoké hladiny podzemních vod. Budou mít regulovaný odtok max. 10 l/s, dešťové vody 
budou do retenčních nádrží přiváděny výústním objektem a odváděny odtokovým objektem, který 
bude tvořen kalovou jímkou s česlemi, vyspádovanou odtokovou trubkou a dále prefabrikovanou 
šachtou s regulací odtoku s bezpečnostním přepadem.  

B.III.3. Odpady 

• Období výstavby 
 Při vlastních stavbě hal dojde k produkci odpadů běžných pro stavební činnosf. Se vzniklými 
odpady při výstavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho 
prováděcími vyhláškami. Nakládání s odpady vznikajícími při stavební činnosf bude zajišťovat 
původce, tedy zhotovitel stavby. Odpady budou předány oprávněné osobě k jejich převzeh a 
odstranění. Co největší množství odpadů bude recyklováno a využito jako druhotná surovina. Bude 
uplatňována povinnost předcházení vzniku odpadů a také jejich přednostního využih před 
odstraněním. Materiálové využih odpadů bude mít přitom přednost před jiným využihm. 
 V rámci zařízení staveniště se nenavrhuje samostatná skládka odpadů vznikajících při stavební 
a montážní činnosf. Tyto budou shromažďovány v závislosf na postupu výstavby na místě 
stanoveném vedením stavby a bezprostředně likvidovány. 
 V tomto období budou vznikat především odpady kategorie „O“ – ostatní odpad. Nelze 
vyloučit ani vznik odpadů kategorie „N“ – nebezpečný odpad, ale to pouze v menším množství.  
 V této fázi nelze s jistotou určit množství odpadů vzniklých v období výstavby. Následující 
přehled odpadů je orientační a je možné, že některé druhy odpadů v tomto období vůbec 
nevzniknou. Ke kolaudaci bude předložen zhotovitelem stavby způsob nakládání s odpady, neboť je 
po dobu výstavby jejich původcem. 

Tab. č.14: Předběžný přehled odpadů vzniklých v období výstavby (odhad množství na 1 halu) 

Kód	
odpadu Druh	odpadu Kategorie

Předpokládané	
množství	(t) Způsob	nakládání

15	01	01 Papírové	a	lepenkové	obaly Ostatní 2 Recyklace

15	01	02 Plastové	obaly Ostatní 1,5 Recyklace

15	01	03 Dřevěné	obaly Ostatní 2 Recyklace

15	01	04 Kovové	obaly Ostatní 0,5 Recyklace

17	01	01 Beton Ostatní 1 Recyklace
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• Období provozu 
 Při vlastním provozu nového areálu budou produkovány odpady převážně charakteru 
„ostatních“ (komunální odpad, odpadní plasty). Jedná se o odpady převážně využitelné, s nutnosh 
separovaného sběru a skladování. V provozovnách bude zajištěno jejich třídění. Odpady charakteru 
„nebezpečných“ budou vznikat z údržby objektů a budou odděleně shromažďovány a zneškodňovány 
odborně způsobilou firmou. Pokud bude některý z nájemců produkovat jiné nebezpečné odpady, 
které zde nejsou uvažovány, zajish si jejich řádnou likvidaci dle platné legislafvy.   
 Se všemi odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a 
jednotlivými souvisejícími prováděcími předpisy. Provozně bude zajištěno předcházení vzniku odpadů, 
třídění, bude omezováno jejich množství a nebezpečné vlastnosf. Přednostně bude zajištěno jejich 
využih před odstraněním. Vzniklé odpady „O“ i „N“ budou předávány oprávněným osobám. 
 V této fázi nelze s jistotou určit množství odpadů vzniklých při provozu hal. Následující 
přehled odpadů je orientační a je možné, že některé druhy odpadů vůbec nevzniknou. 

 Tab.č.15: Odpady vzniklé z provozu areálu (odhad množství na 1 halu) 

17	01	02 Cihly Ostatní 1 Recyklace

17	01	04 Sádrová	stavební	hmota Ostatní 1 Recyklace

17	01	07	 Směsi	nebo	oddělené	frakce	betonu,	cihel,	
keramiky	bez	NL

Ostatní 0,2 Využig

17	02	01 Dřevo Ostatní 0,5 Využig

17	02	02 Sklo Ostatní 0,5 Recyklace

17	02	03 Plasty Ostatní 0,5 Recyklace

17	03	01 Asfaltové	směsi	obsahující	dehet Nebezpečné 1 Odstranění

17	03	02 Asfaltové	směsi	neuvedené	pod	číslem	17	03	
01

Ostatní	 0,1 Recyklace,	
odstranění

17	04	05 Železo	a	ocel Ostatní 0,2 Recyklace

17	04	07 Směsné	kovy Ostatní 0,3 Recyklace

17	04	11 Kabely	neuvedené	pod	17	04	10 Ostatní 0,1 Recyklace

17	05	04 Zemina	a	kamení	neuvedené	pod	číslem	17	
05	03

Ostatní 1 Recyklace,	využig

17	08	02
Stavební	materiály	na	bázi	sádry	neuvedené	

pod	číslem	17	08	01 Ostatní 0,2
Recyklace,	
odstranění

20	02	01 Biologicky	rozložitelný	odpad Ostatní 1,5 Využig,	
odstranění

20	03	01 Směsný	komunální	odpad Ostatní 2 Odstranění

Kód	
odpadu Druh	odpadu Kategorie

Předpokládané	
množství	(t)

Způsob	
nakládání

13	02	05 Nechlorované	minerální	motorové,	převodové	a	
mazací	oleje

Nebezpečné 1 Odstranění

15	01	01 Papírové	a	lepenkové	obaly Ostatní 6 Recyklace

15	01	02 Plastové	obaly Ostatní 6 Recyklace

15	01	03 Dřevěné	obaly Ostatní	 4 Recyklace,	využig

15	01	06 Směsné	obaly Ostatní 4 Odstranění

15	01	10 Obaly	obsahující	zbytky	nebezpečných	látek	nebo	
obaly	těmito	látkami	znečištěné

Nebezpečné 1 Odstranění
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B.III.4. Hluk a ostatní 

B.III.4.1. Hluk 

• Období výstavby 
 Během realizace stavby hal dojde nepochybně ke zvýšení akusfckého zahžení lokality. 
Výstavba každé z hal bude trvat cca 1 rok, v jejím průběhu bude docházet k různé intenzitě hlukového 
zahžení. Zdrojem hluku bude činnost stavebních mechanismů a doprava související se samotnou 
výstavbou. Výraznější hlukové zahžení bude na počátku stavby v době provádění hrubých a 
přípravných prací, v dalších fázích výstavby bude hlukové zahžení nižší. V této fázi přípravy stavby není 
určeno nasazení stavebních mechanismů ani konkrétní technologie výstavby. Zhotovitel stavby musí v 
průběhu výstavby respektovat hlukové limity v chráněném venkovním prostoru staveb dané NV č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stroje emitující hluk ve 
vzdálenosf 1 m o hodnotě LAeq,8h převyšující 75 dB by neměly být provozovány (v době denní) ve 
vzdálenosf menší, než cca 15 m od chráněného venkovního prostoru staveb a stroje emitující hluk ve 
vzdálenosf 1 m o hodnotě LAeq,8h převyšující  90 dB by neměly být provozovány (v denní době) ve 
vzdálenosf menší, než cca 30 m od chráněného venkovního prostoru staveb. Hygienické limity hluku 
budou při stavbě respektovány i na trasách přístupových komunikací na staveniště a případných 
objízdných trasách.  
 Vzhledem k tomu, že souvislá obydlená zástavba je v dostatečné vzdálenosf od areálu a 
k tomu, že doprava související ze stavbou bude vedena mimo obytnou zástavbu (přípojka na dálnici D 
3) nelze očekávat významné zahžení obyvatelstva.  

•     Období provozu 
Pro kvanffikaci ovlivnění akusfcké situace v lokalitě po zprovoznění hal byla zpracována v 

únoru 2020 firmou Zenkl CB s.r.o. hluková studie (zakázka č. 20020, zpracovala ing. Eliška Bůžková). 
Hluková studie je v plném znění v příloze H.3.III. 
Hluk z provozu 
 Zdrojem hluku v provozu budou výstupy vzduchotechniky a dieselagregáty (v provozu v 
případě výpadků el. energie).  
Hluk z dopravy 

Hlavní skupinu zdrojů hluku tvoří mobilní zdroje hluku, které se pohybují na veřejných 
komunikacích. Charakter hluku emitovaný těmito zdroji je přerušovaný a proměnný. Doprava 
obsluhující provozovnu se na veřejných komunikacích stává součásh běžné dopravy. Jako vstupní 
údaje byla zadána dopravní zátěž prognózovaná Dopravně-inženýrským posouzením generované 
dopravní zátěže (viz příloha H.3.V). V skutečnosf se předpokládá, že ke každé z hal bude přijíždět cca 
100 nákladních automobilů a 300 osobních automobilů denně. 

Areál průmyslové zóny bude napojen na silnici III/13521, která byla pro výpočet hlukové 
studie rozdělena na západní úsek - na Soběslav a na východní úsek - na Chlebov. Nákladní doprava za 

15	02	02
Absorpční	 činidla,	 filtrační	 materiály,	 čisgcí	
t kan iny	 a	 ochranné	 oděvy	 zneč i š těné	
nebezpečnými	látkami

Nebezpečné 3 Odstranění

19	08	09 Směs	 tuků	 a	 olejů	 z	 odlučovače	 tuků	 obsahující	
pouze	jedlé	oleje	a	jedlé	tuky

Ostatní 4 Odstranění

19	08	10 Směs	 tuků	 a	 olejů	 z	 odlučovače	 tuků	 obsahující	
neuvedené	pod	číslem	19	08	09

Nebezpečné 0,5 Odstranění

20	02	01 Biologicky	rozložitelný	odpad Ostatní 0,8 Využig,	
odstranění

20	03	01 Směsný	komunální	odpad Ostatní 20 Odstranění

20	03	03 Uliční	smetky Ostatní	 2 Odstranění
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areálu bude vedena ze silnice III/13521 na východ, kde se cca po 50 m napojí na stávající účelovou 
komunikaci vedenou na sever podél dálnice D3, na níž se cca po 1 km napojí (Exit 95). Exit 95 
mimoúrovňově kříží silnice II/135. Výpočet hlukové zátěže byl proveden u 4 obytných objektů 
nejbližších areálu a komunikacím, kde bude zvýšena intenzita dopravy. Majoritním zdrojem hluku v 
lokalitě je dálnice D3. Hlukový limit pro danou lokalitu je LAEQ= 60 dB v denní době a 50 dB v noční 
době. Hluková studie konstatuje na základě provedených výpočtů dodržování hygienických limitů pro 
hluk.  

Tab. č.16: Vypočtené hladiny akusdckého tlaku hluku z provozu a dopravy areálu (zdroj: Hluková studie, příloha H.3.III 

 
obr. č. 10: Zákres nejbližší obytné zástavby (4 body, zdroj: Hluková studie, příloha H.3.III) 

B.III.4.2. Vibrace a záření 
Lehká průmyslová výroba a skladování nepatří mezi zdroje vibrací o hodnotách a frekvencích, 

které by překračovaly povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny příslušnými předpisy na ochrany 
veřejného zdraví nebo by měly vliv na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů v okolí provozu a 
rovněž není zdrojem ionizujícího ani elektromagnefckého záření. V objektech nebude nakládáno 
s radioakfvním materiálem či radioakfvními odpady.   

B.III.4.3. Radon 
  Stavby budou dle potřeby chráněny prof pronikání radonu hydroizolací s funkcí 
profradonové ochrany. 

B.III.4.4. Jiné výstupy 
 Nejsou známy žádné jiné výstupy než výše uvedené. 

č. bodu výška LAEQ  (den 6-22 
hod.)

LAEQ (noc 22-6 
hod.)

1 6 m 53,7 dB 47,2 dB

2 8 m 43,9 dB 38,9 dB

3 2,5 m 44,7 dB 32,3 dB

4 6 m 54,9 dB 46,3 dB
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B.III.5. Rizika havárií 

 Riziko havárií většího rozsahu způsobených provozem hal nelze předpokládat. Sice zcela 
vyloučit vznik havárie nelze, ale vzhledem k charakteru objektu by šlo pouze o méně závažné havárie. 
Pokud budou využívány závadné látky v takové míře, že by mohly být jejich únikem poškozeny vody 
bude zpracován Plán opatření pro případy havárie vzniklé při nakládání se závadnými látkami podle 
zákona č.254/2001 Sb., o vodách a podle vyhlášky č.450/2005 Sb., 
 Provoz automobilů má rizika spojená s únikem ropných látek z dopravních prostředků. Jelikož 
se budou automobily pohybovat po zpevněných plochách, bude případný únik ropných látek sanován 
s poměrně nízkým rizikem proniknuh ropných látek do prostředí (do podloží, podzemních nebo 
povrchových vod). Rizika většího úniku nebezpečných látek z dopravních prostředků zde nejsou. 
 Je nezbytné udržovat veškerá technická zařízení v odpovídajícím technickém stavu a zamezit 
tak vzniku zkratu a požáru. Všichni pracovníci budou pravidelně proškolováni, aby bylo zamezeno 
vzniku havárie selháním lidského faktoru. Požár lze považovat za nejvýznamnější riziko spojené 
s přímým ohrožením osob nacházejících se v objektech nebo v bezprostředním okolí. Při požáru může 
dojít ke vzniku toxických produktů spalování a k ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel i mimo 
objekty. Minimalizace možnosf vzniku požáru a v případě vzniku jeho rychlá likvidace bude řešena 
standardními profpožárními opatřeními.   
 Stavební a technické řešení objektů by mělo zajisft ochranu životního prostředí při běžných 
nehodách a haváriích. Objekty areálu budou vybaveny standardním souborem pomůcek a materiálů 
k řešení havarijních situací (úniky kapalných látek apod.). 
 Vzhledem k typu posuzovaného záměru lze hodnoft rizika případných havárií jako nízká.  

B.III.6. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy, zásahy do krajiny) 

 V souvislosf s výstavbou budou provedeny terénní úpravy, které nebudou významné. 
Umístění čtyř hal s větším objemem bude zásahem do krajiny, který je posouzen v následujících 
kapitolách (ochrana krajinného rázu).   

						S t r á n k a 	|	 																																																																																																									Ing.	Hana	Pešková	-		DHW	s.r.o.33



Průmyslová	zóna	Soběslav	
Oznámení	podle	zákona	č.100/2001	Sb.,	přílohy	č.3

ČÁST C   

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

C.I. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakterisnk dotčeného  
území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost 

C.I.1. Územní systém ekologické stability 

 Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších čásh 
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií tj. podle rozmanitosf 
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, dle aktuálního stavu krajiny a společenských 
limitů a záměrů určujících současné a perspekfvní možnosf kompletování uceleného systému. Cílem 
ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní čásf krajiny soustavou stabilních a stabilizujících 
ekosystémů.  
 V zájmové lokalitě ani v navazujícím okolí se nenachází žádný prvek ÚSES. Všechny jsou v 
dostatečné vzdálenosf od dotčených pozemků.                                                

C.I.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky a významné krajinné prvky 

C.I.2.1. Zvláště chráněná území 

 Místo realizace záměru není v přímém kontaktu s žádným zvláště chráněným územím. 
Nejbližším velkoplošným chráněným územím je CHKO Třeboňsko vzdálené od lokality záměru cca 9 
km vzdušnou čarou. Nejbližším maloplošným chráněným územím je Přírodní památka Nový rybník u 
Soběslavi, nachází se od záměru také cca 1 km vzdušnou čarou. Předmětem ochrany jsou zde 
plovoucí ostrůvky a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Lokalita záměru je od tohoto zvláště 
chráněného území oddělena komunikací II/135 a obytnou zástavbou. Není propojena vodním tokem. 
Dále se ve vzdálenosf cca 1 km vzdušnou čarou nachází Přírodní památka Lužnice. I tato je od lokality 
záměru oddělena zástavbou města Soběslav a není s lokalitou propojena.  
C.I.2.2. Přírodní parky, významné krajinné prvky a památné stromy 
 Zájmová lokalita není součásh přírodního parku. Významné krajinné prvky (VKP) rozlišuje 
zákon č. 114/1992 Sb., o ochrany přírody a krajiny na VKP vyjmenované v § 3 odst. 1 písm. b) – lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále na VKP, které jsou zaregistrovány příslušným 
orgánem ochrany přírody podle § 6 výše uvedeného zákona.  
 V blízkosf lokality se nenachází žádný významný krajinný prvek, nejbližším je drobný vodní 
tok - bezejmenný potok (ID 118590004200) vytékající z rybníka v lokalitě V klínech o délce 1 km, který 
je přítokem Černovického potoka. Protéká severně od lokality a není s ní propojen. Dále se v blízkosf 
pozemků dotčených stavbou nachází vodní tok - bezejmenný potok (ID118590000002) o délce 0 km, 
který je zaústěn do retenční nádrže podniku Rašelina Soběslav a.s., jedná s o umělé koryto vodního 
toku, které odvodňuje pozemky nad stávající průmyslovou zónou. Jedná se sice dle vodohospodářské 
evidence o vodní tok, ale jedná se o umělé, vybudované koryt bez ekologicko-stabilizační funkce v 
krajině. 
 V lokalitě záměru ani v nejbližším okolí nejsou evidovány žádné památné stromy.    

C.I.3. Evropsky významné lokality, ptačí oblasn 

Příslušný orgán ochrany přírody, kterým je Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví, vyloučil vliv tohoto záměru na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasf (viz příloha H.2). 
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Na lokalitě se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Nejbližší evropsky 
významná lokalitě je EVL Lužnice a Nežárka CZ0313106 západním směrem od dotčené lokality (ve 
vzdálenosf cca 1 km vzdušnou čarou).  

C.I.4. Území historického, kulturního nebo archeologického významu  

 V zájmové lokalitě ani v nejbližším okolí se nenachází žádná významná archeologická lokalita 
či archeologické naleziště. Nenachází se zde ani území s archeologickými nálezy (ÚAN), ani významná 
archeologická lokalita či archeologické naleziště. Pro dotčené území nebyly stanoveny podmínky 
vyplývající z památkové ochrany území. Lokalita není plošně památkově chráněna.   

C.I.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zakžení a staré ekologické zátěže 

 Zájmová lokalita se nachází v zemědělsky využívané krajině, nachází se mezi nově 
vybudovanou dálnicí D3 a průmyslovou zónou v Soběslavi. Území je zatěžované jak dopravou po 
dálnici, tak průmyslovou zátěží, i když v průmyslové zóně převažuje lehký průmysl a sklady.   
 Ve stávající průmyslové zóně v areálu firmy Impregnace Soběslav s.r.o. se nachází stará 
ekologická zátěž - kontaminovaný areál JČDZ a.s. Soběslav ID - lokality 15170001. Hlavní výrobní 
činnosh podniku je tlaková impregnace dřevěných telegrafních sloupů a železničních pražců 
kreosotovým olejem a roztokem solí těžkých kovů. Závod byl budován od roku 1914. Impregnace 
starou technologií probíhala do roku 1982 poté byla nahrazena novou impregnační linkou a novými 
impregnačními látkami s minimálním obsahem nebezpečných polutantů. Demolice staré impregnační 
linky byla provedena v roce 1999-2000 v rámci odstraňování staré ekologické zátěže. Součásh 
demoličních prací byla likvidace nevyužívaných skladovacích nádrží, zčásf zaplněných kreosotovým 
olejem. Rozšiřování kontaminace do okolního prostředí drenážního systému nové impregnace bylo 
znemožněno trvalým odčerpáváním drenážních vod z celého prostoru nové impregnace. Posuzovaná 
lokalita záměru s hmto areálem přímo nesousedí.  
 V území nejsou známy žádné zvláštní extrémní poměry, nenachází se zde svahové nestability 
ani sesuvy. Část lokality, kde jsou navrženy suché poldry s retencí je dle ÚP určena ke zvyšování 
retenční schopnosf území.  
 Při podrobném inženýrskogeologickém a hydrogeologickém průzkumu lokality pro založení 
stavby  (v lednu 2018, firma K+K průzkum s.r.o.) byl proveden také průzkum kontaminace zemin a 
podzemní vody. Z výsledků vyplynulo, že všechny stanovené koncetrace sledovaných polutantů (dle 
vyhlášky č. 294/2005 Sb.), vyjma vysoké koncetrace arsenu (v zeminách nesaturované zóny do 
hloubky 3 m v hodnotách 150 mg/kg sušiny), jsou výrazně pod stanovenými limitními koncentracemi 
dané vyhlášky. Na předmětné lokalitě nejsou zaznamenány žádné výskyty kontaminované zeminy. 
Jejich využih na povrchu terénu v rámci hrubých terénních úprav je bez omezení. Podzemní voda 
odebraná v lokalitě nevykazuje známky znečištění. Dle Metodického pokynu MŽP z roku 2011 za 
indikaci znečištění lze považovat až prokazatelné překročení úrovně přírodního pozadí na konkrétní 
lokalitě. Typickým příkladem je např. arsen, u kterého jsou v ČR vzhledem ke geochemickým 
poměrům běžně vyšší koncentrace v horninovém prostředí než jsou příslušné indikátory znečištění. 
Dle názoru zpracovatelů výše uvedeného průzkumu odpovídá částečně koncentrace arsenu 
přirozenému pozadí lokality.  
 V lednu 2019 bylo vypracováno firmou KHSanace s.r.o. "Posouzení rizikovosf zvýšených 
koncentrací arsenu v zeminách na lokalitě Soběslav - průmyslová zóna "U dálnice" (celé je v příloze 
H.3.VI. Při tomto průzkumu bylo zjištěno, že nadlimitní hodnoty arsenu v porovnání s limitem dle 
vyhlášky č. 294/2005 Sb., se vyskytují zejména  v zeminách jílovitějšího charakteru. Ve všech hlubších 
sondách, kde byl odebrán vzorek na stanovení arsenu, bylo zjištěno, že koncentrační maxima 
přesahující hodnotu 10 mg/kg suš. se nacházejí v hlubších horizontech o charakteru zvětralé pararuly, 
jejího eluvia, případně nadložních jílů. Jediný povrchový vzorek s obsahem nad 10 mg/kg suš. 
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dokumentuje oblast, kde eluvium pararul nápadně vystupuje až na povrch terénu. Arsen je vázán na 
podložní zvětralé pararuly nebo na jejich jílový pokryv a je tedy zjevně přírodního původu a zcela jistě 
se nejedná o kontaminaci způsobenou lidskou činnosh. V hornině bude nejspíše vázán na rudní 
sulfidickou mineralizaci (arsenopyrit).  Koncentrace arsenu ve studované ploše jsou proměnlivé, což 
souvisí s intenzitou rudní mineralizace podložní horniny.  
 Na lokalitě bylo zjištěno, že koncentrace arsenu rostou v sondách, kde byl zjištěn ve vyšších 
koncentracích, od pokryvných orničních vrstev směrem dolů ke skalnímu podloží. Arsen je zde 
přírodního původu a k jeho migraci dochází spíše směrem vzhůru v důsledku orby. Arsen se dále 
vyskytuje v terciérních jílech, které mají vysokou sorpční schopnost, takže zde dochází k jeho 
druhotnému koncentrování. Stopy arsenu v podzemní vodě detekovány byly, ale jeho původ je v 
přirozeném geologickém prostředí.  
 Byla provedena také analýza zdravotního rizika, ze které vyplynulo, že ani maximální 
koncentrace arsenu zjištěné v hlubších polohách by k nepřijatelnému zdravotnímu riziku nevedly. 

C.II. Stručná charakterisnka stavu složek životního prostředí v dotčeném 
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

C.II.1. Ovzduší, klima 

C.II.1.1. Klimafcké podmínky 
 V roce 1971 bylo E.Qui�em zpracováno klimafcko-geografické členění Československa, ve 
kterých vymezil na našem území 3 základní klimafcké oblasf – teplou, mírně teplou a chladnou. Na 
základě chodu a intenzity 14 klimafckých charakterisfk pak vymezil v každé oblasf několik 
podoblash.  
 Podle této rajonizace klimafckých oblash se území nachází v rajonu: MT-7. Rajón se vyznačuje 
normálně dlouhým, mírným, mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím, s mírným jarem a 
mírně teplým podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým 
trváním sněhové pokrývky. Podrobnější údaje jsou uvedeny v následující tabulce. 

                 Tab. č. 17:   Klimadcká charakterisdka podoblasd MT-7 

 Podle Köppenovy klasifikace, která je založena na základě rozdělení ročního průběhu teplot a 
srážek ve vztahu k vegetaci a která je všeobecně ve světě více uznávanou a rozšířenou klasifikací 

MT-7
Počet letních dnů 30 - 40

Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10 °C 140 - 160

Počet mrazivých dnů 110 - 130

Počet ledových dnů 40 - 50

Průměrná teplota v lednu -2 °C až -3°C

Průměrná teplota v červenci 16 – 17°C

Průměrná teplota v dubnu 6 – 7 °C

Průměrná teplota v říjnu 7 – 8 °C

Průměrný počet dnů se srážkami na 1 mm 100 - 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 mm

Srážkový úhrn v zimním období 250 – 300 mm

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80

Počet dnů zamračených 120 - 150

Počet dnů jasných 40 - 50
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klimatu se dotčené území nachází v podtypu podnebí listnatých lesů mírného pásma C~. Průměrná 
teplota nejteplejšího měsíce v tomto podtypu převyšuje 10 °C a teplota nejchladnějšího měsíce je 
mezi -3 až 18 °C. Množství srážek v nejvlhčím letním měsíci je vyšší než toto množství v nejsušším 
zimním měsíci. Teplota nejteplejšího měsíce je menší než 22 °C, přičemž alespoň čtyři měsíce mají 
průměr větší než 10 °C.   
 Odhad stávající imisní situace lze odvodit z pěfletých průměrů imisních koncentrací hlavních 
sledovaných škodlivin  z let 2014 - 2018 (viz tabulka č.18) uvedených na ČHMÚ. Přímo v lokalitě není 
měřící stanice.  

Tab. č. 18: Hodnoty pědletých průměrů imisních koncentrací v letech 2014 - 2018 v zájmové lokalitě (zdroj: ČHMÚ) 

Tab. č. 19: Odhad průměrných imisních koncentrací pro řešenou oblast (zdroj: rozptylová studie - H.3.IV.)  

 Z výše uvedených hodnot vyplývá, že v lokalitě záměru dochází k překračování imisního limitu 
pro benzo(a)pyren. Průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu vykazují na imisních stanicích v ČR výrazný 
sezónní charakter s nejvyššími koncentracemi v topné sezóně, zejména v měsících prosinci a lednu a 
naopak s minimálními až nulovými koncentracemi v letních měsících. V této souvislosf se autor 
rozptylové studie přiklání k názorům, že zdrojem emisí BaP jsou zejména lokální topeniště a reálný 
příspěvek automobilové dopravy obecně k průměrným ročním koncentracím benzo(a)pyrenu je spíše 
okrajový a pravděpodobně nižší, než odpovídá současně používanými emisním faktorům z 
automobilové dopravy z databáze MEFA. 
 U ostatních sledovaných škodlivin lze konstatovat, že lokalita je imisně zahžená průměrně, 
stav odpovídá městskému prostředí v okolí dálnice (dříve silnice I/3). 

C.II.2. Voda 

C.II.2.1. Povrchové vody 
 Dotčená lokalita patří do povodí Labe, oblast povodí Lužnice a Vltava od Lužnice po Otavu, 
Černovický potok - číslo hydrogeologického povodí 1-07-04-0390-0-00. Plocha dílčího hydrologického 
povodí je 15,9 km2.  

	 Jižně hraničí s areálem bezejmenný vodní tok IDVT 10281995, tento vodní tok má v celé své 
délce umělé koryto a slouží i odvodnění pozemků nad stávající průmyslovou zónou, je zaústěn do 
stávající retenční nádrže podniku Rašelina a.s. Erozní báze tvoří Černovický potok vzdálený cca 700 m 
západním směrem. Širší okolí se nachází v povodí řeky Lužnice, která tvoří regionální drenážní bázi a 
protéká v nejbližším místě cca 1000 m západně od zájmového území.  
 Lokalita se nenachází v záplavovém území.  

Imisní koncentrace 
PM10 

Roční průměr (μg/
m3) 

  imisní limit 40

Imisní koncentrace  
PM2,5  

Roční průměr (μg/
m3) 

   imisní limit 25

Imisní koncentrace  
NO2  

Roční průměr (μg/
m3) 

imisní limit 40

Imisní koncentrace  
SO2  

Denní 4 MV 
 (μg/m3) 

imisní limit 125

Imisní koncentrace  
Benzen 

Roční průměr (μg/
m3) 

imisní limit 5

Imisní koncentrace  
Benzo(a)pyren 

Roční průměr (ng/
m3) 

imisní limit 1

20,6 15,7 11,6 10,4 1 1,1

Imisní 
koncentrace 

PM10 
Roční průměr  

(μg/m3) 

Imisní 
koncentrace 

PM10 
36.hodnoty 

denní koncen.  
(μg/m3) 

Imisní 
koncentrace  

PM2,5  
Roční průměr  

(μg/m3) 
 

Imisní 
koncentrace  

NO2  
Roční průměr  

(μg/m3) 

Imisní 
koncentrace  

NO2 
max. hodinová 

koncentrace  
(μg/m3) 

Imisní 
koncentrace  

Benzen 
Roční průměr  

(μg/m3) 

Imisní 
koncentrace  

Benzo(a)pyren 
Roční průměr  

(ng/m3) 

20 - 22 35-38 15 - 17 10-15 80 - 100 0,9 - 1,1 1 - 1,2
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C.II.2.2. Podzemní vody 
 Území je začleněno do hydrogeologického rajonu č. 6510 Krystalinikum v povodí Lužnice. V 
oblasf krystalinika se vyskytuje pouze jeden hlavní kolektor podzemních vod, který je vázán na pásmo 
připovrchového zvětrání pararul spuklinovo-průlinovou propustnosh. V nejsvrchnějších parfích 
přitom převládá průlinová propustnost, která směrem do hloubky vyznívá a na významu přibývá 
puklinová propustnost. Hlubší oběh podzemních vod je již vázán pouze na tektonické linie a na 
přilehlé parfe intenzivněji rozrušených hornin.  
Rozpukání krystalinika lze charakterizovat následovně:  

• Plochy foliace jsou průběžné, rovné až mírně zvlněné, hladké, v připovrchových parfích jsou 
mírně rozevřené i se záteky, v jámě E2 v hloubkách kolem 4-5 m p.t. jsou již sepnuté.  

• Strmé pukliny se směrem SSZ-JJV, které se uklánějí jak k Z tak k V, průběžné v 
několikametrových vzdálenostech, s hustotou cca 20 až 80 cm, jsou velmi málo až málo 
otevřené s pozorovanými záteky, ale i s písčito-jílovitou výplní.  

• Rozpukání ve směru SZ – JV. Pukliny jsou rovněž strmé, s úklony jak k JZ tak k SV. Jsou méně 
průběžné než předchozí, s hustotou 50 cm a více, místy se kumulují do zón s četnosh až 30 cm, 
jsou převážně sepnuté, nerovné a drsné.  
Jak foliace, tak pukliny jsou rozevřeny pouze v mělkém, několik prvních metrů mocném pásmu, 
otevřené pukliny ve větších hloubkách jsou spojeny zřejmě s intenzivnějším tektonickým 
přepracováním.  

 Kolektory v terciérních sedimentech jsou vázány na vložky a různě mocné polohy písků až 
písčitých štěrků oddělovaných málo propustnými až nepropustnými jíly a písčitými jíly. Kolektorských 
poloh směrem k bázi ubývá a k jejich napájení dochází jen velmi pomalou infiltrací v okrajových 
parfích pánve. Komplex miocénních sedimentů představuje prostředí velmi málo propustné až 
nepropustné s hodnotami koeficientu filtrace v řádech 10-7 až 10-8 m/s. 
 Na lokalitě byla v rámci inženýrsko-geologického průzkumu v lednu 2018 firmou K+K průzkum 
s.r.o. vymezena úroveň hladiny podzemní vody v rozmezí 1,00 – 4,85 m pod současným terénem.  

 Na lokalitě je směr proudění od severu k jihu až severoseverovýchodu k jihojihozápadu. 
Generelní směr proudění podzemních vod v širším okolí je od východu k západu k regionální 
odvodňovací bázi - řece Lužnici. Z hlediska chemismu podzemních vod se v okolí Soběslavi vyskytují 
vody dvou základních chemických typů Ca-HCO3 a Ca-SO4. S celkovou mineralizací do 300 mg/l.  
 Řešené území se nenachází v chráněné oblasf přirozené akumulace vod (CHOPAV), nenachází 
se zde ani žádné ochranné pásmo vodního zdroje.   
 Celé k.ú. Soběslav je zařazeno mezi zranitelné oblasn stanovené Nařízením vlády č. 262/2012 
Sb. o stanovení zranitelných oblash a akčním programu. 

C.II.3. Geologie a půda 

C.II.3.1.Geologie  

 Z regionálně geologického hlediska leží zájmové území na rozhraní dvou geologicky rozdílných 
jednotek. Část sledovaného území patří k severovýchodnímu výběžku Třeboňské pánve, a to k jejímu 
okrajovému celku - Soběslavskému příkopu. Část zájmového území náleží k jednotvárné sérii 
moldanubika. Moldanubikum je budováno variskými metamorfity jednotvárné série, převážně 
bioffckými až sillimanifcko-bioffckými pararulami.  
 Soběslavský příkop je dílčí struktura tektonicky založeného sedimentačního prostoru 
třeboňské pánve. Výplň třeboňské pánve je tvořena svrchnokřídovými až terciérními sedimenty. 
Hlavní tektonické linie, omezující pánev oprof moldanubiku, mají směr S - J. Tento směr je často 
narušen příčnými tektonickými liniemi směrů SZ-JV a JZ-SV.  
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 Vzhledem k tomu, že se část lokality nachází na okraji pánve, jsou pánevní sedimenty na 
lokalitě zastoupeny terciérními sedimenty, a to tmavě zelenými až tmavě hnědými písčitými až 
prachovitými jíly a jíly s občasnými vložkami lignitu a zuhelnatělé organické hmoty mydlovarského 
souvrství.  
 V širším okolí jsou terciérní sedimenty jsou překryty kvartérními uloženinami převážně 
fluviálního, deluviofluviálního až deluviálního původu. Litologie těchto sedimentů je velmi pestrá a 
sahá od písčitých jílů až po štěrkopísky a štěrky. V širším okolí se nacházejí také váté písky, sprašové 
hlíny a holocenní náplavy. 
 V dané lokalitě se nenachází žádné ložisko nerostných surovin ani chráněné ložiskové území. 
Území není ani poddolované, na dotčených pozemcích nejsou evidována žádná stará důlní díla.  
C.II.3.2. Půda 
 V tomto území jsou podle M. Tomáška (Půdy ČR, ČGS 2003) hlavním půdním typem 
pseudogleje s hnědými půdami oglejenými. Tyto půdy jsou nejvíce zastoupeny ve středních výškových 
stupních, kde se často střídají s illimerizovanými půdami. Většinou se uplatňují na smíšených 
písčitojílovitých křídových a terciérních sedimentech. Přirozená zemědělská hodnota pseudoglejů je 
nízká, vyžadují úpravu vodního režimu odvodněním.  
 Seznam všech pozemků náležejících do ZPF včetně uvedení bonitované půdně ekologické 
jednotky (BPEJ) u každého dotčeného pozemku a zařazení do tříd ochrany půd je uveden v kapitole 
B.II.1.1. v tabulce č.2 a č.3. Na zájmové ploše se nachází tyto hlavní půdní jednotky:  

29 Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách,  
 svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až   
středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry 
53   Pseudogleje pelické, planické, modální, kombické, kambizemě oglejené na těžších   
 sedimentech limnického tercieru, středně těžké až středně těžké s těžší spodinou, pouze  
 ojediněle středně skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamokřené. 
58  Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo  
 středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níž než 1 m, vláhové poměry po  
 odvodnění příznivé 

 Pro posuzovaný záměr byl vyhotoven pedologický průzkum ( firma ENVIPAS, bžezen 2020, viz 
příloha H.3.II.6). V rámci tohoto byla zmapována zájmová lokalita pomocí celkem 20 sond. V horních 
částech lokality byly zjištěny převážně hlinité až písčitohlinité půdy bez znatelného ovlivnění 
kulturních horizontů podzemní vodou (bez oxidačně – redukčních znaků). V nejvyšších parfích (sonda 
1, 8 až 12) byla prokázána skeletovitost, která byla znatelná i na povrchu půdy.  
 V ploše území zahrnující pedologické sondy č. 5, 6 a 7 prokazatelně došlo k navezení 
vytěženého rybničního nebo říčního sedimentu a jeho rozhrnuh na hodnocenou plochu. Na povrchu 
byly jasné znaky biologického materiálu, který je charakterisfcký pro tento sediment. Byl stále 
znatelný „bahnitý odér“ a tmavší barva navezeného horizontu.  
 V níže položených navazujících svazích se zvyšuje vliv podzemní vody, který se prokazuje 
oxidačně- redukčními znaky v půdním horizontu. V nejníže položených částech (sonda 3, 14, 15, 17, 
18) již prokazatelně podzemní voda stoupala do orničního horizontu a vytvářela až glejový horizont 
(sonda 16). 
 Z hlediska zrnitosf byla převážná část pedologických sond zrnitostně lehčí, s obsahem písčité 
frakce či celého písčitého horizontu. Struktura kulturních horizontů byla v naprosté většině 
drobtovitá, se znaky prokořenění.  
Odňaty budou půdy těchto tříd ochrany: 
I. třída ochrany: bonitně nejcennější půdy v jednotlivých  klimafckých regionech, převážně v plochách 
rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu 
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pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně 
pro liniové stavby zásadního významu. 
II. třída ochrany - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimafckých regionů 
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy 
vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně 
zastavitelné. 
III. třída ochrany - půdy s průměrnou produkční schopnosh a středním stupněm ochrany, které je 
možno v územním plánování využít event. pro výstavbu. 
IV. třída ochrany - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopnosh v rámci příslušných 
klimafckých regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu.  
 Půdy I. a II. třídy ochrany, tedy půdy kvalitní, které není možné podle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně ZPF vyjímat ze ZPF, výjimkou je, pokud je tento zábor odsouhlasen v rámci územního plánu. 
V tomto případě je záměr plně v souladu s ÚP Soběslav.   

C.II.3.3.Radon 
 Dle mapy radonového indexu (Česká geologická služba) se zájmové území nachází v oblasf 
středního rizika.  

C.II.4. Fauna, flóra a ekosystémy 

 Podle biogeografického členění krajiny (Culek a kol. 1996) patří dotčená lokalita do 1.31 
Třeboňského bioregionu, který leží na jihovýchodě jižních Čech, zabírá geomorfologický celek 
Třeboňská pánev (bez Lišovského prahu) a výběžky Křemešnické vrchoviny a Táborské pahorkafny, má 
plochu 1 720 km2. Bioregion je tvořen pánví vyplněnou kyselými sedimenty, s rozsáhlými 
podmáčenými sníženinami s přechodnými rašelinišf. Biota je do značné míry azonálního charakteru, 
zvláště převažující mokřadní a psamofilní společenstva. Pro popis podmínek přímo dotčené lokality je 
přesnější nižší jednotka bioregionu tzv. biochora, která vychází z potenciálních podmínek krajinné 
sféry a vyznačuje se i svébytným zastoupením aktuálních biocenóz. Na dané lokalitě se nachází 
biochora 4Ro Vlhké plošiny na kyselých horninách 4. vegetačního stupně. 
C.II.4.1. Flóra 
 Flóra tohoto bioregionu je bohatá, s celou řadou exklávních prvků a do značné míry se 
vymyká běžné hercynské květeně středních poloh. 

Potenciální přirozenou vegetaci (Neuhäuslová 2001) zde tvoří biková a/nebo jedlová 
doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, AbieI- Quercetum). Potenciální přirozená vegetace 
je vegetace, která by se vytvořila v určitém území v určité časové etapě za předpokladu vyloučení 
jakékoli další činnosf člověka a odráží vlastnosf stanoviště. Rekonstruovaná přirozená vegetace 
respektuje původní, člověkem během historické doby nezměněné stanovištní podmínky. Tato 
doubrava představuje edafický klimax na živinami chudých substrátech v planárním a zvláště kolinním 
stupni se subkonfnentálním klimatem.  

Podle regionálního fytogeografického členění spadá území do fytogeografické oblasf 
Mezofyfka, obvod Českomoravské mezofyfkum, okres 39 - Třeboňská pánev. Při mapování biotopů  
AOPK nebyl v dotčené lokalitě žádný biotop zapsán.  
 Vzhledem k době zadání projektu byl proveden pouze orientační biologický průzkum lokality v 
srpnu 2019 a v dubnu 2020. S ohledem na to, že záměr je umístěn na intenzivně obhospodařované 
zemědělské plochy bez přírodních ploch, je tento průzkum dostačující, odpovídá stavu a využívání 
dotčené lokality. V Nálezové databázi AOPK zde není evidován žádný zvláště chráněný druh rostlin. 
Pro danou lokalitu je charakterisfcká nízká druhová bohatost druhů vyšších rostlin, převažuje 
zastoupení kulturních zemědělských porostů (orná půda s využíváním herbicidů) a silně 
ruderalizovaných nitrofilních porostů podél umělého koryta bezejmenného potoka, který slouží k 
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odvádění povrchových vod z okolních zemědělských pozemků a byl upraven nedávno v souvislosf s 
výstavbou dálnice D3. Nízká druhová pestrost vegetace je podmíněna dlouhodobým intenzivním 
zemědělským obhospodařováním a malou pestrosh geologického substrátu. Převazují biotopy silně 
ovlivněné nebo vytvořené člověkem tj. typ X, konkrétně X2 (polní kultury), X13 (nelesní výsadby 
listnatých a jehličnatých dřevin na původních polích případně trávnících), X14 (vodní toky a nádrže 
bez ochranářsky významné vegetace). Lokalita je poznamenána nedávnou výstavbou dálnice D3. 
 Lemy polí jsou eutrofizované, porostlé ruderálními druhy, vzrostlé dřeviny zde chybí: v 
porostu převažuje chrasfce rákosovitá (Phalaris arundinacea) a zlatobýl kanadský (Solidago 
canadiensis), dále se zde nachází bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), svízel přítula (Galium 
aparine), kopřiva dvoudomá (Urdca dioica), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), lopuch větší 
(Arcdum lappa), pcháč obecný (Cirsium vulgare), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), lipnice obecná 
(Poa trivialis), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum eladus), jílek vytrvalý (Lolium perenne), šťovík tupolistý 
(Rumes obtusifolius), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), komonice bílá (Melilotus albus), 
škarda dvouletá (Crepis biennis), akát bílý (Robinia pseudoakacia), bez černý (Sambucus nigra). 
 Umělé koryto bezejmenného toku je po nedávné úpravě, převažuje zde nitrofilní vegetace: 
zlatobýl kanadský (Solidago canadiensis), chrasfce rákosovitá (Phalaris arundinacea), pcháč obecný 
(Cirsium vulgare), kopřiva dvoudomá (Urdca dioica), zblochan vodní (Glyceria maxima), skřípina lesní 
(Scirpus sylvadcus).    
 Záměr zasahuje do biotopu dřevin rostoucích mimo les - jedná se o pozůstatek stromořadí 
podél komunikace III/13521 Soběslav-Chlebov. Z důvodu potřeby kácení těchto dřevin byl 14. 4. 2020 
vyhotoven Znalecký posudek č. 2/12/2020 soudním znalcem ing. Petrem Fukou (znalec z oboru 
ochrany přírody se specializací na hodnocení stafckého a zdravotního stavu dřevin). Dle tohoto 
posudku se v hodnocené lokalitě nenachází žádné sadovnicky cenné dřeviny. Většina z hodnocených 
stromů je již ve fázi pokročilé senescence. Ke kácení, i s přihlédnuhm k jejich provozní bezpečnosf, je 
navrženo celkem 9 stromů. Jedná se o stromy označené na obr. č. 4 čísly 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. U 
stromů č. 2, 4 a 5 je navržen zdravotní řez a jejich ponechání na místě. Jak je výše uvedeno záměr 
stavby a zejména plošná úprava výšky terénu je s ponecháním stromů zcela neslučitelná. Tento fakt se 
ovšem v zájmové lokalitě týká pouze stromu č. 9, jenž by jinak bylo možné ponechat. Ostatní stromy 
dotčené navrhovanou stavbou (č. 6, 7, 8, 10, 11 a 12) jsou i bez jejího přímého vlivu již zcela 
neperspekfvní či provozně nebezpečné. Kácení bude kompenzováno novou výsadbou ve formě 
stromořadí, které bude kompozičně navazovat na stávající stromořadí lemující komunikaci k Soběslavi. 
C.II.4.2. Fauna 
 Fauna Třeboňského bioregionu je hercynská se západními vlivy. Vzhledem k době zadání 
projektu byl proveden pouze orientační biologický průzkum lokality v srpnu 2019 a v dubnu 2020. S 
ohledem na to, že záměr je umístěn na intenzivně obhospodařované zemědělské plochy bez 
přírodních ploch, je tento průzkum dostačující, odpovídá stavu a využívání lokality. Z hlediska počtu 
zaznamenaných druhů živočichů lze hodnoft lokalitu jako spíše průměrnou. Lokalita nenavazuje 
přímo na přírodní rostlinná společenstva s vyšší biodiverzitou, je poznamenaná nedávno výstavbou 
dálnice D3. 
 Z hlediska bezobratlých je větší část lokality tvořena intenzivně ošetřovanou ornou půdou s 
využíváním pesfcidů, což se významně projevuje na druhovém složení. Vhodné stanoviště lze nalézt 
pouze na okrajích polí podél komunikací. Pro některé druhy obratlovců, především ptáků, je lokalita 
hlavně potravním biotopem, ne všechny zaznamenané druhy ptáků zde hnízdí. Lokalita nemá vhodná 
stanoviště pro vyšší obratlovce a plazy. Obojživelníci se mohou vyskytovat v umělém korytě potoka, 
který se nachází mimo vlastní pozemky stavby, ale budou sem odváděny čisté dešťové vody z areálu a 
ve spodní čásf budou vybudovány suché poldry. 
 V Nálezové databázi AOPK je zde registrován výskyt 2 zvláště chráněných druhů ptáků: 
břehule říční (Riparia riparia) - jde o nález o roku 2013 v deponii zeminy u stavby D3, nyní zde již 
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nejsou vhodné podmínky pro výskyt tohoto druhu. Dále je zde evidován výskyt vlašťovky obecné 
(Hirundo rusIca),tento druh byl zaznamenán jižně od plánovaného areálu, lokalitu využívá jako 
potravní biotop, hnízdní možnosf zde nejsou. Dále je zde v Nálezové databázi registrován výskyt 
poštolky obecné (Falco dnnunculus) a káně lesní (Buteo buteo), tyto druhy mohou zemědělské 
pozemky využívat jako potravní biotop.  
 Bezobratlí (sběr smýkáním, přímé pozorování): páteřníček černavý (Cantharis nigricans), 
nosatčík obecný (Protapion apricans), střevlík zlatolesklý (Carabus auronitens), chroustek letní 
(Amphimallon solsddale), kněžice rudonohá (Pentatoma rufipes), klopuška hajní (Apolygus locurum), 
zlatoočka obecná (Chrysoperla carnea), kloš jelení (Lipoptena cervi), pestřenka pruhovaná (Episyrphus 
balteatus), pěnodějka obecná (Philaenus spumarius), kobylka zelená (Texgonia viridissima), cvrček 
polní (Gryllus campestris), běžník koprefnový (Misumena vada). Motýli: bělásek zelný (Pieris 
brassicae), bělásek řepkový (Pieris napi), hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia). V travnatém 
porostu u kapličky nelze vyloučit výskyt některého druhu čmeláků, byť zde s ohledem na dobu 
průzkumu nebyl nalezen. Tato travnatá plocha ale nebude  při výstavbě ani provozu záměru narušena.  
 Obojživelníci (přímé pozorování, zvukové projevy): skokan hnědý (Rana temporara)  
 Ptáci (přímé pozorování, zvukové projevy): bažant polní (Phasianus colchicus), hrdlička 
zahradní (Streptopelia decaocto), konipas bílý (Motacilla alba), kos černý (Turdus merula), pěnkava 
obecná (Fringilla coelebs), strnad obecný (Emberiza citrinella), vrabec polní (Passer domesdcus). 
 Savci (přímé pozorování, pobytové stopy): hraboš polní (Microtus arvalis), rejsek obecný 
(Sorex areneus), zajíc polní (Lepus europaeus), srnec obecný (Capreolus capreolus). 

C.II.4.3. Ekosystémy 
 Podle ekologické stability jednotlivých ploch se posuzuje kvalita ekosystémů, u které je 
obvykle užívána pěfčlenná stupnice zohledňující význam ploch vegetace pro ochranu přírody. 

‣ 0 - plochy ekologicky výrazně nestabilní (bez významu) 

‣ 1 - plochy ekologicky velmi málo stabilní (velmi malý význam) - např. orná půdy, kulturní travní 
porosty na orné půdě, nepůvodní monokultury, ruderalizované plochy, plochy uvnitř souvislé zástavby 
atd. 

‣ 2 - plochy ekologicky málo stabilní (malý význam) - např. nepůvodní lesní monokultury, kulturní 
louky a pastviny atd. 

‣ 3 - plochy středně ekologicky stabilní (střední význam) - tzn. polopřirozená vegetace bez přítomnosf 
vzácných druhů, nepůvodní smíšené lesní porosty, extenzivně obhospodařované louky a pastviny atd. 

‣ 4 - plochy ekologicky velmi stabilní (velký význam) - tzn. téměř přirozená vegetace málo antropicky 
ovlivněná s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů, bohatá biodiverzita 

‣ 5 - plochy ekologicky nejstabilnější (výjimečně velký význam) - tzn. přirozená vegetace odpovídající 
stanovišf s výskytem zvláště chráněných druhů.  
 Dotčená lokalita je tvořena intenzivně obhospodařovanou ornou půdou a lze zařadit do ploch 
1 stupně tj. s malým ekologickým významem.  

C.II.5. Krajina (krajinný ráz) 

C.II.5.1. Geomorfologie území 

 V  geomorfologickém členění České republiky je zájmové území zařazeno (dle Demka a kol. 
2006), následovně: 
 Provincie :   Česká vysočina  
 Suprovincie :     Českomoravská soustava  II   
 Oblast – podsoustava :  Středočeská pahorkafna IIA  
 Celek :     Táborská pahorkafna   IIA-3 
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 Podcelek :      Soběslavská pahorkafna                    IIA-3B 
 Okrsek :     Sezimoústecká pahorkanna       IIA-3B-2 

 Posuzovaná lokalita je součásh Sezimoústecké pahorkanny, která se rozkládá v povodí 
Lužnice na moldanubických pararulách, permských pískovcích, jílovcích a slepencích blanické 
brázdy a miocénních štěrcích, pískách a jílech. Je to plochá pahorkafna se slabě rozčleněným 
erozně denudačním reliéfem, tektonicky zaklesnutým se strukturně denudačními a denudačními 
plošinami a plochými hřbety.  

 C.II.5.2. Krajinný ráz 
 Krajinný ráz je definován zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Je to přírodní, 
kulturní a historická charakterisfka určitého místa či oblasf. Je chráněn před činnosh snižující jeho 
estefckou a přírodní hodnotu. Ochrana krajinného rázu zajišťuje komplexní ochranu krajiny, 
především ochranu jejich přírodních a estefckých hodnot, významných krajinných prvků a zvláště 
chráněných území, kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině.  
 Oblast krajinného rázu (krajinný celek) je podle použité metodiky hodnocení vlivů na krajinný 
ráz (VOREL Ivan, BUKÁČEK Roman, MATĚJKA Petr, CULEK Marfn, SKLENIČKA Petr, 2016) část krajiny, 
která se od ostatních čásh odlišuje specifickými znaky charakterisfk krajinného rázu a která tvoří 
základní jednotku v prostorové a charakterové diferenciaci krajiny. V Generelu krajinného rázu 
Jihočeského kraje (Vorel a kol., 2009) je potenciálně dotčený krajinný prostor (PDoKP) zařazen do  
oblasf krajinného rázu ObKR 07 Táborsko - Soběslavsko.  
 ObKR 07 Táborsko - Soběslavsko je rozsáhlou oblash krajinného rázu, přičemž zájmová 
lokalita leží v charakterisfckém území pro tuto oblast. Z typologického hlediska se jedná o 
lesozemědělskou krajinu, u Plané nad Lužnicí o krajinu rybniční, která náleží k vrcholně středověké 
sídelní krajině Hercynika. Zahrnuje mírně zvlněnou krajinu jejíž osou je řeka Lužnice mezi Veselím a 
Táborem. Vznikají zde odlišné scenérie meandrujícího toku Lužnice sevřeného v lesních porostech a 
koridoru doprovodné zeleně, uzavřených prostorů většího měřítka na levém břehu řeky (Malšice, 
Želeč), rozdrobenější krajiny Soběslavských blat a na pravém břehu Lužnice pak otevřené zemědělské 
krajiny mezi Soběslaví a Košicemi. Mezi idenffikované hlavní znaky přírodní charakterisfky vztažené 
na zájmovou lokalitu patří: pahorkafnný reliéf oblasf, střední zalesněnost oblasf. Mezi 
idenffikované hlavní znaky kulturní a historické charakterisfky lze zařadit: krajinná struktura kulturní 
oblasf, dochovaná struktura sídel, rybníky jako historické krajinářské úpravy a segmenty dochované 
historické krajiny. Mezi idenffikované hlavní znaky vizuální charakterisfky lze k zájmové lokalitě 
vztáhnout tyto: větší měřítko krajiny s kontrastem otevřených zemědělských ploch a lesních porostů a 
uplatnění drobných kulturních dominant v krajinné scéně.  
 Z cílů ochrany krajinného rázu vytyčených výše uvedeným Generelem u přírodní 
charakterisfky lze uvést pro zájmovou lokalitu cíl zachování a doplnění nelesní rozptýlené zeleně v 
intenzivně obhospodařované zemědělské krajině, ostatní cíle jsou určeny především pro území v okolí 
řeky Lužnice a historických dominant oblasf tj. Tábora, Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. Stejně tak 
Generelem stanovené podmínky pro ochranu krajinného rázu v této oblasf jsou určeny především 
pro řeku Lužnici a historické osídlení, jednou z podmínek, kterou lze vztáhnout na dotčenou lokalitu 
pro ochranu vizuálních charakterisfk je omezení nebo vyloučení možnosf umístění výškových staveb 
a zařízení v rozvojových plochách silně urbanizovaného území.  
 Místo krajinného rázu (krajinný prostor) je vizuálně vnímanou jednotkou v prostorové 
diferenciaci krajiny. Je konkávní nebo konvexní, pohledově spojitý z většiny pozorovacích stanovišť a 
představuje území typické díky své výrazné charakterové odlišnosf. Potenciálně dotčený krajinný 
prostor (PDoKP) je dle použité metodiky území, kde se projevují vlivy navrhovaného záměru na 
krajinný ráz, a to jak bezprostřední fyzické vlivy tak i vlivy vizuální, sluchové, čichové, dojmové a jiné. 
PDoKP je tvořen jedním nebo i více místy krajinného rázu. V hodnoceném případě je v hranicích 
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PDoKP vymezeno 1 místo krajinného rázu. PDoKP je vymezen vizuálními bariérami a vzhledem k 
široce otevřenému prostoru mírně zvlněné krajiny také stanovením okruhu potenciální viditelnosf 
(viz obr. č. 6). Vizuálně se budou navrhované haly uplatňovat především při pohledu z hlavních 
komunikací - především ze silnice ze Soběslavi na Chlebov a z čásf z dálnice D3, kdy ale vlastní dálnice 
je v lokalitě místy v zářezu. Díky terénnímu zlomu kopírující silnici ze Soběslavi na Chlebov se budou 
uplatňovat  stavby při bližším pohledu spíše samostatně, a to při pohledu z přivaděče na dálnici D3 
lokalita hal A + B a při pohledu z jihu od jižní čásf průmyslové zóny pak lokalita hal C + D. Průmyslový 
areál se při pohledu ze zástavby města prakfcky neuplatní. 
  Z krajiny, z dálkových pohledů, se budou haly uplatňovat hlavně z východu při pohledu od 
Zvěrofc a Chlebova (a to především haly A + B) a také z rozhledny Svákov západně od lokality záměru. 
Krajinný ráz v dané lokalitě PDoKP je dán především mírně zvlněným georeliéfem a větším 
zemědělskými celky, jedná se o krajinu bez výrazných přírodních dominant, diferencovaného 
horizontu a estefckých scenérií. Jde o kulturní krajinu s vysokým stupněm ovlivnění člověkem a bez 
přírodě blízkých ploch v okolí, ty se vyskytují západně za Soběslaví podél řeky Lužnice a nejsou v 
přímém vizuálním kontaktu. Výraznou dominantou se stala dálnice D3, která vnesla do krajiny výrazný 
technicistní prvek a v kombinaci se stávající rozsáhlou průmyslovou zónou tvořící zde na předměsh 
Soběslavi silný antropogenní prvek. Harmonicky působí z východu pohled na historické centrum 
města Soběslav s dominantou věže kostela sv. Petra a Pavla, která tvoří historickou kulturní 
dominantu PDoKP. Narušen je komínem v severní čásf města (u firmy GOLDIM spol. s r.o.). Dotčený 
krajinný prostor je bez výrazných přírodních a estefckých hodnot.  
 Podrobněji je popis uveden v příloze H.3.VII Hodnocení zásahu dle § 67 zákona č. 114/1992 
Sb., včetně vizualizace. 

                                               
 obr. č.11: Vizuální vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP = zelená oblast, červené linie    
 vyznačují významné terénní zlomy, modré pole pohled od rozhledny Svákov) (zdroj podkladové mapy: www.mapy.cz)     

 Z hlediska přírodních hodnot představuje PDoKP část ploché až mírně zvlněné pahorkafny, 
která je využívaná především zemědělsky, ráz je zde dán především velkoplošnými zemědělskými 
plochami, převažují orné půdy. V širší lokalitě je vyšší podíl lesních porostů a rozptýlené zeleně s 
liniovou výsadbou v okolí komunikací, vodních toků a rybníků, která zjemňuje krajinnou mozaiku. 
Podrobnější přírodní charakterisfka místa a oblasf je obsažena v kap. C tohoto oznámení.  
 Za znaky přírodních charakterisfky zde lze označit:  

• typickou terénní morfologii  - plochá pahorkafna 
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• vodní toky tvořící osnovu krajiny 

• střední zalesněnost oblasf  

• vzrostlá liniová zeleň podél cest a vodních toků, solitérní stromy  

• vyšší podíl vzrostlých dřevin v zastavěných částech krajiny 

 Kulturní a historická charakterisnka krajinného rázu je dána způsoby využívání krajiny a 
projevuje se vnímatelnými znaky, stopami kulfvace a osidlování krajiny a způsobem využívání 
přírodních zdrojů. Krajina v okolí lokality záměru má poměrně zachovalou sídelní strukturu (Zvěrofce, 
Chlebov atd.). Ve vymezeném PDoKP nejsou přímo přítomné architektonické dominanty, historickou 
kulturní dominantou je věž kostela sv. Petra a Pavla a panorama staré městské zástavby kolem ní. 
Výhled na ni je v současnosf částečně narušen stávající průmyslovou zónou, která ovlivňuje negafvně 
harmonické vztahy v krajině změnou struktury sídla, je poměrně plošně rozsáhlá. Neuplatňují se zde 
významně žádné moderní výškové stavby (s výjimkou stožárů vedení vysokého napěh, komínu u 
závodu GOLDIM spol. s r.o.). Převládají intenzivně obhospodařované zemědělské pozemky. V PDoKP 
se nezachovaly cennější objekty lidové architektury, nachází se zde především průmyslové objekty a 
těleso dálnice D3, které lokalitě dominuje. V PDoKP se nachází kulturní památka - výklenková kaple, 
která je součásh řetězce sakrálních objektů podél komunikace směr Soběslav - Chlebov. Kaple byla v 
souvislosf s úpravou komunikace přesunuta na pozemek p.č. 3975. Nachází se mimo pozemky areálu. 
Mezi znaky kulturní a historické charakterisnky lze zařadit:  

• krajinná struktura kulturní oblasf 

• městská památková zóna Soběslav 

• dochovalá struktura sídel 

• převažující intenzivní zemědělské využívání krajiny 

• drobné sakrální stavby u komunikací 

• existence hlavních dopravních tahů - D3 

• průmyslová zóna 

 Estencká hodnota krajiny je vyjádřením přírodních a kulturních hodnot, harmonického 
měřítka a vztahů v krajině. Předpokladem vzniku estefcké hodnoty jsou subjekfvní vlastnosf 
pozorovatele, objekfvní okolnosf pozorování a objekfvní vlastnosf krajiny (skladba a formy prostorů, 
konfigurace prvků, struktura složek). Oblast se nevyznačuje významnějšími krajinářsko-estefckými 
hodnotami, působí monotónním dojmem otevřené krajiny, prostorové vztahy jsou jednoduché bez 
významných panoramafckých pohledů. Převažuje scenérie zemědělské polní krajiny s rozlehlými lány 
s občasnou liniovou zelení a lesními celky. Ladně působí mírně zvlněný terén s uplatněním vzrostlé 
zeleně a vzdálený, místy zvlněný horizont pahorkafny. Jedná se o silně přeměněnou kulturní krajinu s 
narušenými harmonickými vztahy, kde se uplatňují technicistní dopravní (D3) i průmyslové stavby 
(stávající průmyslová zóna) a rozsáhlé areály (zemědělský areál v Chlebově). Krajina je dálnicí D3 
významně fragmentována. Dominuje hrubá mozaika krajiny velkoplošných zemědělských pozemků. 
Estefcky působí panorama města Soběslav s věží kostela sv. Petra a Pavla, která je částečně narušena 
stávajícími stavbami průmyslové zóny a profpólem vysokého průmyslového komínu u závodu 
GOLDIM spol. s r.o. Díky tomu, že dálnice D3 je v lokalitě místy v zářezu, je již nyní částečně zastřen 
pohled na věž kostela sv. Petra a Pavla z této komunikace, jako dominanty a ukazatele umístění centra 
města při průjezdu krajinou.  
 Za znaky estencké hodnoty (vizuální charakterisfky) krajiny lze označit:  

• otevřená krajina - větší měřítko krajiny s kontrastem otevřených zemědělských ploch a 
lesních porostů 

• výrazná krajinná osa koridoru Lužnice s doprovodnou zelení 
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• uplatnění staré zástavby Soběslavi s dominantou věže kostela sv. Petra a Pavla 

• převaha otevřených ploch zemědělské krajiny nad plochami zástavby 

• uplatnění významných dopravních a průmyslových staveb  v krajině 

Celkové tabulkové shrnuk všech idennfikovaných hlavních znaků charakterisnky krajiny: 

Tab. č. 20: Idendfikace a klasifikace hlavních znaků přírodní charakterisdky krajinného rázu 

Tab. č. 21: Idendfikace a klasifikace hlavních znaků kulturní a historické charakterisdky krajinného rázu 

Tab. č. 22: Idendfikace a klasifikace hlavních znaků vizuální charakterisdky krajinného rázu 

A.1 Iden=fikované	hlavní	znaky	přírodní	charakteris=ky

klasifikace	znaků	dle:

významu cennos=

XXX	zásadní	
XX	spoluurčující	

X	doplňující

XXX	jedinečný	
XX	význačný	

X	běžný
A.1.1. Typická	terénní	morgologie	-	plochá	pahorkanna 					XXX 			X
A.1.2. Vodní	toky	tvořící	osnovu	krajiny 					XX 				X
A.1.3. Střední	zalesněnost	oblasn 					XX 			X
A.1.4. Vzrostlá	liniová	zeleň	podél	cest	a	vodních	toků,	solitérní	stromy 						XX 				X

A.1.5. Vyšší	podíl	vzrostlých	dřevin	v	zastavěných	částech	krajiny 						XX 				X

B.1 Iden=fikované	hlavní	znaky	kulturní	a	historické	charakteris=ky

klasifikace	znaků	dle:

významu cennos=

XXX	zásadní	
XX	spoluurčující	
X	doplňující

XXX	jedinečný	
XX	význačný	
X	běžný

B.1.1. Krajinná	struktura	kulturn	í	oblasn XX 				X

B.1.2. Městská	památková	zóna XXX 			XX
B.1.3. Dochovalá	struktura	sídel XX 			XX
B.1.4. Převažující	intenzivní	zemědělské	využívání	krajiny XX 		X
B.1.5 Drobné	sakrální	stavby	u	komunikací X 		XX
B.1.6. Existence	hlavních	dopravních	tahů	-	D3 XX 		XX
B.1.7. Stávající	průmyslová	zóna XX 		X

C.1 Iden=fikované	hlavní	znaky	vizuální	charakteris=ky

klasifikace	znaků	dle:

významu cennos=

XXX	zásadní	
XX	spoluurčující	
X	doplňující

XXX	jedinečný	
XX	význačný	
X	běžný

C.1.1. Otevřená	 krajina	 -	 větší	měřítko	 krajiny	 s	 kontrastem	otevřených	
zemědělských	ploch	a	lesních	porostů

XXX X

C.1.2. Výrazná	krajinná	osa	koridoru	Lužnice	s	doprovodnou	zelení XXX XX

C.1.3. Uplatnění	 staré	zástavby	Soběslavi	 s	dominantou	věže	kostela	 sv.	
Petra	a	Pavla

XX XX

C.1.4. Převaha	 otevřených	 ploch	 zemědělské	 krajiny	 nad	 plochami	
zástavby

XX X

C.1.5. Uplatnění	 významných	 dopravních	 a	 průmyslových	 staveb	 v	
krajině

XX X
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Vysvětlivky k tabulkáM 20, 21 a 22:  
 Klasifikace idendfikovaných znaků  
- Dle významu (podílu znaku či hodnoty) v krajině :   
          zásadní - je jev, který v určité oblasd nebo místě krajinného rázu rozhodujícím způsobem determinuje  charakter krajiny  
          spoluurčující- je jev, který v určité oblasd nebo místě krajinného rázu významně spoluurčuje charakter krajiny  
          doplňující- je jev, který v určité oblasd nebo místě krajinného rázu doplňuje charakter krajiny  
            
- Dle cennosd znaků:   
           jedinečný – je jev, který je ojedinělý v rámci oblasd krajinného rázu, v rámci regionu  nebo v rámci státu  
           význačný – je jev, který je význačný v rámci oblasd krajinného rázu, v rámci regionu  nebo v rámci státu  
           běžný - je jev, který je běžným v rámci oblasd krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu    

C.II.6. Obyvatelstvo 

 Město Soběslav mělo k 31.12.2018 celkem 6 968 obyvatel, z toho 3 373 mužů a 3 595 žen, 
průměrný věk činil 45 let.  
 Nejbližší obytná zástavba je situována na východním okraji Soběslavi ve vzdálenosf cca 350 
m. Jedná se o rodinné a bytové domy. Dále se obytná zástavba nachází východním směrem ve 
vzdálenosf cca 700 m v obci Chlebov.  

C.II.7. Hmotný majetek a kulturní památky 

 V centru města Soběslav je od roku 1990 vyhlášena památková zóna. Ve správním území 
Soběslavi je celkem 156 kulturních památek, z toho přímo v Soběslavi celkem 30. V lokalitě záměru se 
nachází jedna nemovitá kulturní památka, a to výklenková kaplička u silnice na Chlebov. Byla patrně 
postavena v 1. polovině 19. stoleh a opravena v 80.-90. letech 20 stoleh, kdy byla odstraněna štuková 
výzdoba. Kaple má obdélný půdorys a v průčelí je prolomena polokruhovou nikou, členěna římsu, 
uprostřed vydutou. I přes poškozenou štukovou výzdobu je cenným dokladem drobné sakrální 
architektury. Dotváří charakterisfcký ráz krajiny a je součásh řetězce sakrálních objektů podél 
komunikace směr Soběslav-Chlebov. Kaplička byla na základě rozhodnuh Ministerstva kultury ze dne 
3.3.2004 č.j. 17393/2003 přesunuta na pozemek č. 3975 z důvodu úpravy komunikace. Původně stála 
80 m západněji. Je tedy stále u komunikace, ale v zářezu. Kolem jsou vzrostlé jírovce a nová výsadba 
stromů. 
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ČÁST D   

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakterisnka možných vlivů a odhad jejich velikosn a významnosn  

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo 

D.I.1.1. Zdravotní rizika 

• Období výstavby 
 Rozsah prací během stavební činnosf lze označit jako středně velký. Celková doba výstavby je 
plánována na 2-4 roky (každá z hal bude ve výstavbě cca 1 rok). V této fázi přípravy projektu není 
zpracován harmonogram výstavby, haly budou stavěny dle požadavků nájemců pravděpodobně 
postupně. Předpokládá se, že výstavba bude probíhat v pracovních dnech a pouze v denní době, 
s různou intenzitou stavební činnosf, jako je to běžné u těchto typů záměrů. Mezi hlavní vlivy bude 
patřit především zvýšení akusfckého zahžení lokality díky zvýšenému pohybu těžkých nákladních 
vozidel, terénním úpravám a díky hluku ze stavebních mechanismů. Výraznější hlukové zahžení bude 
na počátku stavby v době provádění hrubých a přípravných prací, v dalších fázích výstavby bude 
hlukové zahžení nižší. Zhotovitel stavby musí v průběhu výstavby respektovat hlukové limity v 
chráněném venkovním prostoru staveb dané NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Stroje emitující hluk ve vzdálenosf 1 m o hodnotě LAeq,8h převyšující 75 dB by 
neměly být provozovány (v době denní) ve vzdálenosf menší, než cca 15 m od chráněného 
venkovního prostoru staveb a stroje emitující hluk ve vzdálenosf 1 m o hodnotě LAeq,8h převyšující  90 
dB by neměly být provozovány (v denní době) ve vzdálenosf menší, než cca 30 m od chráněného 
venkovního prostoru staveb. Hygienické limity hluku budou při stavbě respektovány i na trasách 
přístupových komunikací na staveniště a případných objízdných trasách.  
 Dále může dojít i k dočasnému zhoršení kvality ovzduší, a to emisemi výfukových plynů 
z dopravy související se stavbou a také díky terénním pracím, při kterých může docházet díky 
sekundární prašnosf ke krátkodobému zvýšenému množství prachových čásfc v ovzduší lokality. 
Významnější podíl na emisi prachu lze očekávat u resuspendovaných čásfc (sekundární prašnost), 
jejichž objem je závislý na těžko kvanffikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh 
počasí, zrnitostní složení zemin na stavenišf apod. Výrazným faktorem je vlhkost prachu, kdy při 35 % 
vlhkosf je sekundární prašnost fakfcky zanedbatelná. Působení tohoto plošného i liniového zdroje 
znečištění ovzduší bude vzhledem ke době výstavby (cca 1 rok pro každou halu) významnější. Při 
nepříznivých meteorologických podmínkách (např. sucho, větrné počasí) bude pravidelným skrápěním 
omezován vznik sekundární prašnosf. Dále budou hlavně ve fázi hrubých terénních prací čištěny 
vozovky. Opatření k omezení sekundární prašnosf jsou v tomto případě důležitá, neboť na lokalitě se 
v půdě přirozeně vyskytuje zvýšený obsah arsenu.  

Stavební práce by neměly významněji ovlivnit zdraví obyvatelstva. V průběhu tohoto období 
může být narušena pohoda obyvatel nejbližší obytné zástavby, a to především zvýšeným pohybem 
nákladní dopravy a v blízkosf staveniště také hlučnosh stavebních mechanismů. Tyto vlivy se však dají 
do určité míry eliminovat uplatněním vhodných technicko-organizačních opatření a dodržováním 
stavební kázně. Vzhledem k rozsahu a typu staveb a především s ohledem na větší vzdálenost nejbližší 
obytné zástavby nelze předpokládat, že bude hlukem a sekundární prašnosh významně a dlouhodobě 
ovlivněno zdraví obyvatel. 

						S t r á n k a 	|	 																																																																																																									Ing.	Hana	Pešková	-		DHW	s.r.o.48



Průmyslová	zóna	Soběslav	
Oznámení	podle	zákona	č.100/2001	Sb.,	přílohy	č.3

• Období provozu 
 Pro vznik zdravotních rizik pro obyvatelstvo se musí v jejich prostředí vyskytnout nebezpečný 
faktor, kterému jsou lidé přímo či nepřímo exponování. Mezi vlivy, které mohou přinášet realizací 
posuzovaného záměru určitou míru zdravotní rizika pro obyvatelstvo lze zařadit zvýšenou hlučnost a 
emise škodlivin do ovzduší z provozu, ale vzhledem k předpokládanému hlavnímu využih především 
ze související dopravy. 
 Hluk jako takový je charakterizován jako nežádoucí zvuk, který vyvolává nepříjemný nebo 
rušivý vjem, pocit, přičemž může mít i jiné nežádoucí účinky na lidský organismus. Podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví se hlukem rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož 
hygienický limit stanoví nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
 Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo 
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení odolnosf organismu prof 
stresu nebo zvýšením vnímavosf k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Jsou rozdělovány na 
specifické účinky, které se projevují při ekvivalentní hladině hluku nad 85 - 90 dB poruchami 
sluchového aparátu a na nespecifické tzv. mimosluchové, kdy dochází k ovlivnění funkcí různých 
systémů organismu. Nespecifické účinky hluku se vzhledem k tomu, že se jedná o bezprahově 
působící noxu projevují prakfcky v celém rozsahu intenzit hluku. Mezi nejběžnější důsledky při 
vystavení soustavnému hluku, které uvádí zdravotnická literatura, patří snížení pracovní způsobilosf, 
poruchy spánku, podrážděnost, nervozita, snížení pracovního výkonu, bolesf hlavy. Škodlivost hluku 
závisí na hladině akusfckého tlaku, době působení, kmitočtu a dalších faktorech. Hluk mimo jiné také 
ztěžuje řečovou komunikaci, obtěžuje, vyvolává pocit rozmrzelosf a nespojenosf. Negafvně ovlivňuje 
odpočinek organismu, a hm i jeho výkonnost. Je nutno uvést, že v běžné populaci existují výrazné 
individuální rozdíly v citlivosf vůči nepříznivým účinkům hluku, a proto se mohou vyskytnout tyto 
účinky u citlivé čásf populace i při hladinách hluku významně nižších. 

Tab. č. 23:  Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže v denní době (LAeq, 6-22 h) 

 Vně areálu bude ovlivněna akusfcká situace lokality především související dopravou. Pro 
kvanffikaci vlivů záměru na hlukovou situaci byla zpracována firmou Zenkl CB a.r.o. v únoru 2020 
hluková studie (zpracovatelka ing. Eliška Bůžková), kde jsou započteny také průmyslové stacionární 
zdroje hluku. V plném znění tvoří přílohu H.3.III. Výpočet hlukové zátěže byl proveden pro denní a 
noční období a pro pohlfvý terén. Výpočet byl proveden pro chráněný venkovní prostor a chráněný 
venkovní prostor staveb 4 objektů bydlení, které jsou nejblíže navrženému záměru a komunikacím, na 
kterých bude zvýšena intenzita dopravy. Výpočtové body byly umístěny ve výšce 2,5 m, 6 m a 8 m dle 
výšky podlaží objektů.  

Nepříznivý účinek
dB(A)

45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+

Sluchové postižení 

Zhoršené osvojení řeči a čtení u děh

Hypertenze a ischemické problémy

Zhoršená komunikace řečí

Silné obtěžování

Mírné obtěžování
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Tab. č. 24: Výsledky výpočtů hlukové zátěže na fasádách nejbližších objektů bydlení (zdroj: Hluková studie - příloha H.3.III) 

 Do výpočtu byla zahrnuta prognózovaná zvýšená dopravní intenzita, která je vyšší, než je 
oznamovatelem předpokládaná dopravní zátěž, která se předpokládá ze zkušenosh s obdobnými 
objekty. Z důvodu předběžné opatrnosf je výpočet proveden pro možnou dopravní zátěž, která 
vychází z dopravních modelů. Z hlukovou studií vypočtených hodnot byly stanoveny tyto závěry: 

• Byla posouzena hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru (zahrady), hlukové emise u 
objektů určených k bydlení nejsou překročeny. Isofona LAEQ=60 dB představující hygienický 
limit ve dne probíhá okolo dálnice a zasahuje do okolí navrženého areálu. Plochy, kde je 
překročena limitní hodnota akusfckého tlaku by neměly být navrženy jako pobytový 
prostor, toto se však vzhledem k účelu navržených hal nepředpokládá. 

• Výpočet byl proveden v bodech na fasádě objektů určených k bydlení situovaných nejblíže k 
zájmovým komunikacím, na nichž se zvýší dopravní intenzity po vybudování posuzovaného 
areálu. U všech bodů byla vypočtena hluková zátěž a porovnána s limitní hodnotou 
akusfckého tlaku LAEQ=60/50 dB (den/noc) přestavující hygienické limity. Ve všech bodech 
jsou hodnoty hlukové zátěže, v denní i noční dobu, pod hranicí hygienických limitů. 
Navržené haly tomuto požadavku také vyhovují, protože se v nich nenachází chráněný 
prostor. 

 Závěr hlukové studie tedy je, že zvýšená dopravní intenzita vyvolaná zprovozněním 
posuzovaného areálu (se započítáním hluku z provozu) vyhoví zákonným požadavkům na dodržení 
hygienických limitů hlukové zátěže na silnici III/13521, II/135 a dálnici D3.  

Emise škodlivin do ovzduší budou produkovány hlavně související dopravou a také ze spalování 
zemního plynu k vytápění objektů. U objektů není ještě přesně určeno využih, pokud budou do hal 
umístěny vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší bude zapotřebí posoudit jejich vliv na kvalitu 
ovzduší v rámci povolení jejich umístění, stavby a provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší. S ohledem na avizované využih pro lehký průmysl a skladování lze předpokládat, že zde 
nebudou vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší instalovány, nicméně zcela vyloučit to nelze.   
 Provoz posuzovaného areálu bude s ohledem na jeho určení produkovat především emise ze 
související dopravy. Mezi hlavní emise z dopravy, které mohou vlivem provozu spalovacích motorů 
automobilů ovlivňovat zdraví lidu, patří emise TZL (především frakce PM10), NOX, benzenu a 
benzo(a)pyrenu. Při spalování zemního plynu jsou emitovány především emise CO a NOx. 
 Kvanffikace emisí z dopravy a stacionárních zdrojů a jejich vliv na imisní situaci lokality byly 
vypočteny rozptylovou studií (ing. Marfn Vejr, březen 2020) uvedenou v úplném znění v příloze 
H.3.IV.  

NOX – oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější škodliviny v ovzduší. Hlavním zdrojem 
antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je automobilová doprava a spalování fosilních paliv.  
Emitovány jsou převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším ovzduší rychle oxidován na 
oxid dusičitý. Suma obou oxidů je označována jako NOX. Oxid dusičitý vyvolává dráždění dýchacího 
traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost respiračního traktu k infekčním onemocněním a 

č.	bodu-fasáda výška	
LAEQ (dB) den = 6:00 - 22:00 hod. 

(limit je 60 dB)

LAEQ (dB) noc = 22:00 - 6:00 hod. 

(limit je 50 dB)

1 	6	m 53,7 47,2

2 	8	m 43,9 38,9

3 	2,5	m 44,7 32,3

4 	6	m 54,9 46,3
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zvyšuje riziko vyvolání astmafckých obhží. Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních 
funkcí a reakfvity dýchacích cest se u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci 
několikanásobně převyšující platný hygienický limit pro tuto škodlivinu. 
 Maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého se v zájmové oblasf pohybují okolo 
90 μg/m3. Imisní limit je stanoven na 200 μg/m3 s hm, že povolený počet překročení tohoto limitu je 
18 x za rok. Zároveň je toto hodnota stanovena WHO jako bezpečná mez, při níž nedochází ke vzniku 
zdravotního rizika. Plnění imisního limitu krátkodobého pro NO2 není v zájmové oblasf řešeného 
záměru problemafcké. Dle výsledků modelování se budou imisní příspěvky z provozu záměru v 
dýchací zóně (výška 1,5 m nad terénem) pohybovat v rozmezí 8-21 μg/m3, v místě nejbližší obytné 
zástavby budou činit nejvýše 18 μg/m3. Výše imisních příspěvků je ovlivněna zejména zahrnuhm 
provozu náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) do výpočtu. Tyto zdroje však budou 
provozovány pouze několik desítek hodin ročně (při výpadcích el. energie nebo při jejich povinných 
zkouškách). Vypočtené imisní příspěvky k maximálním hodinovým imisím oxidu dusičitého i přes 
zvažování těchto špičkových havarijních zdrojů v kumulafvním působení s pozaďovým znečištěním v 
zájmové lokalitě nezpůsobí překročení imisního limitu.  

 Průměrná roční imisní koncentrace oxidu dusičitého se v současné době v zájmové lokalitě 
pohybuje v intervalu 10 - 15 μg/m3. Jedná se tedy o hodnotu, která s rezervou splňuje imisní limit 40 
μg/m3. Dle výsledků modelování provozu řešeného záměru se v mapované lokalitě vycházejí v 
zájmové oblasf imisní příspěvky v intervalu 0,05 - 1,8 μg/m3, v místě nejbližší obytné zástavby pak 
imisní příspěvky činí nejvýše 0,309 μg/m3. Jedná se o hodnoty velmi malé, které nezpůsobí spolu s 
pozaďovými koncentracemi v ovzduší překročení ročního imisního limitu. 

TZL – tuhé znečišťující látky nemají na rozdíl od plynných látek specifické složení, nýbrž 
představují směs látek s různými účinky. Současně působí také jako vektor pro plynné škodliviny 
v ovzduší. V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosf čásfc, která je rozhodující 
pro průnik a depozici v dýchacím traktu. Rozlišují se frakce PM10 s aerodynamickým průměrem čásfc 
do 10 µm, která proniká pod hrtan do spodních dýchacích cest a jemnější frakce PM2,5 
s aerodynamickým průměrem čásfc do 2,5 µm, která proniká až do plicních sklípků. Prašný aerosol 
frakce PM10 je v současnosf považován za nejzávažnější škodlivinu v ovzduší, problémem je 
především v městském prostředí. Mezi známé účinky prachu na lidské zdraví patří především dráždění 
sliznice dýchacích cest, ovlivnění funkce výstelky horních cest dýchacích, vyvolání zvýšené sekrece 
bronchiálního hlenu, a hm dochází se snížení samočishcí funkce a obranyschopnosf dýchacího 
aparátu. 
  Limit pro nejvyšší denní imise suspendovaných čásnc PM10 činí 50 μg/m3, jeho překračování 
je legislafvně povoleno 35 x za rok. To znamená, že ke splnění imisního limitu postačuje, aby 36. 
hodnota nejvyšší denní imise byla nižší než hodnota limitu 50 μg/m3. V zájmové oblasf se 36. 
hodnota nejvyšší denní imise čásfc PM10 dle dostupných informací pohybuje v intervalu 35 - 38 μg/
m3, tedy pod hodnotou imisního limitu.  Výsledné hodnoty modelování příspěvku k nejvyšším imisím 
koncentracím činí v mapované oblasf 0,5 - 12 μg/m3 , v místě nejbližší obytné zástavby pak nejvýše 
5,5 μg/m3.  Jedná se o příspěvky, které nezpůsobí překračování imisního limitu pro nejvyšší denní 
koncetrace PM10.   

 Průměrné roční imisní koncentrace čásnc PM10 se v zájmové oblasf pohybují dle dostupných 
informací okolo 20 - 22 μg/m3, tedy pod hodnotou imisního limitu, který je stanoven na 40 μg/m3.  

Imisní příspěvek posuzovaného záměru činí dle výsledků modelování 0,05 - 3 μg/m3 , v místě nejbližší 
obytné zástavby potom nejvýše 0,34 μg/m3. Tyto příspěvky nezpůsobí překročení imisního limitu 40 
μg/m3. Pro chronickou expozici je dle WHO stanovena průměrná roční koncentrace PM10 ve výši 20 
μg/m3. Tato hodnota je v zájmové lokalitě již v současnosf překročena, příspěvek záměru není u 
nejbližší obytné zástavby vysoký, lze jej považovat za přijatelný. 
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 Průměrná roční imisní koncetrace čásnc PM2,5 se dle dostupných informací v zájmové oblasf 
pohybuje okolo 16 μg/m3. Plnění imisního limitu pro roční průměr PM2,5 který je stanoven na 25 μg/
m3, tak tedy není v současné době v zájmové lokalitě pro realizaci řešeného záměru problemafcké. 
Frakce PM2,5 tvoří pouze určitý podíl z frakce PM10 na úrovni nejvýše několika desefn mikrogramu. 
Pro chronickou expozici je dle WHO stanovena průměrná roční koncentrace čásfc PM2,5 10 μg/m3. 
Zde je již v současnosf tato doporučená hodnota překračována, navýšení záměrem je ale málo 
významné a hluboce pod limitem stanoveným pro kvalitu ovzduší. Vlivy na zdraví obyvatelstva lze 
hodnoft jako málo významné. 
 Benzen je z hlediska zdravotních rizik znám jako lidský karcinom. Patří mezi tzv. krevní jedy tj. 
látky, které poškozují převážně krvetvorbu nebo krevní složky cirkulující v krvi. Je eliminován ze 
spalovacích motorů ze silniční dopravy. Vstřebává se kůží, plícemi, trávicím traktem a kumuluje se 
v kostní dřeni a v tukových tkanivech. Rozhodující část emisí benzenu vzniká v benzínových motorech 
bez katalyzátoru, tzn. převážně v osobních automobilech. Na�ové motory nákladních vozů a jiné 
techniky na na�ový pohon mají emise benzenu na mnohem nižší úrovni.  
 Dle dostupných informací se v zájmové oblasf průměrná roční koncentrace benzenu 
pohybuje v intervalu 0,9 - 1,1 μg/m3. Imisní limit pro průměrnou roční imisi benzenu je stanoven na 5 
μg/m3. Pro tuto škodlivinu není stanovena bezpečná hodnota, ale jako přijatelná mez rizika pro lidské 
zdraví je brána koncentrace 1 μg/m3. Plnění imisního limitu není v zájmové oblasf pro realizaci 
řešeného záměru problemafcké. Příspěvek provozu řešeného záměru (zejména vyvolané 
automobilové dopravy) se pohybuje u nejbližší obytné zástavby do 0,01 μg/m3. Tento příspěvek 
řešeného záměru k průměrným ročním imisím benzenu lze označit za nevýznamný, který nezpůsobí s 
pozaďovým znečištěním v zájmové oblasf překročení platného imisního limitu ani překročení 
přijatelné meze rizika pro lidské zdraví. 

Benzo(a)pyren patří mezi polycyklické aromafcké uhlovodíky (PAU), které mají schopnost 
přetrvávat v prostředí, kumulují se v jeho složkách a v živých organismech. Ve vysokých koncentracích  
mohou mít dráždivé účinky. Patří mezi nepřímo působící genotoxické sloučeniny. Benzo(a)pyren je 
prokázaný karcinogen. Může také vyvolat poškození dědičných vlastnosh, poškodit reprodukční 
schopnost a plod v těle matky. 

Dle dostupných informací je průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu v zájmové oblasf 1 
-1,2 ng/m3. Imisní limit je stanoven na 1 ng/m3 a je tedy v pozadí zájmové lokality v současné době 
zejména v letech se zhoršenými klimafckými podmínkami překračován. Příspěvek provozu záměru se 
v zájmové oblasf pohybuje na úrovni maximálně několika sefn ng/m3, u nejbližší obytné zástavby je 
0,02 ng/m3. Tento příspěvek řešeného záměru k průměrným ročním imisím benzo(a)pyrenu lze 
označit za nevýznamný, který se stávajícím znečištěním ovzduší v oblasf nezpůsobí překračování 
imisního limitu. Benzo(a)pyren je látka s bezprahovým působením, nulové riziko je jen při nulové 
expozici, nelze tudíž stanovit bezpečnou mez.  

	 Vlastní příspěvky posuzovaných zdrojů znečišťování ovzduší jsou malé a nezpůsobí 
překračování imisních limitů pro maximální hodinové a průměrné roční koncentrace NO2, průměrné   
roční koncentrace a nejvyšší denní koncetrace čásfc PM10 a čásfc PM2,5 a benzen. V případě 
průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu ze související automobilové dopravy jak 
posuzovaného záměru, tak i záměrů v zájmové lokalitě připravovaných, může na překračování 
imisního limitu pro tuto znečišťující látku podílet. Dle provedených výpočtů a s ohledem na výši 
vypočtených imisních příspěvků je však podíl posuzovaného záměru na případném překračování 
imisních limitů přijatelný. Pro eliminaci negafvního vlivů provozu záměru na kvalitu ovzduší je 
navržena rozsáhlá výsadba dřevin s potenciálem depozice prachových čásfc a benzo(a)pyrenu.  
 Realizace záměru popsanou situaci podstatným způsobem neovlivní. Vypočtené změny 
sledovaných parametrů, které vyjadřují možný výskyt zdravotního rizika u obyvatel žijících v nejbližší 
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zástavbě, jsou v případě všech sledovaných znečišťujících látek nízké a nedojde ke vzniku zvýšeného 
rizika. 
 Na základě výsledků hlukové a rozptylové studie, které uvažují maximální zátěž lokality 
souvisejícím dopravou, lze konstatovat, že hlukové zakžení a znečištění ovzduší ze zvýšené dopravy 
a vlastního provozu areálu nepřekročí hranici, která by mohla znamenat významné ovlivnění zdraví 
obyvatelstva.  
 S ohledem na to, že byl v lokalitě záměru nalezen zvýšený obsah arsenu v půdě, bylo 
zpracováno v březnu firmou KHSanace s.r.o. "Posouzení rizikovosf zvýšených koncentrací arsenu v 
zeminách na lokalitě Soběslav - průmyslová zóna "U dálnice" (číslo zakázky SAN-20-0346) - viz příloha 
H.3.VI. V rámci tohoto posouzení bylo provedeno hodnocení zdravotních rizik vyplývajících z 
přítomnosf arsenu v půdě, který je zde přirozeného původu.  
 Hlavní cestou expozice arsenu je vdechování a příjem potravou a vodou. Arsen vstřebaný do 
organismu se ukládá zejména v kůži a jejích derivátech, jako jsou nehty a vlasy. Proniká placentární 
bariérou. Vylučován je převážně močí. Chronická otrava nejčastěji zahrnuje kontaktní alergické 
dermaffdy a ekzémy. Časté je posfžení nervového systému (degenerace opfckého nervu, poškození 
vesfbulárního ústrojí), trávicího ústrojí, cévního systému i krvetvorby. Anorganické sloučeniny arsenu 
jsou klasifikovány jako lidský karcinogen. Krifckým účinkem po expozici vdechováním je rakovina plic.  
 Jako potenciálně rizikové se jeví ohrožení zaměstnanců průmyslové zóny způsobené 
kontaktem se zeminou obsahující arsen zejména při údržbě areálu. Byla provedena kvanffikace 
nekarcinogenních a karcinogenních rizik spojených s hmto expozičním scénářem se závěrem, že 
koncentrace arsenu v povrchové vrstvě ornice nepředstavují žádné významné riziko pro zaměstnance 
nebo  návštěvníky budoucí průmyslové zóny, zejména za předpokladu omezení možnosh přímého 
kontaktu se stávající zeminou (zakryh halami, zpevněnými plochami nebo ornicí a zatravněním).  

D.II.1.2. Sociální a ekonomické důsledky 

• Období výstavby a provozu 
 Stavební činnost bude znamenat větší zaměstnanost ve stavebnictví. Zahájením provozu 
celého areálu se předpokládá se vznik cca 1300 nových trvalých pracovních míst. Realizace záměru 
může mít významnější pozifvní vliv na zaměstnanost v regionu.  

D.II.1.3 Narušení faktoru pohody, začlenění stavby, počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 
• Období výstavby a provozu  

 Na narušení faktoru pohody se závažně podílí především doprava a její vlivy na obyvatelstvo 
v blízkosf komunikace. Psychická zátěž a vyvolaný stres jsou individuálními reakcemi organismu na 
faktory prostředí a psychická odezva tedy nemusí být v přímé závislosf na intenzitě podnětu. S 
ohledem na vzdálenost posuzovaného areálu od nejbližší obytné zástavby a vedení nákladní dopravy 
mimo obytnou zástavbu nelze očekávat významnější ovlivnění pohody při stavební činnosf.  
 Provozem areálu by také k narušení faktoru pohody nemělo docházet, neboť záměr sice 
vyvolá větší zahžení lokality, ale toto by nemělo mít za následek neúnosnou zátěž. Záměr bude 
realizován mimo souvislou obytnou zástavbu, doprava bude vedena mimo obytnou zástavbu s 
přímým napojením na dálnici D3.  
 Dotčený areál se nachází mimo kontakt se souvislou obytnou zástavbou, počet ovlivněných 
trvale bydlících obyvatel bude v řádu vyšších desítek.  

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

D.I.2.1. Ovzduší 
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 Kvanffikace emisí z výstavby a provozu záměru (tj. z dopravy a stacionárních zdrojů) a jejich 
vliv na imisní situaci lokality byly vypočteny rozptylovou studií (ing. Marfn Vejr, březen 2020) 
uvedenou v úplném znění v příloze H.3.IV. 

• Období výstavby 
 V tomto období budou liniovým zdrojem znečištění ovzduší nákladní automobily přivážející 
stavební materiály a plošným zdrojem znečištění pak bude samotná stavební činnost. Působení 
tohoto plošného i liniového zdroje znečištění bude vzhledem k době výstavby (celek cca 2-4 roky, 
výstavba každé z hal bude trvat cca 1 rok) až středně velké. Ze stavební činnosf bude zvýšený podíl 
emisí prachu, kdy významný podíl budou mít resuspendované čásfce (sekundární prašnost). Objem 
emisí prachu je v období výstavby těžko kvanffikovatelný, je ovlivněn obdobím výstavby, průběhem 
počasí, zrnitostním složením zemin na stavenišf apod. V období zemních prací a při zakládání staveb 
lze očekávat především ovlivnění krátkodobých maximálních koncentrací těchto škodlivin.  
 Znečištění ovzduší při stavební činnosf lze minimalizovat především vhodnými technickými 
opatřeními v plánu organizace výstavby např. používáním stavebních mechanismů v odpovídajícím 
technickému stavu, kropení prašných povrchů během stavby, realizací stavebních prací v co nejkratším 
termínu, zajištěním čištění komunikací v průběhu zemních prací a při zakládání staveb (především 
příjezdových komunikací), minimalizací zásob sypkých materiálů na stavenišf, snížením přejezdů 
stavebních mechanismů, racionalizací stavebních postupů atd. Oznamovatel toto může zajisft 
smluvně při zadávání stavby stavební firmě.  
 V tomto období realizace stavby nelze očekávat žádné výrazné zhoršení imisní situace u žádné 
další sledované škodliviny. 

• Období provozu 

 U objektů není ještě přesně určeno využih, pokud budou do hal umístěny vyjmenované 
zdroje znečišťování ovzduší bude zapotřebí posoudit jejich vliv na kvalitu ovzduší v rámci povolení 
jejich umístění, stavby a provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. S ohledem na 
avizované využih pro lehký průmysl a skladování lze předpokládat, že zde nebudou vyjmenované 
zdroje znečišťování ovzduší instalovány.  
 Emise ze spalování zemního plynu: především je jedná o emise NOX, CO a v malé míře také 
SO2. Přehled počtu kotlů a dalších plynových spotřebičů v jednotlivých halách je v tabulce č.9. (kap. 
B.III.1). Klasifikace stacionárních spalovacích zdrojů tj. vyjmenovaný/nevyjmenovaný zdroj z hlediska 
příslušných ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší bude řešena v dalším stupni 
projektové dokumentace. Nejvýznamnější škodlivinou budou oxidy dusíku, bude jich do ovzduší 
emitováno celkem 1 185 kg ročně. Takto vypočtené předpokládané teorefcké množství podle 
emisních faktorů bývá obvykle vyšší než emise skutečné, tj. naměřené autorizovaným měřením. 
Množství a složení emisí bude záviset především na skutečné spotřebě paliva, která závisí na počasí a 
dalších faktorech a zejména na správném seřízení spalovacího režimu.  
 Emise z náhradních zdrojů elektrické energie: Emitovány budou znečišťující látky vzniklé 
spalováním motorové na�y v navrhovaných dieselagregátech tj. emise NOx a CO. S ohledem na 
celkový jmenovitý tepelný příkon je dieselagregát vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování 
ovzduší uvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., pod kódem 1.2 Spalování paliv v pístových 
spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW.   Pro výpočet 
objemu emisí byly v rozptylové studii (viz příloha H.3. IV) emisní faktory dle platné legislafvy - emisní 
faktor pro NOX 26,8 kg/t spáleného paliva a pro CO 6 kg/t spáleného paliva. Výsledky jsou uvedeny v 
tabulce č.11. v kap. B.III.1. Dieselagregáty budou provozovány pouze při výpadku el. energie a při 
povinných funkčních zkouškách po dobu cca 20 min 1x měsíčně. Předpokládaný počet provozních 
hodin činí zhruba 40 hod/rok. U nouzových zdrojů energie se obecně očekává případné ovlivnění 
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krátkodobých imisních koncentrací v zájmové oblasf a zanedbatelný vliv na průměrné roční emise. 
Pro tento zdroj nejsou legislafvou stanoveny specifické emisní limity.  
 Emise z dopravy: mezi sledovanými škodlivinami z automobilové dopravy jsou zejména oxidy 
dusíku (NOX), oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (CXHY) a pevné čásfce (TZL). Za nejzávažnější škodliviny 
jsou pak obecně považovány NOX a benzen. Sekundární prašnost vlivem pojezdu aut bude minimální, 
neboť se automobily budou pohybovat pouze na zpevněných komunikacích a plochách.  
 Rozptylová studie byla zpracována pro škodliviny, které vznikají z automobilového provozu: 
NOX, benzen, benzo(a)pyren, pevné čásfce PM10. Do výpočtu emisí byl zahrnut vliv víceemisí ze 
studených startů a dále emise pro případ popojíždění. Vozidla odjíždějící z parkovišť a manipulačních 
ploch nákladních automobilů pro zásobování se studeným motorem emitují do ovzduší větší množství 
emisí oprof vozidlům přijíždějícím, se zahřátým motorem. Dále je ve výpočtu zohledněna resuspenze 
tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Celkem je v rozptylové studii počítáno s 789 stáními pro osobní 
automobily a 97 parkovacími stáními pro nákladní vozidla. 
 Do výpočtu byla zahrnuta generovaná doprava prognózovaná v Dopravně-inženýrském 
posouzení (viz příloha H.3.V), ve skutečnosf se předpokládá generovaná doprava mnohem nižší, ale 
důvodu předběžné opatrnosf byly výpočty vztaženy na max. možné dopravní zahžení. Výsledky jsou 
uvedeny v tabulce č.12 v kap. B.III.1. Doprava je vedena mimo souvisle zastavěné území, prakfcky v 
otevřené krajině s dobrými rozptylovými podmínkami. Imisní situaci lokality doprava významněji 
neovlivní. 
 Ze zpracované rozptylové studie vyplývá, že je v zájmové oblasf stávající kvalita venkovního 
ovzduší relafvně dobrá. Je zde překročen pouze imisní limit pro průměrné roční koncentrace 
benzo(a)pyrenu, a to zejména v letech se zhoršenými klimafckými podmínkami. Imisní limity pro 
ostatní sledované znečišťující látky jsou plněny. Vlastní příspěvky posuzovaných zdrojů znečišťování 
ovzduší jsou malé (viz tab. č. 25) a nezpůsobí překračování imisních limitů pro maximální hodinové a 
průměrné roční koncentrace NO2, průměrné roční koncentrace a nejvyšší denní koncetrace čásfc 
PM10 a čásfc PM2,5 a benzen. V případě průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu se provoz 
související automobilové dopravy jak posuzovaného záměru, tak i záměrů v zájmové lokalitě 
připravovaných, může na překračování imisního limitu pro tuto znečišťující látku podílet. Dle 
provedených výpočtů a s ohledem na výši vypočtených imisních příspěvků je však podíl 
posuzovaného záměru na případném překračování imisních limitů přijatelný. Průměrné koncentrace 
benzo(a)pyrenu vykazují na imisních stanicích v ČR výrazný sezónní charakter s nejvyššími 
koncentracemi v topné sezóně, zejména v měsících prosinci a lednu a naopak s minimálními až 
nulovými koncentracemi v letních měsících. V této souvislosf se autor rozptylové studie přiklání k 
názorům, že zdrojem emisí BaP jsou zejména lokální topeniště a reálný příspěvek automobilové 
dopravy obecně k průměrným ročním koncentracím benzo(a)pyrenu je spíše okrajový a 
pravděpodobně nižší, než odpovídá současně používanými emisním faktorům z automobilové 
dopravy z databáze MEFA. Pro eliminaci negafvního vlivů provozu záměru na kvalitu ovzduší je 
navržena rozsáhlá výsadba dřevin s potenciálem depozice prachových čásfc a benzo(a)pyrenu.  

Tab. č. 25: Přehled příspěvků záměru ze všech zdrojů znečišťování ovzduší u nejbližší obytné zástavby (zdroj: Rozptylová 
studie -příloha H.3.IV) 
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příspěvek záměru 0,284 - 0,34 4,265 - 5,466 0,242 - 0,309 14,73 - 17,9 0,0093 - 0,0113 0,0217 - 0,0272

						S t r á n k a 	|	 																																																																																																									Ing.	Hana	Pešková	-		DHW	s.r.o.55



Průmyslová	zóna	Soběslav	
Oznámení	podle	zákona	č.100/2001	Sb.,	přílohy	č.3

 V rozptylové studii bylo také provedeno porovnání s požadavky Programu zlepšování kvality 
ovzduší - zóna Jihozápad CZ03. Ve vztahu k tomuto dokumentu zpracovatel rozptylové studie pokládá 
za nutné aplikovat opatření zejména pro eliminaci emisí prachových čásfc (sekundární prašnost) - 
snižování prašnosf v areálu pravidelným čištěním zpevněných ploch, omezení rychlosf vozidel v 
areálu, maximální ozelenění volných ploch v areálu a výsadbou areálové a izolační zeleně. Tato 
opatření jsou již zahrnuta do projektu stavby pro územní a posléze i stavební řízení.  
 Rozptylová studie se věnuje také problemafce kompenzačních opatření. Nejkrifčtějším 
parametrem imisního pozadí jsou zde stejně jako na území dalších velkých měst v ČR průměrné roční 
koncentrace benzo(a)pyrenu, kdy dochází v dané lokalitě k mírnému překračování imisního limitu. 
Zdrojem emisí benzo(a)pyrenu je u posuzovaného záměru generovaná automobilová doprava 
(zejména osobní automobily). Kompenzační opatření jsou opatření, zajišťující alespoň zachování 
dosavadní úrovně znečištění pro danou škodlivinu, tzn. že nebudou uvedeny do provozu nové 
stacionární zdroje znečišťování, dokud neprokáží nebo nepřijmou opatření, která budou nové 
znečištění vyvažovat. Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje neuloží, pokud pro ni zdroj 
nemá stanoven specifický emisní limit (toto je případ posuzovaného záměru). Nicméně snahou 
oznamovatele je minimalizovat negafvní vliv na životní prostředí a v rámci projektové dokumentace 
(jak v územním, tak posléze i ve stavebním řízení) je věnována pozornost vegetačním úpravám - tj. 
výsadbě dřevin a izolační zeleně, u které dochází k jistému záchytu prachových čásfc včetně 
benzo(a)pyrenu. Pro zpracování návrhu vegetačních úprav (viz příloha H.3.II.4) byla použita Metodika 
pro realizaci výsadeb dřevin pohlcujících čásfce podél silničních komunikací i u tzv. plošných zdrojů.   
 Vlivem realizace záměru nelze očekávat výrazné zhoršení imisní situace v žádné ze 
sledovaných škodlivin. Vlivem záměru k překračování imisních limitů pro jednotlivé škodliviny. Na 
základě provedených výpočtů ve zpracované rozptylové studii lze realizaci záměru v daných 
místních podmínkách označit za přijatelnou.  

D.I.2.2. Klima 
 Větší rozloha zpevněných ploch ovlivní mikroklima lokality, a to jen v lokalitě samé. Vlastní 
haly mohou být kolektory tepla, které přispějí k lokálnímu oteplení dotčeného území. Částečné 
zmírnění vlivů spočívá v množství zelených ploch (až 40 % z celkové rozlohy areálu) - je navržena 
rozsáhlá, kompenzační výsadba dřevin, která zmírní dopady zpevněných ploch na mikroklima (tzv. 
mifgační opatření). Je nutné vzít v potaz také to, že areál je vybudován na orné půdě, kde je 
mikroklima lokality v průběhu roku také ovlivněno dobou bez vegetace na dané ploše. Výsadba dřevin 
na stávající orné půdě zlepší hospodaření s vodou v lokalitě. Zelené plochy trávníků budou mít 
obdobný význam. Střechy vrátnic budou opatřeny zelenými střechami a některé fasády hal budou 
opařeny pnoucí zelení s obdobným efektem na mikroklima (snížení teploty). Dalším mifgačním 
opatřením jsou navržené suché poldry - retenční nádrže s navrženým ozeleněním. Záměr není tak 
plošně rozsáhlý a významný, aby tento jev ovlivnil mezoklima tj. oblast v řádu několika kilometrů. V 
bližším okruhu se nenachází obytná zástavba, která by mohla být změnou mikroklimatu významněji 
ovlivněna. 

stávající stav 20 - 22 35 - 38 10 - 15 80 - 100 0,9 - 1,1 1 -1,2

imisní limit 40 - 40 200 1 1,1
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 Záměr bude produkovat skleníkové plyny ze spalování zemního plynu a z generované 
dopravy. Hlavními skleníkovými plyny jsou oxid uhličitý (CO2), oxid dusný (N2O), metan (CH4), vodní 
pára a další. Záměrem budou produkovány oxid uhličitý a oxid dusný. Energefckou náročnost provozu 
v této fázi projektové dokumentace nelze vyhodnoft (není známa konkrétní výrobní náplň). Realizace 
záměru ovlivní rozložení dopravy, logisfku zboží, výrobků - jde o přesun dopravy, která by se z důvodu 
výroby či obchodu stejně realizovala. Bude změněna její distribuce koncentrací, zjednodušením a 
zefekfvněním dopravních propojení. V rámci posuzovaného záměru lze jako zmírňující opatření  brát 
zvolené palivo (zemní plyn), zajištění správného spalování v zařízeních (pravidelné kontroly účinnosf 
spalování), nízkou energefckou náročnost vlastních staveb (stavební materiály, izolace). V neposlední 
řadě je to návrh vegetačních úprav s rozsáhlou výsadbou dřevin, zelených ploch a ozelenění některých 
fasád - které sníží CO2 jeho ukládáním do biomasy. Dále se díky kompenzačním vegetačním úpravám 
zlepší podmínky pro zlepšení biodiverzity území, zlepší se zastoupení přírodních stanovišť v lokalitě, 
kde dnes schází. 
 Co se týče vlivu záměru na přizpůsobení se změně klimatu (adaptaci na změnu klimatu), nelze 
v horizontu desítek let očekávat, že by záměr na toto měl reagovat. Nebude přímo ovlivněn 
déletrvajícím suchem, povodněmi, zvyšováním teplot a dalšími extrémními meteorologickými jevy. 
Nebude mít vliv na stávající stabilizační prvky v krajině a jejich ochrannou funkci zmírňující projevy 
změny klimatu. 

Přímá zranitelnost záměru samotného vůči dopadům změny klimatu je malá. Záměr je 
adaptován na změnu klimatu - zashněním a klimafzací budov, odolnosh stavebních materiálů vůči 
extrémním teplotám. Dostupnost vody je lokalitě záměru dobrá. Z hlediska hospodaření s vodou je 
zvolena retence odpovídající půdním podmínkám v lokalitě.  
 Celkově lze konstatovat, že vliv záměru na klima bude dlouhodobý, mírně zhoršující. 
Klimancká situace v lokalitě bude ovlivněna málo. Příspěvek záměru ke změnám klimatu je 
nevýznamný. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické charakterisnky 

Hluk 

• Období výstavby 
 Během realizace stavby hal dojde nepochybně ke zvýšení akusfckého zahžení lokality. 
Výstavba každé z hal bude trvat cca 1 rok, v jejím průběhu bude docházet k různé intenzitě hlukového 
zahžení. Zdrojem hluku bude činnost stavebních mechanismů a doprava související se samotnou 
výstavbou. Výraznější hlukové zahžení bude na počátku stavby v době provádění hrubých a 
přípravných prací, v dalších fázích výstavby bude hlukové zahžení nižší. V této fázi přípravy stavby není 
určeno nasazení stavebních mechanismů ani konkrétní technologie výstavby. Zhotovitel stavby musí v 
průběhu výstavby respektovat hlukové limity v chráněném venkovním prostoru staveb dané NV č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stroje emitující hluk ve 
vzdálenosf 1 m o hodnotě LAeq,8h převyšující 75 dB by neměly být provozovány (v době denní) ve 
vzdálenosf menší, než cca 15 m od chráněného venkovního prostoru staveb a stroje emitující hluk ve 
vzdálenosf 1 m o hodnotě LAeq,8h převyšující  90 dB by neměly být provozovány (v denní době) ve 
vzdálenosf menší, než cca 30 m od chráněného venkovního prostoru staveb. Hygienické limity hluku 
budou při stavbě respektovány i na trasách přístupových komunikací na staveniště a případných 
objízdných trasách.  
 Vzhledem k tomu, že souvislá obydlená zástavba je v dostatečné vzdálenosf od areálu a 
k tomu, že doprava související ze stavbou bude vedena mimo obytnou zástavbu (přípojka na dálnici D 
3) nelze očekávat významné zahžení obyvatelstva. 
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•     Období provozu 
 Pro kvanffikaci ovlivnění akusfcké situace v lokalitě po zprovoznění obou hal byla zpracována 
v únoru 2020 firmou Zenkl CB s.r.o. hluková studie (zakázka č. 20020, zpracovala ing. Eliška Bůžková). 
Hluková studie je v plném znění v příloze H.3.III. 
 Zdrojem hluku v provozu budou výstupy vzduchotechniky a dieselagregáty (tyto budou v 
provozu v případě výpadků el. energie). Hlavní skupinu zdrojů hluku tvoří mobilní zdroje hluku, které 
se pohybují na veřejných komunikacích. Charakter hluku emitovaný těmito zdroji je přerušovaný a 
proměnný. Doprava obsluhující provozovnu se na veřejných komunikacích stává součásh běžné 
dopravy. Jako vstupní údaje byla zadána dopravní zátěž prognózovaná Dopravně-inženýrským 
posouzením generované dopravní zátěže (viz příloha H.3.V). V skutečnosf se předpokládá, že ke každé 
z hal bude přijíždět méně automobilů - cca 100 nákladních automobilů a 300 osobních automobilů 
denně. 

Nákladní doprava z areálu bude vedena ze silnice III/13521 na východ, kde se cca po 50 m 
napojí na stávající účelovou komunikaci vedenou na sever podél dálnice D3, na níž se cca po 1 km 
napojí (Exit 95). Exit 95 mimoúrovňově kříží silnice II/135. Výpočet hlukové zátěže byl proveden u 4 
obytných objektů nejbližších areálu a komunikacím, kde bude zvýšena intenzita dopravy. Majoritním 
zdrojem hluku v lokalitě je dálnice D3. Hlukový limit pro danou lokalitu je LAEQ= 60 dB v denní době a 
50 dB v noční době. Hluková studie konstatuje na základě provedených výpočtů dodržování 
hygienických limitů pro hluk. Podrobněji se hluku věnuje také kap. D.I.1.1. Vlivy na obyvatelstvo.  
 Zvýšená dopravní intenzita vyvolaná zprovozněním průmyslové zóny vyhoví zákonným 
požadavkům na dodržení hodnoty hygienických limitů. Provoz posuzovaného areálu bude 
významnějším zdrojem hluku pouze v lokalitě záměru. U žádného z nejbližších objektů obytné 
zástavby nedojde vlivem záměru k překročení hygienických limitů pro hluk.  
 Záměr bude mít vliv na zvýšení hlukové zátěže v lokalitě, jeho příspěvek nebude významně 
zhoršující a nebude sám o sobě znamenat překročení hygienických limitů u nejbližších chráněných 
objektů bydlení. 
Fyzikální, biologické charakterisfky 
 Vzhledem k typu záměru lze vyloučit jeho možné vlivy na další fyzikální nebo biologické 
charakterisfky.   

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  

D.I.4.1. Vliv na charakter odvodnění oblasf a změny hydrogeologických charakterisfk 

• Období výstavby 

  Během výstavby budou probíhat terénní práce prakfcky na celé ploše záměru, odtokové 
poměry by měly být po toto období prakfcky stejné. Pro fázi stavby jsou navrženy vsakovací a 
odvodňovací příkopy, které budou schopny vsáknout veškeré srážky ze stavebních upravených plání a 
ploch tak, aby regulovaný odtok odtok nepřesáhl možnosf lokality (povolený regulovaný odtok z 
území bezejmennou vodotečí). Během výstavby se nepředpokládá, že by nastal významný vliv na 
změnu charakteru odvodnění oblasf. 

• Období provozu  
 Zřízením nových zpevněných ploch a střech většího rozsahu dojde ke změně odvodnění v 
lokalitě průmyslové zóny, což bude znamenat lokální snížení infiltrace dešťových vod do podloží a 
bude zdrojem zrychleného odtoku vodních srážek v dotčené lokalitě. Pozemky areálu se nenachází v 
záplavovém území. Ke zmírnění zrychleného odtoku jsou navrženy 2 suché poldry dešťové vody, které 
budou sloužit k akumulaci a regulovanému vypouštění dešťových vod do stávající retenční nádrže 
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podniku Rašelina a.s. Suché poldry jsou navrženy jako otevřené retenční nádrže bez možnosf 
vsakování z důvodu vysoké hladiny podzemních vod. 
 Během provozu bude tedy navrženým řešením minimalizován vliv záměru na změnu 
charakteru odvodnění oblasf.  
 K ovlivnění hydrogeologických charakterisfk by mohlo potenciálně dojít větším zásahem do 
podložních hornin, které v dané oblasf mají funkci kolektoru podzemní vody. S ohledem na typ staveb  
lze vlivy na hydrogeologické charakterisfky území vyloučit. 

D.I.4.2. Vliv na kvanftu povrchových a podzemních vod 

• Období výstavby 

  Ve fázi výstavby nebudou nároky na odběr vody významné, aby mohly negafvně ovlivnit 
kvanftu povrchových či podzemních vod.  

• Období provozu 
 Areál bude napojen na stávající vodovod. S ohledem na plánované využih pro lehký průmysl a 
skladování nelze předpokládat významný odběr pitné vody pro vlastní provoz. Předpokládaný odběr 
vychází z maximálního počtu potřebných zaměstnanců. Zdroje pitné vody jsou dostačující pro 
předpokládanou spotřebu vody pro potřeby zaměstnanců. Nelze předpokládat, že by budoucí náplň 
objektů navýšila významněji odběr vody pro výrobu. Vlastní posuzovaný záměr nebude mít významný 
vliv na vodní zdroje. V lokalitě záměru se nenachází žádná ochranná pásma vodních zdrojů ani 
chráněná oblast přirozené akumulace vod.   

D.I.4.3. Vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod 

• Období výstavby 
 Při vlastní výstavbě může dojít k přechodnému provoznímu znečištění dešťových vod, např. 
může dojít ke splachu úkapů ropných látek z netěsnících motorů, převodových a rozvodových skříní 
stavebních mechanismů apod. Budou zde prováděny terénní úpravy, při kterých může dojít k erozi 
půdních čásfc. Terén je zde rovinatý s množstvím lokálních depresí, voda bude zasakována na 
pozemcích stavby. 
 Dále by mohlo při výstavbě dojít k havarijnímu úniku ropných látek ze stavebních 
mechanismů. V rámci stavební činnosf budou zajištěny prevenfvní kontroly technického stavu 
vozidel a ostatních mechanismů z hlediska možného úniku ropných látek. Vzhledem k rozsahu 
stavebních činnosh a době výstavby se však nepředpokládá významnější riziko ohrožení kvality vod 
povrchových ani podzemních vod.  

• Období provozu 
 Při provozu budou produkovány splaškové odpadní vody, které budou odváděny kanalizačními 
sběrači na stávající ČOV Soběslav, která má dostatečnou kapacitu. Splaškové vody s obsahem tuku 
vznikající při myh nádobí v kuchyních administrafvních vestaveb budou předčištěny v odlučovači tuků 
umístěném vně hal v blízkosh kuchyní s dostatečnou kapacitou. 
 V této fázi projektové přípravy není počítáno s produkcí průmyslových odpadních vod, není 
zahm známa konkrétní náplň jednotlivých hal. V případě, že některý z nájemců bude při své výrobní 
náplni produkovat odpadní vody bude jejich likvidace na ČOV Soběslav probíhat v souladu s 
kanalizačním řádem ČOV. S ohledem na plánované využih pro lehký průmysl a skladování nelze 
předpokládat produkci odpadních vod s nebezpečnými látkami. 
  Dešťové vody budou znečišťovány na zpevněných plochách a komunikacích v areálu jednak 
drobnými úkapy a splachy ropných látek z automobilů a z případných havárií automobilů, otěry z 
pneumafk apod., a také z chemického posypu při údržbě zpevněných ploch v zimním období. S 
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ohledem na množství ropných látek, které se mohou do prostředí dostat ze zpevněných ploch, se 
nebude jednat o významný vliv na jakost povrchových vod, dešťová kanalizace odvádějící vody ze 
zpevněných ploch, kde se budou pohybovat automobily bude opatřena odlučovačem ropných látek, 
čímž je eliminováno možné znečištění povrchových vod.  
 Pokud bude v rámci provozu objektů nakládáno ve větším množství se závadnými látkami u 
hlediska ochrany vod bude zpracován “Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosf vod“ podle 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými 
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 
odstraňování jejich škodlivých následků, který bude schválen příslušným orgánem ochrany vod. 

D.I.5. Vlivy na půdu 

D.I.5.1. Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 
• Období výstavby  

 Záměr si vyžádá rozsáhlý zábor kvalitních zemědělských půd  I. a II. třídy ochrany o rozloze 
11,3 ha. Dále je navržen zábor průměrných půd III. třídy ochrany o rozloze 1,6 ha a zábor půd 
podprůměrných IV. třídy ochrany činí 7,1 ha. Celkový zábor zemědělských půd je 20,05 ha. Z celkové 
rozlohy areálu tvoří zeleň 40 %. V rámci schvalování územním plánu Soběslavi byl vydán příslušným 
orgánem ochrany ZPF souhlas se záborem těchto ploch pro zástavbu. Zábor je tedy možný, ale jde o 
významný vliv na zemědělské půdy. Stávající zemědělské pozemky jsou využívány k intenzivní 
zemědělské výrobě. Z hlediska záboru půdy zde byla upřednostněna vhodná poloha pozemků 
navazujících na stávající průmyslovou zónu a s přímým napojením na dálnici D3 bez nutnosf průjezdu 
obytnou zástavbou. Pokud bude realizace záměru probíhat etapovitě, je vhodné, aby bylo zachováno 
na zbývajících částech záboru do zahájení nové stavby zemědělské hospodaření. Vliv na půdu je 
nutné hodnont jako velký, vzhledem ke kvalitě zemědělské půdy jako středně významný.     
 Pro posuzovaný záměr je zapotřebí vydání souhlasu s odněhm půdy ze ZPF. V souladu se 
souhlasem s odněhm bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy o mocnosf  dle provedeného 
pedologického průzkumu. Skrytá ornice bude deponována a bude s ní dále nakládáno v souladu se 
zákonem č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF a podmínkami vydaného souhlasu s odněhm půdy ze ZPF, 
který bude vydávat Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany ZPF. Je navrženo 
část ornice použít k ozelenění areálu. Při skrývce a návrhu využih ornice je nutné zohlednit vyšší 
obsah arsenu v půdě, který je zde přirozeného původu. Arsen je zde vázán na podložní zvětralé 
pararuly a na jejich jílový pokryv (viz příloha H.3.VI). Vlivem hluboké orby se částečně dostává i do 
povrchové ornice, který vždy obsahuje alespoň malý podíl podložní horniny. Důležité je tedy i 
důsledné oddělení orniční a podorniční vrstvy a jejich separované využih. 

• Období provozu 
 S ohledem na charakter záměru nedojde vlivem provozu  areálu k ovlivnění užívání půdy.  

D.I.5.2. Vliv na znečištění půdy 

• Období výstavby 
 V tomto období může dojít ke znečištění půdy především havarijním únikem ropných látek 
z dopravních a stavebních mechanismů. V rámci provádění stavby bude zajištěn takový technický stav 
automobilů a ostatních stavebních mechanismů, aby byl vyloučen jakýkoli únik ropných látek. 
Manipulační plochy budou upraveny tak, aby nedošlo k průniku nebezpečných látek do půdy. 
K zabránění havarijních stavů je nutné zajištění technické kázně a provádění prevenfvních kontrol.  
 Skrývka kulturních vrstev půdy z celé plochy záboru bude provedena před započehm 
jakýchkoli stavebních prací. Deponie skryté ornice bude zabezpečena a ošetřena tak, aby nedošlo ke 
znehodnocení této zeminy, budou dodržovány podmínky vydaného souhlasu s odněhm půdy ze ZPF. 
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• Období provozu 
 S ohledem na charakter záměru nedojde vlivem provozu  areálu ke znečišťování půdy.  

D.I.5.3. Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

• Období výstavby 

 Pozemky stavby jsou mírně svažité, při stavbě bude částečně využita morfologie terénu. V 
současné době se jedná o ornou půdu.  Stavební práce budou prováděny na pozemcích s provedenou 
skrývkou půdy, případný odnos půd tedy neohrozí kulturní vrstvy půdy. Vzhledem k typu stavby nelze 
předpokládat vlivy na stabilitu a erozi půdy. 

• Období provozu 

 Posuzovaný záměr neovlivní významněji topografii lokality. Vlivem záměru nedojde vzhledem 
ke konfiguraci terénu k ohrožení stability pozemků ani k erozi půdy. 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

 Pro stavbu areálu průmyslové zóny bude zapotřebí běžných stavebních materiálů dostupných 
v obchodní síf. Z hlediska použih kameniva si záměr nevyžádá otevření nového ložiska nerostů. Ani u 
dalších stavebních hmot se s ohledem na rozsah výstavby nepředpokládají zvýšené nároky na přírodní 
zdroje. Záměr nebude mít významný vliv na horninové prostředí a nemůže mít vliv ani na ložiska 
nerostných surovin a poddolovaná území. Ani provoz areálu s předpokládaným využihm pro lehký 
průmysl a skladování nebude mít zvýšené požadavky na přírodní nerostné zdroje.  

D.I.7. Vlivy na biodiverzitu - flóru, faunu a ekosystémy  

Vlivy na přírodní složky prostředí se dají rozlišit na přímé a nepřímé.  
Přímé vlivy na flóru, faunu a ekosystémy budou mít následující činnosf: 

období výstavby: 

‣ skrývka půdy a její deponie  
‣ vlastní stavební činnost (pohyb stavebních mechanismů mimo plochy zástavby, zábor ploch 

pro staveniště)  
období provozu: 
‣   změna způsobu využih lokality  

Nepřímé vlivy na flóru, faunu a  ekosystémy budou mít následující činnosf: 
období výstavby: 

‣ rušení a ovlivňování hlukem, vibracemi a prašnosh při stavební činnosf 
‣ možné šíření plevelů z deponií půdy 

období provozu:    

‣  zvýšená hlučnost v lokalitě    
‣  poškozením biotopů sousedících s areálem 
‣  zmenšení potravních biotopů 

D.I.7.1. Vlivy na flóru 
 Záměr je z hlediska flóry realizován na intenzivně využívané orné půdě. V dotčené lokalitě se 
nevyskytují reliktní, vzácná nebo významně zachovaná společenstva s významnými populacemi 
ohrožených druhů. Většina plochy záměru je bez trvalého vegetačního porostu. Zájmové území není 
považováno za botanicky významnou lokalitu, v lokalitě záměru byl proveden ve vegetační sezóně v 
roce 2019 orientační botanický průzkum (výsledky průzkumu jsou v kap. C.II.4.1). Flóra v dané lokalitě 
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je relafvně chudá, biodiverzita je nízká. V Nálezové databázi AOPK zde není evidován žádný zvláště 
chráněný druh rostlin. 
 Pro danou lokalitu je charakterisfcká nízká druhová bohatost druhů vyšších rostlin, převažuje 
zastoupení kulturních zemědělských porostů (orná půda s využíváním herbicidů) a silně 
ruderalizovaných nitrofilních porostů podél umělého koryta bezejmenného potoka, který slouží k 
odvádění povrchových vod z okolních zemědělských pozemků a byl upraven nedávno v souvislosf s 
výstavbou dálnice D3. Převazují biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem tj. typ X, konkrétně 
X2 (polní kultury), X13 (nelesní výsadby listnatých a jehličnatých dřevin na původních polích případně 
trávnících), X14 (vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace). Lokalita je poznamenána 
nedávnou výstavbou dálnice D3.  
 Z hlediska vlivů na flóru je významnější pouze navrhované kácení dřevin (9 vzrostlý stromů) 
podél komunikace na Chlebov a v místě budování kruhového objezdu. V místě růstu těchto stromů či 
v jejich okolí dojde ke snížení terénu až o 1,5 m. Z důvodu potřeby kácení těchto dřevin byl 14. 4. 
2020 vyhotoven Znalecký posudek č. 2/12/2020 soudním znalcem ing. Petrem Fukou (znalec z oboru 
ochrany přírody se specializací na hodnocení stafckého a zdravotního stavu dřevin). Dle tohoto 
posudku se v hodnocené lokalitě nenachází žádné sadovnicky cenné dřeviny. Většina z hodnocených 
stromů je již ve fázi pokročilé senescence. Snížení terénu vylučuje ponechání jakéhokoliv stromu, pod 
nímž přímo by mělo dojít ke snížení terénu a velmi silně by snížilo možnosf dalšího zdárného růstu 
stromů, u kterých by mělo dojít k většímu snížení terénu v jejich blízkém okolí. Pokud by navíc mělo 
dojít k provádění výkopových prací v okapové linii koruny, byly by s největší pravděpodobnosh 
poškozeny i stafcky významné kořeny stromů se všemi z toho plynoucími důsledky v podobě rozvoje 
kořenových hnilob či náhlého stafckého selhání stromu vývratem. Z těchto důvodů je provádění 
navržených výkopových prací pod stromy či v jejich těsném okolí neslučitelné s ponecháním stromů. 
Ke kácení, i s přihlédnuhm k jejich provozní bezpečnosf, je navrženo celkem 9 stromů. Jedná se o 
stromy označené na obr. č. 19 čísly 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. U stromů č. 2, 4 a 5 je navržen zdravotní 
řez a jejich ponechání na místě. Jak je výše uvedeno záměr stavby a zejména plošná úprava výšky 
terénu je s ponecháním stromů zcela neslučitelná. Tento fakt se ovšem v zájmové lokalitě týká pouze 
stromu č. 9, jenž by jinak bylo možné ponechat. Ostatní stromy dotčené navrhovanou stavbou (č. 6, 7, 
8, 10, 11 a 12) jsou i bez jejího přímého vlivu již zcela neperspekfvní či provozně nebezpečné. Za 
pokácené dřeviny bude provedena v rámci vegetačních úprav náhradní výsadba (liniová výsadba 
podél stejné komunikace na Chlebov). 

 
obr. č. 19: Zákres dřevin v lokalitě posudku (zdroj: Znalecký posudek č. 2/12/2020, ing. Petr Fuka)  

 Z celkové plochy průmyslové zóny bude 40 % plochy zeleně. Větší část bude sice tvořena 
intenzivně udržovanými trávníky, ale jsou navrženy i plochy zeleně s vysokým potenciálem na zvýšení 
biodiverzity lokality. Jedná se především o souvislou výsadbu dřevin v severní čásf zóny (skupinová 
výsadba autochtonních dřevin), na orné půdě a také retenční nádrže umístěné na stávajícím umělém 
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korytě bezejmenné vodoteče. Celkově navrhované vegetační úpravy (viz příloha H.3.II.4) řeší 
začlenění areálu do celkového rámce stávajícího území a řeší také částečné odclonění od okolních 
areálů a ploch. Výsadby jsou ve formě liniových, plošných a solitérních vegetačních prvků. Důraz je 
kladen na výsadbu podél komunikací, která je navržena tak, aby nebránila rozhledovým trojúhelníkům 
a idenffikačním prvkům průmyslového areálu. Výsadby jsou také zaměřeny na založení trvalkových 
záhonů, květnatých luk, trávníkových ploch, zpevnění svahů půdopokryvnými keři a založení 
stromového a keřového patra. Tím bude podpořena ekologickou stabilita území, která je nyní na nízké 
úrovni. Ozelenění zemědělských ploch v sousedství areálu je koncipováno tak, aby bylo co nejvíce 
využito přírodě blízké stanoviště, podpořena biodiverzita lokality a zlepšena ekologická stabilita 
území.  

D.I.7.2. Vlivy na faunu  
 Širší lokalita okolí plochy záměru byla již dlouhodobě ovlivňována výstavbou dálnice D3. 
V místě posuzovaného areálu dojde k úplné likvidaci stávajícího způsobu využívání a obhospodařování 
dotčených pozemků. Při likvidaci kulturních vrstev půdy bude zlikvidována půdní fauna, a to 
především hmyz a drobní hlodavci, kteří jsou vázáni na dané území. Větší a lépe migrující druhy 
živočichů budou přinuceni lokalitu opusft, vzhledem k tomu, že na okolních zemědělských pozemcích 
bude i nadále orná půda a v okolí se nachází i luční porosty, nebude se jednat o významný zásah. 
Fauna dotčeného území je vzhledem k využívání pozemků a stávajícímu intenzivnímu zemědělskému 
obhospodařování a  dálnici D3 již nyní silně antropogenně ovlivněna.  
 V lokalitě záměru byl proveden orientační zoologický průzkum (výsledky průzkumu jsou v kap. 
C.II.4.2), potenciál lokality z hlediska výskytu živočichů je nízký. Pro některé druhy obratlovců, 
především ptáků, lokalita slouží především jako potravní biotop, zaznamenané druhy ptáků zde 
nemají hnízdní možnosf. V Nálezové databázi AOPK je zde registrován výskyt 2 zvláště chráněných 
druhů ptáků: břehule říční (Riparia riparia) - jde o nález o roku 2013 v deponii zeminy u stavby D3, 
nyní zde již nejsou vhodné podmínky pro výskyt tohoto druhu a posuzovaný záměr nebude mít na 
tento druh žádný vliv (deponie jsou již delší dobu odstraněny, hnízdní možnosf pro tento druh nyní v 
lokalitě ani blízkém okolí nejsou). Dále je zde evidován výskyt vlašťovky obecné (Hirundo rusIca), 
tento druh byl zaznamenán jižně od plánovaného areálu, lokalitu využívá jako potravní biotop, 
hnízdní možnosf zde nejsou, jedná se o synantropní druh, který je vázán na lidská sídla. Záměrem 
bude ovlivněn jeho potravní biotop, po realizaci záměru a provedení vegetačních úprav může dojít ke 
zpestření potravních možnosh v lokalitě.  
 Dotčená lokalita je díky běžnému výskytu drobných hlodavců na orné půdě využívána ptáky 
jako  potravní biotop (např. káně lesní, poštolka obecná a jiné druhy dravců). Vlivem záměru bude pro 
tyto druhy zmenšena plocha potravního biotopu. V okolí je ale dostatek zemědělských pozemků s 
obdobným způsobem obhospodařování, takže se nebude jednat o významný vliv.  
  Během provozu se nepředpokládá zvýšený vliv na běžnou faunu blízkého okolí, neboť ta je již 
ovlivněna současným využíváním této lokality a především současným hlukovým zahžením (v 
současnosf probíhá výstavba přeložky komunikace III/13521 západně od lokality a na stejném místě 
také železničního koridoru č. 4). 
 Záměr bude mít vliv na faunu, a to především zmenšení potravních biotopů pro obratlovce. V 
rámci vegetačních úprav vzniknou v západní čásf na bezejmenném vodním toku suché poldry s 
retencí vody osázené rákosem, kde lze předpokládat jejich osídlení pestřejším spektrem živočišných 
druhů než doposud. Zároveň v severní čásf bude vysázeno větší množství dřevin, kde lze 
předpokládat podobné osídlení novými živočišnými druhy (nové přírodní plochy v krajině, lepší 
možnosf hnízdění atd). Navržené květnaté louky a trvalkové záhony zároveň podpoří pestřejší výskyt 
bezobratlých, než je tomu doposud.  
 Větší prosklené čásf administrafvních budov mohou při nevhodné reflexi způsobovat úhyn 
ptáků (srážka s čirou či zrcadlící se výplní oken) a to i v souvislosf s výsadbou stromů v areálu. V 
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následném stupni projektové přípravy bude toto řešeno v souladu s metodikou České ornitologické 
společnosf k ochraně volně žijících ptáků (např. nepoužihm reflexní úpravy skel, zešikmení stěn 
obvodového pláště k omezení zrcadlení okolí, použih matných nebo tónovaných skel, nebo 
nastavitelné venkovní žaluzie atd.). 
D.I.7.3. Vlivy na ekosystémy a biodiverzitu celkově 
 V lokalitě záměru a ani v nejbližším okolí se nenachází žádný cennější ekosystém. Dotčená 
lokalita je tvořena intenzivně využívanou ornou půdou a má malý ekologický potenciál. Biodiverzita je 
spíše podprůměrná a odpovídá intenzivně využívané orné půdě. Kácení vzrostlých dřevin bude malé, 
výsadba dřevin bude dostatečně tento úbytek kompenzovat. Nově zřízené zelené plochy budou 
zabírat 40 % plochy celé průmyslové zóny. Realizace záměru nebude mít zhoršující vliv na biodiverzitu, 
provedením navržených vegetačních úprav s přírodními prvky - především souvislá výsadba dřevin, 
květnaté louky, trvalkové záhony a výsadba kolem retenčních nádrží může zvýšit biodiverzitu lokality. 

D.I.8. Vlivy na chráněná území, významné krajinné prvky a ÚSES 

D.I.8.1. Vlivy na chráněná území a soustavu Natura 2000  
 Krajský úřad Jihočeského kraje vydal k danému projektu pro územní řízení dne 14.2.2020 
stanovisko č.j.KUJCK 34362/2020/OZZL (viz příloha H.2) kterým vyloučil vliv záměru na území soustavy 
NATURA 2000.  
 Záměr se nachází mimo zvláště chráněná území a nemůže ovlivnit ani nejbližší ZCHÚ Přírodní 
památku Nový rybník u Soběslavi a Přírodní památku Lužnice, které jsou od daného záměru v 
dostatečné vzdálenosf, odděleny městskou zástavbou. Není zde žádné přímé ani nepřímé propojení. 

D.I.8.2. Vlivy na VKP a ÚSES 
 Záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku nebo prvku ÚSES. Dešťové vody 
z areálu budou svedeny do bezejmenné vodoteče sousedící s posuzovaným areálem. Tento vodní tok 
je uměle vytvořený a slouží k odvádění dešťových vod ze zemědělských pozemků a nemá významnou 
ekologicko-stabilizační funkci, nelze jej považovat za významný krajinný prvek. Záměr nemůže ovlivnit 
jeho ekologickou-stabilizační funkci. Navržené suché poldry (retenční nádrže) mohou posílit 
ekologickou stabilitu tohoto vodního toku.    

D.I.9. Vlivy na krajinu (krajinný ráz) 

 Podle § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. se krajinný ráz neposuzuje v zastavěném území a v 
zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a 
prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody. 
Záměr je podmíněně v souladu s ÚP. Celkové hodnocení krajinného rázu je součásh přílohy H.3.VII 
Hodnocení vlivu zásahu dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. , včetně vizualizace 
 Pro účely hodnocení navrhovaného záměru byl použit Metodický postup posouzení 
navrhované stavby, činnosf nebo změny využih území na krajinný ráz autorů (Vorel, Bukáček, 
Matějka, Culek, Sklenička 2006). Princip metody spočívá v rozložení hodnocení a posuzování na dílčí, 
samostatně řešitelné kroky. Jednotlivými kroky, ve kterých je vždy transparentním způsobem vyjádřen 
výsledek, se do značné míry eliminuje subjekfvita hodnocení a vzniká prostor pro diskusi. 
Nepřesnosf a odchylky, vyplývající z více či méně subjekfvních pohledů, se tak mohou do značné 
míry vyrovnávat. Základem je prostorová a charakterová diferenciace krajiny - vymezení zřetelně 
odlišných charakterově homogenních čásh krajiny. Diferenciace se provádí u oblash krajinného rázu s 
ohledem na přírodní podmínky (terénní morfologii, charakter vegetačního krytu, klima) a způsob 
organizace a využívání území (charakter osídlení a dalších stop kulfvace krajiny) v historických 
souvislostech. Při vymezení míst krajinného rázu se bere v úvahu především prostorové vymezení 
(ohraničení) a stejnorodost krajinné scény. 
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 Vymezení hodnoceného území (potenciálně dotčený prostor) a hodnocení krajinného rázu 
dané oblasf a místa je předmětem kapitoly C.II.5.a přílohy H.3.VII. V následujících tabulkách je 
provedeno posouzení míry vlivu navrhovaného záměru na idenffikované znaky a hodnoty a určení 
únosnosf zjištěné míry vlivu.  
Tab. č. 26: Určení únosnosd zjištěné míry vlivu na krajinný ráz 

Vysvětlivky k tabulce:  
     Klasifikace idendfikovaných znaků  
- Dle projevu:  (+) pozidvní, (-) negadvní, (+/-) neutrální  
- Dle významu (podílu znaku či hodnoty) v krajině :   
          zásadní - je jev, který v určité oblasd nebo místě krajinného rázu rozhodujícím způsobem determinuje  charakter krajiny  
          spoluurčující- je jev, který v určité oblasd nebo místě krajinného rázu významně spoluurčuje charakter krajiny  
          doplňující- je jev, který v určité oblasd nebo místě krajinného rázu doplňuje charakter krajiny  
            
- Dle cennosd znaků:   
           jedinečný – je jev, který je ojedinělý v rámci oblasd krajinného rázu, v rámci regionu  nebo v rámci státu  

Iden=fikace	konkrétních	znaků	a	hodnot	dle	§	12	
zákona	č.	114/1992	Sb.

klasifikace	znaků vliv

dle	
projevu

dle	
významu

dle	
cennos= vliv	záměru

+	
posinv.	

0	
neutrál.	

N	
neganv.

XXX	
zásadní	
XX	

spoluurč.	
X	

doplňující

XXX	
jedinečný	

XX	
význačný	

X	
běžný

0	žádný		
X	slabý		

XX	středně	
silný	

XXX	silný	
XXXX	
sgrající

A	1 Znaky	přírodní	charakteris=ky

A.1.1 Typická	 terénní	 morfologie	 -	 plochá	
pahorkanna

				+ 					XXX 				X 0

A.1.2 Vodní	toky	tvořící	osnovu	krajiny 				+ 				XX 				X 0
A.1.3 Střední	zalesněnost	oblasn 				+ 					XX 				X 0

A.1.4 Vzrostlá	 liniová	 zeleň	 podél	 cest	 a	 vodních	
toků,	solitérní	stromy

				+ 					XX 				X 0

A.1.5 Vysoký	 podí l	 vz rost lých	 dřev in	 v	
zastavěných	částech	krajiny

				+ 					XX 					X 0

B	1 Znaky	kulturní	a	historické	charakteris=ky

B.1.1 Krajinná	struktura	kulturní	oblasn 0 					XX 				X 							XX

B.1.2 Městská	památková	zóna 0 				XXX 				XX 						X
B.1.3 Dochovalá	struktura	sídel 						+ 					XX 				XX 0

B.1.4 Převažující	intenzivní	zemědělské	využívání	
krajiny

					N 				XX 				X 							X

B.1.5 Drobné	sakrální	stavby	u	komunikací 						+ 				X 					XX 							X
B.1.6 Existence	hlavních	dopravních	tahů	-	D3 					N 				XX 				XX 0
B.1.7 Stávající	průmyslová	zóna 					N 			XX 			X 0

C	1 Znaky	vizuální	charakteris=ky

C.1.1
Otevřená	 krajina	 -	 větší	 měřítko	 krajiny	 s	
kontrastem	 otevřených	 zemědělských	 ploch	 a	
lesních	porostů

0 				XXX 				X 						X

C.1.2 Výrazná	 krajinná	 osa	 koridoru	 Lužnice	 s	
doprovodnou	zelení

+ 				XXX 			XX 0

C.1.3 Uplatnění	 staré	 zástavby	 Soběslavi	 s	
dominantou	věže	kostela	sv.	Petra	a	Pavla

+ 				XX 			XX 						X

C.1.4 Převaha	 otevřených	 ploch	 zemědělské	 krajiny	
nad	plochami	zástavby

+ 			XX 			X 						XX

C.1.5 Uplatnění	 významných	 dopravních	 a	
průmyslových	staveb	v	krajině

N 			XX 			X 						XX
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           význačný – je jev, který je význačný v rámci oblasd krajinného rázu, v rámci regionu  nebo v rámci státu  
           běžný - je jev, který je běžným v rámci oblasd krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu 

Vliv na přírodní hodnoty: 
 Navrhovaný záměr bude mít malý vliv na přírodní charakterisfky krajinného rázu v místě a 
oblasf. Zástavba je umístěna na ploše zemědělských pozemků, v místě převažují biotopy silně 
ovlivněné nebo vytvořené člověkem, nezasahuje přímo do cenných přírodních stanovišť. Je umístěna 
mimo zvláště chráněná území, nezasahuje do ÚSES, zasahuje částečně do umělého vodního toku bez 
přírodních hodnot. Vlivy na idenffikované znaky přírodních charakterisfk byly vyhodnoceny jako 
nulové.   
Vliv na hodnoty kulturní a historické charakterisfky: 
 Do krajiny významně zasahuje jednak těleso dálnice D3, které je místy v zářezu a také stávající 
průmyslová zóna. Dlouhodobý vývoj kulturních a historických charakterisfk byl hmto narušen. Ráz 
krajiny je dán také velkoplošnými zemědělskými plochami. Záměr není v kontaktu s cennou lidovou 
architekturou, z některých pohledů z východu zakrývá výhled na historické centrum města s 
dominující věží kostela sv. Petra a Pavla. Jedná se o jeden pohled z krajiny, při pohledu ze severu 
výhled na toto panorama zůstane zachován. Záměr bude mít vliv také na stávající krajinnou strukturu 
kulturní oblasf -  intenzivní zemědělské pozemky budou zastavěny výraznou průmyslovou zástavbou. 
Zastavěna bude proluka mezi stávající průmyslovou zónou a dálnicí. Umocní se stávající negafvní 
znaky idenffikované v krajině tj. existence dálnice a průmyslové zóny. V PDoKP se nachází nemovitá 
kulturní památka - výklenková kaple u silnice na Chlebov, tato nebude výstavbou přímo dotčena, 
nebude ani narušen výhled na ni. Již nyní je umístěna na jiném místě než původně. Vlivy na kulturní a 
historické charakterisfky byl vyhodnoceny jako slabé až středně silné (částečné ovlivnění pohledu na 
panorama města, změna krajinné struktury). 
Vliv na estefcké hodnoty: 
 Záměr je umisťován v krajině s nevýznamnými hodnotami krajinného rázu s průměrnou 
estefckou hodnotou, krajina zde působí díky velkoplošným zemědělským lánům monotónně. 
Harmonické vztahy jsou zde významněji narušeny také tělesem dálnice D3 a stávající průmyslovou 
zónou s rozsáhlými areály. V krajinném vzorci se výrazněji změní poměr zastavěných a nezastavěných 
ploch, v krajině bude zdůrazněna průmyslová zástavba, která se zde sice již vyskytuje, ale nové haly 
většího objemu ji ještě umocní. Lokalita je určena územním plánem k zástavbě, větší plocha fasád hal 
je rozbita barevným řešením a navrženým ozeleněním pnoucími rostlinami. Šedobílá barva v 
kombinaci s jemně zelenými tóny se hodí pro zakomponování hal do krajiny. Dále jsou navrženy 
rozsáhlé vegetační úpravy s velkou výsadbou dřevin podél komunikací, soliterních i skupinových, které 
dále rozčlení pohled na průmyslovou zónu a částečně ji odcloní z mnoha pohledů z krajiny. Tato 
opatření částečně eliminují negafvní působení průmyslových objektů v krajině. Po zapojení dřevin v 
horizontu desítky let se budou stavby v krajině méně uplatňovat. V panoramafckých pohledech bude 
záměr představovat středně velký zásah - především z východní čásf (z přemostění dálnice na 
komunikaci od Chlebova do Soběslavi), kdy bude částečně (pouze z některých míst) odcloněn výhled 
na město jako celek, včetně historického centra s dominantou věže kostela sv. Petra a Pavla. Nedojde 
však k úplnému zaclonění, stále se bude uplatňovat pohled ze severní strany při průjezdu krajinou po 
dálnici D3 a z východní strany od Zvěrofc (z volné krajiny, dálnice je zde v zářezu), tento pohled na 
panorama města je i v současnosf estefčtější, není tofž rušen stávající průmyslovou zónou. Byla 
provedena vizualizace projektu, z ní je patrné že, vnímání záměru z dálkových pohledů nebude 
výrazné (viz vizualizace v H.3.VII). Záměr má na estefcké hodnoty slabý až středně silný vliv (změna 
krajinné struktury, umocnění stávajících negafvních jevů). 
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Vliv na významné krajinné prvky: 
Významné krajinné prvky jsou v lokalitě zastoupeny bezejmenným vodním tokem, který stavba 
zasáhne okrajově. Jedná se o umělé koryto vodního toku bez ekologicko-stabilizační funkce v krajině, 
je určen pro odvodnění výše položených zemědělských pozemků. Navržené vegetační úpravy suchých 
poldrů (2 otevřené retenční nádrže) bez vsakování na spodní čásf toku mohou zlepšit přírodní 
hodnotu tohoto toku. Záměr nebude mít významný vliv na významné krajinné prvky z hlediska jejich 
uplatnění na tvorbě krajiny. 		

Vliv na zvláště chráněné území: 
 Záměr není v kontaktu se žádným zvláště chráněným územím ani se nenachází v přírodním 
parku. Nejbližší zvláště chráněné území ovlivněna nebudou. Záměr nemá vliv na zvláště chráněná 
území. 
Vliv na kulturní dominanty krajiny: 
 V dotčeném krajinném prostoru se uplatňuje pohled na historické centrum Soběslavi s 
dominantou věže kostela sv. Petra a Pavla. Výhled na toto historické panorama bude částečně, z 
některých pohledů budovami zacloněn. Jedná se především o pohled z východu od Chlebova, ze 
severní strany a z východní od Zvěrofc zůstane výhled na tuto historickou dominantu zachován. Z 
dotčeného krajinného prostoru je pohled na historické centrum již nyní ovlivněn existencí průmyslové 
zóny a při průjezdu krajinou po dálnici D3 také jejím umístěním v terénním zářezu. Hlavním kulturním 
rysem krajiny je zde její velkoplošná zemědělská struktura, novodobá zástavba průmyslové zóny a 
existence dálnice D3. Záměr má slabý vliv na kulturní dominanty krajiny.  
Vliv na harmonické měřítko krajiny: 
 Záměr změní charakter místa a dílčí krajinné scény. Bude zastavěna rozsáhlá zemědělsky 
obhospodařovaná plocha. V lokalitě se bude jednat o další plošně rozsáhlý záměr výstavby objektů 
větších objemů určených pro průmysl a skladování. Toto je dáno regulafvy využih ploch dle platné 
územně plánovací dokumentace. Celkově se bude záměr uplatňovat díky terénním podmínkám v jinak 
rovinaté krajině jen v některých krajinných panoramatech (viditelnost je omezena) a změní krajinnou 
scénu především nejbližší lokality. Zastavěna bude proluka mezi stávající průmyslovou zónou a dálnicí. 
Uplatnění záměru v krajině bude s ohledem na topografii minimalizováno (viz vizualizace záměru v 
příloze H.3.VII). Vliv na harmonické měřítko byl vyhodnocen jako slabý, až středně silný (díky hmotě 
objektů a velikosf areálu). 
Vliv na harmonické vztahy v krajině: 
 Vztahy v krajině jsou předurčeny kulturním a historickým vývojem v lokalitě a oblasf. 
Harmonické vztahy jsou již nyní v PDoKP silněji narušeny stávající průmyslovou zónou s rozsáhlými 
areály a tělesem dálnice D3. Realizací záměru budou významně navýšeny plochy průmyslové zástavby 
v zemědělské krajině, v krajinné scéně se to uplatní především v bližších pohledech, v dálkových pak 
mírněji. V krajině nebyly idenffikovány žádné jedinečné jevy. Záměr bude zasahovat do dílčí krajinné 
scenérie, která není v oblasf jedinečnou a bude částečně měnit krajinná panoramata, jeho projev 
bude omezený, bez výškových staveb (haly nepřesáhnou 15 m, i když díky terénním úpravám budou 
střechy hal A a D cca 20 m nad stávajícím terénem). Hlavní vliv bude mít prostorové zaplnění v 
současnosf částečně volné krajiny. Areál bude viditelný především z dálnice D3 a z východního 
pohledu od Chlebova a částečně od Zvěrofc. Jako plošná dominanta se bude uplatňovat z rozhledny 
Svákov, nenaruší však pohledový horizont). V noci se bude uplatňovat v krajině také, s ohledem na 
zvolený typ osvícení (nevyzařující do horního poloprostoru více než 1 % celkového světelného toku 
jdoucího ze svífdla) bude tento vliv minimalizován, administrafvní prosklené přístavby nebudou v 
noci v provozu. Vlivy na harmonické vztahy budou až středně silné (umocnění stávajících narušených 
harmonických vztahů v krajině).  
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Tab. č. 27: Tabulkové shrnu) hodnocení vlivů na zákonná kritéria krajinného rázu 

 Dotčený krajinný prostor je vymezen viditelnosh. Lokalita je mírně zvlněná, objekty většího 
objemu budou viditelné při průjezdu lokalitou po dálnici D3 (z dálkových pohledů po dálnici se 
uplatňovat nebudou) a při pohledu od Chlebova, částečně také z krajiny mezi Zvěrofcemi a 
Chlebovem. Viditelné budou také z vyhlídkové věže Svákov a z věže kostela sv. Petra a Pavla. Z větší 
dálky při pohledu z krajiny (tzn. mimo vyhlídkové věže) se díky výšce jednotlivých hal a konfiguraci 
terénu uplatňovat areál příliš nebude (viz vizualizace v příloze H.3.VII). Haly jsou objemově velké, ale 
nejedná se o výškové stavby, viditelnost v mírně zvlněné krajině je omezena. 
 Negafvní vliv na některá hlediska krajinného rázu budou minimalizovány především 
navrženou výsadbou, kdy areál jako celek bude na hranicích osázen stromy, ze severní strany bude 
navíc vysázeno více stromů ve skupinových, plošných výsadbách, které areál odcloní při pohledu ze 
severu a severovýchodu a zároveň zjemní vizuální propojení hal a panoramatu města Soběslav s 
dominantou věže kostela sv. Petra a Pavla. Navrhované částečné ozelenění pohledově exponovaných 
fasád napomůže pohledovému rozčlenění hal, což pozifvně ovlivní vnímání staveb v krajině. Objekty 
budou mít vliv na krajinný ráz místa z hlediska kulturní a historické charakterisfky, estefckých hodnot 
a umocní narušené harmonické vztahy v krajině a harmonické měřítko. S ohledem na blízkost tělesa 
dálnice D3 stávající průmyslovou zónu, které ovlivňují významně krajinný ráz místa i oblasf a 
negafvně právě kulturní, historické a estefcké hodnoty v lokalitě, včetně harmonických vztahů a 
harmonického měřítka, lze umístění průmyslových staveb v této čásf krajiny akceptovat za podmínky 
realizace navržených vegetačních úprav v rozsahu, v jakém jsou nyní ve fázi přípravy projektu k 
územnímu řízení navrženy. Jsou navržena opatření z hlediska minimalizace vlivů stavby na krajinný ráz 
s cílem zvýšit nenápadnost staveb v krajině.  

 Posuzovaný záměr vzhledem ke své rozloze a objemu není bez vlivu na všechna zákonná kritéria 
krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z hlediska únosnosf lze 
vyhodnoft záměr výstavby areálu jako slabý zásah na jednotlivá zákonná kritéria, na některé pak až 
středně silný. Nejsou to však vlivy shrající stávající krajinný ráz (idenffikované jevy v krajině). Projev 
ovlivnění vztahů v krajině hmto záměrem bude lokální. Umístěním záměru nedojde k významnému 
ovlivnění hlavních vizuálních charakterisfk krajinného rázu oblasf. Dojde k umocnění stávajících 
negafvních jevů ve spojitosf s dalšími realizovanými stavbami (dálnice D3, průmyslová zóna, 
zemědělský areál v Chlebově) podél dálnice D3. Vzhledem k typu krajiny se bude jednat spíše o větší 
urbanizaci lokality, a hm navození pocitu větší zaplněnosf prostoru podél páteřní komunikace. Záměr 
se nebude v rámci krajinné oblasf významněji uplatňovat narušením pohledových horizontů ani v 
panoramafcky exponovaných plochách. Začlenění objektů do krajiny napomůže navrhované 
ozelenění areálu a částečně i fasád objektů. Z hlediska kumulace vlivů s dalšími stavbami plah výše 

zákonná	kritéria vliv	realizace

vliv	na	rysy	a	hodnoty	přírodní	charakterisnky žádný

vliv	na	rysy	a	hodnoty	kulturní	a	historické	charakterisnky slabý	-středně	silný

vliv	na	estencké	hodnoty slabý

vliv	na	významné	krajinné	prvky žádný

vliv	na	zvláště	chráněné	území žádný

vliv	na	kulturní	dominanty slabý

vliv	na	harmonické	měřítko	krajiny slabý-středně	silný

vliv	na	harmonické	vztahy	v	krajině středně	silný
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uvedené, že se záměr bude podílet na větší urbanizaci území, která vychází ze schválených 
rozvojových ploch v rámci jednotlivých územních plánů. Součásh záměru nejsou výškové stavby.. 
 Cílem posouzení dle využih metodiky bylo také zodpovězení charakterisfckých otázek pro 
kvalitu krajinného rázu a vlivu záměru na tyto kvality:  

I. Vyznačuje se ráz krajiny v prostoru dotčeném vlivem navrhované stavby znaky přírodní, kulturní a 
historické charakterisdky krajinného rázu a hodnotami estedckými? Mají přítomné znaky a 
hodnoty jedinečný význam? 
 Krajinný ráz v dotčeném prostoru se nevyznačuje významnými estefckými hodnotami, kulturní 
hodnoty jsou zde vzhledem k historickému vývoji a novodobé zástavbě narušené. Přítomné znaky 
přírodní, kulturní a historické, vizuální charakterisfcky nemají jedinečný význam.  

II. Pokud jsou přítomny znaky jedinečného a neopakovatelného významu, bude do nich navrhovaný 
záměr nepříznivě zasahovat a jakou měrou? 
 V lokalitě a oblasf nejsou idenffikovány jedinečné znaky neopakovatelného významu.  

III. Ovlivní navrhovaný záměr podstatným způsobem krajinná panoramata, bude zasahovat do 
cenných dílčích scenérií?  
 Navrhovaný záměr bude zasahovat jen do dílčí krajinné scenérie, která není v oblasf 
jedinečnou, nebude měnit podstatným způsobem krajinná panoramata, jeho projev v krajině bude 
omezený. 

D.I.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

• Období výstavby a provozu 
 Výstavba si nevyžádá demolici žádného objektu. Záměrem nebudou přímo ovlivněny žádné 
kulturní památky, vyklenková kaplička, která se nachází v sousedství areálu nebude přímo dotčena 
(ani její okolí a okolní výsadba). Již byla přesunuta v rámci úpravy komunikace ze Soběslavi na 
Chlebov.  Kulturní hodnoty nemateriálního charakteru nebudou dotčeny.   
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 Záměr výstavby průmyslové zóny se 4 halami pro lehký průmysl a skladování je 
v předloženém oznámení posouzen ze všech podstatných hledisek. Toto posouzení je provedeno v 
míře, která je možná v rámci posuzování jednotlivého záměru, včetně kumulafvních vlivů, které 
nastanou se stávající průmyslovou zónou z hlediska dopravy v lokalitě a na dálnici D3. Areál 
představuje významný zábor ZPF, z velké čásf půdy I. a II. třídy ochrany, tedy kvalitní zemědělské 
půdu. Záměr je v souladu s ÚP Soběslav, který je opatřen souhlasem příslušného orgánu ochrany ZPF, 
takže úbytek kvalitních půd byl prověřen z širšího hlediska územního plánu. Záměr zastavuje pouze 
část vymezenou ÚP Soběslav k průmyslové zástavbě.  
 Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených v kapitole D.I. tohoto oznámení lze vyhodnoft 
jako nejvýznamnější tyto vlivy (v pořadí dle jejich velikosf a významu): vliv na půdu (zábor půd I. a II. 
třídy ochrany), na krajinu (změna vizuální podoby lokality, vliv na estefcké měřítko, harmonické 
měřítko a vztahy v krajině), vliv na ovzduší (nové zdroje znečišťování ovzduší), vliv na hlukovou situaci 
(významnější navýšení dopravy, kumulace dopravy s ostatními provozy napojenými na dálnici D3), vliv 
na vodu (vznik odpadních vod, odběr vod, možné havárie malého rozsahu), vlivy na obyvatelstvo 
(hluk, emise výfukových plynů, bez významného vlivu na veřejné zdraví), na faunu (zásah do 
potravních biotopů). Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací (ÚP Soběslav). 

Tab.	č.	28:		Přehled	vlivů	záměru	z	hlediska	jejich	velikosX	a	významnosX	

Velikost:		0		žádný	nebo	zanedbatelný	vliv																						Významnost:			0								bez	významu	(nulový	vliv)	
		 			1		malý	vliv																																																																																+						nevýznamné	zlepšení	vlivů	
	 			2		střední	vliv																																																																										+	+					zlepšení	vlivů	
	 			3		značný	vliv																																																																										+++				podstatné	zlepšení	
	 			4	vysoce	závažný	vliv																																																													-								nevýznamné		zhoršení	vlivů	
																																																																																																																									-	-						zhoršení	vlivů	
	 																																																																																																					-	-	-				podstatné	zhoršení	vlivů	
	 																																																																																																								+	-		nelze	jednoznačně	určit	

Vlivy	záměru	na: Velikost Významnost

výstavba provoz výstavba provoz

obyvatelstvo 2 1 - -

ovzduší	 2 2 - -	-

vody 1 1 - -	

hlukovou	zátěž 2 1 -	- -	-

půdu 3 0 -	- 0

horninové	prost. 0 0

faunu,flóru,ekosystémy	(biodiverzita) 1 0 - -

VKP,	ÚSES 0 0 0 0

ZCHÚ 0 0 0 0

Natura	2000 0 0 0 0

odpady 2 1 - -

krajinu 2 -	-

hmotný	majetek	a	kulturní	památky 0 0 + +
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D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní 
hranice 
 Vzhledem k lokalizaci a typu záměru jsou vyloučeny přeshraniční vlivy. 

D.IV. Charakterisnka opatření k prevenci, vyloučení, snížení všech významných 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 
  V projektu pro územní řízení jsou již navržena opatření k prevenci, snížení a vyloučení 
některých možných vlivů, a to jak pro období výstavby, tak částečně i provozu. Níže je uveden jejich 
přehled: 

Opatření z hlediska hluku: 
• Výstavba  

 Zhotovitel stavby musí v průběhu výstavby respektovat hlukové limity v chráněném 
venkovním prostoru staveb dané NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. Stroje emitující hluk ve vzdálenosf 1 m o hodnotě LAeq,8h převyšující 75 dB by neměly být 
provozovány (v době denní) ve vzdálenosf menší, než cca 15 m od chráněného venkovního prostoru 
staveb a stroje emitující hluk ve vzdálenosf 1 m o hodnotě LAeq,8h převyšující 90 dB by neměly být 
provozovány (v denní době) ve vzdálenosf menší, než cca 30 m od chráněného venkovního prostoru 
staveb. Hygienické limity hluku budou při stavbě respektovány i na trasách přístupových komunikací 
na staveniště a případných objízdných trasách. 

Opatření z hlediska ochrany ovzduší: 
• Výstavba  

 Znečištění ovzduší při stavební činnosf bude minimalizováno především vhodnými 
technickými opatřeními v plánu organizace výstavby např. používáním stavebních mechanismů v 
odpovídajícím technickému stavu, kropení prašných povrchů během stavby, realizací stavebních prací 
v co nejkratším termínu, zajištěním čištění komunikací v průběhu zemních prací a při zakládání staveb 
(především příjezdových komunikací), minimalizací zásob sypkých materiálů na stavenišf, snížením 
přejezdů stavebních mechanismů, racionalizací stavebních postupů atd. Oznamovatel toto může 
zajisft smluvně při zadávání stavby stavební firmě. 

• Provoz 

 Pro eliminaci emise prachových čásfc a benzo(a)pyrenu do ovzduší budou přijata následující 
opatření: 

- návrh výsadby dřevin k záchytu prachových čásfc (viz příloha H.3.II.4) s využihm Metodiky pro 
realizaci výsadeb dřevin pohlcujících čásfce podél silničních komunikací i u tzv. plošných zdrojů 

- omezení rychlosf automobilů v areálu 

- pravidelné čištění zpevněných ploch 

- vytápění objektů zemním plynem 

Z hlediska ochrany vod: 
• Výstavba  

 V rámci stavební činnosf budou zajištěny prevenfvní kontroly technického stavu vozidel a 
ostatních mechanismů z hlediska možného úniku ropných látek. 

• Provoz 
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 Dešťová kanalizace odvádějící vody ze zpevněných ploch, kde se budou pohybovat 
automobily bude opatřena odlučovačem ropných látek, čímž je eliminováno možné znečištění 
povrchových vod. 
 Pokud bude v rámci provozu objektů nakládáno ve větším množství se závadnými látkami u 
hlediska ochrany vod bude zpracován “Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosf vod“ podle 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými 
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 
odstraňování jejich škodlivých následků, který bude schválen příslušným orgánem ochrany vod. 
Opatření z hlediska ochrany ZPF: 
 Pokud bude realizace záměru probíhat etapovitě, je vhodné, aby bylo zachováno na 
zbývajících částech záboru do zahájení nové stavby zemědělské hospodaření. 
 Při skrývce ornice a podorniční vrstvy důsledně tyto vrstvy oddělovat, deponovat je také 
odděleně a využít je s ohledem na arsen v půdě separovaně a dle vydaného souhlasu s odněhm půdy 
ze ZPF. 
Opatření z hlediska ochrany dřevin rostoucích mim les: 
 Při stavební činnosf ochránit stromy, které zůstanou v prostoru staveniště dle příslušné 
normy ČSN 
 Provést náhradní výsadbu dle projektu projektu Ateliér LANDECO z března 2020 - tento může 
být v dalších etapách projektové přípravy stavby pozměněn, ale zachována musí být oboustranná 
liniová výsadba podél komunikace III/13521 Soběslav-Chlebov v počtu min. 25 kusů. O vysazené 
stromy bude pravidelně pečováno k zajištění zdárného růstu v době min. 5 let od výsadby, při úhynu 
některého exempláře bude tento nahrazen. 
Opatření z hlediska ochrany bioty: 
  V severní čásf, kde budou provedeny skupinové výsadby stromů (navrženy jsou: javor mléč, 
javor klen, dub zimní, dub letní, lípa srdčitá, buk lesní, střemcha obecná, bříza bradavičnatá, jedle 
bělokorá, borovice lesní) doplnit tuto výsadbou o keře (výsadba autochtonních druhů např. líska 
obecná, růže šípková, trnka obecná apod.) k zajištění pestrosf biotopu z hlediska možného výskytu 
ptactva a hmyzu. 
  V jižní čásf provést v oblasf poldru výsadbu rákosu (dle návrhu vegetačních úprav) k úkrytu a 
rozmnožování živočichů, retenční nádrže (poldry) uzpůsobit pro rozmnožování obojživelníků (mírný 
sklon alespoň 1 břehu, rozdílná hloubka dna v nádrži). 
  Provedení výsevu květnatých luk (dle návrhu vegetačních úprav) na co největší možné ploše.  
  Větší skleněné plochy (administrafvní čásf budov) navrhnout v následném stupni projektové 
přípravy v souladu s metodikou České ornitologické společnosf k ochraně volně žijících ptáků (např. 
nepoužihm reflexní úpravy skel, zešikmení stěn obvodového pláště k omezení zrcadlení okolí, použih 
matných nebo tónovaných skel, nebo nastavitelné venkovní žaluzie atd.) 
Opatření z hlediska krajinného rázu: 
  Provedení vegetačních úprav dle projektu Ateliér LANDECO z března 2020 - tento může být v 
dalších etapách projektové přípravy stavby pozměněn, ale zachována musí být hlavní kostra, počet 
stromů, diverzita zeleně (ozelenění fasád, zelené střechy vrátnic, květnaté trávníky, skupinová a 
liniová výsadba stromů, trvalkové záhony, ozelenění suchých poldrů rákosem atd.). 
  Zachovat navržené barevné provedení staveb (převažující bílošedá, světle zelená), částečné 
ozelenění fasád. 
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D.V. Charakterisnka použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a 
důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 

Posouzení záměru bylo vypracováno na základě podkladů získaných od oznamovatele a 
projektanta, pochůzek na místě, znalosh regionu a lokality, konzultací s odbornými pracovníky, 
informací o podobných záměrech. Projektová příprava záměru je v počátečním stádiu (příprava 
projektu pro územní rozhodnuh). 
 Hodnocení vlivů na hlukovou situaci bylo provedeno na základě hlukové studie vypracované 
firmou Zenkl CB s.r.o., kde výpočty hluku byly provedeny v programu HLUK+, verze 11.5. Bylo 
provedeno vyhodnocení vlivu hluku z provozu i dopravy. 
 Pro kvanffikaci emisí škodlivin z dopravy do ovzduší a ovlivnění imisní situace lokality byla 
zpracována rozptylová studie (ing. Marfn Vejr, březen 2020). Vyhodnocení vlivu provozu záměru na 
kvalitu ovzduší zájmové oblasf je provedeno pomocí výpočtového programu imisních koncentrací 
SYMOS 97. Jedná se o referenční metodu pro zpracování rozptylových studií. Výpočet v rozptylové 
studii byl proveden jako samostatný příspěvek provozu řešeného záměru ke stávající imisní situaci. 
Jiné zdroje než uvedené v této studii nebyly do výpočtu zahrnuty, v komentářích je však zohledněna 
stávající kvalita venkovního ovzduší v zájmovém území (imisní pozadí).  

 Pro účely hodnocení navrhovaného záměru byl použit Metodický postup posouzení 
navrhované stavby, činnosf nebo změny využih území na krajinný ráz autorů (Vorel, Bukáček, 
Matějka, Culek, Sklenička 2006). Princip metody spočívá v rozložení hodnocení a posuzování na dílčí, 
samostatně řešitelné kroky. Jednotlivými kroky, ve kterých je vždy transparentním způsobem vyjádřen 
výsledek, se do značné míry eliminuje subjekfvita hodnocení a vzniká prostor pro diskusi. 
Nepřesnosf a odchylky, vyplývající z více či méně subjekfvních pohledů, se tak mohou do značné 
míry vyrovnávat. Základem je prostorová a charakterová diferenciace krajiny - vymezení zřetelně 
odlišných charakterově homogenních čásh krajiny. Diferenciace se provádí u oblash krajinného rázu s 
ohledem na přírodní podmínky (terénní morfologii, charakter vegetačního krytu, klima) a způsob 
organizace a využívání území (charakter osídlení a dalších stop kulfvace krajiny) v historických 
souvislostech. Při vymezení míst krajinného rázu se bere v úvahu především prostorové vymezení 
(ohraničení) a stejnorodost krajinné scény. 
 Byly také využity současně platné legislafvní předpisy a povinnosf z jednotlivých oblash 
ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví. Seznam použitých informačních podkladů je 
uveden v závěru oznámení.  

D.VI. Charakterisnka všech obkží (technických nedostatků nebo nedostatků ve 
znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení a hlavních nejistot z 
nich plynoucích 

Oznámení bylo zpracováno na základě podkladů poskytnutých oznamovatelem a 
projektantem (projekt pro územní řízení), na základě zkušenosh s jinými areály podobného zaměření 
jejich vlivy, a také na základě konzultací s odborníky. Stavební projekt zahm zpracován nebyl. Při 
zpracování oznámení se nevyskytly zásadní nedostatky, které by mohly vést ke zpochybnění 
podkladových materiálů a získané informace postačovaly k posouzení všech vlivů záměru na životní 
prostředí a obyvatelstvo. Větší nejistotou je konkrétní využih hal, pokud zde bude umístěn záměr 
podléhající posouzení z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., bude jeho umístění podléhat novému 
zjišťovacímu řízení.  

Úroveň oznámení vždy do jisté míry závisí na hodnověrnosf podkladů získaných od 
oznamovatele, v průběhu zpracování oznámení nebyla ze strany zpracovatele zaznamenána žádná 
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skutečnost naznačující zatajování či úmyslné pozměňování faktů. Dostupná data byla zpracovatelkou 
ověřena i z jiných dostupných zdrojů. Ve vlastním projektu se mohou ještě projevit odchylky od zadání 
záměru, které však budou podléhat dalším schvalovacím řízením podle jednotlivých složkových 
zákonů a také následné kontrole prováděné příslušnými kontrolními orgány, čímž bude zajištěno 
plnění zákonných podmínek. 

ČÁST E   

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  (pokud byly předloženy) 

 Návrh záměru byl předložen v jedné variantě, neboť je v souladu s ÚP Soběslav a jeho 
regulafvy pro výstavbu.  
  

ČÁST F 

  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

 Mapové a technické podklady jsou v přílohách. 

ZÁVĚR 

Vlivy záměru “Průmyslová zóna Soběslav” na životní prostředí a obyvatelstvo nebudou velmi 
významné. 
 Z hlediska zájmů chráněných zákonem č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a zdraví lidu nebyly v souvislosf se záměrem výstavby výše areálu shledány žádné skutečnosf, které 
by bránily realizaci záměru, záměr je z hlediska ochrany těchto zájmů v dané lokalitě únosný a 
akceptovatelný.  
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ČÁST G  

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 

 Předmětem oznámení je novostavba 4 hal sloužících pro lehkou výrobu a skladování se 
souvisejícími objekty (zpevněné plochy, vrátnice, sprinklerovny, areálové rozvody, retenční objekty - 
suché poldry, dopravní napojení kruhovým objezdem, přeložky stávajících síh atd.). Výrobní a 
skladové haly jsou navrženy jako 4 obdélníkové objekty o celkové zastavěné ploše 71 796 m2 (hala A 
má zastavěnou plochu 13 809 m2, hala B 19 948 m2, hala C 21 562 m2 a hala D 16 477 m2). Celková 
plocha záměru je 20,3908 ha (40 % z této výměry činí zeleň). Součásh jsou i parkovací plochy s celkem 
789 parkovacími místy pro osobní automobily, 97 nákladními doky a 3 podélnými stáními pro 
nákladní automobily u haly B.  

 Dotčená lokalita se nachází v sevření mezi průmyslovou zónou v Soběslavi a dálnicí D3, 
navazuje ve své západní čásf na souvisle zastavěné území. Záměr je v souladem s Územním plánem 
města Soběslav. 
 Průmyslová zóna bude napojena na přeložku stávajícího vodovodu Soběslav- Chlebov. 
Přípojky budou zásobovat pitnou vodou objekty hal, sprinklerovny a vrátnic. Zdroje vody jsou pro 
záměr dostatečné. Kanalizace pro splaškové vody bude ze severní čásf (hala A a B) svedena gravitační 
přípojkou DN300 do sběrače, který bude nově vybudován při stávající komunikaci P. Bezruče a bude 
nově zaústěn do stávající šachty v křižovatce s ulicí Na pískách. Do tohoto sběrače budou čerpány i 
odpadní vody z hal C a D přes čerpací šachty. Od čerpacích šachet povede do nového sběrače tlaková 
kanalizace DN90. Odpadní vody budou vypouštěny na městskou ČOV Soběslav, která má dostatečnou 
kapacitu. Čisté dešťové vody ze střech všech 4 hal budou odděleny od dešťových vod z areálu, které 
mohou být znečištěny ropnými látkami. Dešťové vody z manipulačních ploch pro nákladní automobily 
a parkoviště budou odkanalizovány samostatnou chráněnou kanalizací a před zaústěním do dešťové 
kanalizace předčištěny v odlučovačích ropných látek s dostatečnou kapacitou, které zabrání 
havarijnímu úniku ropných látek a díky sorpčnímu stupni zajish vyčištění na hodnotu NEL pod 0,2 mg/
l. Napojení přípojek od jednotlivých objektů je řešeno tak, aby množství a kvalitu vypouštěné vody 
bylo možné v případě potřeby kontrolovat. Dešťové vody ze střech budou odvodňovány přímo do 
dešťové kanalizace s vyústěním do dešťové kanalizace a dále do suchých poldrů. 
 Objekty hal budou zásobovány zemním plynem, budou napojeny na prodloužený plynovodní 
řad STL d110, který se napojí na stávající plynovod d90. Umělé osvětlení stavebních objektů bude 
provedeno dle požadavků ČSN EN 12464-1, ČSN EN 12464-2. Předpokládá se použih co nejmenšího 
potřebného počtu druhů a velikosh světelných zdrojů k zajištění jednoduché údržby. Provoz bude 
třísměnný, předpokládá se celkový počet zaměstnanců max. 1300. Součásh projektu jsou i vegetační 
úpravy obsahující velkoplošnou výsadbu dřevin severně od areálu, dále liniovou výsadbu podél 
komunikací, trávníky (květnaté louky, intenzivní trávníky), trvalkové záhony, výsadbu keřů, zelené 
střechy na objektech vrátnic a ozelenění čásf fasád hal pnoucí zelení. Barevné provedení hal bude v 
kombinaci bílo-šedé a světle zelené. Prosklené plochy jsou minimalizovány.  
 Dopravně inženýrské posouzení vlivu generované dopravy na přilehlou komunikační síť bylo 
zpracováno firmou Zenkl CB spol. s r.o. Toto posouzení určilo množství a směrový rozpad generované 
dopravy. Průmyslová zóna je umístěna v těsné blízkosf dálnice D3, příjezd k dálnici je kompletně 
mimo obytnou zástavbu. Vede souběžně s dálnicí po účelové komunikaci k silnici II/135 a 
mimoúrovňové křižovatce (Exit 95), kterou je napojena na dálnici. Kapacita této mimoúrovňové 
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křižovatky řádově překračuje intenzitu generované dopravy z posuzované průmyslové zóny. Ve výše 
uvedeném dopravně-inženýrském posouzení je prognózována také výsledná dopravní zátěž v roce 
2021 na související komunikacích po uvedení průmyslového areálu do provozu tzn. veškerá doprava 
stávající včetně dopravy generované posuzovaným záměrem. Související nákladní doprava nebude 
vedena přes obytnou zástavbu.  
 Pro vytápění, větrání a ohřev teplé vody v administrafvních částech hal bude sloužit plynová 
teplovodní nízkotlaká kotelna (případně místnost s plynovým spotřebičem), která bude umístěna v 
samostatné místnosf. Otopná soustava bude teplovodní, s rozdělením na samostatné větve dle 
druhů spotřeby tepla (VZT, TUV). Předehřev vzduchu pro větrání administrafvních vestaveb bude 
realizován pomocí vodní soustavy zásobované plynovou kotelnou. Vytápění a chlazení v 
administrafvních vestavbách bude realizováno pomocí jednotek split (tepelné čerpadlo). Kryh 
tepelné ztráty prostoru hal v zimním období zajish vzduchotechnické jednotky s plynovým ohřevem v 
kombinaci s plynovými infrazářiči. Pro kvanffikaci emisí byla zpracována Rozptylová studie 
(zpracovatel ing. Marfn Vejr, březen 2020). V rozptylová studii je konstatováno, vlastní příspěvky 
zdrojů znečišťování ovzduší související s posuzovaným záměrem jsou přijatelné a nezpůsobí 
překračování imisních limitů pro maximální hodinové a průměrné roční koncentrace NO2, průměrné 
roční koncentrace a nejvyšší denní koncentrace čásf PM10 a čásfc PM2,5 a benzen. V případě ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu se provoz související dopravy v zájmové oblasf může na stávající 
překračování imisního limitu pro tuto znečišťující látku podílet. Podle provedených výpočtů je však 
podíl záměru na případném překračování imisních limitů přijatelný. 
 Záměr bude novým zdrojem hluku z provozu a související dopravy. Pro kvanffikaci ovlivnění 
akusfcké situace v lokalitě po zprovoznění obou hal byla zpracována v únoru 2020 firmou Zenkl CB 
s.r.o. hluková studie. Výpočet hlukové zátěže byl proveden u 4 obytných objektů nejbližších areálu a 
komunikacím, kde bude zvýšena intenzita dopravy. Majoritním zdrojem hluku v lokalitě je dálnice D3. 
Hlukový limit pro danou lokalitu je LAEQ= 60 dB v denní době a 50 dB v noční době. Hluková studie 
konstatuje na základě provedených výpočtů dodržování hygienických limitů pro hluk. 
 Při vlastním provozu nového areálu budou produkovány odpady převážně charakteru 
„ostatních“ (komunální odpad, odpadní plasty). Jedná se o odpady převážně využitelné, s nutnosh 
separovaného sběru a skladování. V provozovnách bude zajištěno jejich třídění. Odpady charakteru 
„nebezpečných“ budou vznikat z údržby objektů a budou odděleně shromažďovány a zneškodňovány 
odborně způsobilou firmou. Pokud bude některý z nájemců produkovat jiné nebezpečné odpady, 
které zde nejsou uvažovány, zajish si jejich řádnou likvidaci dle platné legislafvy. 
 Záměr je realizován celý na zemědělské půdě. Celkový zábor ZPF je 20 ha, větší část z této 
plochy tvoří půdy kvalitní I. a II. třídy ochrany. Záměr je v souladu s ÚP Soběslav, proto je možné tyto 
kvalitní půdy odejmout. Jedná se o významný vliv na ZPF. Lesní pozemky dotčeny nebudou.  
 Příslušný orgán ochrany přírody, kterým je Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví, vyloučil vliv tohoto záměru na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasf. Na lokalitě se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. V lokalitě záměru 
se nenachází žádný prvek ÚSES, ani zvláště chráněné území či památný strom. Je zde registrovaný 
vodní tok, který je v celé své délce tvořen umělým korytem a slouží k odvodnění zemědělských 
pozemků, zaústěn je do retenční nádrže u podniku Rašelina a.s. Tento vodní tok nemá ekologicko 
stabilizační funkci, nelze jej považovat za významný krajinný prvek.  
 Záměr je z hlediska flóry realizován na intenzivně využívané orné půdě. V dotčené lokalitě se 
nevyskytují reliktní, vzácná nebo významně zachovaná společenstva s významnými populacemi 
ohrožených druhů. Většina plochy záměru je bez trvalého vegetačního porostu. Převazují biotopy 
silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem tj. typ X, konkrétně X2 (polní kultury), X13 (nelesní výsadby 
listnatých a jehličnatých dřevin na původních polích případně trávnících), X14 (vodní toky a nádrže 
bez ochranářsky významné vegetace). Lokalita je poznamenána nedávnou výstavbou dálnice D3. Z 
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hlediska vlivů na flóru je významnější pouze navrhované kácení dřevin (9 vzrostlý stromů podél 
komunikace na Chlebov). Za tyto dřeviny bude provedena v rámci vegetačních úprav náhradní 
výsadba (liniová výsadba podél stejné komunikace na Chlebov). Širší lokalita okolí plochy záměru byla 
již dlouhodobě ovlivňována výstavbou dálnice D3. V místě posuzovaného areálu dojde k úplné 
likvidaci stávajícího způsobu využívání a obhospodařování dotčených pozemků. Při likvidaci kulturních 
vrstev půdy bude zlikvidována půdní fauna, a to především hmyz a drobní hlodavci, kteří jsou vázáni 
na dané území. Větší a lépe migrující druhy živočichů budou přinuceni lokalitu opusft, vzhledem 
k tomu, že na okolních zemědělských pozemcích bude i nadále orná půda a v okolí se nachází i luční 
porosty, nebude se jednat o významný zásah. Fauna dotčeného území je vzhledem k využívání 
pozemků a stávajícímu intenzivnímu zemědělskému obhospodařování a  dálnici D3 již nyní silně 
antropogenně ovlivněna. Záměr bude mít vliv na faunu, a to především zmenšení potravních biotopů 
pro obratlovce. V rámci vegetačních úprav vzniknou v západní čásf na bezejmenném vodním toku 
suché poldry s retencí vody osázené rákosem, kde lze předpokládat jejich osídlení pestřejším 
spektrem živočišných druhů než doposud. Zároveň v severní čásf bude vysázeno větší množství 
dřevin, kde lze předpokládat podobné osídlení novými živočišnými druhy (nové přírodní plochy v 
krajině, lepší možnosf hnízdění atd). Navržené květnaté louky a trvalkové záhony zároveň podpoří 
pestřejší výskyt bezobratlých, než je tomu doposud. 
 V zájmové lokalitě ani v nejbližším okolí se nenachází žádná významná archeologická lokalita 
či archeologické naleziště. Nenachází se zde ani území s archeologickými nálezy (ÚAN), ani významná 
archeologická lokalita či archeologické naleziště. Pro dotčené území nebyly stanoveny podmínky 
vyplývající z památkové ochrany území. Lokalita není plošně památkově chráněna. 
 Pro účely hodnocení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz byl použit Metodický postup 
posouzení navrhované stavby, činnosf nebo změny využih území na krajinný ráz autorů (Vorel, 
Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička 2006). Dotčený krajinný prostor je vymezen viditelnosh. Lokalita je 
mírně zvlněná, objekty většího objemu budou viditelné při průjezdu lokalitou po dálnici D3 (z 
dálkových pohledů po dálnici se uplatňovat nebudou) a při pohledu od Chlebova, částečně také z 
krajiny mezi Zvěrofcemi a Chlebovem. Viditelné budou také z vyhlídkové věže Svákov a z věže kostela 
sv. Petra a Pavla. Z větší dálky při pohledu z krajiny (tzn. mimo vyhlídkové věže) se díky výšce 
jednotlivých hal a konfiguraci terénu uplatňovat areál příliš nebude. Jsou navržena opatření z hlediska 
minimalizace vlivů stavby na krajinný ráz s cílem zvýšit nenápadnost staveb v krajině. Posuzovaný 
záměr vzhledem ke své rozloze a objemu není bez vlivu na všechna zákonná kritéria krajinného rázu 
dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z hlediska únosnosf lze vyhodnoft 
záměr výstavby areálu jako slabý zásah na jednotlivá zákonná kritéria, na některé pak až středně silný. 
Nejsou to však vlivy shrající stávající krajinný ráz (idenffikované jevy v krajině). Projev ovlivnění 
vztahů v krajině hmto záměrem bude lokální. Umístěním záměru nedojde k významnému ovlivnění 
hlavních vizuálních charakterisfk krajinného rázu oblasf. Dojde k umocnění stávajících negafvních 
jevů ve spojitosf s dalšími realizovanými stavbami (dálnice D3, průmyslová zóna, zemědělský areál v 
Chlebově) podél dálnice D3. Z hlediska kumulace vlivů s dalšími stavbami plah výše uvedené, že se 
záměr bude podílet na větší urbanizaci území, která vychází ze schválených rozvojových ploch v rámci 
jednotlivých územních plánů. Součásh záměru nejsou výškové stavby. 
 Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených v oznámení lze vyhodnoft jako nejvýznamnější 
tyto vlivy (v pořadí dle jejich velikosf a významu): vliv na půdu (zábor půd I. a II. třídy ochrany), na 
krajinu (změna vizuální podoby lokality, vliv na estefcké měřítko, harmonické měřítko a vztahy v 
krajině), vliv na ovzduší (nové zdroje znečišťování ovzduší), vliv na hlukovou situaci (významnější 
navýšení dopravy, kumulace dopravy s ostatními provozy napojenými na dálnici D3), vliv na vodu 
(vznik odpadních vod, odběr vod, možné havárie malého rozsahu), vlivy na obyvatelstvo (hluk, emise 
výfukových plynů, bez významného vlivu na veřejné zdraví), na faunu (zásah do potravních biotopů). 
Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací (ÚP Soběslav). 
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 Vlivy záměru “Průmyslová zóna Soběslav” na životní prostředí a obyvatelstvo nebudou velmi 
významné. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a zdraví lidu nebyly v souvislosf se záměrem výstavby výše areálu shledány žádné 
skutečnosf, které by bránily realizaci záměru, záměr je z hlediska ochrany těchto zájmů v dané 
lokalitě únosný a akceptovatelný. 
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• ČR Česká republika 
• EVL Evropsky významná lokalita  
• NV  Nařízení vlády 
• k. ú. Katastrální území 
• p. č.  Parcelní číslo 
• PK Pozemek pozemkového katastru (zjednodušená evidence) 
• KN Katastr nemovitosh  
• ÚP                                Územní plán 
• ÚSES  Územní systém ekologické stability  
• VKP Významný krajinný prvek 
• ZCHÚ Zvláště chráněné území 
• CHKO  Chráněná krajinná oblast 
• PR Přírodní rezervace 
• PP Přírodní památka 
• DoKP  Dotčený krajinný prostor 
• OPVZ Ochranné pásmo vodního zdroje  
• MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 
• MZe Ministerstvo zemědělství ČR 
• CO Oxid uhelnatý 
• CO2 Oxid uhličitý 
• CxHx Uhlovodíky (obecně) 
• TZL  Tuhé znečišťující látky 
• PM10  Suspendované prachové čásfce frakce 10  
• PM2,5                                         Suspendované prachové čásfce frakce 2,5 
• NOx Oxidy dusíku 
• NO2                              Oxid dusičitý 
• SO2 Oxid siřičitý 
• NL   Nerozpustné látky 
• NEL   Nerozpustné extrahovatelné látky                          
• ČOV                             Čishrna odpadních vod                     

						S t r á n k a 	|	 																																																																																																									Ing.	Hana	Pešková	-		DHW	s.r.o.81
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