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ÚVOD  
 
Oznámení záměru pod názvem UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 

(dále i jen pouze oznámení, záměr nebo terénní úpravy) je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 

Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 436/2009 Sb., 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 38/2012 Sb., č. 

85/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 39/2015 Sb., č. 268/2015 Sb., č. 256/2016 Sb., č. 

298/2016 Sb., 225/2017 Sb., 326/2017 Sb. a 403/2020 Sb. (dále i jen zákon), v rozsahu stanoveném 

přílohou č. 3 k zákonu a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle ust. § 7 

tohoto zákona. 

Záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle ust. § 4 odst. (1) písm. c) zákona vzhledem ke skutečnosti, že 

jeho celková kapacita využívání odpadů kategorie ostatní přesahuje příslušnou limitní hodnotu stanovenou 

v příloze č. 1 k zákonu, což je 2 500 t/rok. Dle zpracovateli předložené dokumentace pro změnu využití 

území (dále i jen ZVÚ) bude činit potřeba návozu odpadů (zemin) cca 22 000 m3, tj. cca 36 300 až 39 600 

tun. Záměr tak naplňuje zařazení uvedené pod bodem 56 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních 

odpadů s kapacitou od stanoveného limitu.   

Vzhledem k charakteru záměru jako zařízení k využívání odpadů k zasypávání, je k povolení jeho 

následného provozu třeba doložit hodnocení rizika v dané lokalitě, v souladu s § 6 odst. (6) vyhl. č. 

273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zpracované odborně způsobilou osobou disponující 

osvědčením „hodnotitel rizik“.   
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ČÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 A.1. Obchodní firma 

Obec Uhř ice  

      
 A.2. IČ 

IČ:  00285421 

 
 A.3. Sídlo (bydliště) 

Uhř ice 177, 696 34 Žaroš ice  

 
 A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

Jméno a př í jmení:  Petr  Tihelka , starosta  

Te lefon:             +420 518 631 630 

e-mai l :               starosta@obec-uhrice.cz    

  
 

ČÁST B 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

 B.I. Základní údaje 

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

 UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8  

Zařazení záměru je dle jeho účelu, v souladu s přílohou č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších novel, následující: 

kategorie:  II 

bod: 56 

název: Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou 
od stanoveného limitu (2 500 t/rok) 

Dle § 4 odst. (1) písm. c) zákona jsou předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí záměry 
uvedené v příloze č. 1 k zákonu kategorie II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní 

kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo které by mohly mít 
významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacity a 

rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry 

a změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve 
zjišťovacím řízení. 

Příslušný úřad:  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. 

V rámci prováděných terénních úprav budou využity odpady (zeminy) a bude tudíž provozováno jako 

zařízení k využívání odpadů, dle přílohy č. 2 Katalogu činností zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon) označené jako činnost 
5.7.0 – využití odpadu k terénním úpravám, kromě první a druhé fáze provozu skládky – R5e (Využití 

odpadů k zasypávání), k jehož provozu je nutné disponovat povolením k provozu v souladu s ust. § 21 

odst. 2 zákona. Dle ust. § 22 odst. 6 zákona nelze bez tohoto povolení pro zařízení vydat kolaudační 

souhlas, kolaudační rozhodnutí, povolení k předčasnému užívání stavby, povolení ke zkušebnímu provozu 

a souhlas nebo povolení ke změně užívání stavby podle stavebního zákona. 
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 B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Kapacitní parametry záměru UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8  

jsou, ve vztahu k jeho zařazení dle příl. č. 1 k zákonu, koncipovány v souladu s projekčními údaji o 
stavebních a inženýrských objektech záměru, tak jak jsou definovány v dokumentaci pro změnu využití 

území, zpracované autorizovaným projektantem Ing. Pavlem Tomanem, U zastávky 111, 696 02 
Ratíškovice.  
 

Stavebně – technické parametry záměru 

Plocha terénní úpravy (ze ZPF odnímaná plocha) : 12 610 m2 

Výška terénní úpravy : od 0,283 m (profil PF2) až po 4,576 m (profil PF7) 

Celkový objem terénních úprav  : 22 000 m3 odpadů (zemin)  
 

Provozní parametry záměru 

Projektovaná kapacita zařízení : 36 300 až 39 600 tun odpadů (zemin) dle 
předpokládané měrné hmotnosti (1,65 – 1,8 t/m3) 

Projektovaná denní kapacita zařízení : 100 tun 

Maximální denní kapacita zařízení : 250 tun   

Přepokládaná doba provozu zařízení : rok 2021 až rok 2028 

Odpady přijímané do zařízení :  Odpady (zeminy) kategorie ostatní katalogových 

čísel odpadu dle platného Katalogu odpadů   
 

Dopravní parametry záměru 

Intenzita nákladní automobilové dopravy   : cca 1 600 TNA pod dobu výstavby  

Průměrná denní intenzita nákladní automobilové 

dopravy 
: 5 TNA/den 

Maximální denní intenzita nákladní automobilové 

dopravy 
: 15 TNA/den 

Stavební mechanizmy záměru :     Traktorbagr a dozer 

Provoz stavebních mechanismů : 
V pracovní dny od 8:00 do 16:30 hod. =                             

8,5 hod., v sobotu od 8:00 do 14:00 hod. = 6,0 
hod. po dobu cca 80 měsíců 

Dopravní koridory : 
po silnicích IV. třídy č. 41919 a II. třídy č. 419 a po 

polní cestě na pozemku p.č. 2378/1  

 

      B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Záměr UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8  (dále i jen terénní úpravy 
nebo zařízení dle kontextu popisu v textu) je lokalizován v obci Uhřice, v okrese Hodonín, na jižním okraji 

katastrálního území obce, při státní silnici II. třídy č. 419, asi 320 m od hranice zastavěného území obce 

Násedlovice, na zemědělských pozemcích které jsou ve vlastnictví obce Uhřice.  

Platný územní plán obce Uhřice, který byl vydán Zastupitelstvem obce Uhřice formou opatření obecné 

povahy č. 1/2020, usnesením č. XV/5 dne 9. 6. 2020 a nabyl účinnosti dne 24. 6. 2020, dotčené plochy 
definuje pod označením ZO jako plochy zemědělské – orná půda, ZT plochy zemědělské – trvalé travní 

porosty a ZZ plochy zemědělské – zahrady a sady.  

Zemědělské pozemky určené k realizaci záměru jsou extrémně svažité, erozně ohrožené a z důvodu 

svažitosti nevhodné pro mechanizované obdělávání zemědělskou technikou. Plocha pozemků vymezená 

k provedení terénních úpravy a stabilizaci je konkávní terénní depresí malé výměry, tvořící část 
východního svahu lokální, k severu otevřené kotliny. Z jižní strany je stavební plocha vymezená svahem 

vytvořeným terasováním navazujících svažitých pozemků v 60. tých letech minulého století. Východní 
strana upravované deprese je vymezena svahovým hřbetem. Průměrný skon terénu upravovaného území 
dosahuje 8° a v některých úsecích pak až sklonitosti nad 12°, což jsou hodnoty přesahující hranici 
svahové dostupnosti běžných zemědělských traktorů. 

Dopravní dostupnost lokality terénních úprav je prostřednictvím silnic IV. třídy č. 41919, z ní pak silnicí II. 
třídy č. 419 a z této silnice v místní části (osadě) Janův Dvůr odbočkou do obcí provozovaného zařízení 

pro shromažďování a recyklaci suti. Po zvážení odpadů, které však u daného zařízení není dle vyhlášky 

povinné (lze je nahradit i jiným způsobem dle ust. § 3 odst. (3) písm. a) vyhlášky), v tomto zařízení je pak 
stavební plocha dostupná polní cestou vedoucí údolím až do zájmové lokality.  
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Obr. 1 Situační umístění záměru 
 

 

Obr. 2 Letecký snímek dotčeného území 

Lokalizace a dotčené samosprávné orgány:   
Kraj:                       Jihomoravský, kód kraje CZ064 

Okres:                     Hodonín, kód okresu CZ0645 

Město/obec:            Uhřice, Uhřice 177, 696 34 Žarošice, ZUJ obce 586692 
Katastrální území:    Uhřice u Kyjova, kód k.ú. 773379 

Pozemky:             p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8.  
 

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

Záměr UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8  je koncipován jako 

novostavba a stavba trvalá. Záměr má charakter terénních úprav využitím odpadů k zasypávání a 

proběhne ve třech etapách, na ploše 12.610 m2, výška terénních úprav bude od 0,283 do 4,576 m. 
Celková kubatura tělesa terénních úprav bude cca 22 000 m3, tj. cca 36 300 až 39 600 tun odpadů 

(zemin) dle předpokládané měrné hmotnosti (1,65 – 1,8 t/m3). 

 

 

Plocha pro shromažďování a recyklaci suti 

Plocha terénních úprav 
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Předmětem oznamovaného záměru je provedení terénních úprav využitím odpadů k zasypávání extrémně 

svažitých zemědělských pozemků za účelem umožnění jejich obdělávání běžnou zemědělskou technikou. 
Provedení terénních úprav umožní oznamovateli využití přebytečných zemin produkovaných jak občany 

obce v rámci individuálně prováděné výstavby rodinných domů a dalších nemovitostí, ale zejména zemin z 

produkce obce při provádění investiční výstavby podmiňující přípravu nových lokalit pro výstavbu 
rodinných domků občanů jako jsou inženýrské sítě, komunikace atp. Další významnou produkci zemin 

předpokládá připravovaná výstavba malé vodní nádrže - rybníka, kterou na ploše cca 1,5 ha obec Uhřice 
připravuje v místní části – osadě Janův Dvůr. 

V rámci prováděných terénních úprav budou využity odpady (zeminy) a bude tudíž provozováno jako 
zařízení k využívání odpadů, dle přílohy č. 2 Katalogu činností zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon) označené jako činnost 

5.7.0 – využití odpadu k terénním úpravám, kromě první a druhé fáze provozu skládky – R5e (Využití 
odpadů k zasypávání).  

K provozu takto definovaného zařízení bude vydávat povolení, v souladu s ust. § 21 odst. 2 zákona, 
Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně, odbor životního prostředí. Dle ust. § 22 odst. 6 zákona nebude 

možno bez tohoto povolení pro zařízení vydat kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, povolení k 

předčasnému užívání stavby, povolení ke zkušebnímu provozu a souhlas nebo povolení ke změně užívání 
stavby podle stavebního zákona. 

Záměr není v kolizi s jinými stávajícími či projektovanými aktivitami v území. Dle aktuálních informací na 
portálu CENIA nejsou v době zpracování, v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 

projednávány v dané lokalitě žádné další záměry s možným kumulativním vlivem. Oznamovateli také není 

známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány jiné záměry s významným vlivem na 
životní prostředí, které by měly být součástí tohoto posuzování. Vliv terénní úpravy na budoucí výstavbu je 

popsán v příslušných kapitolách oznámení. 
 

 B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních 

důvodů (z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr resp. odmítnutí 

Záměr provedení terénních úprav využitím odpadů k zasypávání je koncipován jako dočasné zařízení 

sloužící pro potřeby terénních úprav dotčených zemědělských pozemků. Provedením terénních úprav v 

území bude umožněno účelné využití zemin produkovaných v rámci investiční výstavby obce Uhřice, 
případně občanů této obce. Terénní úpravy zároveň umožní zemědělské obhospodařování upravovaných 

pozemků kategorie orné půdy při použití běžné zemědělské techniky.  

Výběr lokality je také podpořen m.j. možností využití zázemí stávajícího zařízení pro shromažďování a 

recyklaci suti. Toto zařízení, které obec Uhřice provozuje, je umístěno poblíž ploch terénních úprav, 

v místní části obce – osadě Janův Dvůr. Sociální a administrativní zázemí tohoto zařízení bude využíváno i 
pro potřeby zařízení terénních úprav. Poblíž ploch terénních úprav je také umístěn zdroj rozhodujícího 

objemu zemin ukládaných v rámci terénních úprav, tj. připravovaná výstavba malé vodní nádrže – 
rybníka.  

Přístup do zařízení pro shromažďování a recyklaci suti bude sloužit i jako součást dopravních tras do 
zařízení terénních úprav.  

Přehled zvažovaných variant 

Variantní umístění záměru UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 nebylo 

zvažováno z důvodu výhodné polohy terénně upravovaných pozemků, vlastnictví těchto pozemků 

oznamovatelem záměru a následným provozovatelem tohoto zařízení, jeho vhodného sociálního a 
technického zázemí a dopravní dostupnosti a není tudíž předmětem tohoto hodnocení.  

Využití území, dle platného územního plánu obce Uhřice jako ZO plochy zemědělské – orná půda, ZT 

plochy zemědělské – trvalé travní porosty a ZZ plochy zemědělské – zahrady a sady, je po provedení 

terénních úprav i dle vyjádření Městského úřadu Kyjov, odboru životního prostředí a územního plánování, 
možné.  

Jediná uvedená varianta řešení je variantou proponovanou investorem, vycházející z jeho záměru. 

Z tohoto důvodu je v předkládaném oznámení záměru posuzována jako varianta jediná. Popis záměru je 
uveden v příslušných kapitolách části B, vliv hodnocené varianty je popsán v části D oznámení. 
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Obr. 3 Koordinační situace záměru s vyznačením přístupové trasy 

 

 B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných 

demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících 

do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími 

dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a další parametry 

Stavebně – technické a technologické řešení záměru vychází z dokumentace pro změnu využití území, 

zpracovanou autorizovaným projektantem Ing. Pavlem Tomanem, U zastávky 111, 696 02 Ratíškovice. 
Záměr UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 sestává z jediného 

stavebního objektu, kterým jsou terénní úpravy stávajících pozemků dotčené lokality. Základní výkresová 

dokumentace, z níž je zřejmý rozsah stavby a její základní parametry, je doložena dále v oznámení. 
 

 

Obr. 4 Detailní situace záměru 
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ZÁSADY URBANISTICKÉHO, ARCHITEKTONICKÉHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ 

Záměr UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 není stavbou, budovou 

(objektem) u nějž by bylo možné hodnotit jeho architektonickou formu a výraz či jiné architektonické a 
urbanistické charakteristiky. U staveb typu terénních úprav je na místě hodnocení jejího vlivu na krajinný 

ráz daného území. V případě oznamovaného záměru dochází k terénní úpravě, tj. k zavezení stávající 

terénní deprese a novému profilování upraveného terénu do jednotného sklonu. V tomto kontextu 
projekční řešení respektuje okolní terén a navazuje na jeho stávající konfiguraci.  

Provedení terénních úprav nemění stávající či územním plánem předpokládané využití dotčených 
pozemků. Upravované pozemky nejsou pohledově exponované a mimo zemědělského využití neplní 

v území žádnou významnou funkci (environmentální, vodohospodářskou, krajinotvornou atp.).  

Parametry dopravního řešení jsou uzpůsobeny současným možnostem lokality a navazují na jeho stávající 

dopravní dostupnost. Parametry provozu zařízení musí odpovídat požadavkům § 34 zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech. Odpad pak lze k zasypávání do zařízení přijmout pouze za splnění podmínek 
stanovených v §§ 15 - 17 tohoto zákona a §§ 3, 6, 24 – 26 prováděcí vyhlášky č. 273/2021 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady a jejích příloh č. 5 a 12. 
 

STRUČNÝ POPIS STAVBY 

Parametry stavba 
 - zastavěná plocha, kubatura stavby, výška úpravy apod. 

Plocha terénní úpravy : 12 610 m2  

Výška terénní úpravy : od 0,283 m (v profilu PF2) až po 4,576 m (v profilu PF7) 

Celkový objem úprav  : 22 000 m3 odpadů (zemin)  

Projektovaná kapacita zařízení : 36 300 až 39 600 tun odpadů (zemin) dle předpokládané měrné 

hmotnosti (1,65 – 1,8 t/m3) 

Terénní úpravy využitím odpadů k zasypávání mají za účel stabilizovat extrémně svažité zemědělské 

pozemky využívané jako orná půda a umožnit tím jejich obdělávání běžnou zemědělskou technikou. 
K tomuto účelu oznamovatel hodlá využít přebytky odpadních zemin produkovaných při provádění 

investiční výstavby v obci a dále zeminy z produkce občanů obce Uhřice při individuálně prováděné 

výstavbě rodinných domů a dalších nemovitostí. V rámci terénních úprav zde bude dále uložena zemina 
odtěžená při připravované výstavbě malé vodní nádrže - rybníka v místní části obci – osadě Janův Dvůr. 

Terénní úpravy jsou projektovány v režimu 3 na sebe navazujících etap. 1. etapa, která má plošný rozsah 
5 540 m2 (tj. 5 700 m3 a 9 405 až 10 260 tun), je umístěna v nejvyšší, hřebenové části pozemků, pod 

silnicí II. třídy č. 419. 2. etapa, která na 1. etapu navazuje níže po spádnici, má plošný rozsah 3 310 m2 

(tj. 8 800 m3 a 14 520 až 15 840 tun). 3. etapa, navazující na 2. etapu je nejblíže údolnici, má plošný 
rozsah 3 760 m2 (tj. 7 500 m3 a 12 375 až 13 500 tun). 

Všem etapám terénních úprav předchází skrývka ornice a podorničí prováděná na základě pedologického 
průzkumu a v souladu s Podklady pro dočasné vynětí zemědělské půdy ze ZPF, včetně důsledků 
vyhodnocení stavby na ZPF „Stabilizace svahu Uhřice 3 etap“, zpracovatel František Čechal, Kyjov, duben 
2021 (dále i jen podklady pro dočasné vynětí). Skrývka bude prováděna vždy samostatně před zahájením 

výstavby jednotlivých etap. V 1. etapě bude provedena skrývka ornice v objemu 1 209 m3 a podorničí 

v objemu 576 m3. Ve 2. etapě bude provedena skrývka ornice v objemu 733 m3 a podorničí v objemu 350 
m3. Ve 3. etapě bude provedena skrývka ornice v objemu 838 m3 a podorničí v objemu 413 m3. 

Jednotlivé vrstvy ornice a podorničí budou, v souladu s požadavky podkladů pro dočasné vynětí, skrývány 
samostatně, podle jednotlivých půdních druhů v půdních profilech a ukládány po obvodu upravované 

plochy tak, aby nebránily návozu odpadních zemin a jejich terénnímu profilování. Skryté zeminy ornice a 

podorničí musí být uloženy do zakládek max. výšky 3 m a sklonu svahů 1:1,5 až 1:2,0. Deponie ornice a 
podorničí budou po vytvoření zatravněny tak, aby bylo zabráněno jejich rozplavování a zaplevelování. Proti 

zabránění zcizení zemin bude uzamykatelnou bránou zabezpečen pro vlastní provoz zařízení sice 
nepoužívaný, ale existující sjezd ze státní silnice. 

Následně bude na skrytou plochu zahájeno navážení odpadů (zemin). Tento odpady (zeminy) musí 

splňovat podmínky stanovené vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která 
specifikuje kvalitativní parametry takových zemin, zejména limitními hodnotami uvedenými v tabulkách č. 

5.1, 5.2 a 5.3 v příloze č.5 k této vyhlášce. Vhodnost ukládaných odpadů (zemin) bude prokázána 
příslušnými atesty. Hmotnost ukládaných odpadů (zemin) bude zjišťována na vážním zařízení - nápravové 

automobilové váze 4TANV 0730L s podlahovým rámem, indikátorem Semcocar a tiskárnou v zařízení pro 
shromažďování a recyklaci suti, případně jiným způsobem dle ust. § 3 odst. (3) písm. a) vyhlášky. 



Oznámení záměru UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 
 

 

11 

 

Vzhledem k předpokládanému nepravidelnému návozu odpadů (zemin) budou, v návaznosti na sebe a dle 
instrukcí provozovatele zařízení, jednotlivé dodávky ukládány a v režimu 1 x za čtvrt roku, a pokud bude 

navezeno více než 300 m3 odpadů (zemin) i častěji, bude provedeno jejich rozhrnutí a předběžná hrubá 
terénní úprava. Pokud bude v důsledku suchého a větrného počasí zapotřebí zabránit vzniku sekundární 

prašnosti vznosem půdních částic, bude dle potřeby provedeno zakropení odpadů (zemin) čistou, 

nekontaminovanou vodou. Z důvodu dodržení projektovaných ukládaných objemů odpadů (zemin) a 
finálních sklonů terénních úprav, bude v režimu 1 x za 1 až 2 roky (podle objemu návozu v daném období) 

provedeno ověřovací geodetické zaměření, které bude podkladem pro provedení finální úpravy terénu. 

Po zavezení jednotlivých etap bude vždy, u každé etapy samostatně, provedena technická a biologická 

rekultivace všech upravených a provozem stavby dané etapy zasažených okolních ploch. Technická 
rekultivace tak bude spočívat v rozprostření deponovaných podorničí a ornice do projektovou dokumentací 

navržených finálních profilů. Následně bude provedena biologická rekultivace pozemků za účelem 

obnovení půdní úrodnosti. Biologická rekultivace bude spočívat ve hnojení organickými a minerálními 
hnojivy a 2 let pěstování plodin na zelené hnojení a ve 3. roce založení trvalého travního porostu. 

Podrobně je popis biologické rekultivace zpracován v podkladech pro dočasné vynětí.  

Areál zařízení využití odpadů k zasypávání bude označen tabulemi se zákazem vstupu nepovolaných osob  

a závorou zabraňujícímu vjezdu do prostoru staveniště na sjezdu ze státní silnice  II. tř. č. 419. 

Záměr UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 je umístěn mimo území, s 
požadavky na ochranu z důvodů chráněných zájmů (vodohospodářské, surovinové, ochrany živých složek 

přírody atp.). Ochranné pásmo plynovodního potrubí, které je uloženo v trase mezi zájmovým územím a 
silnicí II. třídy č. 419, není realizací záměru dotčeno. 

Zařízení terénních úprav je dopravně dostupné po silnici II. třídy č. 419 a z ní pak sjezdem do zařízení pro 

shromažďování a recyklaci suti. Po případné zjištění hmotnosti na tomto zařízení je plocha terénních úprav 
přístupná po polní cestě na pozemku p.č. 2387/1. Před výjezdem na silnici II. třídy č. 419 bude v zařízení 

pro shromažďování a recyklaci suti k zamezení znečištění této komunikace provedena očista vozidel.  

Na technickou infrastrukturu nebude zařízení napojeno. Technologická voda pro kropení navezených 

odpadů (zemin) proti prášení bude zajištěna dovozem v cisternách. Hygienické zázemí zařízení je zajištěno 
sociálním zázemím v zařízení pro shromažďování a recyklaci suti. 

O

Obr. 5 Pohled na lokalitu 
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Posouzení záměru ve vztahu k zákonu o integrované prevenci 

Oznamovaný záměr UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8  není výrobní 
činností a proto nespadá pod režim zákona č.76/2002 Sb., zákona o integrované prevenci. Z tohoto 

důvodu není v oznámení provedeno porovnání záměru s nejlepšími dostupnými technikami a s nimi 

spojenými úrovněmi emisí. 

Posouzení záměru ve vztahu k jeho možnému vlivu na změny klimatu 

Oznamovaný záměr UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8   přispívá 
nepřímo, především obslužnou dopravou a použitím stavebních mechanismů, k emisím skleníkových 

plynů. Úpravou sklonitosti terénu bude snížena míra erozní ohroženosti pozemků, bude podpořena 

infiltrační schopnost půd a snížena úroveň povrchového odtoku srážkových vod. Vytvoření kapacit pro 
možnost uložení přebytečných zemin je jednou z podmínek připravované realizace lokálně, v rámci 

eliminace klimatických změn významného vodohospodářského objektu – rybníku v místní části obce Uhřice 
– osadě Janův Dvůr.   

 

 B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 

Předpokládaný termín zahájení výstavby : 10/2021 

Předpokládaný termín ukončení výstavby :  6/2028 

   

 B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Předpokládaný záměr se vzhledem k lokalizaci bezprostředně dotýká: 
− katastrálního území obce Uhřice u Kyjova, kód k.ú. 791113, obec Uhřice má ZUJ obce 586692 

Dotčenými územně samosprávnými celky jsou v případě hodnoceného záměru: 

− Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 

− Obec Uhřice, Uhřice 177, 696 34 Žarošice. 

 

 B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních úřadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 

V návaznosti na závěry zjišťovacího řízení budou příslušné správní orgány vydávat správní rozhodnutí v 

environmentálních a navazujících správních oblastech takto: 

─ Dle ust. §§ 9 a 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského a půdního fondu ve znění 
pozdějších předpisů, uděluje souhlas k dočasnému odnětím pozemků ze ZPF o výměře větší než 1 ha 

a menší nebo rovné 10 ha Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo 

náměstí 449/3, 601 82 Brno,  
─ dle ust. §§ 80, 92 a 115 zák. č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

vydává rozhodnutí o změně využití území, územní rozhodnutí a stavební povolení příslušný stavební 
úřad, tj. Městský úřad Ždánice, stavební odbor, Městečko 787, 696 32 Ždánice 

─ dle ust. § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů vydává povolení k provozu zařízení využití odpadu k terénním úpravám/ 
zasypávání KÚ Jihomoravského kraje, OŽP. 

 
 B.II. Údaje o vstupech 

 B.II.1.  Půda 

Pozemky dotčené terénními úpravami jsou součástí zemědělského půdního fondu, druhu pozemku orná 
půda, trvalý travní porost a ovocný sad. Skutečné současné využití pozemků je jako orná půda. Pozemky 

jsou extrémně svažité, erozně ohrožené a nevhodné pro mechanizované obdělávání běžnou zemědělskou 
technikou. Průměrný skon terénu upravovaného území dosahuje 8° a v některých úsecích pak až 

sklonitosti nad 12°. Dle podkladů pro dočasné vynětí, v rámci nichž byl prováděn pedologický průzkum, se 

jedná převážně o pozemky třídy ochrany III a V. Jedná se o půdy černozemní smyté, středně těžké a 
s různou kamenitostí. Celková plocha pozemků terénních úprav je 12 610 m2. Po provedení skrývek ornice 

v objemu cca 2 780 m3 a podorničí v objemu cca 1 339 m3 bude k terénním úpravám navezeno cca 22 
000 m3 odpadů (zemin) ve vrstvě výšky od 0,283 m až po 4,576 m. Následovně bude na celou upravenou 

plochu provedeno stejnoměrné rozprostření skrytého podorničí a ornice.   
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Obr. 6 Pozemky záměru dle katastru nemovitostí (bez měřítka) 

Tab. 1 Pozemky v k.ú. Uhřice u Kyjova určené pro realizaci terénních úprav 

Parcelní 
číslo dle KN 

Výměra 
(m2) 

Způsob 
využití 

Druh pozemku BPEJ 
Vlastnické 

právo 

1627/1 26.569 ZPF Orná půda 04177, 00850, 00810 

Obec Uhřice, č. p. 

177, 69634 Uhřice 

1627/7 35.856 ZPF Ovocný sad 04177, 00100, 00850 

1627/8 14.128 ZPF Trvalý travní porost 04177, 00850, 00810 

2387/1 1.724 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní plocha Nemá evidovány 

Všechny pozemky určené pro terénní úpravy jsou v majetku obce Uhřice. Převážně se nejedná, zejména 
z důvodu vysoké svažitosti, o pozemky s vysokou produkční schopností a tomu odpovídá třída jejich 

ochrany, která je stanovena na hodnotách V. a III. Pouze nejnižší, údolní část pozemků, která je 
denundací působením vodní eroze obohacena, je třídy ochrany I. a II. Před realizací záměru dojde 

k dočasnému odnětí pozemků ze ZPF. Na realizaci záměru navazuje bezprostředně jejich technická a 

biologická rekultivace a navrácení zemědělské výrobě.  

Vzhledem k celkové výměře pozemků určených k dočasnému odnětí ze ZPF (12 610 m2) uděluje, dle ust. 

§ 9, odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského a půdního fondu ve znění pozdějších 
předpisů,  souhlas k dočasnému odnětím pozemků ze ZPF o výměře větší než 1 ha a menší nebo rovné 10 

ha Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 

Ochranná pásma 

Pozemky, na kterých jsou plánovány terénní úpravy, jsou v současné době prosty jakékoliv infrastruktury 

a nejsou na nich vedeny žádné síťové přípojky. Mezi zájmovým územím a silnicí II tř. č. 419 probíhá 
plynovodní potrubí DN 110. Stavba nezasahuje do ochranného pásma tohoto plynovodu (4 m na každou 

stranu) ani do ochranného pásma silnice (15 m od osy silnice). Zájmová lokalita se nenachází v 
poddolované oblasti, dobývacím prostoru či chráněném ložiskovém území.  

    

 B.II.2.  Voda 

V průběhu realizace budou zaměstnanci na pracovišti zásobováni pitnou vodou individuálním dovozem 
vody balené. Sociální zázemí pro potřeby stavby vybavené toaletou a sprchou zásobovanými pitnou vodou 

z veřejného vodovodu, je k dispozici v zařízení plochy shromažďování a recyklaci suti provozované obcí.  
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Technologická voda 

Potřeba technologické vody je předpokládána na kropení suchých prašných míst a navezených odpadů 
(zemin) proti prášení. Zásobování vody bude řešeno dovozem cisternami.   

Požární voda 

Vzhledem k charakteru záměru není zabezpečení požární vodou požadováno.  
 

 B.II.3.  Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie  

Stavba nebude připojena na síť elektro NN. V případě potřeby elektrické energie, tato bude zajištěna 

elektrocentrálou.  

Materiály, vstupní suroviny a výrobky 

Stavební materiály 
Stavebními materiály, které budou používány při terénních úpravách, budou výhradně odpadní zeminy, 

charakteru odtěžených humózních skrývkových či zúrodnění schopných  výkopových zemin, za podmínek 

stanovených § 8 zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech. Jejich celková odhadovaná spotřeba je 
předpokládané měrné hmotnosti 1,65 – 1,8 t/m3 asi  36 300 až 39 600 tun. Dodávka zemin bude zajištěna 

ze zdrojů obce, při provádění investičních akcí v režii obce Uhřice, případně budou dodavateli zemin 
občané obce či podnikající fyzické a právnické osoby v obci působící při provádění individuální výstavby.  

Vzhledem k předpokládanému převažujícímu použití odpadů při terénních úpravách a s ohledem na 
požadavky na parametry provedení terénních úprav, které jsou uveden v dokumentaci pro změnu využití 

území, lze předpokládat použití odpadů kategorie ostatní katalogových čísel odpadů: 17 05 04 Zemina a 

kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 a 20 20 02 Zemina a kameny. 

Používané vstupní materiály – odpadní zeminy musí splňovat podmínky stanovené v § 6 vyhl. č. 273/2021 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a v tabulkách č. 5.1, 5.2 a 5.3 přílohy č. 5 k této vyhlášce. 
Vhodnost zemin bude prokázána příslušnými analýzami. Dále musí být zeminy vhodné pro hutnění do 

zemního tělesa tak, aby byly splněny požadované parametry únosnosti pláně. 

Vzhledem k tomu, že v předmětné lokalitě bude využito více než 1 000 t odpadů, musí být možnost jeho 
využívání v dané lokalitě posouzena hodnocením rizika v souladu s § 6 odst. (6) vyhl. č. 273/2021 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady odborně způsobilou osobou disponující osvědčením „hodnotitel rizik“. 
 

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

Dotčené území se nachází na jižním okraji katastrálního území obce Uhřice, při státní silnici II. třídy č. 419, 

asi 320 m od hranice zastavěného území obce Násedlovice. Dopravně je sice území ze státní silnice č. 419 
přístupné, nicméně z důvodu ochrany v souběhu se silnicí vedeného plynovodu a z hlediska dopravy 

nevhodně situovaného sjezdu na zemědělský pozemek, se bude doprava zemina na místo terénních úprav 
uskutečňovat ve směru od Uhřic po silnici IV. třídy č. 41919 a následně po silnici II. třídy č. 419. Z této 

silnice sjezdem na zpevněnou komunikací na pozemku p.č. 2387/4 směřující do plochy shromažďování a 

recyklaci suti a z ní polní cestou na pozemku 2387/1 až na místo budoucího staveniště.    

Za předpokladu dovozu 25 t jedním nákladním autem, se po dobu výstavby (do r. 2028) celkově jedná o 

příjezd 1 600 TNA v předpokládané maximální denní intenzitě 15 TNA a průměrné denní intenzitě 5 TNA. 
Intenzivní doprava zemin bude převážně jednorázová, krátkodobá a převládat bude pouze občasné využití 

zařízení s několika málo denními příjezdy vozidel.  

Provoz nákladní automobilové dopravy a činnost stavebních mechanismů na ploše záměru je 

předpokládána v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hod., případně po dohodě s provozovatelem v sobotu od 

8:00 do 13:00 hodin.   
 

 B.II.5.    Vliv na biologickou rozmanitost území 

Realizace záměru nepředstavuje skutečné či potenciální ovlivnění biologické rozmanitosti dotčeného 
území. Záměrem dotčená, k terénním úpravám určená plochy, je intenzivně obdělávanou, trvale zorněnou 

zemědělskou půdou. V této ploše se nevyskytují žádné cenné biotopy, chráněné druhy rostlin a živočichů. 
Realizace záměru nevyžaduje likvidaci biotopů, stromů a křovin v sousedním extenzivním sadu.  
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 B.III. Údaje o výstupech 

Realizace záměru bude místně a časově omezeným zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší a zdrojem 
akustické zátěže v území průjezdem nákladních automobilů dovážejících odpadní zeminu a provozem 

stavebních mechanismů při terénních úpravách. S realizací záměru bude také, v minimálním množství, 
spojena produkce odpadů. Srážkové vody budou zasakovány přímo na místě.  

   

 B.III.1.  Ovzduší 

Emise během realizace záměru 

Zdrojem znečišťování ovzduší v průběhu výstavby budou emise z výfukových plynů spalovacích motorů a 
emise poletavého prachu způsobené pohybem nákladních automobilů na příjezdových komunikacích a 

dále jejich pohybem a provozem stavebních mechanismů v ploše staveniště. Zvýšená prašnost, je jako 

běžný projev stavebních činností převážně nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních koncentrací 
nahodilá. Může se projevit především za nepříznivých klimatických podmínek a při špatné organizaci 

práce, která je z tohoto pohledu významným faktorem pro možnost eliminace negativních vlivů. 

Působení tohoto emisního zdroje bude povětšinou občasné. Jednorázové a krátkodobé intenzivnější 

projevy budou výhradně souviset s významnější investiční výstavbou. Doba působnosti této emisní zátěže 
bude totožná s dobou výstavby. Období zvýšené prašnosti bude dle potřeby minimalizováno kropení 

suchých prašných míst a navezených odpadů a očistou nákladních automobilů a dalších mechanismů. 

Emise z dopravy na příjezdových komunikacích a z provozu stavebních mechanismů na ploše 

výstavby 

Výpočet emisí z výfukových plynů spalovacích motorů nákladních automobilů a stavebních mechanismů 
byl proveden na základě výše uvedených intenzit dopravy a z emisních faktorů získaných programem 

MEFA v.13. Doprava bude probíhat pouze ze severního směru po silnici č. II/419. Pro potřeby rozptylové 
studie byla příjezdová komunikace rozdělena do 3 úseků. Úsek 1 délky 830 m, úsek 2 délky 100 m a úsek 

3 délky 280 m. Na úseku 1 byla uvažována rychlost 50 km/h, na úsecích 2-3 pak rychlost 20 km/h. Emise 

vozidel z vyvolané dopravy na dílčích úsecích byly stanoveny programem MEFA verze 13, který slouží k 
výpočtu emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2022, emisní kategorie vozidel je 

dána parametry programu MEFA. Úsek č. 3 je tvořen nezpevněnou polní cestou. Pro výpočet emisí ze 
sekundární prašnosti z tohoto úseku a z plochy staveniště byla použita metodika US EPA Unpaved Roads 

13.2.2. Doprava na příjezdové komunikaci je modelována jako liniový zdroj, provoz stavebních 
mechanismů v ploše záměru jako plošný zdroj. 
 

 
Obr. 8 Výpočtové dopravní úseky 
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Tab. 2 Emise z výfukových plynů z jednotlivých úseků komunikace 

Úsek 
Délka 

(m) 
NOX  

(g/s) 
CO  

(g/s) 

PM10  

(g/s) 

Benzen 
(g/s) 

BaP 
(μg/s) 

PM2,5  

(g/s) 

1 830 0,000284 0,000475 0,000042 0,0000015 0,002560 0,000031 

2 100 0,000034 0,000057 0,000005 0,00000017 0,000308 0,000004 

3 280 0,000096 0,000160 0,000014 0,00000049 0,000864 0,000011 

Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší lze zařadit provoz stavebních mechanismů (traktorbagr a dozer) na 
ploše záměru.    

Tab. 3 Emise z výfukových plynů z pojezdu stavebních mechanismů v místě záměru 

Místo 
NOX  

(g/s) 
CO  

(g/s) 

PM10  

(g/s) 

Benzen 
(g/s) 

BaP 
(μg/s) 

PM2,5  

(g/s) 

Plocha záměru 0,001659 0,003418 0,000235 0,000007 0,008665 0,000191 

Resuspenze prachu (PM10 a PM2,5) a BaP vznikající při provozu na příjezdové komunikaci a pojezdem 

stavebních mechanismů po ploše záměru 

Emise z resuspenze prachu (PM10 a PM2.5) a BaP vznikají při pojezdu TNA dovážejících materiál po 
příjezdové komunikaci a při pojezdu stavebních mechanismů v ploše záměru. Pro jejich výpočet byla 

použita „Metodika pro výpočet emisí částic pocházejících z resuspenze ze silniční dopravy“ (zveřejněná na 
www.mzp.cz). Metodika je zaměřena na řešení problematiky stanovení emisí pocházejících z resuspenze z 

automobilové dopravy. Jedná se o modifikaci dosud používané metodiky US EPA „AP-42". Na úseku č. 3 a 

v ploše záměru byl výpočet proveden dle US EPA Unpaved Roads 13.2.2.  

Tab. 4 Resuspenze prachu z povrchu jednotlivých úseků příjezdových komunikací 

Úsek 
PM10  

(g/s/km) 

BaP (v PM10) 
(μg/s/km) 

PM2,5  

(g/s/km) 

1 0,002729 0,032709 0,000660 

2 0,000329 0,003941 0,000080 

3 0,104150 0,011035 0,010415 

Tab. 5 Resuspenze prachu z pojezdu stavebních mechanismů v místě záměru 

Úsek 
PM10  

(g/s) 

BaP (v PM10) 
(μg/s) 

PM2,5  

(g/s) 

Plocha záměru 0,116239 0,048433 0,011624 

V rámci oznámení byla vypracována orientační rozptylová studie (prezentována níže v textu) modelující 
příspěvek posuzovaných zdrojů během výstavby záměru při výše specifikovaných hmotnostních tocích 

znečisťujících látek. Posuzovaný záměr se nachází v lokalitě, kde jsou platné imisní limity na ochranu 
zdraví lidí. Vzhledem k charakteru zdrojů znečišťování ovzduší a ve vztahu k platné legislativě o imisních 

limitech (příl. č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší), byl výpočet proveden pro emitované znečišťující 

látky NO2, CO, částice frakce PM10, PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Emise ostatních látek (SO2, těžké kovy 
atd.) jsou v tomto případě tak nízké, že je u nich výpočet vzhledem k imisním limitům bezúčelný. 
 

Imisní limity a meze tolerance pro znečišťující látky 

V současné době jsou platné imisní limity stanovené přílohou č. 1 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší. Posuzovaný záměr se nachází v lokalitě, kde jsou platné imisní limity na ochranu zdraví lidí. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem rozptylové 
studie a posuzování v tomto oznámení. 

Tab. 6 Imisní limity sledovaných látek – ochrana zdraví lidí a maximální počet jejich překročení 

Znečisťující 

látka 
Doba průměrování 

Imisní limit 

(µg/m3) 

Maximální počet 

překročení 

NO2 1 hodina 200 18 

NO2 1 kalendářní rok 40 -- 

CO Maximální denní osmihodinový průměr 10 000 -- 

Částice PM10 24 hodin 50 35 

Částice PM10 1 kalendářní rok 40 -- 

Částice PM2,5 1 kalendářní rok             20 -- 

Benzen 1 kalendářní rok 5 -- 
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Tab. 7 Imisní limit pro celkový obsah znečisťující látky v částicích PM10  – ochrana zdraví lidí 

Znečisťující látka Doba průměrování Imisního limit (ng/m3) 

Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 

 

 B.III.2. Odpadní vody 

Splaškové odpadní vody 

Záměr nebude klasickým producentem splaškových odpadních vod. Sociální zázemí pro jeho provoz je 

vytvořeno v zařízení plochy shromažďování a recyklaci suti. Splaškové vody z hygienického zázemí jeho 
obsluhu jsou svedeny do plastové jímky na vyvážení o kapacitě 6 m3 vyvážené dle potřeb na ČOV.   

Srážkové odpadní vody 

Srážková voda se bude zdržovat v navážkách odpadních zemin a na povrchu profilovaného zemního tělesa 

a bude v nich přirozeně vsakovat. Zemní úpravy jsou navrženy tak, aby neovlivňovaly odtokové poměry 
do okolních ploch.  

 

 B.III.3.  Odpady 

Záměr UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8, využívající zemních 

odpadů k provádění terénních úprav, reprezentuje dle přílohy č. 2 Katalogu činností zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech zařízení označené jako činnost 5.7.0 – využití odpadu k terénním úpravám, kromě první 

a druhé fáze provozu skládky – R5e (Využití odpadů k zasypávání). K provozu takto definovaného zařízení 
je nutné disponovat povolením k provozu, v souladu s ust. § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech a je třeba je provozovat v souladu s ust. §§ 15 - 17 tohoto zákona a §§ 3, 6, 24 – 26 vyhlášky 
č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a jejími přílohami č. 5 a 12. 

Odpadní zeminy kategorie ostatní katalogových čísel odpadů 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03 a 20 20 02 Zemina a kameny, v odhadovaném množství 36 300 až 39 600 tun, budou do 
zařízení získány v rámci stavebních investic obce Uhřice, případně budou jejich dodavateli občané obce při 

provádění individuální občanské bytové a výstavby nebo podnikající fyzické a právnické osoby v obci 
působící při provádění investiční výstavby. 

Vzhledem k tomu, že v předmětné lokalitě bude využito více než 1 000 t odpadů, je možnost využívání v 

daném místě podmíněna hodnocením rizika v souladu s § 6 odst. (6) vyhl. č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady odborně způsobilou osobou disponující osvědčením „hodnotitel rizik“.  

Během výstavby terénních úprav = provozu zařízení se, vzhledem k ukládání výhradně odtěžených, 
nekontaminovaných zemin, mimo malé množství směsného komunálního odpadu (kat. číslo odpadu 20 03 

01), nepředpokládá vznik druhů odpadů. Tyto odpady budou odkládány v administrativním a sociálním 
zázemí zařízení plochy shromažďování a recyklaci suti a následně předány oprávněné osobě k odstranění.  

Na stavbě se nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů. K jejich vzniku může dojít pouze v případě 

havárie (rozlité ropné látky – PHM a oleje). V případě jejich vzniku budou tyto odpady soustředěny do 
uzavřených, nepropustných, prostředků soustřeďování splňujících technické podmínky dle § 5 vyhlášky č. 

273/2021 Sb. Následně budou umístěny v zařízení plochy shromažďování a recyklaci suti a zabezpečeny 
tak, aby nemohlo dojit k neoprávněné manipulaci s nimi a k úniku škodlivin z těchto odpadů. Prostředky 

soustřeďování nebezpečných odpadů budou opatřeny označením dle přílohy č. 20 k vyhlášce č. 273/2021 

Sb. a opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou 
za nakládání s těmito nebezpečnými odpady (dle příloh č. 20 a 21 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.). 

 

 B.III.4.  Hluk    

Pro potřeby oznámení byla na základě projekčních podkladů a dopravně inženýrských údajů o intenzitách 

automobilové dopravy na silniční síti v roce 2016 zpracována akustická studie (Ing. František Koplík, září 

2021). Akustická studie řeší hlukovou zátěž obytné lokality obcí Uhřice a Násedlovice z provozu  záměru 
„UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p. č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 v k. ú. Uhřice“ a dopravy po veřejných 

komunikacích po uvedení záměru do provozu. Posuzovanou lokalitou je obytná zástavba obce Uhřice, 
která se nachází v jižní části katastrálního území Uhřice u silnice č. II/419 a č. II/381. Další posuzovanou 

lokalitou je obytná zástavba obce Násedlovice, která se nachází v severní části obce. Hodnocení je 

provedeno ve vztahu k nejbližší hlukově chráněné zástavbě, tj. k nejbližším obytným objektům a to ve 
smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Z této hlukové studie, jejíž plné znění je v příloze oznámení, vybírám následující: 

Výpočty hlukové zátěže venkovního prostoru pro denní a noční dobu z provozu záměru byly provedeny 
plošně formou hlukových pásem a stanovením LAeq,8h v 11 výpočtových bodech situovaných 2 m před okna 

obytných místností posuzovaných staveb (objekt k bydlení) a ve třech výpočtových bodech situovaných na 

hranici obytné zástavby obce Násedlovice (hranice ploch stanovených ÚP Násedlovice pro bydlení).  

V záměru se uvažuje, že manipulace se zeminou na ploše vymezené k provedení terénních úprav a 
stabilizaci bude prováděna traktorbagrem a dozerem. Hladina akustického výkonu traktoru LwA = 105 dB a 

dozeru LwA = 110 dB byla stanovena kvalifikovaných odhadem na základě měření hluku obdobné stavební 

mechanizace při provádění terénní úprav.  Ve výpočtovém modelu byl hluk šířící se do okolí z provozu 
stavební mechanizace zadán dvěma všesměrovými bodovými zdroji hluku umístěnými na plochu 

vymezenou k provedení terénních úprav a stabilizaci. Nadmořská výška bodových zdrojů byla shodná 
s výškou plochy v závěrečné etapě terénních úprav, výpočet je na straně bezpečnosti, omezeno je stínění 

okolním terénem. 

Hluk z dopravy po příjezdové komunikaci od zařízení obce Uhřice pro shromažďování a recyklaci suti 

k stavební ploše vymezené k provedení terénních úpravy a stabilizaci byl zadán algoritmem výpočtového 
programu. Uvažováno je s 30 průjezdy těžkých nákladních automobilů za den. Výpočet hlukové zátěže je 

proveden na straně bezpečnosti pro nevyšší předpokládanou denní intenzitu dopravy (15 těžkých 

nákladních vozidel za den). Ve výpočtu je dále zohledněn povrch příjezdové komunikace. 

Hluková zátěž z dopravy 

Hluková zátěž posuzovaných obytných lokalit obcí Uhřice a Násedlovice z dopravy po veřejných 

komunikacích č. II/419 a č. II/381 před a po uvedení záměru do provozu byla stanovena výpočtem. 

Posuzován je úsek komunikace č. II/419 od napojení na č. III/41919 ve směru na Čejč, úsek komunikace 
č. II/381 od napojení na č. II/419 ve směru na Dambořice a úsek místní komunikaci od odbočky ze silnice 

č. II/419 po zařízení obce Uhřice pro shromažďování a recyklaci suti. Výpočet hlukové zátěže je proveden 
na straně bezpečnosti pro nejvyšší předpokládanou denní intenzitu dopravy z dopravy po veřejných 

komunikacích č. II/419 a č. II/381 po uvedení záměru do provozu (15 těžkých nákladních vozidel za den). 

Vliv dopravní zátěže spojené s realizací záměru na hlukovou zátěž území demonstruje následující tabulka.  

Tab. 8 Vypočtené hodnoty LAeq,16h 

Výpočtový 
bod číslo 

Chráněný  
venkovní  

prostor 

Doprava celkem 

Před realizací 
záměru 

Po uvedení záměru  
do provozu 

Rozdíl 

LAeq,16h  LAeq,16h ∆ LAeq,16h  

[dB] [dB] [dB] 

1 
OB Uhřice 184 
(uliční fasáda) 

52,3 52,5 0,2 

2 
OB Uhřice 148 
(uliční fasáda) 

52,7 52,8 0,1 

3 
RD Uhřice 185 
(uliční fasáda) 

55,6 55,7 0,1 

4 
OB Uhřice 197 
(uliční fasáda) 

54,3 54,5 0,2 

5 
RD Uhřice 216 
(uliční fasáda) 

54,6 54,6 0,0 

6 
OB Uhřice 231 
(uliční fasáda) 

55,7 55,6 0,1 

7 
OB Uhřice 231 
(dvorní fasáda) 

43,5 44,5 1,0 

8 
OB Uhřice 211 
(uliční fasáda) 

55,6 55,7 0,1 

9 
OB Uhřice 211 
(dvorní fasáda) 

45,0 47,4 2,4 

10 
OB Uhřice 212 
(uliční fasáda) 

56,2 56,3 0,1 

11 
OB Uhřice 212 
(dvorní fasáda) 

43,4 44,8 1,4 

OB – stavba objektu k bydlení, RD – rodinný dům 
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Hluková zátěž z provozu záměru 

Posuzovaným zdrojem hluku byl provoz stavební mechanizace na ploše vymezené k provedení terénních 
úprav a stabilizaci a doprava po příjezdové komunikaci od zařízení obce Uhřice pro shromažďování a 

recyklaci suti k stavební ploše vymezené k provedení terénních úpravy a stabilizaci. 

Vliv provozu záměru na hlukovou zátěž území demonstruje následující tabulka.  

Tab. 9 Vypočtené hodnoty LAeq,8h 

Výpočtový 
bod číslo 

Chráněný venkovní prostor 

Provoz záměru 

LAeq,8h  

[dB] 

1 OB Uhřice 184 (uliční fasáda) 22,1 

2 OB Uhřice 148 (uliční fasáda) 22,2 

3 RD Uhřice 185 (uliční fasáda) 22,2 

4 OB Uhřice 197 (uliční fasáda) 24,6 

5 RD Uhřice 216 (uliční fasáda) 25,2 

6 OB Uhřice 231 (uliční fasáda) 27,1 

7 OB Uhřice 231 (dvorní fasáda) 30,7 

8 OB Uhřice 211 (uliční fasáda) 28,1 

9 OB Uhřice 211 (dvorní fasáda) 35,6 

10 OB Uhřice 212 (uliční fasáda) 28,6 

11 OB Uhřice 212 (dvorní fasáda) 36,2 

12 
Severní hranice pozemku 

p. č. 1193/51 v k. ú. Násedlovice 
42,7 

13 
Severní hranice pozemku 

p. č. st. 416 v k. ú. Násedlovice 
32,8 

14 
Severní hranice pozemku  

p. č. 2371 v k. ú. Násedlovice 
31,3 

OB – stavba objektu k bydlení, RD – rodinný dům 

Hygienické limity 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokoenergetického impulsního hluku, se v chráněném venkovním prostoru staveb stanoví podle odst. 3 

§ 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve  znění pozdějších předpisů součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB 

a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru, k denní a noční době. Pro chráněný venkovní 

prostor a chráněný venkovní prostor staveb je podle tabulky č. 1 části A přílohy č. 3 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., ze dne 24. srpna 2011, ve znění pozdějších předpisů stanoven pro hluk z dopravy po 

silnicích II. třídy hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v denní době LAeq,T = 60 dB. 
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu LAeq,s 

se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB přičte 
pro dobu mezi sedmou a dvacátou první hodinou korekce +15 dB. 

 

 B.III.5.  Vibrace a záření 

V rámci realizace záměru nebudou používána zařízení způsobující vibrace v hodnotách a frekvencích 

překračujících povolené limitní hodnoty stanovené k ochraně lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a 
trvanlivost okolních stavebních objektů. Škodlivé záření (infračervené, viditelné a ultrafialové záření 

technologických zdrojů s frekvencí od hodnoty 3.1011 Hz do hodnoty 1,7.1015 Hz) se nebude vyskytovat.  
 

 B.III.6.  Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

Z běžného průběhu provádění terénních úprav, při dodržování legislativy upravující podmínky pro možnost 

využití odpadních zemin k zasypávání, nevyplývají pro složky životní prostředí v dotčeném území žádné 
negativní vlivy a rizika. Riziko havárie, s možným znečištěním životního prostředí, představují pouze 

mimořádné události (technická závada, dopravní nehoda, porušení pracovní kázně, nedodržení 
předepsaných pracovních postupů apod.). Za mimořádné události z hlediska negativního vlivu na životní 

prostředí a zdraví obyvatel lze považovat: příjem nepovolených druhů odpadů a odpadů kontaminovaných, 

vodohospodářská havárie, požár, mimořádný únik znečišťujících látek do ovzduší a dopravní nehoda. 
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Příjem nepovolených druhů odpadů a odpadů kontaminovaných  
Odpadní zeminy musí splňovat požadavky stanovené v § 6 vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady a v tabulkách č. 5.1, 5.2 a 5.3 přílohy č. 5 k této vyhlášce a jejich vhodnost musí být 

prokázána příslušnými analýzami.  

Potenciální zdroje a náhodný únik závadných látek, vodohospodářská havárie  

Vodohospodářskou havárií je stav mimořádného zhoršení či ohrožení jakosti povrchových či podzemních 
vod, zejména pak závadnými látkami (ropné látky) např. při manipulaci, při únicích z dopravní techniky či 

ze stavebních mechanismů, případně při požárním zásahu s únikem hasebních vod. V průběhu výstavby 
bude prováděna pravidelná kontrola stavebních mechanismů a jejich údržba na staveništi bude prováděna 

pouze v nezbytné míře. V případě havarijního úniku závadných látek a hasebních vod na plochách záměru 

může dojít k jejich infiltraci, čemuž je třeba zabránit všemi dostupnými prostředky (ohrázkováním, 
akumulací) a následnou likvidací oprávněnou osobou. V případě vzniku vodohospodářské havárie je 

oznamovatel povinen postupovat dle vyhl. č. 175/2011 Sb. a ohlásit tuto skutečnost složkám IZS (HZS, 
požární sbor, Policie ČR), případně správci povodí a zároveň zahájit havarijní zásah.  

Požár 

Požár lze považovat za mimořádnou událost spojenou s únikem emisí škodlivin. V rámci záměru 
představuje riziko požáru pouze zahoření používaných nákladních automobilů a stavebních mechanismů.  

Při požáru, kdy unikají do ovzduší toxické zplodiny hoření, může dojít u některých škodlivin k překročení 
jejich nejvyšších přípustných krátkodobých koncentrací v ovzduší. Pro případ vzniku požáru jsou tyto 

dopravní a stavební mechanizmy vybaveny přenosnými hasícími prostředky. Hasební zásah může být 

zdrojem ohrožení životního prostředí (voda použitá k likvidaci požáru). Případný požár řeší zásahem složky 
IZS. V případě zahoření lze očekávat, že dojde k emisnímu úniku zejména běžných zplodin spalování, jako 

jsou: CO2, CO, SO2, NOX,  TZL, organické látky.  
 

Dopravní nehoda 

Dopravní nehoda je mimořádná situace v provozu na příjezdových komunikacích a v místě záměru, při 
které může dojít ke střetům používaných nákladních automobilů a stavebních mechanismů s ostatními 

účastníky silničního provozu, mezi sebou, s pevnými překážkami vně komunikací, případně s chodci 

případně k jejich převrácení bez přímé kolize s jinými účastníky silničního provozu. Dopravní nehoda je 
vždy doprovázena velkým rizikem poškození zdraví účastníků a možnosti vzniku velké materiální škody. 

Doprovodným jevem může být i riziko vzniku havarijního stavu (např. únikem provozních náplní) nebo 
požár vozidla. Při provozu na příjezdních komunikacích je prevencí vzniku dopravní nehody dodržování 

pravidel silničního provozu, věnování se řízení, bezvadný technický stav vozidel a přizpůsobení jízdy 

provozu na komunikaci a jejímu stavu.  
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ČÁST C 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                              

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

 C.1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného 

území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost 

 C.1.1.  Územní charakteristiky zájmové lokality 

Záměr UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 je dle platného územního 

plánu obce Uhřice lokalizován do ploch definovaných pod označením ZO jako plochy zemědělské – orná 
půda, ZT plochy zemědělské – trvalé travní porosty a ZZ plochy zemědělské – zahrady a sady. Terénní 

úpravy s využitím odpadů k zasypávání slouží k zmírnění stávající extrémní svažitosti a erozní ohroženosti 

zemědělských pozemků a tím umožnění jejich mechanizovaného obdělávání moderní zemědělskou 
technikou. Plocha pozemků terénních úprav a jejich stabilizace je lokální konkávní terénní depresí, tvořící 

část východního svahu místní, k severu otevřené kotliny. Z jižní strany je plocha vymezená terasovým 
svahem zanedbaného, přestárlého sadu na úzkých terasových stupních, zřízeného terasováním 

navazujících svažitých pozemků v 60. tých letech minulého století. Východní strana upravované deprese je 

vymezena svahovým hřbetem. Průměrný skon terénu upravovaného území dosahuje 8° a v některých 
úsecích pak až sklonitosti nad 12°. Dopravní dostupnost lokality terénních úprav je prostřednictvím 

státních silnic IV. třídy č. 41919, z ní pak silnicí II. třídy č. 419 a z této silnice v místní části (osadě) Janův 
Dvůr odbočkou do obcí provozovaného zařízení pro shromažďování a recyklaci suti. Po zvážení odpadů v 

tomto zařízení je pak stavební plocha dostupná polní cestou vedoucí údolím až do zájmové lokality. 

 

 C.1.2.  Zdroje znečišťování životního prostředí v dotčeném území 

Jihomoravský kraj je v podmínkách republiky územím s mírně znečištěným ovzduším, což platí i pro 

katastr obce Uhřice. Na znečištění ovzduší se mimo dálkový přenos emisí v podmínkách dotčeného území 
podílejí zejména lokální vyjmenované stacionární spalovací a technologické zdroje firem zde a v okolí 

působících (jednotlivé provozy MND a.s. – SNS Uhřice, SNS Dambořice a SNS Žarošice, MND Gas Storage 

a.s.– PZP Uhřice, Moravia Gas Storage a.s. – PZP Dambořice, MEGA D.U. s.r.o. – Uhřice). Významným 
zdrojem emisí v území je dále zejména regionální silniční automobilová doprava. Na celkové imisní situaci 

v obci a okolí se také významně podílí i lokální vytápění objektů určených k bydlení. 
 

  
Obr. 9 Situace územního plánu dotčeného území  
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 C.1.3.  Imisní situace v dotčeném území 

Imisní situace v dotčeném území 

Pro stanovení imisního pozadí lokality a tím i kvality ovzduší, byla využita data zveřejněná ČHMÚ na 

webovém portálu www.chmi.cz v sekci OZKO. Jedná se o pětileté průměry imisního pozadí vybraných 
znečisťujících látek za období 2015 - 2019, které jsou stanoveny na základě modelování z dostupných dat 

o emisích zdrojů a dat imisního monitoringu. Pro danou lokalitu jsou udány následující pozaďové úrovně 

imisí znečišťujících látek (vybrané jsou hodnoty z místa záměru a nejbližších obydlených oblastí).  

 

Obr. 10 Imisní situace v místě záměru a v místě nejbližší zástavby  [µg.m-3] (zdroj: www.chmi.cz)    

Vysvětlivky:  
NO2   NO2 roční průměrná koncentrace [µg.m-3] 
PM25  PM2,5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3] 
PM10  PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3] 
BaP  benzo(a)pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3] 

BZN  benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3] 
PM10h24 PM10 – 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce [µg.m-3] 
 

Pozadí oxidu uhelnatého není stanoveno dle pětiletých průměrů zveřejněných ČHMÚ na webovém portálu 

www.chmi.cz v sekci OZKO, poněvadž data této látky zde nejsou uvedena. K dispozici není ani žádné 
reprezentativní měření imisního pozadí pro tuto lokalitu. Proto údaje o imisním pozadí CO byly stanoveny 

dle zkušeností zpracovatele rozptylové studie.  
 

Tab. 10 Imisní pozadí a imisní limity 

Znečišťující látka v ovzduší 
Imisní pozadí 

Pětiletý průměr 2015 - 2019 
(µg/m3) 

Imisní limit 
(µg/m3) 

NO2 10,9 – 11,0 40 

CO 350 (*) -- 

CO – max. denní 8hod průměr 1200 (*) 10 000 

PM10 22,1 – 22,7 40 

PM10 – 36.denní max. 40,8 – 41,1 50 

PM2,5 17,1 – 17,5  20 

Benzen 0,9 – 1,1 5 

Benzo(a)pyren 0,9 – 1,0 (ng/m3) 1 (ng/m3) 

           (*) odhad zpracovatele  

Dle výše uvedeného lze konstatovat, že pětileté průměry imisních koncentrací sledovaných látek 

v posuzované oblasti za roky 2015 – 2019, nepřekračují hodnoty platných imisních limitů. Pouze imisní 
pozadí B(a)p dosahuje výše imisního limitu. V případě B(a)p však jde o poměrně běžnou záležitost, která 

se děje na většině území zatíženém lokálním vytápěním a dopravou. 

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 
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 C.1.4.  Dopravní zátěž území 

Dominantní dopravní zátěž v území, tj. zejména v místní části (osadě) Janův Dvůr představuje provoz na 

silnicích II. třídy č. 419 a 381. Výsledky celostátního sčítání dopravy, provedeného v roce 2016 ŘSD Praha, 

prezentuje mapa intenzit dopravy na pozemních komunikacích a tabulka denních intenzit dopravy. Údaje v 
tabulce představují celoroční průměrnou intenzitu dopravy = počet vozidel/24 hod.  

 

Obr. 11  Mapa intenzit dopravy na pozemních komunikacích  

Tab. 11 Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti v roce 2016 

INTENZITA DOPRAVY – stav v roce 2016 (počet vozidel/24 hod) 

č. silnice sčítací úsek  O TV M SV 

381 6-4470 911 211 13 1.135 

419 6-2570 977 273 8 1.258 

Kde: O – osobní a dodávková vozidla, TV – těžká motorová vozidla, M – jednostopá motorová vozidla, SV – součet všech vozidel     

 

 C.1.5.  Hluková zátěž území 

Dominantním zdrojem akustické zátěže území je silniční automobilová doprava na silnících II. třídy č. 381 

a 419.  
 

 C.1.6.  Kontaminace a stará ekologická zátěž 

Na pozemcích plánovaných k realizaci záměru UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 
1627/7, 1627/8 není, v rámci informačního systému MŽP SEKM, tj. v rámci systematické evidence 

kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, evidována žádná stará ekologická zátěž.  

   
 C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 

území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

 C.2.1.  Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Plochy záměru UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 jsou situovány 

mimo zastavěné území obcí. Nejbližší občanská bytová zástavba je umístěna v místní části (osadě) Janův 
Dvůr, kterou doprava odpadních zemin po silniční síti prochází a v obci Násedlovice (asi 320 m od hranice 

zastavěného území obce). Realizací záměru pak potenciálně dotčenými mohou být zejména 
obyvatelé Janova Dvora, což je 16 nahlášených, trvale bydlících osob. Ovlivnění obyvatel obce Násedlovice 

se nepředpokládá. 
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 C.2.2.  Klima a ovzduší 

Klimatické podmínky a kvalita ovzduší  
Z klimatického hlediska leží dotčené území převážně v teplé klimatické oblasti T2, jeho severní část 

v mírně teplé klimatické oblasti MT11 a jižní v teplé klimatické oblasti T4. Všechny tyto klimatické oblasti 
jsou charakteristické dlouhým či velmi dlouhým, teplým či velmi teplým, suchým či velmi suchým létem a 

krátkým či velmi krátkým přechodným obdobím s mírně teplým a teplým jarem a mírně teplým či teplým 

podzimem. Základní charakteristiky klimatických oblastí jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 12 Základní charakteristiky klimatických oblastí 

Klimatické charakteristiky T4 T2 MT11 

Počet letních dnů 60 – 70   50 – 60  40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 170 – 180  160 – 170  140 – 160 

Počet mrazových dnů 100 – 110  10 – 110  110 – 130 

Počet ledových dnů 30 – 40  30 – 40  30 – 40 

Průměrná teplota v lednu  (oC) -2 -  -3 -2 -  -3 -2 -  -3 

Průměrná teplota v červenci  (oC) 19 – 20  18 – 19  17 – 18 

Průměrná teplota v dubnu (oC) 9 – 10  8 – 9  7 – 8 

Průměrná teplota v říjnu  (oC) 9 – 10  7 – 9  7 – 8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 – 90  90 – 100  90 – 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 300 – 350  350 – 400  350 – 400 

Srážkový úhrn v zimním období (mm) 200 – 300  200 – 300  200 – 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50  40 – 50  50 – 60 

Počet dnů zamračených 110 – 120  120 – 140  120 – 150 

Počet dnů jasných 50 – 60  40 – 50  40 – 50 

 

C.2.3.  Půda a horninové prostředí 

Geologické charakteristiky 
Území je budováno sedimenty paleogénu a neogénu vnějších příkrovů karpatského flyšového pásma 

poslezské a ždánické jednotky. Dominují jílovce a pískovce ždánicko – hustopečského souvrství. Údolí 
vodních toků jsou vyplněna kvarterními nivními sedimenty, v menších údolích a na úpatí svahu jsou 

akumulace polygenetických sedimentů a výplavových kuželů kvartéru. Na mírnějších svazích a nižších 

temenech hřbetů střední a jižní části území jsou rozsáhlé pokryvy spraší a sprašových hlín. 

V katastru obce se nacházejí vyhrazená ložiska ropy a zemního plynu, pro něž jsou vymezeny dobývací 

prostory a chráněná ložisková území. Dále je zde vymezeno chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské 
kůry pro podzemní zásobník plynu. V území se také vyskytují svážná území. V dotčené lokalitě se z hlediska 

surovinových zdrojů žádný z těchto chráněných zájmů nenachází a je z tohoto pohledu bezkolizní.  

 

Obr. 12 Mapa zdrojů nerostných surovin v území (dobývací prostory, chráněná ložisková území) 
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Půda  
Půdy v lokalitě jsou převážně silné svažité, málo produkční, s obsahem skeletu do 25 %, s hloubkou 

půdního profilu do 30cm. V méně svažitých částech území se vyskytují černozemě modální na spraších, 
sprašových pokryvech či svahovinách, všesměrné expozice, s obsahem skeletu do 10 %. Tyto středně 

hluboké až velmi hluboké půdy jsou ve velmi teplém, suchém klimatickém regionu málo produkční. 

Z hlediska hydropedologického se jedná o půdy se střední rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, 
středně až dobře odvodněné, hlinitopísčité až jílovitohlinité. 

 
Obr. 13 Půdní pokryv v dotčené lokalitě a jejím okolí 

Geomorfologické charakteristiky 

Z hlediska regionálně-geomorfologického členění náleží zájmová lokalita do provincie Západní Karpaty, 

subprovincie Vnější Západní Karpaty, oblasti Středomoravské Karpaty, celku Kyjovská pahorkatina, 
podcelku Mutěnická pahorkatina, okrsku Krumvířská pahorkatina - to je členitá pahorkatina tvořená 

převážně paleogenními jílovci a pískovci ždánicko – hustopečského souvrství vnějšího flyše, s mírně 
zvlněným reliéfem s plošinami, širokými rozvodními hřbety a mělkými, rozevřenými údolími. 

Biogeografické charakteristiky 

Širší území náleží do Panonské provincie, Severopanonské podprovincie, Hustopečského bioregionu. 
Z hlediska fytogeografického území náleží do fytogeografické oblasti termofytika, fytogeografického obvodu 

Panonské termofytikum, fytogeografického okresu Hustopečská pahorkatina.  
 

 C.2.4.  Voda 

Hydrologické a hydrogeologické charakteristiky  

Lokalita je součástí dílčího povodí 4. řádu číslo 4-17-01-0250 toku Spálený potok. Tento tok má v Janově 
Dvoře plochu povodí 34,496 km2 a vlévá se do něj v ř.k. 11,6 pravobřežní přítok Zdravá voda.  

 
Obr. 14 Hydrologická mapa zájmového území 
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Zájmovou lokalitou neprotéká povrchová vodoteč, není zde přírodní či umělá vodní nádrž a není součástí 
záplavového území. Nejbližší vodotečí je tok Spálený potok vzdálený cca 450 m severně. Záměr neleží v 

chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani ochranném pásmu vodních zdrojů. 
 

 C.2.5.  Velkoplošná chráněná území, NATURA 2000, ÚSES, maloplošná chráněná 
území, fauna, flóra, krajinný ráz 

Velkoplošná chráněná území, NATURA 2000 

Záměr je umístěn mimo velkoplošná chráněná území (národní parky, chráněné krajinné oblasti) i 
maloplošná chráněná území. Lokalita leží mimo území chráněná v rámci systému NATURA 2000, tj. ptačí 

oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL). Nejbližšími prvky tohoto systému jsou: PO Hovoransko – 

Čejkovicko a EVL Svatá a Prostřední vrch, EVL Na Adamcích (zároveň národní přírodní památka), EVL 
Louky pod Kumstátem (zároveň přírodní památka), EVL Ochůzky – Nedánov, EVL  Kuntínov a EVL 

Věteřovská vrchovina. Žádná z těchto lokalit NATURA 2000 nebude záměrem dotčena.      

 
    Obr. 15  NATURA 2000 

Legenda k obr. 14 

1 PO Hovoransko – Čejkovicko, 2 EVL Svatá a Prostřední vrch, 3 EVL Na Adamcích, 4 EVL Louky pod 
Kumstátem, 5 EVL Ochůzky – Nedánov, 6 EVL  Kuntínov, 7 EVL Věteřovská vrchovina  

ÚSES (územní systém ekologické stability) 
Záměr se nedotýká skladebních částí systému ÚSES, lokálních, regionálních a nadregionálních biocenter.  

Krajina, krajinný ráz 

Záměr je lokalizován mimo zastavěnou část obce, na jižní okraj jejího katastrálního území, do plochy 
zemědělských pozemků. Územím procházejí stávající dopravní koridory, tj. silnice II. třídy. Obec Uhřice ani 

její místní část Janův Dvůr nejsou památkově chráněny. Zájmové území stavby je umístěno v okrajové části 
katastru a není výrazně pohledově exponované. Provedení terénních úprav pozemků v zájmové ploše 

nebude v kontextu okolního území narušovat harmonii měřítka a vztahů a nebude se pohledově prosazovat.   
 

 C.2.6.  Hmotný majetek, historické a kulturní památky 

Hmotný majetek 

Záměrem nebude dotčen hmotný majetek jiných fyzických či právnických osob mimo oznamovatele.  

Historické a kulturní památky 

Obec Uhřice není jako sídlo památkově chráněna. Zájmová lokalita je však územím s možnými 
archeologickými nálezy. Z tohoto důvodu je třeba respektovat zákon č. 20/1987 a umožnit případný 

záchranný archeologický výzkum. V Janově Dvoře je na průčelí jedné z budov liechtenštejnského velkostatku 

z 19. století umístěna pamětní deska upomínající setkání císařů Napoleona a Františka po bitvě u Slavkova v 
roce 1805. Mezi další historické objekty v obci patří např. kostel sv. Jana Křtitele, kapličky a sochy svatých.  

1 
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ČÁST D 
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA 

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   
 

 D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti  

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

Realizace oznamovaného záměru UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 

bude provázet působení některých negativních aspektů s potenciálem vlivu na složky životního prostředí, 
zdraví obyvatelstva, kvalitu a využití území. Nejvýznamnějším aspektem záměru je doprava související 

s výstavbou, tj. dovozem zeminy k terénním úpravám a provoz mechanismů tyto terénní úpravy provádějí, 

s doprovodnými jevy jako jsou hluk, emise, dopravní zátěž a riziko dopravních nehod. Pozitivní aspekty 
záměru jsou sociální, ekonomické a vodohospodářské.  

Z hlediska lokalizace jsou tyto dopady vázány zejména na území místní části obce Janův Dvůr, obytné a 
smíšené objekty této části obce a komunikace, po kterých bude vedena automobilová doprava. Vliv 

záměru na obytnou část obce Násedlovice bude, vzhledem ke vzdálenosti od zastavěného území, terénní 

konfiguraci území a vegetační cloně minimální a zcela ojedinělý. Vliv na území obec Uhřice (mimo místní 
část Janův Dvůr), vzhledem k době provozu záměru (cca 7 let), po kterou je jeho zejména dopravní 

působnost rozprostřena, bude zanedbatelný.     
 

 D.1.1.  Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví, sociálně ekonomické aspekty 

Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví  

Z obecného pohledu lze záměr realizovat pouze za podmínek, že nárůst imisní zátěže území vlivem jeho 

realizace nebude na úrovni způsobující škody na zdraví obyvatelstva, životním prostředí, kvalitě a využití 
území, sociálních a ekonomických aspektech jeho rozvoje. V případě hodnocení vlivu na obyvatelstvo a 

veřejné zdraví pak záměr nesmí minimálně překračovat nejvyšší povolené imisní hygienické limity.  

Nejvýznamnějším aspektem záměru je doprava a s ní spojená imisní a akustická zátěž. Realizace záměru 
UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 je reprezentován sice relativně 

malým, ale poměrně dlouhodobě působícím imisním příspěvkem ke stávající imisní situaci v území, 
produkcí emisí znečišťujících látek z obslužné nákladní automobilové dopravy a z provozu stavebních 

mechanismů. V daném případě imise znečišťujících látek v důsledku nově vyvolané dopravy však 
nezpůsobí přeslimitní imisní stavy. 

Významnější je, z pohledu zdravotních rizik, akustická zátěž okolního území reprezentovaného objekty 

vyžadujícími hygienickou ochranu (chráněných venkovních prostor objektů v bydlení). Zdroji této zátěže 
budou emisně významné, zejména liniové zdroje hluku (doprava zemin nákladními automobily po státní 

silnici II. třídy č. 419 a na místních účelových komunikacích), působící v souhrnu a v synergii s hlukovou 
situací v dotčeném území, tj. zejména s hlukem z dopravy na silnicích II. třídy č. 419 a č. 381.  Hluk 

z dopravy a provozu stavebních mechanismů však nepřekračuje nárůstem akustické zátěže území 

hygienické limity, což je hranice možných zdravotních rizik pro obyvatelstvo.  

K posouzení dopadů této zátěže na nejbližší okolí stavby byla pro potřeby oznámení vypracován akustická 

studie (Ing. František Koplík, září 2021). Plné znění hlukové studie je v příloze oznámení. 

Z pohledu imisní zátěže znečišťujícími látkami, jejichž kvantifikace je provedena v orientační vložené 
rozptylové studie, v tomto kontextu uvádíme následující, pro oznámení záměru nejpodstatnější shrnutí.   

Realizací záměru dojde k dílčí a dočasné změně imisní zátěže lokality, přičemž lze předpokládat její 

navýšení zejména na samotného záměru (v místě terénních úprav) a podél příjezdových komunikací, 
především v úseku místní částí obce Janův Dvůr podél silnice II. třídy č. 419. Imisní příspěvky většiny 

sledovaných látek (NO2, CO, benzen a benzo(a)pyren) budou zvýšeny jen během realizace (výstavby) 

záměru, tj. po dobu cca 7 let. Jedná se však pouze o imisní příspěvky krátkodobé, minimální, 
nepřekračující imisní limity pro ochranu zdraví lidí. Významnější, opět krátkodobá je možnost emise 

prachových částic (PM10) a s tím související imisní zátěž. 
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Z posouzení vlivu akustické zátěže, uvedené v kap. B.III.4. v tomto kontextu uvádíme následující, pro 
oznámení záměru nejpodstatnější shrnutí.   

Oznamovaný záměru bude v rámci realizace zdrojem nové akustické zátěže území pouze v denní době; 

noční provoz je vyloučen.   Hluk emitovaný realizací záměru, s využitím korekcí ve smyslu Nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, 
nepřekročí tímto nařízením vlády stanovené hygienické limity, tzn. limit pro hluk z provozu na silnici II. 

třídy LAeq = 60 dB(A) v denní době a přípustnou hodnotou pro hluk z provozu na upravované ploše – hluk 
ze stavební činnosti LAeq = 65 dB(A) v denní době. Nejvyšší hladina hluku z provozu stacionárních zdrojů 

hluku při realizaci záměru - stavební činnosti - bude na úrovni 42,7 dB (ve výpočtovém bodu 12, tj. 

severní hranici pozemku p. č. 1193/51 v k. ú. Násedlovice). Nejvyšší hladina hluku z dopravy na silnici č. 
II/419 bude na úrovni 56,3 dB (ve výpočtovém bodu 10,  OB Uhřice 212, uliční fasáda).  

Závěr: 
Oznamovaný záměr nebude zdrojem imisní zátěže znečišťujícími látkami a hlukem v hodnotách 

překračujících platné hygienické limity či imisní koncentrace v úrovních s prokazatelnými účinky na zdraví 
obyvatelstva.  

Vlivy nehodovosti a úrazovosti  

Nejvýznamnějším faktorem z pohledu nehodovosti a možnosti vzniku úrazů je obslužná nákladní 

automobilová doprava a činnost mechanismů provádějících terénní úpravy. S realizací záměru je spojena 
relativně malá denní intenzita nákladní automobilové dopravy v počtu příjezdů TNA maximálně do 15 a 

provoz stavebních mechanismů v pracovní dny 8 hod denně. Oproti stávající intenzitě silniční dopravy tak 

lze na silnici II. tř. č. 419, v souvislosti s realizací záměru, očekávat nárůst intenzity dopravy až o max. 
5,5 % (v rámci průjezdů TNA). Vzhledem k tomu, že při výpočtu je uvažován maximální denní příjezd 

TNA, běžná skutečnost bude mnohem příznivější. Z důvodu zamezení přístupu do lokalit, plynulosti 
dopravy a bezpečnosti silničního provozu ze silnice II. tř. č. 419, bude na sjezdu z ní do prostoru záměru 

instalována neotvíravá zábrana = brána. Navýšení intenzity dopravy vlivem realizace záměru se tudíž z 

širšího pohledu regionální dopravní obslužnosti území nebude významněji uplatňovat.  

Narušení faktorů pohody  
Faktor pohody je soubor vnějších podmínek, které vnímáme jako více či méně ovlivňující prvky našeho rozpoložení. Tento 
stav platí i v případě, že jejich míra nenaplňuje legislativou dané limitní hodnoty. Toto ovlivnění může v daném případě 
nastat subjektivně či objektivně vnímaným přírůstkem hluku, emisí znečišťujících látek apod. Stanovením omezujících 
opatření, úpravou podmínek provozu a dalšími opatřeními je možné faktor pohody zachovat, případně i zlepšit.  

V souvislosti s realizací záměru lze potenciálně u obyvatel místní části obce Janův Dvůr, z důvodu narušení 

tohoto faktoru, očekávat jisté negativní postoje. Na tomto postoji, který je vždy individuální, se může 

podílet mírně zvýšená dopravní, akustická a imisní zátěž z realizace záměru. Tento předpoklad vychází ze 
stavu vypočteného v jednotlivých referenčních bodech, z dopravních intenzit a z předpokládaného provozu 

stavebních mechanismů na dotčené lokalitě.  

Sociálně ekonomické vlivy  

Realizace záměru nevytvoří žádná nová pracovní místa. Jako částečně pozitivní vliv záměru lze v tomto 

směru označit možnost participace místních stavebních a dalších dodavatelských firem během výstavby.  

Závěr: 
Oznamovaný záměr nebude zdrojem imisní zátěže znečišťujícími látkami na úroveň překračující imisní limity 

pro ochranu zdraví lidí a hygienické limity k ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Socioekonomické vlivy spojené s realizací záměru budou převážně neutrální.  
 

 D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima
 

Etapa výstavby záměru 

Běžná emisní zátěž způsobená stavební činností, tj. zejména realizací zemních prací, provozem a 

pojezdem nákladních automobilů a stavební mechanizace, bude poměrně dlouhodobě, i když z hlediska 
imisní zátěže omezeně působící. Zvýšená možnost sekundární prašnosti bude eliminována předepsanými 

opatřeními, jako jsou kropení suchých prašných míst, navezených odpadů a očista dopravních prostředků.  

Orientační rozptylová studie 

Pro potřeby vyhodnocení očekávaného vlivu záměrem produkovaných emisí na imisní situaci v území byla 

vypracována výše již uvedená orientační rozptylová studie. Rozptylová studie vychází z projekčních 
podkladů a předpokládaných intenzit dopravy tak, jak je popsáno v textu v části B oznámení.   
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Rozptylová studie modeluje příspěvek posuzovaných zdrojů během výstavby záměru při výše 
specifikovaných hmotnostních tocích znečisťujících látek. Posuzovaný záměr se nachází v lokalitě, kde jsou 

platné imisní limity na ochranu zdraví lidí. Vzhledem k charakteru zdrojů znečišťování ovzduší a ve vztahu 
k platné legislativě o imisních limitech (příloha č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší), byl výpočet 

proveden pro emitované znečišťující látky NO2, CO, částice frakce PM10, PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. 

Emise ostatních látek (SO2, těžké kovy atd.) jsou v tomto případě tak nízké, že vzhledem k imisním 
limitům těchto látek je výpočet bezúčelný. 

Výpočet imisních koncentrací byl proveden dle metody SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních 
zdrojů vydané ČHMÚ Praha, verze výpočetního programu 2013. Dle metodiky SYMOS´97 byly provedeny 

výpočty příspěvků imisních koncentrací (maximální hodinové, maximální 8-hodinové, maximální 24-
hodinové a průměrné roční) vybraných znečišťujících látek. Pro výpočet imisní charakteristiky bylo zvoleno 

500 referenčních bodů v pravidelné síti 2 400 x 1 900 m s krokem 100 m. 

 

Obr. 16 Síť referenčních bodů 

Dalších 7 vybraných referenčních bodů (číslo 1 - 7) bylo umístěno na významných místech v obcích Uhřice 

a Násedlovice - na fasádách nejbližších obydlených objektů a podél příjezdové komunikace. Referenční 

body byly umístěny do výšky 1,5 m (dýchací zóna člověka). Síť referenčních bodů je volena tak, aby 
pokrývala oblast nejvyššího předpokládaného ovlivnění imisní situace v posuzované lokalitě. Výškopis 

terénu dotčené lokality byl stanoven z digitálního výškopisu České republiky. 

Tab. 13 Umístění vybraných referenčních bodů (souřadný systém JTSK) 

Ref. 
bod č. Umístění (č.p.) 

X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Výška nad 
terénem  

(m) 

1 RD Uhřice 185 -574405 -1182279 196 1,5 

2 RD Uhřice 197 -574509 -1182383 193 1,5 

3 RD Uhřice 216 -574434 -1182444 193 1,5 

4 RD Uhřice 211 -574491 -1182655 201 1,5 

5 RD Násedlovice 323 -574442 -1183362 237 1,5 

6 RD Uhřice 260 -574608 -1183396 241 1,5 

7 RD Uhřice 267 -574824 -1183444 241 1,5 
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Obr. 17 Vybrané referenční body v zájmovém území 

Závěrečné hodnocení rozptylové studie 

Realizací posuzovaného záměru se zvýší imisní koncentrace sledovaných látek. Jak dokládají vypočtené 
koncentrace v tabulkách výše, jde až na příspěvek k imisní zátěži prachovými částicemi, o příspěvky nízké.    

Imise NO2 

Imisní pozadí NO2 dle pětiletých průměrů je v hodnocené oblasti maximálně do 11 μg/m3. Maximální 
příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě je vypočten ve výši 0,04 μg/m3, což představuje 

2 setiny % limitní hodnoty. Ve vybraných referenčních bodech byly vypočteny příspěvky od 0,0076 μg/m3 

do 0,0187 μg/m3, tj. max. do 9 tisícin % hodnoty imisního limitu 200 μg/m3. Maximální příspěvek 
průměrné roční koncentrace NO2 byl vypočten 0,00085 μg/m3, ve vybraných referenčních bodech jsou 

vypočteny příspěvky ročních koncentrací NO2 řádově v sto tisícinách μg/m3. Pokud tedy uvažujeme s 
imisním pozadím NO2 kolem 11 μg/m3, nedochází a nedojde vlivem realizace záměru k překročení imisních 

limitů pro hodinové koncentrace NO2 (limit 200 μg/m3) ani pro roční koncentrace (40 μg/m3). 

Imise CO 

Nejvyšší příspěvek maximálního denního osmihodinového průměru CO byl vypočten ve výši 1,23 μg/m3, 

v místech nejbližší obytné zástavby (v bodě č. 5) dosahuje hodnoty 0,35 μg/m3. Jsou to skutečně velmi 

nízké hodnoty vůči imisnímu limitu 10 000 μg/m3 i pokud vezmeme současně v úvahu imisní pozadí této 
škodliviny ve výši kolem 350 µg/m3. 

Imise PM10 

Vyšší vypočtený příspěvek imisí PM10 v celé lokalitě je dán započtením sekundární prašnosti a to zejména 
z nezpevněného úseku příjezdové komunikace (úsek č.3 – polní cesta) a při pojezdu stavebních 

mechanismů po ploše lokality záměru. K vyšším emisím prachových částic z povrchu lokality a příjezdové 

komunikace však může dojít pouze ve výjimečných případech (suché období a vysoká rychlost větru 
způsobující reemisi částic při současném vysokém dopravním zatížení). Maximální příspěvek průměrných 

ročních koncentrací suspendovaných částic PM10 byl vypočten ve výši 0,41 μg/m3 (1,03 % imisního limitu 
40 μg/m3). V rámci posuzovaných referenčních bodů byl nejvyšší imisní příspěvek vypočten v bodě č. 5 

(nebližší rodinný dům v severní části obce Násedlovice) ve výši 0,063 μg/m3. Jedná se tedy o hodnoty, 
které ani po započtení imisního pozadí kolem 23 μg/m3 nepovedou k překročení imisního limitu 

stanoveného pro roční koncentrace částic PM10 (40 μg/m3). 

Maximální příspěvek denní koncentrace PM10 byl vypočten ve výši 8,51 μg/m3 (přímo v ploše záměru), 
v rámci vybraných referenčních bodů je maximum vypočteno opět v bodě č. 5 – 6,81 μg/m3. Pokud 

vezmeme v úvahu imisní pozadí suspendovaných částic PM10 kolem 23 μg/m3, maximální denní 
koncentrace v dotčené lokalitě se bude pohybovat do 30 μg/m3. Imisní limit tedy nebude překročen.  
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K tomu je třeba uvést, že tyto denní koncentrace jsou vypočteny pro případ, že by meteorologické 
podmínky, při kterých byly vypočteny, trvaly celý den (tj. 24 hodin). Navíc v modelu rozptylové studie nebyla 

zohledněna opatření k zamezení šíření prachových částic (zkrápění apod.). Těchto výše uvedených 
maximálních hodnot bude dosaženo pouze výjimečně (řádově jednotky dnů za rok), a to za suchého počasí 

(z důvodu vlivu sekundární prašnosti), za krajně nepříznivých rozptylových podmínek. Např. v bodě, kde bylo 

vpočteno výše uvedené maximum, dojde k překročení koncentrace 1 μg/m3 pouze 6 x za rok.         

Imise PM2,5 

Maximální přírůstek roční imisní koncentrace PM2,5 v lokalitě byl vypočten ve výši 0,05 μg/m3 (0,25 % 

imisního limitu 20 μg/m3). V rámci posuzovaných vybraných referenčních bodů nejvyšší vypočtená 
hodnota dosahuje výše 0,0064 μg/m3 (opět v bodě. č. 5). Jedná se o nízké hodnoty, které ani přechodně 

zásadně neovlivní imisní situaci v lokalitě.  

Imise benzenu a benzo(a)pyrenu 

Vypočtené maximum příspěvku k průměrné roční koncentraci benzenu činí 0,00007 μg/m3, resp. u 

benzo(a)pyrenu 0,00048 ng/m3. V místě nejbližší obytné zástavby jsou hodnoty až o řád nižší. Imisní 
příspěvky benzenu a benzo(a)pyrenu produkované záměrem jsou tedy natolik nízké, že díky nim imisní 

situace nebude nijak významně ovlivněna.   

Závěrečné hodnocení 

Z vypočtených hodnot rozptylové studie vyplývá, že imisní příspěvek z realizace záměru bude u škodlivin 
NO2, CO, benzen a benzo(a)pyren minimální. Významnější je možnost emise prachových částic (PM10) a s 

tím související imisní zátěž. Nejvyšší imisní zátěž tak bude vznikat díky sekundární prašnosti - resuspenzí 

prachu při pojezdu stavebních mechanismů a nákladních automobilů především po nezpevněné části 
příjezdové cesty a po ploše záměru. Z toho vyplývá, že při realizaci stavby je třeba věnovat pozornost v 

oznámení uvedeným opatřením k zamezení vzniku těchto prachových částic. Dále je třeba uvést, že 
vypočtená imisní zátěž bude mít pouze krátkodobý, dočasný charakter a bude omezena pouze na dobu 

provádění terénních úprav.  

Pozn.: Tabulková a kartografická prezentace výsledků rozptylové studie jsou uvedeny v příloze oznámení.   

Ostatní vlivy na ovzduší a klima 

Vzhledem k předpokládané, v rámci textu výše a v rozptylové studii uvedené nízké produkci emisí 

znečišťujících látek, záměr přispívá k ovlivnění klimatu relativně málo a převážně pouze nepřímo (doprava, 

provoz stavebních mechanismů) emisemi skleníkových plynů.  

Jako eliminační opatření k minimalizaci dopadů emisemi skleníkových plynů záměr využívá nákladní 
vozidla jen s emisní normou euro 5 a vyšší, případně musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic. 

Stavební stroje pak musí splňovat alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA) nebo musí být dovybaveny 

alespoň filtrem pevných částic. 

Dále budou činěna opatření zamezující vnášení prachových částic z dopravy, ukládání a transportu odpadů 
po ploše staveniště. Jedná se zejména o mechanickou očistu kol, podvozků a ložných ploch vozidel před 

vjezdem na veřejnou silniční síť, pravidelné mechanické čištění komunikací napojujících zařízení pro 

shromažďování a recyklaci suti na silnici II. tř. č. 419 a v případě jejich znečištění jejich bezprostřední 
očistu. V období extrémního sucha, kdy bude díky přesušení povrchu upravovaného tělesa docházet ke 

vznosu prachových částic, zabezpečení provozovatel jeho pravidelné zvlhčení kropením.        
 

 D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci
 

Oznamovaný záměr bude, společně se stávající akustickou zátěží ze silniční dopravy v území, lokálně 

částečně synergicky působícím zdrojem akustické zátěže. Z tohoto důvodu byla v rámci zpracování 
oznámení, k posouzení zdravotních dopadů záměru, vyhotovena akustická studie, jejíž plné znění jsou v 

příloze oznámení.  

Akustická studie      

Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě počítačového modelu. Ve zvolených 

referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového hlukového zatížení pro provoz 

sledovaného zařízení. Výpočet emisních hodnot hluku je zpracován výpočetním programem Hluk+, verze 
12.52 profi12X_území. Kvalifikovaný odhad nejistoty výpočtů U = ± 2,0 dB.  

Vstupem do výpočtu modelu jsou hlukové parametry jednotlivých stacionárních a liniových zdrojů hluku. 

Výpočtový rok je rok 2021, kdy má být terénní úprava započata. Pro výpočet matematického modelu k 

posouzení hlukové zátěže z dopravy bylo zvoleno 11 výpočtových bodů a pro posouzení hlukové zátěže 
z provozu bylo zvolenou 14 výpočtových bodů.  
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Za výpočtové body byly zvoleny k dopravní trase a místu stavby nejblíže situované objekty obytné 

zástavby ve vzdálenosti 2 m od fasády objektu (objekty k bydlení a rodinné domy). Výpočtové body byly 

voleny 2 m od fasády objektů situovaných v předmětném území (chráněný venkovní prostor). Výpočet je 
dle NV č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §20 odst. 3, proveden s vyloučením odrazu od 

fasády budov, u kterých jsou umístěny referenční body.  

Závěry akustické studie      

Na základě výsledků výpočtu hlukové zátěže posuzovaných obytných lokalit obcí Uhřice a Násedlovice z 
provozu záměru a dopravy po veřejných komunikacích po uvedení záměru do provozu se předpokládá, že 

hluková zátěž posuzovaných obytných lokalit obcí Uhřice a Násedlovice bude po uvedení záměru do 

provozu: 
 nižší než hygienický limit ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T = 60 dB z dopravy po silnicích II. 

třídy pro denní dobu, 
 nižší než hygienický limit ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T = 50 dB z provozu stacionárních 

zdrojů hluku pro denní dobu. 
 

 D.1.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 
 

 

Vlivy na povrchové vody 

Vliv na charakter odvodnění, změny hydrologických charakteristik a jakost povrchových vod 

Realizací záměru nedojde k významné změně hydrologických charakteristik území. Lokalitou výstavby 

neprotéká vodní tok, není zde objekt přirozené akumulace povrchových vod a neleží ani v záplavovém 

území. Srážkové vody spadlé na plochu areálu jsou v současné době zasakovány na místě a zčásti 
odtékají, přičemž erodují půdní povrch. Obdobně budou srážkové vody přirozeně infiltrovat do půdního a 

horninového prostředí i v průběhu realizace a po finálním profilování území, přičemž dojde k podstatnému 

snížení rizika vodní eroze.  

Z důvodu ochrany povrchových vod je třeba v rámci realizace záměru respektovat tyto podmínky: 

− Terénními úpravami musí dojít ke zlepšení odtokových poměrů – tj. omezení vodní eroze. 
− Zemina použitá pro terénní úpravy musí plnit podmínky stanovené § 6 vyhl. č. 273/2021 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady a v tabulkách č. 5.1, 5.2 a 5.3 přílohy č. 5 k této vyhlášce. 

− Zemina použitá pro terénní úpravy nesmí obsahovat závadné látky ve smyslu § 39 vodního zákona. 

− Při pracích budou učiněna odpovídající opatření zamezující úniku závadných látek do povrchových, 
případně podzemních vod (§ 39 vodního zákona).  

− Stavební mechanizmy musí být v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek 

a následně kontaminaci podzemních vod a povrchových vod.  

Provoz hodnoceného záměru nepředstavuje riziko pro kvalitu povrchových vod ani v případě mimořádných 

stavů. V areálu není předpokládán zvýšený rozsah nakládání s nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 

1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku a stavebních 
mechanismů odpovídá běžné úrovni obecného rizika silniční dopravy.  

Oznamovaný záměr tak lze hodnotit jako bez významných vlivů na povrchové vody. 
 

Vlivy na podzemní vody 

Změny hydrogeologických charakteristik, vliv na kvalitu podzemní vody 

S realizací záměru UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 nebudou 
spojeny přímé vlivy na podzemní vody v důsledku jejich odběru nebo v důsledku vypouštění odpadních 

nebo srážkových vod do vod podzemních. Záměr bude bez vlivů na kvalitu a množství podzemních vod. 
Areál záměru leží v území mimo pásma hygienické ochrany vod a chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod. V současné době jsou srážkové vody v zájmovém území zasakovány na místě samém. Zemní úpravy 

budou realizovány tak, aby jako doposud byly tyto vody infiltrovány stále na místě.  

Po celou dobu výstavby bude použito takových technologických postupů, při kterých bude minimalizována 

možnost znečištění nebo kontaminace podzemní vody nebo půdy. Provoz nepředstavuje významné riziko 
pro kvalitu podzemních vod i v případě mimořádných stavů. Riziko pro podzemní vody, které potenciálně 

představuje využívání kontaminovaných zemin při výstavbě zemního tělesa, bude vyloučeno jejich 

analýzami dokladujícími podlimitní hodnoty obsažených škodlivin a výsledky ekotoxikologických testů. 
V areálu není předpokládán zvýšený rozsah nakládání s nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 

zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku a stavebních 
mechanismů odpovídá běžné úrovni obecného rizika silniční dopravy. 



Oznámení záměru UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 
 

 

33 

 

Vlivy na podzemní vody lze hodnotit jako nízké s lokálním rozsahem.  

Vlivy na vodní zdroje 

Záměr je lokalizován mimo ochranná pásma nebo dosah vodních zdrojů pro veřejné zásobování pitnou 

vodou. Zdroje podzemních vod nebudou realizací záměru dotčeny. 

Rizika vodohospodářské havárie 
Hlavní potenciální riziko pro jakost vod v průběhu výstavby představují úkapy či úniky ropných látek 

(nafta, oleje) z nákladních automobilů a stavebních strojů. K zamezení vzniku těchto situací je třeba 
vozidla a mechanismy udržovat v dobré technickém stavu, dodržovat dopravní kázeň a předpisy a 

nemanipulovat na ploše výstavby a ropnými látkami. V případě úniku těchto látek na nezpevněné plochy 

může dojít k jejich infiltraci do podloží. V případě vzniku vodohospodářské havárie je oznamovatel povinen 
postupovat dle vyhl. č. 175/2011 Sb. a ohlásit tuto skutečnost zasahujícím složkám integrovaného 

záchranného systému (HZS, požární sbor, Policie ČR), případně správci povodí.  

Splaškové vody nebudou produkovány. 

Závěry hodnocení rizik: 
Hydrologické a hydrogeologické poměry na lokalitě můžeme pro umístění zařízení pro nakládání s odpady 
označit za vhodné. Využívání odpadních zemin k zasypávání, za předpokladu jejich důsledného výběru  
z hlediska místa jejich původu a kvalitativních parametrů, nebude představovat riziko pro podzemní a 
povrchové vody. Zdroje podzemních vod v území nemohou být provozem zařízení ohroženy.  

Závěr 
V souhrnu lze konstatovat, že realizace záměru neovlivní vodohospodářské poměry v území, neovlivní 

zdroje podzemní vod, jejich vydatnost a jakost. Záměr nemá nároky na zásobování vodou, na speciální 

nakládání s odpadními vodami, neovlivní povrchové vody a odtokové poměry v území.  
 

 D.1.5. Vlivy na půdu 

Zábor půdy 
Hlavním hodnotícím kritériem vlivů na půdu je u jakéhokoliv záměru případný zábor ploch zemědělského 

půdního fondu (ZPF) a pozemků určeným k plnění funkcí lesa (LPF) a následně rozsah a způsob ovlivnění 

jejich kvality. V případě oznamovaného záměru bude tento zábor ZPF dočasný, po dobu realizace záměru, 
tj. cca po dobu 7 let, rozfázovaný na tři etapy. V první etapě bude proveden dočasný zábor ZPF výměry 

0,5540 ha, ve druhé etapě bude proveden dočasný zábor ZPF o výměře 0,3310 ha a ve třetí etapě bude 
proveden dočasný zábor ZPF na výměře 0,3760 ha. Záboru bude předcházet skrývka kulturních vrstev 

ornice a podorničí a v návaznosti na realizace jednotlivých etap následně provedení technické a biologické 

rekultivace dotčených pozemků. Po provedení zemních úprav budou pozemky navráceny zpět zemědělské 
výrobě. Potřebný objem odpadních zemin bude zajištěn ze zdrojů v katastru obce Uhřice. Provozovatel 

musí respektovat požadavky na kvalitu použitých odpadních zemin, které jsou stanoveny vyhl. č. 
273/2021 Sb. Pro dopravu zemin bude využita stávající, dočasně zpevněná silniční a polní cestní síť. 

Vliv na stabilitu a erozi půdy 

Záměr nepředstavuje, při dodržení správných technologických postupů při výstavbě, riziko pro ohrožení 
stability území. Realizací terénních úprav budou omezeny projevy vodní eroze na dotčených zemědělských 

pozemcích. 

Závěr: 

Záměr bude realizován na pozemcích ZPF, které budou pro jeho realizaci zemědělské výrobě dočasně 
odňaty a následně, po provedení technické a biologické rekultivace, navráceny. Z tohoto pohledu lze vliv 

na půdu hodnotit jako významný. Z hlediska možné kontaminace půd, vlivu na stabilitu a erozní 

ohroženost půd se, při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě, s realizací záměru spojené 
nepředpokládají negativní vlivy. 

 

 D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
 

Realizace záměru předpokládá terénní úpravy místního rozsahu, omezené výhradně na dotčenou lokalitu. 

Při terénní úpravě používané materiály budou výhradně odpadní zeminy charakteru odtěžených 

humózních skrývkových či zúrodnění schopných  výkopových zemin, za podmínek stanovených § 8 zákona 
č. 541/2021 Sb., o odpadech. Tyto používané vstupní materiály/odpadní zeminy musí splňovat podmínky 

stanovené v § 6 vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a v tabulkách č. 5.1, 5.2 a 
5.3 přílohy č. 5 k této vyhlášce 
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Vhodnost zemin bude prokázána příslušnými analýzami. Dále musí být zeminy vhodné pro hutnění do 

zemního tělesa tak, aby byly splněny požadované parametry únosnosti pláně. 

Vzhledem k tomu, že v předmětné lokalitě bude využito více než 1 000 t odpadů, je možnost jeho 

využívání v dané lokalitě podmíněna kladným závěrem hodnocení rizik, které je třeba pro záměr, v 

souladu s § 6 odst. (6) vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vypracovat odborně 
způsobilou osobou disponující osvědčením „hodnotitel rizik“. 

Na pozemcích dotčených realizací záměru se surovinové zdroje nenacházejí. Záměr se sice nenachází na 

poddolovaném území a není ani ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Zdroje nerostných surovin nebudou 

v důsledku realizace záměru dotčeny.  

S výstavbou nebudou spojeny vlivy na skladbu horninového prostředí. 
 

 D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
 

Záměr je situován mimo zastavěné území obce, na svažitých, obtížně mechanizačně obdělávaných 

zemědělských pozemcích. Záměr bezprostředně ani zprostředkovaně neovlivňuje velkoplošná chráněná 
území typu národních parků a chráněných krajinných oblastí, není situován uvnitř či v blízkosti lokalit 

významných z hlediska ochrany živočišných či rostlinných druhů (EVL, PO, VKP, maloplošná chráněná 
území). Záměr se zároveň nedotýká jiných chráněných území, jako jsou skladebné části ÚSES, lesních 

porostů atp. Dotčené zemědělské pozemky jsou zcela antropogenně přeměněny a z pohledu zastoupením 
živočišných i rostlinných druhů jsou stanovištně bezvýznamné, bez vazby na jiné biotické funkce přírody, 

bez vlivů na živé součásti přírody (živočišné a rostlinné druhy, biotopy, přírodní stanoviště a chráněné 

části přírody). V území není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, 
nelze tudíž předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení jejich populací. Technické řešení 

nevyžaduje provést kácení dřevin. 

Závěr: 

Realizace záměru je bez vlivů na ceněné součásti přírody, živočišné a rostlinné druhy, biotopy, přírodní 

stanoviště a chráněné části přírody.  
 

 D.1.8. Vlivy na krajinu
 

Záměr je umístěn v terénní depresi malé výměry, tvořící část východního prudkého svahu lokální, k severu 
otevřené kotliny. Z jižní strany je plocha vymezená terasovým svahem vzniklým terasováním navazujících 

svažitých pozemků a východní strana deprese je vymezena svahovým hřbetem. Dopravní dostupnost 

lokality terénních úprav je prostřednictvím silnice II. třídy č. 419 a polní cesty vedoucí údolím. Z pohledu 
ovlivnění krajiny, tj. krajinného obrazu a krajinného rázu, nepředstavuje realizace záměru v území 

významnou změnu.   
 

 D.1.9.     Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
 

Obec Uhřice není, jako urbanistický celek, památkově chráněným územím. V blízkosti se nenachází žádné 
chráněné objekty ani kulturní památky. Výskyt archeologických nálezů však není zcela vyloučen. Z tohoto 

důvodu je třeba respektovat zákon č. 20/1987 a umožnit případný záchranný archeologický výzkum. 

 

 D.1.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
 

Realizace záměru bude mít sice velmi malý, ale dlouhodobý vliv na stávající dopravní intenzity na silniční 

síti v území. Předpokládá se příjezd a odjezd max. 15 těžkých nákladních automobilů denně. Celkově za 
dobu výstavby se jedná o cca 1 600 příjezdů a odjezdů, tj. dočasný průměrný nárůst intenzity silniční 

dopravy těžkých nákladních automobilů na silnici II. tř. č. 419 denně maximálně o cca 5,5 %. Z důvodu 

plynulosti dopravy a bezpečnosti silničního provozu bude na sjezdu ze silnice II. tř. č. 419 do prostoru 
záměru instalována neotvíravá zábrana = brána. Navýšení intenzity dopravy vlivem realizace záměru se, z 

pohledu regionální dopravní obslužnosti území, nebude významněji uplatňovat.  
 

 D.1.11. Vlivy na kvalitu a využití území
 

Záměr je situován do území, které je v souladu s platným územním plánem obce Uhřice definováno jako 
plochy pod označením ZO plochy zemědělské – orná půda, ZT plochy zemědělské – trvalé travní porosty a 

ZZ plochy zemědělské – zahrady a sady. Realizace záměru takto definované funkční využití území nemění. 
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 D.1.12. Sociální a ekonomické aspekty záměru
 

Realizaci záměru neprovázejí významné sociálně ekonomické aspekty. Pouze se objevuje možnost 
zapojení místních firem v rámci výstavby.  

Shrnutí hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví a životní prostředí 

Vlivy realizace záměru UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 na veřejné 

zdraví, včetně důsledku případných úrazů a dopravní nehodovosti, lze za akceptace eliminačních opatření 
hodnotit jako omezené, málo významné a lokálně působící. Za těchto podmínek záměr nepovede 

v zájmovém území k překračování příslušných hygienických limitů a k významnému nárůstu nehodovosti a 
rizikům úrazů. 

Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit významné negativní 

důsledky na veřejné zdraví z následujících důvodů: 

− Z hlediska znečištění ovzduší se nepředpokládá významné a objektivně zjistitelné navýšení stávající 

imisní zátěže v blízkém i širším okolí dotčené lokality na úrovni překračování imisních limitů vlivem 

realizace posuzovaného záměru. 

− Navýšení hlukové zátěže, které je v důsledku realizace záměru očekáváno, nebude v úrovni 
překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u nejbližší chráněné zástavby. 

− Záměr neohrožuje kontaminací podzemní a povrchové vody. 

− Riziko nehodovosti a úrazů spojené s dopravou a výstavbou bude podstatně eliminováno způsobem 

dopravního napojení, kterým bude stavba obsluhována. 

− Faktor pohody bude ovlivněn pouze omezeně a individuálně. Ovlivnění může nastat subjektivně nebo 
objektivně obecně či individuálně vnímaným přírůstkem hluku, prašnosti a emisí, snížením bezpečnosti 

pohybu osob na komunikacích apod. Významné narušení psychické pohody v důsledku realizace 

záměru není předpokládáno. 

Z výše uvedeného vyplývá, že záměr nebude zdrojem potenciálních zdravotních rizik v důsledku akustické 

zátěže a emitovaného znečištění. Potenciální rizika nehodovosti a úrazů vlivem nové dopravní zátěže 
související s výstavbou jsou minimalizována v oznámení popisovaným dopravním řešením.   

Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako málo významné. Pozitivní ekonomický aspekt záměru může 

mít jeho realizace v případě možnosti participace lokálních stavebních a dopravních dodavatelských firem. 

 
 D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Vymezení rozsahu území a v tomto území dotčené populace, vychází z lokalizace záměru a závěrů studií – 

rozptylové a akustické. Dotčeným územím je zejména okolní obytná zástavba rodinných domů v místní 
části obce Janův Dvůr, omezeně v obci Násedlovice a v trasách příjezdových komunikací z obce Uhřice. 

Vliv hlukové zátěže  

Liniovým zdrojem hluku oznamovaného záměru bude doprava materiálů/odpadů zemin nákladními 

automobily v průměrné intenzitě cca 5 vozidel denně (maximálně 15 vozidel denně) těžkými nákladními 
automobily pojede po silnici č. II/419 a poté a úsek místní komunikaci od odbočky ze silnice č. II/419 po 

zařízení obce Uhřice pro shromažďování a recyklaci suti. 

Plošným zdrojem hluku bude pojezd mechanismů (traktorbagr a dozer) a vozidel navážejících materiál po 

upravované ploše. Předpokládá se současný pojezd všech mechanismů pro hutnění a urovnávání povrchu. 

Četnost pohybů vozidel navážejících materiál je stejná, jako v případě liniových zdrojů. 

Provoz záměru, tj. doprava a ukládání materiálů/odpadů a zemin bude probíhat výhradně v denní dobu. 

Ze závěrů akustické studie zpracované pro potřeby oznámení vyplývá, že ani v nejnepříznivější situaci, tj. při 
provozu zdrojů hluku z dopravy a stacionárních zdrojů hluku (techniky provádějící zemní práce), nebudou 

překročeny hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s  se započtením příslušných korekcí. Nejvyšší, 
akustickou studií vypočtená hodnota hluku z dopravy na hranici nejbližšího chráněného venkovního 

prostoru staveb, tj. ve výpočtovém bodě 10, je v úrovni 56,3 dB a u hluku z provozu, ve výpočtovém bodě 

12, v úrovni 42,7 dB, tj. nepřekročí hygienický limit pro stavební činnost v denní době (LAeq,s = 65 dB) a 
nepřekročí hygienický limit pro hluk z provozu na silnici II. třídy, tj. je LAeq = 60 dB(A) v denní době, ve 

smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Dle výše uvedeného lze konstatovat, že realizace posuzovaného záměru terénních úprav, 

není v rozporu s platnou legislativou (Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů).  
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Vliv znečištěného ovzduší 

Emisní příspěvek území dotčeného realizací záměru bude způsoben nákladní automobilovou dopravou a 
provozem stavebních mechanismů. Emitovány budou oxid dusičitý, oxidy dusíku, CO, PM10 a PM2,5, benzen 

a benzo(a)pyren. Dle závěrů zjednodušené rozptylové studie, která počítá imisní příspěvky znečišťujících 

látek z výpočtů emisí z dopravy a z provozu stavebních mechanismů podle předpokládaných intenzit, 
nedojde při realizaci záměru k překračování imisních limitů hodnocených znečišťujících látek. 

Příspěvek ke stávající imisní zátěži území nebude na úrovni s potenciálem významnějšího ovlivnění imisní 
zátěže v lokalitě a nevyvolá překračování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí. 

Vliv produkce odpadu 

Produkce odpadů související s realizací záměru je jak v množství, tak ve struktuře odpovídající charakteru 

hodnoceného záměru. Z hlediska potenciální rizikovosti produkovaných odpadů, ve vztahu k nebezpečným 
vlastnostem těchto odpadů pro složky životního prostředí a zdraví zaměstnanců, se jedná o odpady běžné 

produkce a nakládání s nimi není spojeno s vyšší mírou environmentálních a zdravotních rizik.  

Riziko havárie či úniku závadných látek 

Hlavní potenciální riziko, spojené s realizací záměru, představují úkapy či úniky ropných látek (nafta, 
benzín, oleje) z nákladních automobilů a stavebních strojů při výstavbě, při operacích jako jsou tankování, 

údržba a opravy, z nákladních automobilů při provozu nebo při požárním zásahu s únikem hasebních vod. 

V případě havarijního úniku závadných látek a hasebních vod na nezpevněných plochách areálu může 
dojít k jejich infiltraci do podloží. Prevencí vzniku těchto situací je zejména důsledné dodržování provozní 

kázně a respektování provozních, havarijních a dopravních předpisů. Preventivním opatřením 
k minimalizaci rizik havárie při příjmu zemin je kontrola plnění kvalitativních parametrů zemin, zejména 

limitních hodnot uvedených v tabulkách č. 5.1, 5.2 a 5.3 přílohy č. 5 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.   

Sociální, ekonomické důsledky 

Pozitivní či negativní sociálně ekonomické aspekty v důsledku realizace záměru jako je zaměstnanost, 
migrace, změny ve struktuře obyvatelstva, zdravotní stav obyvatelstva, životní styl atp. záměr nevyvolává.  

 
D.3.  Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 

hranice 

Oznamovaný záměr UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 svými 

důsledky nepřesáhne státní hranice.  

 
D.4.  Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech 

významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, 

pokud je to vzhledem k záměru možné 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, 
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení nepříznivých vlivů záměru 

na životní prostředí, která zaručují dodržení příslušných environmentálních a hygienických limitů, jsou již 

jako integrální součást projekční přípravy záměru zakomponována v dokumentaci pro stavební povolení a 
jsou uvedena výše v jednotlivých kapitolách tohoto oznámení.  

 
D.5.  Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů    

a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní 

prostředí 

Oznámení záměru UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 je 
vypracováno v souladu s platnými environmentálními předpisy. Údaje o životním prostředí v lokalitě byly 

získány z veřejně dostupných informací, z platné environmentální legislativy, z literatury, z projekčních 

podkladů oznamovatele, z dostupných studií, z technických parametrů záměru, z vyjádření dotčených 
orgánů státní správy, z územně plánovacích dokumentů a podkladů, z informací investora a ze závěrů z 

jím vedených jednání s orgány státní správy, terénním průzkumem, z podkladů vyžádaných na ČHMÚ, 
z dopravních měření a z posudků a studií zpracovaných odborníky v oboru. 
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Vlivy na životní prostředí popsané v oznámení jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností. Při 

hodnocení vlivů záměru bylo použito měření (doprava) a počítačového modelování (orientační rozptylová a 
akustická studie). Použité metody odpovídají charakteru záměru, stavu zájmového území a stupni znalostí 

stavebně technického a technologického řešení záměru a jsou zmíněny v rámci příslušných odborných 

kapitol.  

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny a porovnávány s limity obsaženými v zákonech, 

prováděcích vyhláškách, technických normách a jiných odborných podkladech. V oblastech, u nichž 
normované limity nejsou jednoznačně stanoveny, je předpokládaný dopad zhodnocen popisně.  

 
D.6.  Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků 

ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních 

nejistot z nich plynoucích 

Pro zpracování oznámení záměru UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8  
byly zpracovatelům poskytnuty v potřebném rozsahu a detailech informace o stavebně technickém a 

dopravním řešení záměru, použitých technologiích, vstupních materiálech a organizaci provozu ve všech 
procesních fázích. Při hodnocení vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo, popsaných v oznámení, nebyly 

zjištěny nedostatky a neurčitosti, které by mohly ovlivnit v oznámení uvedené úsudky a hodnocení.  

 
 

ČÁST E 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU                  

(POKUD BYLY PŘEDLOŽENY)  
 

Variantní řešení oznamovaného záměru UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 
1627/8  nebylo zvažováno. Důvodem toho postupu oznamovatele je skutečnost, že pozemky k terénním 

úpravám zvolené jsou v jeho vlastnictví, jsou dopravně dobře dostupné a z hlediska provozu vhodně 

umístěné poblíž zařízení plochy shromažďování a recyklaci suti v místní části obce Janův Dvůr. 

Záměr je variantou investorem proponovanou, vycházející ze  záměrů dalšího rozvoje obce. Z tohoto 

důvodu je v předkládaném oznámení záměru posuzována jako jediná - aktivní varianta řešení. Popis 
záměru je uveden v příslušných kapitolách části B, vliv hodnocené varianty je popsán v části D oznámení. 

Záměr UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 je tak předurčen tím, že: 

− není v rozporu s platným územním plánem obce Uhřice a je z hlediska situování, územních možností, 
logistiky procesů a dopravní obslužnosti vhodně lokalizován, 

− řeší, v souladu s platnou legislativou, potřeby obce na ukládání v rámci investiční výstavby v obci 

produkovaných nekontaminovaných odpadních zemin a zároveň umožňuje zpřístupnit mechanizačnímu 

obdělávání svažité zemědělské pozemky, 

− stavebně technické řešení a organizace výstavby jsou, za podmínek respektování opatření obsažených 
v oznámení, akceptovatelné a zaručují, že záměr nebude v kolizi se zájmy ochrany složek životního 

prostředí a garantuje ochranu objektů vyžadujících hygienickou ochranu. 

V oznámení nejsou podrobně rozebírány jiné varianty řešení, protože ani nebyly uvažovány.  

 
 

ČÁST F 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  

 
Doplňující údaje uvádíme v přílohách oznámení. 
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F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 
 

       Situace záměru  

 
 

Dotčená stavební plocha 
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Situace územního plánu  
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Situace areálu  
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Profily terénních úprav  
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Profily terénních úprav  
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Profily terénních úprav  
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Profily terénních úprav  
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Profily terénních úprav  
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Profily terénních úprav  
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 F.2. Další podstatné informace oznamovatele 

Veškeré relevantní údaje k oznamovanému záměru jsou uvedeny v kapitolách oznámení výše, případně 

jsou obsaženy v přílohách oznámení. 

Použité podklady: 

1) „UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8“, dokumentaci pro změnu využití 
území, Ing. Pavel Toman, U zastávky 111, 696 02 Ratíškovice, říjen 2020 

2) Podklady pro dočasné vynětí zemědělské půdy ze ZPF, včetně vyhodnocení důsledků stavby na ZPF 

„Stabilizace svahu Uhřice – 3. etap“, František Čechal, Kyjov, duben 2021 

3) „Akustická studie Posouzení hlukové zátěže obytné lokality obcí Uhřice a Násedlovice z provozu 

záměru „UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p. č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 v k. ú. Uhřice“, Ing. 
František Koplík, září 2021 

4) Internetové stránky: www.mestokyjov.cz, www.chmi.cz, www.cuzk.cz, www.dibavod.cz,   

 www.geology.cz, www.heis.vuv.cz, www.cenia.cz, www.nature.cz 

 
 

ČÁST G 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 
Záměr UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 provedením terénních 

úprav využitím odpadů k zasypávání je koncipován jako dočasné zařízení sloužící pro potřeby terénních 

úprav dotčených zemědělských pozemků. Realizací terénních úprav v dotčeném území bude umožněno 
účelné využití zemin produkovaných v rámci investiční výstavby obce Uhřice, případně občanů obce a 

zároveň terénní úpravy umožní zemědělské obhospodařování upravovaných pozemků kategorie orné půdy 
při použití běžné zemědělské techniky.  

Záměr je umístěn na jižním okraji katastrálního území obce Uhřice, při státní silnici II. třídy č. 419, asi 320 

m od hranice zastavěného území obce Násedlovice, na zemědělských pozemcích které jsou ve vlastnictví 
obce Uhřice. 

Platným územním plánem obce Uhřice jsou dotčené plochy definovány pod označením ZO jako plochy 
zemědělské – orná půda, ZT plochy zemědělské – trvalé travní porosty a ZZ plochy zemědělské – zahrady 

a sady.  

Předkládaný a v tomto oznámení hodnocený záměr pod názvem UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na 
p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 je podkladem pro projednání v rámci zjišťovacího řízení, ve smyslu 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Provedení zjišťovací řízení dle zákona je 
nutné z důvodu kapacitních parametrů záměru.  
 

Stavební a technologické řešení záměru 

Záměr je koncipován jako novostavba a stavba trvalá. Terénní úpravy využitím odpadů jsou určeny k 

zasypávání extrémně svažitých zemědělských pozemků za účelem umožnění jejich obdělávání běžnou 

zemědělskou technikou. Provedení terénních úpravy umožní využití přebytečných zemin produkovaných 
jak občany obce v rámci individuálně prováděné výstavby rodinných domů a dalších nemovitostí, ale 

zejména zemin z produkce obce při provádění investiční výstavby při přípravě nových lokalit pro výstavbu 
rodinných domků občanů jako jsou inženýrské sítě, komunikace atp. Další významnou produkci zemin 

předpokládá připravovaná výstavba malé vodní nádrže - rybníka, kterou na ploše cca 1,5 ha obec Uhřice 

připravuje v místní části – osadě Janův Dvůr. 

Povrch zemního tělesa bude po provedení terénních úprav vyspádován tak, aby bylo umožněno jeho 

mechanizované obdělávání a minimalizována vodní eroze a bude na něm následně provedena technická a 
biologická rekultivace. Voda na povrchu zemního tělesa bude přirozeně vsakovat. 

Pro realizaci terénních úprav bude nutný dovoz a uložení nekontaminovaných odpadních zeminy v objemu 
asi 22 000 m3 ze zdrojů v katastru obce.  

http://www.mestokyjov.cz/
http://www.chmi.cz/
http://www.geology.cz/
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Stavebně – technické parametry záměru 

Plocha terénní úpravy (ze ZPF odnímaná plocha) : 12 610 m2 

Výška terénní úpravy : od 0,283 m (profil PF2) až po 4,576 m (profil PF7) 

Celkový objem terénních úprav  : 22 000 m3 odpadů (zemin)  
 

Provozní parametry záměru 

Projektovaná kapacita zařízení : 36 300 až 39 600 tun odpadů (zemin) dle 
předpokládané měrné hmotnosti (1,65 – 1,8 t/m3) 

Projektovaná denní kapacita zařízení : 100 tun 

Maximální denní kapacita zařízení : 250 tun   

Přepokládaná doba provozu zařízení : rok 2021 až rok 2028 

Odpady přijímané do zařízení :  Odpady (zeminy) kategorie ostatní katalogových 

čísel odpadu dle platného Katalogu odpadů   
 

Dopravní parametry záměru 

Intenzita nákladní automobilové dopravy   : cca 1 600 TNA pod dobu výstavby  

Průměrná denní intenzita nákladní automobilové 

dopravy 
: 5 TNA/den 

Maximální denní intenzita nákladní automobilové 
dopravy 

: 15 TNA/den 

Stavební mechanizmy záměru :     Traktorbagr a dozer 

Provoz stavebních mechanismů : 
V pracovní dny od 8:00 do 16:30 hod. =                             

8,5 hod., v sobotu od 8:00 do 14:00 hod. = 6,0 
hod. po dobu cca 80 měsíců 

Dopravní koridory : 
po silnicích IV. třídy č. 41919 a II. třídy č. 419 a po 

polní cestě na pozemku p.č. 2378/1  
 

Dopravní řešení 
Dopravní dostupnost lokality terénních úprav je prostřednictvím silnice IV. třídy č. 41919, z ní silnicí II. 

třídy č. 419 a z této silnice v místní části (osadě) Janův Dvůr odbočkou do obcí provozovaného zařízení 

pro shromažďování a recyklaci suti. Po zvážení odpadů v tomto zařízení je pak stavební plocha dostupná 
polní cestou vedoucí údolím až do zájmové lokality. Sjezd na upravovanou plochu přímo ze státní silnice 

nebude z důvodu bezpečnosti silniční dopravy používán. Před výjezdem na silnici II. třídy č. 419 bude 
instalován čistící systém tak, aby se zamezilo znečištění této komunikace staveništní technikou. 
 

Obyvatelstvo, hluková a imisní zátěž 

Dle výpočtů akustické studie nepřekročí hodnota hluku z výstavby hygienický limit denního hluku pro 

stavební činnost. Z rozptylovou studií vypočtených koncentrací znečisťujících látek vyplývá, že realizací 
záměru nebude v posuzovaném území docházet k překračování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí. 

V extrémních obdobích sucha se mohou navyšovat imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek 
v důsledku sekundární prašnosti - resuspenzí prachu při pojezdu stavebních mechanismů a nákladních 

automobilů především po nezpevněné části příjezdové cesty a po ploše záměru. Imisní zátěž bude mít 
pouze krátkodobý, dočasný charakter a bude omezena pouze na faktické provádění terénních úprav. 
   

Půda 

Záměr bude realizován na zemědělských pozemcích, které budou pro tento účel dočasně odňaty ze 

zemědělského půdního fondu. Návozu zemin bude předcházet skrývky kulturních vrstev ornice a podorničí. 
Provedení terénních úprav bude uskutečněno ve třech etapách. Po realizaci terénních úprav, k nimž budou 

použity pouze nekontaminované zeminy, budou pozemky vráceny zemědělské výrobě.  
                                                                                                                                

Voda 
S provozem záměru nebudou spojeny negativní vlivy na povrchové či podzemní vody. Srážkové vody 

budou tak jako doposud přirozeně zasakovat a nebudou tak způsobovat vodní erozi. Voda potřebná 
k eliminaci prašnosti v době sucha bude dovážena cisternami. Riziko kontaminace povrchových a 

podzemních vod závadnými látkami představují pouze nestandartní stavy, jako jsou např. dopravní 

nehody.   
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Odpady 

V rámci záměru budou využity nekontaminované odpadní zeminy, které budou získány ze zdrojů v obci 
Uhřice. Odpady produkované při realizace záměru budou tříděny a odkládány v obcí provozovaném zařízení 

plochy shromažďování a recyklaci suti a následně předávány oprávněným osobám k odstranění.   
 

Flóra, fauna, ekosystémy 
Záměr je lokalizován v území pozměněném a trvale přeměněném zemědělskou činností. Realizace záměru 

nebude ovlivňovat z pohledu ochrany přírody cenná chráněné území, přírodní stanoviště, chráněné části 

přírody, chráněné druhy živočichů a rostlin a jejich biotopy.  
 

Krajina 

Záměr je umístěn v terénní depresi k severu otevřené kotliny. Z jižní strana kotliny je upravena 

terasováním s porostem přestárlého ovocného sadu s náletovými dřevinami. Z pohledu ovlivnění krajiny, 
tj. krajinného obrazu a krajinného rázu, nepředstavuje realizace záměru v území významnou změnu.   
 

Struktura a funkční využití území 

Umístění záměru UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 je v souladu 
s platným územním plánem obce Uhřice. Stavba je situována na plochy definovány pod označením ZO 

jako plochy zemědělské – orná půda, ZT plochy zemědělské – trvalé travní porosty a ZZ plochy 

zemědělské – zahrady a sady. Realizací záměru se funkční využití těchto ploch nijak nemění.  

Přípustné využití území je tak v souladu s využitím řešeným oznamovaným záměrem.  
 

Rizika havárie  

Navržený záměr nenese zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií. Environmentální 
rizika případných havárií a nestandardních stavů v rámci realizace záměru může způsobit 

vodohospodářsky závažný únik závadných látek, požár a dopravní nehoda. Tato rizika jsou minimalizována 
technickými opatřeními a dopravním řešením. Případné havarijní stavy řeší zásahem složky integrovaného 

záchranného systému. Rizika havárie příjmem nevhodných, kontaminovaných zemin budou 

minimalizována kontrolou plnění jejich kvalitativních parametrů, dle vyhl. č. 294/2005 Sb.   
 

 
Závěr 

V rámci oznámení byly komplexně posouzeny očekávané vlivy záměru UHŘICE - STABILIZACE SVAHU 

na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8  na zdraví obyvatelstva a složky životního prostředí, související s jeho 

provozem. Na základě závěrů popsaných v textu oznámení, v němž je jako akceptovatelný definován a 

vyhodnocen potenciální negativní vliv tohoto záměru na složky životního prostředí a zdraví obyvatelstva, 

lze s jeho realizací souhlasit za podmínek respektování platné složkové legislativy a v oznámení v textu 

specifikovaných eliminačních opatření.  

 

Zpracovatel oznámení:  

Ing. Ladislav Vašíček 

Mezi Mlaty 804/30 

697 01 Kyjov 

držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí    

č.j.: 37851/ENV/16 ze dne 28.6.2016                                     

                                                                                                                       

                                                                                              ………………………………………………………. 
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ČÁST H 
PŘÍLOHY 

 
 

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadování podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny 

Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace 

Tabulková a grafická část rozptylové studie 

Akustická studie  
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Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadování podle § 45i odst. 1 zákona o 

ochraně přírody a krajiny  
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Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace  
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Tabulková a grafická část orientační rozptylové studie 

 

Tab. Maximální vypočtené hodnoty imisních příspěvků a jejich srovnání s IL (μg/m3), BaP (ng/m3)  

Zn. 
látka 

Doba průměrování 

Max. 

vypočt. 
hodnota 

(μg/m3) 

Imisní 

limit 
 

(μg/m3) 

% 

imisního 
limitu 

Imisní 

pozadí  
 

(μg/m3) 

% 

Imisního 
pozadí 

 

NO2 
Průměrná roční koncentrace 0,00085 40 0,0002 11,0 0,008 

Maximální hodinová konc. 0,04 200 0,02 -- -- 

CO Maximální denní 8hod průměr 1,23 10 000 0,01 -- -- 

PM10 
Průměrná roční koncentrace 0,41 40 1,03 22,7 1,81 

Maximální denní koncentrace 8,51 50 17,2 -- -- 

PM2,5 Průměrná roční koncentrace 0,05 20 0,25 17,5 0,29 

Benzen Průměrná roční koncentrace 0,00007 5 0,001 1,1 0,002 

Bap Průměrná roční konc.(ng/m3) 0,00048 1 0,05 1,0 0,05 

 

Tab. Identifikace referenčních bodů, v nichž bylo vypočteno maximum příspěvku 

Zn. látka Doba průměrování 
Ref. 

bod 

JTSK  

X 

 JTSK 

Y 

NO2 
Průměrná roční koncentrace 196 -574394 -1183088 

Maximální hodinová koncentrace 196 -574394 -1183088 

CO Maximální denní osmihod. průměr 196 -574394 -1183088 

PM10 
Průměrná roční koncentrace 196 -574394 -1183088 

Maximální denní koncentrace 196 -574394 -1183088 

PM2,5 Průměrná roční koncentrace 196 -574394 -1183088 

Benzen Průměrná roční koncentrace 196 -574394 -1183088 

Benzo(a)pyren Průměrná roční koncentrace 196 -574394 -1183088 

 

Tab. Vypočtené hodnoty imisních příspěvků NO2 a CO ve vybraných referenčních bodech 

Číslo 
ref. 

bodu 

Příspěvek 
maximální hodinové 

koncentrace NO2 

 
IL = 200 μg/m3 

Průměrné roční 
koncentrace NO2  

 
 

IL = 40 μg/m3 

Maximální denní 
8hodinový průměr 

koncentrací CO 

 

IL = 10 000 μg/m3 
μg/m3 % limitu μg/m3 % limitu μg/m3 % limitu 

1 0,0078 0,004 0,000025 0,0001 0,15 0,001 

2 0,0076 0,004 0,000024 0,0001 0,16 0,002 

3 0,0084 0,004 0,000027 0,0001 0,18 0,002 

4 0,0087 0,004 0,000044 0,0001 0,22 0,002 

5 0,0187 0,009 0,000054 0,0001 0,35 0,003 

6 0,0143 0,007 0,000036 0,0001 0,25 0,003 

7 0,0119 0,006 0,000024 0,0001 0,19 0,002 

Min 0,0076 0,004 0,000024 0,0001 0,15 0,001 
Max 0,0187 0,009 0,000054 0,0001 0,35 0,003 
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Tab. Vypočtené hodnoty imisních příspěvků PM10 a PM2,5 ve vybraných referenčních bodech 

Číslo 
ref. 

bodu 

Příspěvek 

maximální denní 
koncentrace PM10 

IL = 50 μg/m3 

Průměrné roční 

koncentrace PM10  
 

IL = 40 μg/m3 

Průměrné roční 

koncentrace PM2,5 

 

IL = 20 μg/m3 
μg/m3 % limitu μg/m3 % limitu μg/m3 % limitu 

1 2,64 5,3 0,018 0,05 0,0020 0,01 

2 3,04 6,1 0,020 0,05 0,0022 0,01 

3 2,64 5,3 0,023 0,06 0,0025 0,01 

4 5,09 10,2 0,049 0,12 0,0053 0,03 

5 6,81 13,6 0,063 0,16 0,0064 0,03 

6 4,38 8,8 0,042 0,10 0,0043 0,02 

7 3,36 6,7 0,026 0,07 0,0026 0,01 

Min 2,64 5,3 0,018 0,05 0,0020 0,01 
Max 6,81 13,6 0,063 0,16 0,0064 0,03 

 

Tab. Vypočtené hodnoty imisních příspěvků benzenu a benzo(a)pyrenu ve vybraných referenčních bodech 

Číslo 

ref. 
bodu 

Průměrné roční 

koncentrace benzenu  
 

IL = 5 μg/m3 

Průměrné roční koncentrace 

benzo(a)pyrenu 

 
IL = 1 ng/m3 

μg/m3 % limitu ng/m3 % limitu 

1 0,000001 0,00003 0,000022 0,002 

2 0,000001 0,00003 0,000020 0,002 

3 0,000002 0,00003 0,000025 0,002 

4 0,000003 0,00006 0,000040 0,004 

5 0,000003 0,00007 0,000024 0,002 

6 0,000002 0,00004 0,000016 0,002 

7 0,000001 0,00003 0,000010 0,001 

Min 0,000001 0,00003 0,000016 0,002 
Max 0,000003 0,00007 0,000040 0,004 
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Příspěvek zdroje ke stávajícímu imisnímu zatížení v lokalitě - průměrná roční koncentrace 

NO2 (μg/m3) 

 
Příspěvek zdroje ke stávajícímu imisnímu zatížení v lokalitě – maximální hodinová koncentrace  

NO2 (μg/m3) 



Oznámení záměru UHŘICE - STABILIZACE SVAHU na p.č. 1627/1, 1627/7, 1627/8 
 

 

 
  
            

str. 60 

 

 
Příspěvek zdroje ke stávajícímu imisnímu zatížení v lokalitě – maximální denní osmihodinový průměr - CO 

(μg/m3) 

 
Příspěvek zdroje ke stávajícímu imisnímu zatížení v lokalitě - průměrná roční koncentrace 

PM10 (μg/m3) 
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Příspěvek zdroje ke stávajícímu imisnímu zatížení v lokalitě – maximální denní koncentrace 

PM10 (μg/m3) 

 

Příspěvek zdroje ke stávajícímu imisnímu zatížení v lokalitě - průměrná roční koncentrace 
PM2,5 (μg/m3) 
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Příspěvek zdroje ke stávajícímu imisnímu zatížení v lokalitě - průměrná roční koncentrace 

benzen (μg/m3) 

 

Příspěvek zdroje ke stávajícímu imisnímu zatížení v lokalitě - průměrná roční koncentrace  

benzo(a)pyren (ng/m3) 
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Akustická studie 
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PŘÍČNÝ ŘEZ PF5

PŘÍČNÝ ŘEZ PF6
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Ing. Pavel Toman Zodp. projektant: Ing. Pavel Toman
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Stavba:
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Příčné řezy PF5, PF6

10/2020
ZVÚ

Okres: HodonínObec Uhřice
k.ú. Uhřice u Kyjova [773379]

JE NEZBYTNÉ OVĚŘOVAT NA STAVBĚ SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ!

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA ZA ÚČELEM ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
A NESLOUŽÍ JAKO PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE K OBJEKTU.

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Číslo paré:

D.1.1.5

Uhřice - stabilizace svahu na p.č. 1627/1,
1627/7, 1627/8

Příčné řezy PF5, PF6
M1:250
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Příčný řezy PF3, PF4

10/2020
ZVÚ

Okres: HodonínObec Uhřice
k.ú. Uhřice u Kyjova [773379]

JE NEZBYTNÉ OVĚŘOVAT NA STAVBĚ SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ!

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA ZA ÚČELEM ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
A NESLOUŽÍ JAKO PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE K OBJEKTU.

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Číslo paré:

D.1.1.4

Uhřice - stabilizace svahu na p.č. 1627/1,
1627/7, 1627/8

Příčný řezy PF3, PF4
M1:250
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PŘÍČNÝ ŘEZ PF2
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Vypracoval:
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Místo:
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Příčné řezy PF1, PF2

10/2020
ZVÚ

Okres: HodonínObec Uhřice
k.ú. Uhřice u Kyjova [773379]

JE NEZBYTNÉ OVĚŘOVAT NA STAVBĚ SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ!

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA ZA ÚČELEM ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
A NESLOUŽÍ JAKO PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE K OBJEKTU.

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Číslo paré:

D.1.1.3

Uhřice - stabilizace svahu na p.č. 1627/1,
1627/7, 1627/8

Příčné řezy PF1, PF2
M1:250
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Situační výkres

10/2020
ZVÚ

Okres: HodonínObec Uhřice
k.ú. Uhřice u Kyjova [773379]

JE NEZBYTNÉ OVĚŘOVAT NA STAVBĚ SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ!

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA ZA ÚČELEM ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
A NESLOUŽÍ JAKO PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE K OBJEKTU.

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Číslo paré:

D.1.1.2

Uhřice - stabilizace svahu na p.č. 1627/1,
1627/7, 1627/8

Situační výkres
M1:250
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1. ETAPA
~ 5 700 m32. ETAPA

~ 8 800 m3

2. ETAPA
~ 8 800 m33. ETAPA

~ 7 500 m3

2. ETAPA
~ 8 800 m33. ETAPA

~ 7 500 m3

1. ETAPA
~ 5 700 m32. ETAPA

~ 8 800 m3

~ 5 540 m2
~ 3 310 m2

~ 5 540 m2
~ 3 310 m2

~ 3 310 m2
~ 3 760 m2

~ 3 310 m2
~ 3 760 m2

NAVRŽENÝ ROZSAH STABILIZACE SVAHU NA P.Č. 1627/1, 1627/7, 1627/8

OCHRANNÉ PÁSMO (4m) STL PLYNOVODU PE DN 110 VE SPRÁVĚ GasNet, s.r.o.

SILNICE II/419

S

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

11573/36 PODKLAD - KATASTRÁLNÍ MAPA

VRSTEVNICE PŮVODNÍHO TERÉNU220

VZROSTLÉ STROMY A OSTATNÍ NÁLETOVÉ DŘEVINY - BEZ POŽADAVKU NA KÁCENÍ

PLYNOVOD PE DN 110 VE SPRÁVĚ GasNet, s.r.o.

POZNÁMKY
- PROVEDENÍ NAVRŽENÉ STABILIZACE SVAHU NEVYŽADUJE ŽÁDNÉ KÁCENÍ DŘEVIN
- PROVÁDĚNÍM NESMÍ BÝT ZASAŽENO DO OCHRANNÉHO PÁSMA PLYNOVODU
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