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ÚVOD 
 
Předmětem předkládaného oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů je záměr výstavby administrativního objektu „Administrativní 
centrum MODRÁ HVĚZDA“ v jihozápadní výseči křižovatky ulic Mánesova a Lidická 
v Českých Budějovicích. Podkladem pro zpracování oznámení je dokumentace pro 
územní rozhodnutí „Administrativní centrum MODRÁ HVĚZDA“ zpracovatel CMC 
architects, a.s., květen 2008.  
 
Administrativní centrum Modrá Hvězda je navrženo do lokality vymezené ulicemi 
Lidická a Mánesova, tedy do území, které je vymezeno Územním plánem Českých 
Budějovic jako zastavěné území. Řešené území je součástí lokality č. 1.5.2. 
U Matice školské, katastrální území České Budějovice 7. 
 
Na severu a na východě je řešené území (staveniště) odděleno zastavitelným 
územím dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích – 
území pro místní komunikaci II. třídy (Mánesova ul.-sever, Lidická tř.-východ).  
 
Na jihu a na západě je odděleno zastavitelným územím s převažujícím charakterem 
obytným kolektivním ve vnitřním městě (makroblok č. 1.5.2.015.), část tohoto 
makrobloku je součástí řešeného území (stavební úpravy zpevněných 
a zatravněných ploch). Okolní zástavba má na jihu a západě charakter obytného 
území městského typu s objekty hromadné panelové zástavby 70tých let, na severu 
je to areál původní tužkárny Hardtmuth , dnes území celoměstské vybavenosti se 
smíšenou zástavbou převážně komerční, na východě smíšené a komerční území se 
znaky území městského centra.  
 
Stavební pozemek téměř čtvercovitého tvaru má v současné době charakter 
částečně veřejného prostranství s plochami zeleně a částečně parkoviště. Ve střední 
části se nachází fragment původní školní budovy upravený na  školní jídelnu, 
v současné době již nevyužívané a navržené k demolici. Území má rovinatý 
charakter, bez vodních prvků.  
 
Navrhovaná stavba nemá výrobní charakter, jedná se o provoz administrativního 
zařízení s obchodními plochami v parteru.  
 
Vzhledem k lokalizaci administrativního centra v intravilánu města České Budějovice 
je v předkládaném oznámení věnována maximální pozornost možnému ovlivnění 
obyvatel. Naopak problematiky typické pro volnou krajinu (fauna, flóra, ekosystémy) 
jsou v tomto případě méně významné. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

A.1. Obchodní firma: Jasminum s.r.o.  
 

A.2. IČO: 27591883 
 

A.3. Sídlo firmy: Jasminum s.r.o. 
 Na Příkopě 1096/21 
 110 00 Praha 1 
 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Tomáš Morava PhD. 
  
 oznamovatele zastupuje: 
 MAURING spol. s r.o. 
 Čechova 20/278 
 370 01 České Budějovice 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 

B.I. Základní údaje 
 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 
 Administrativní centrum MODRÁ HVĚZDA  
  
 záměr kategorie II – záměr vyžadující zjišťovací řízení 

(10.6 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně 
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m² 
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou 
nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu) 

 

B.I.2. Kapacita záměru Posuzovaný záměr představuje výstavbu 
administrativního centra „MODRÁ HVĚZDA“ v centru 
města České Budějovice v jihozápadním rohu 
křižovatky ulic Lidická a Mánesova. Celková 
zastavěná plocha bude 3 317 m². Hrubá užitná plocha 
objektu bude 16 100 m², z toho plocha parkování – 
5 610 m². Objekt bude mít 2 podzemní a 6 nadzem-
ních pater.  

 

B.I.3. Umístění záměru kraj:  Jihočeský 
 obec:  město České Budějovice 
 k.ú.: České Budějovice 7 
 
 
 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
Posuzovaným záměrem je výstavba administrativního centra v Českých Budějovicích 
v lokalitě jihozápadní části křižovatky ulic Mánesova a Lidická. Z uvedeného vyplývá, 
že se bude jednat o budovu s využitím především pro administrativní účely, 
doplňující funkcí budou obchodní plochy.  
 
Návrh urbanistického konceptu vychází z funkčního využití, resp. jeho možností, 
které jsou dány zejména polohou území ve vztahu k rozložení funkcí sídla (centrum), 
celkovou atraktivitou území a jeho ekonomickou výtěžností, ohledem na okolní 
obytnou zástavbu, dopravní dostupností, kapacitními možnostmi technické 
infrastruktury a vlastnickými vztahy. Cílem prostorového řešení je potom nalezení 
logických prostorových vztahů v území. 
 
Nejvýznamnějšími faktory jsou zde tedy výjimečná poloha v blízkosti MPR, poloha na 
křížení dvou kompozičních os a charakter území z hlediska dopravního – významná 
městská křižovatka s křížením místních komunikací II. třídy (dle ÚPN). Z hlediska 
morfologie je stávající okolní zástavba tvořena solitérními objekty různých výšek, 
různých objemů a s různým funkčním využitím. Z hlediska funkce je navrženo 
administrativní zařízení s doplňující funkcí obchodů, které jsou umístěny v parteru. 
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Z hlediska prostorového řešení je posuzovaná stavba navržena jako objemově 
členitý pěti až šesti podlažní solitérní objekt, nepřekračující výšku okolních objektů 
a gradující směrem k nároží, kde vytváří dominantu odpovídající významu tohoto 
místa. Celý záměr byl navržen také s ohledem na zachování maximálního počtu 
zelených ploch a vzrostlé zeleně – zejména zachování vzrostlých stromů (viz. 
dendrologický průzkum), které ovlivnily půdorysné uspořádání objektu. 
 
Součástí projektu jsou dva stavební objekty – objekt SO.01.01, který představuje 
vlastní administrativní zařízení s obchodními plochami v parteru včetně vjezdové 
rampy do garáží a podzemní garáže a objekt SO.01.02, sklad odpadků.  
 
Předpokládaná kapacita administrativního centra je cca 1 000 osob. 
 
Návrh dopravního řešení počítá s vybudováním 2 pater podzemních garáží, 
umístěných pod navrženým administrativním objektem AC Mánes pro celkem 112 
parkovacích stání (z toho 7 pro imobilní spoluobčany). Na ploše stávajícího 
povrchového parkoviště bude zachováno 10 parkovacích míst.  
 
Stavební pozemek téměř čtvercovitého tvaru má v současné době charakter 
částečně veřejného prostranství s plochami zeleně a částečně parkoviště. Ve střední 
části se nachází fragment původní školní budovy upravený na  školní jídelnu, 
v současné době již nevyužívané a navržené k demolici. Záměr využití dotčeného 
území pro výstavbu administrativního centra „MODRÁ HVĚZDA“ je řešen jako celek, 
proto se nepředpokládá kumulace s jinými záměry v místě.  
 
Kumulace záměru s ostatními stávajícími aktivitami v lokalitě nebude významná.  
 
 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 

zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Řešené území je významné z hlediska městotvorného. Jeho poloha při vstupu do 
městského centra a současně s tím prostorově, významově a ekonomicky atraktivní 
pozice při nástupu do významné městské radiály ul. Lidické, v prostoru jejího křížení 
s částí městského vnitřního okruhu ul. Mánesovy, výrazně ovlivňují funkční 
a prostorové možnosti daného území. Takto významné místo na křižovatce 
kompozičních os umožňuje navrhnout a vybudovat urbanisticky a architektonicky 
výjimečný objekt. 
 
Jak již bylo zmíněno výše posuzovaným záměrem je výstavba administrativního 
centra v Českých Budějovicích v lokalitě jihozápadní části křižovatky ulic Mánesova 
a Lidická. Bude se tedy jednat o budovu s využitím především pro administrativní 
účely, doplňující funkcí budou obchodní plochy.  
 
Společnost Jasminum s.r.o. za účelem uskutečnění podnikatelského záměru 
zakoupila nebo má smlouvu o budoucí kupní smlouvě nebo má nájemní smlouvy 
k následujícím pozemkům: 216, 217, 218/1, 218/3, 222/1, 222/2, 222/3 
v katastrálním území České Budějovice 7. S ohledem na uvedené skutečnosti není 
v současné době uvažována varianta jiné lokalizace záměru. 
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Na základě Zadání k územně plánovacímu podkladu - urbanistické studii opatřené, 
Č. Budějovice 20.6.2005 byla v červnu 2006 CMC architects zpracována Územní 
studie zástavby Mánesova Lidická. Celkové hmotové řešení návrhu vycházelo 
z požadavků ÚP Č. Budějovic. Celkový architektonicko -urbanistický koncept zůstal 
téměř nezměněný od studie až do DUR. Původní návrh studie byl 4NP v nižší části 
a 7NP ve vyšší části hmoty. Tento návrh byl konzultován se zástupci města a byl 
poté upraven do finální verze US na  5NP v nižší hmotě a 6NP ve vyšší hmotě 
směrem k nároží. Hmotové i kapacitní řešení zůstalo nezměněné i v soutěži 
vypsané na Zástavbu pozemků parc. č. 218/1, 218/3 a 222/3 v k.ú. Č. Budějovice 
,Statutárním městem Č. Budějovice 2.5.2007. 
 
V rámci Územní studie a Soutěže bylo variantně uvažováno zásobování plynem jako 
alternativa k zásobování teplem z CZT. V rámci DUR byla, zejména z hlediska 
ekologického, vybrána varianta CZT. 
 
Výstavba nového administrativního centra pro proces EIA je navržena a posouzena 
v jediné variantě.  
 
Záměr investora vybudovat ve zvolené lokalitě administrativní centrum je dle 
vyjádření Stavebního úřadu Magistrátu města České Budějovice ze dne 6.6.2008 
v souladu s územně plánovací dokumentací (Příloha č. 10).   
 
 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Podkladem pro zpracování předkládaného oznámení je dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DÚR) „Administrativní centrum MODRÁ HVĚZDA České Budějovice“, 
zpracovatel CMC architects, a.s., květen 2008. Vybrané části DÚR jsou součástí 
oznámení jako Příloha č. 5.  
 
Navržená zástavba je tvořena jedním hlavním objektem se samostatně umístěnou 
vjezdovou rampou do garáží a vedlejším objektem plnícím doplňkovou funkci objektu 
hlavního. Hlavní objekt je umístěn centrálně. Půdorysná stopa na severu respektuje 
a je rovnoběžná s kompoziční osou Mánesova. Půdorysná stopa do ulice Lidická je 
zalomená, z převážné části rovnoběžná s kompoziční osou Lidická. Vytváří zde širší 
parter a pohledově ponechává otevřené nároží křižovatky.  
 
Charakteristika staveniště 
 
Administrativní centrum je navrženo do zastavěné části města České Budějovice. Na 
lokalitě se nachází fragment původní školní budovy upravený na školní jídelnu, 
v současné době již nevyužívané a navržené k demolici. Odstraněny budou i další 
drobné stavby (garáž, přístřešek na odpadky, některé prvky technické infrastruktury).  
 
Na území určeném k zástavbě se nenacházejí objekty spadající pod památkovou 
ochranu, areál nezasahuje do MPR města České Budějovice ani do jejího 
ochranného pásma (Příloha č. 3). Určené staveniště se nenachází v záplavovém 
území. 
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Prostor staveniště, využívaný pro převážnou část navrhované stavby (dále hlavní 
staveniště), se nachází na pozemku investora. Stavební činnost bude postupně 
během výstavby v omezené míře zasahovat i mimo prostor hlavního staveniště. 
Další staveniště a krátkodobý zábor pozemků bude nutno uvažovat v souvislosti 
s realizací venkovních trubních a kabelových vedení, úpravy komunikací a chodníků 
apod. V následující tabulce uvádíme plochy staveniště, stavebního pozemku 
a základní zastavěné plochy: 
 

Plocha stavebního pozemku     5232 m² 

Plocha staveniště     7480 m² 

      

Zastavěná plocha /ZP        
objekt SO-01-01    3287 m² 
objekt SO-01-02       30 m² 

CELKEM  Zastavěná plocha /ZP   3317 m² 

 
Prostor hlavního staveniště je v převážné míře určen k zástavbě navrhovanými 
objekty. Hlavní staveniště bude využíváno především pro vlastní stavební a montážní 
práce, umístění manipulačních ploch, jeřábů, pro nezbytné předzásobení, přístup na 
jednotlivá pracoviště a dopravu materiálů, zařízení a konstrukcí do prostoru stavby. 
Umístění nezbytného zázemí zhotovitele (šatny, umývárny, WC, denní místnost, 
kanceláře), případně provozní zařízení staveniště (sklady, volné skládky apod.) se 
navrhuje soustředit mimo prostor intenzivní stavební činnosti do jižní části staveniště. 
Provozní a sociální zařízení staveniště  bude realizováno pomocí jednoduchých 
a snadno přemístitelných objektů (mobilní buňky, chemické WC, typové stohovatelné 
kontejnery apod.). S postupem realizace stavby se předpokládá využít pro potřeby 
zařízení staveniště nově budované suterénní prostory. Uspořádání a obslužnost 
uvnitř hlavního staveniště se bude v průběhu výstavby měnit a přizpůsobovat daným 
podmínkám a potřebám stavby. 
 
Dopravní napojení hlavního staveniště se předpokládá z ulice Lidická. Vjezd a výjezd 
situovaný do ulice Lidická bude využíván pro potřeby stavby po celou dobu výstavby. 
Pro zabezpečení vertikální dopravy v prostoru hlavního staveniště se uvažují jeřáby 
umístěné na základové desce. Dále se předpokládá používání mobilních jeřábů 
a stavebních výtahů. 
 
Charakter stavby 
Projekt je navržen s převažujícím funkčním využitím administrativa, doplňující funkcí 
jsou obchodní plochy. Kanceláře jsou uvažovány se standardem kategorie A, použití 
EU standardů klasifikace. 
 
Součástí posuzovaného záměru jsou dva objekty – vlastní administrativní zařízení 
(SO.01.01) a servisní zařízení k hlavnímu objektu (SO.01.02). Všechny umísťované 
stavby budou stavby trvalé.  
 
Objekt SO.01.01 
Administrativní zařízení (SO.01.01) s obchodními plochami v parteru, je umístěno 
ve středu pozemku. Hlavní budova je jedním celkem, tvořený objektem s výškově 
rozdílnými hmotami ve tvaru U, nižší pětipodlažní a vyšší šestipodlažní částí, uvnitř s 
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velkým ústředním prostorem venkovního atria. Součástí SO.01.01 je také vjezdová 
rampa do garáží samostatně umístěná na terénu a dvě podzemní podlaží garáží. 
Hlavní objekt včetně vjezdové rampy a podzemních garáží je umístěn na 
nepravidelném půdorysu o ploše cca 65m x 72m.  
 
Jižní část objektu  má rozměry cca 43m x 19m x 20,5m, střední / východní část 
objektu má rozměry (včetně vykonzolované části) cca 26m x 23m x 24m, severní 
část objektu má rozměry (včetně vykonzolovaných částí) cca 53m x 30m x 24m, 
prostor atria má rozměry cca 32m x 20m, vjezdová rampa do garáží má rozměry cca 
23m x 8m x 4m, podzemní podlaží mají rozměry cca 65m x 72m.  
 
V přízemí objektu se vstupem z ulice Lidická jsou ve střední části umístěna vstupní 
lobby kanceláří a cafe. Ze vstupních lobby jsou přístupné recepce kancelářských 
prostor , cafe, atrium a výtah do garáží. Vstup do cafe má  též samostatný vstup 
z parteru.  
 
V přízemí jižní části objektu jsou umístěny kancelářské prostory s komunikačním 
jádrem a sociálním zázemím, v přízemí severní části objektu jsou umístěny 
kancelářské prostory s komunikačním jádrem a obchodní plochy. Obchodní plochy 
mají samostatné vstupy z parteru.  
 
Ve 2 - 5.NP jsou umístěny kancelářské plochy . V části 6NP jsou navrženy prostory 
pro technologická zařízení (chladící zařízení, VZT). Na střeše objektu bude umístěn 
také náhradní zdroj elektrické energie – dieselagregát. Stroj bude kapotovaný, 
vestavěný do malé nástavby, na střeše bude rovněž tank na naftu (objem bude 
definován v dalším stupni PD), nafta bude dopravována v barelech výtahem. 
 
Střechy jižní a severní části objektu jsou rovné, střecha střední části je navržena se 
sklonem a vyrovnává rozdíl mezi 5 a 6NP.  
 
Hrubá podlažní plocha a navrhované percentuální rozložení funkcí je následující:  
 

Kanceláře 9141 m² (Objekt SO.01.01) 56,8 % 
Cafe/bar 150 m² (Objekt SO.01.01) 0,9 % 
Obchodní plochy 635 m² (Objekt SO.01.01) 3,9 % 
Garáže 5610 m² (Objekt SO.01.01) 34,8 % 
Technické prostory 533 m² (Objekt SO.01.01) 3,3 % 
Sklad odpadků 31 m² (Objekt SO.01.02) 0,2 % 

 
Kapacity funkčních celků – účelové jednotky, jejich velikosti, užitkové plochy, jsou 
následující:  
 

CAFÉ / bar  café (1.NP)      
  plocha celkem   150 m² 
  plocha části pro hosty   110 m² 
  počet míst / hostí   25 osob 
  počet pracovních míst    5 osob 
       
obchodní  plocha celkem (1.NP)   635 m² 
plocha prodejní plocha   635 m² 
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počet pracovních míst cca (dle rozdělení 
obchodních jednotek) 25 osob 

       

kanceláře 
hrubá podlažní plocha celkem (1NP-
5NP) 9141 m² 

 
kancelářská plocha (85% z hrubé 
plochy) 7770 m² 

 
čistá kancelář. plocha (75% 
pronajímatelné) 5828 m² 

 
počet pracovních míst (6m² čisté 
plochy/os.) 971 osob 

       
provoz objektu    5 osob 

 
Objekt SO.01.02 
Objekt SO.01.02 je servisní zařízení plnící doplňkovou funkci k funkci hlavní – sklad 
odpadků s kioskovou trafostanicí 22/0.4Kv – 1000kVA. Jedná se o jednopodlažní 
objekt situovaný v SZ rohu pozemku s rozměry cca 3,5m x 14,5m x 3,5m. 
 
Drobná architektura 
Jedná se o vodní plochy a skulptury navržené v prostoru veřejného prostranství  a 
doplňky parkového řešení. 
 
 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
Termín zahájení:   01/2009 
Termín dokončení:   05/2010 
 
 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 
 Kraj:  Jihočeský 
 Obec:  město České Budějovice 
 
 
 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat  
 
Územní rozhodnutí  Magistrát města České Budějovice – stavební úřad 
Stavební povolení  Magistrát města České Budějovice – stavební úřad 
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B.II. Údaje o vstupech 
 

B.II.1. Půda 
 
Posuzovaný záměr bude realizován v intravilánu města Českých Budějovic. Celková 
zastavěná plocha posuzované stavby je 3 317m² (SO-01-01 3 287 m², SO-01-02 
30 m²), přičemž plocha staveniště je 7 480 m² a plocha stavebního pozemku 
5 232 m².  
 
Realizace vlastního objektu administrativního centra proběhne na pozemcích 
z kategorie zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha.  
 
Součástí výstavby administrativního centra bude i zřízení pravého odbočovacího 
pruhu z Lidické ulice, který částečně zasáhne do pozemku 222/1. Tento pozemek je 
dle výpisu z katastru nemovitostí veden jako zahrada, tj. pozemek ZPF. Faktický 
současný stav je ovšem takový, že na části pozemku se nachází chodník a na části 
zatravněná plocha. Zřízení odbočovacího pruhu si vyžádá zábor ze zatravněné části 
pozemku v ploše cca 22,2 m². Zábor zemědělské půdy tak bude 22,2 m² (BPEJ 
55 600).  
 
Posuzovaná stavba nezasahuje do žádného zvláště chráněného území dle zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, do žádného ochranného pásma zvláště 
chráněného území, do žádného ochranného pásma vodních zdrojů. Posuzovaná 
stavba zasahuje do ochranných pásem prvků technické infrastruktury, tyto střety jsou 
řešeny v dokumentaci k územnímu rozhodnutí (DÚR). 
 
 

B.II.2. Voda 
 
Zásobení vodou bude zajištěno novou vodovodní přípojkou, která bude napojena na 
stávající vodovodní řad DN 300L v ulici Mánesova. 
 
Voda bude používána v sociálních zařízeních objektu a jako požární voda. Potřeba 
vody během provozu bude následující: 
 
Bilance potřeb 
Zaměstnanci admin.+obchody 1001 osob 60 l/os.den 60 060 l/den 
 
Kavárna  5 osob 300 l/os.den 1500 l/den 

Celkem  61 560 l/den 
 
Maximální denní potřeba vody 

Qmax = 61 560.1,25 = 76 950 l/den = 76,95 m
3
/den 

 
Maximální hodinová spotřeba vody 

Q=76 950.1,8/10=13 851 l/hod = 13,851 m
3
/hod = 3,8475 l/s 

 
Roční potřeba vody 

15 390 m
3
/rok 
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Tato potřeba bude bez problémů pokryta stávající kapacitou veřejného vodovodu. 
Během období výstavby bude spotřeba vody podstatně nižší, její přesné vyčíslení 
není pro potřebu předkládaného oznámení nutné. Nebude vyvolána potřeba zřízení 
nových zdrojů vody. 
 
Potřeba vody pro požární hydranty je 2,2 l/s 
 
Během provozu administrativního centra Modrá Hvězda nebude potřeba žádná 
technologická voda.  
 
 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
Při výstavbě objektu budou potřeba stavební materiály a pohonné hmoty a mazadla 
pro stavební mechanismy a nákladní automobily. Z hlediska vlivů na životní prostředí 
je informace o potřebě materiálů pro výstavbu důležitá ze tří hledisek: 
 

 zda nejsou používány suroviny nebo materiály, které mohou způsobit negativní 
ovlivnění životního prostředí nebo zdraví obyvatel 

 zda realizace posuzované stavby nevyvolá potřebu zřízení nových lomů pro těžbu 
surovin nebo nových provozů pro výrobu stavebních materiálů 

 jaké budou přepravní nároky na dopravu materiálů na staveniště 
 
Potřeba stavebních materiálů pro realizaci administrativního centra Modrá Hvězda 
v prostoru mezi ulicemi Lidická a Mánesova nebyla v současné fázi přípravy záměru 
stanovena. Na základě zkušeností s podobnými stavbami je možné konstatovat, že 
budou využívány obvyklé stavební materiály - beton, ocel, cihly, sklo, keramika, hliník 
atd. Nezávadnost použitých materiálů z hlediska zdraví obyvatel a životního prostředí 
musí doložit dodavatel stavby a bude prověřena v kolaudačním řízení. Je to 
standardní záležitost, které není třeba v současné fázi přípravy záměru věnovat 
zvýšenou pozornost. 
 
Celkovou potřebu materiálů (objem, hmotnost, počet) není možné v současné fázi 
stanovit. Je však možné konstatovat, že materiály pro výstavbu budou dodávány 
z běžné obchodní sítě a že výstavba administrativního centra není stavba takového 
rozsahu, aby ovlivnila trh se stavebními materiály a vyvolala potřebu zřizování 
nových lomů nebo výrobních kapacit.  
 
Zajištění pohonných hmot a mazadel pro stavební mechanismy a nákladní 
automobily bude věcí dodavatele stavby. Pohonné hmoty budou zřejmě čerpány ve 
veřejných čerpacích stanicích, případně v čerpací stanici dodavatele stavby. 
Potřebné množství pohonných hmot a mazadel nelze v současné fázi přípravy 
záměru stanovit. Z hlediska celkové bilance (prodeje) pohonných hmot v regionu 
bude spotřeba na staveništi administrativního centra zanedbatelná. Při případném 
přečerpávání pohonných hmot nebo mazadel přímo na staveništi bude nezbytné 
zajistit odpovídající opatření proti úniku pohonných hmot do prostředí.  
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Zařízení staveniště bude připojeno na rozvod elektrické energie v areálu. Potřeba el. 
energie pro zařízení staveniště nebyla stanovena, vzhledem k rozsahu stavby však 
nebude významná. Bude výrazně nižší než potřeba objektu během provozu a bude 
bez problémů pokryta z kapacity stávajících el. rozvodů. 
 
Provoz posuzovaného administrativního centra bude vyžadovat dodávku elektrické 
energie a páry z teplárny. Plyn nebude k objektu připojen. Veškerá uvedená 
infrastruktura je dostupná v zájmovém území, buď přímo na ploše budoucího 
staveniště nebo v bezprostřední blízkosti. 
 
Objekt administrativního centra bude zásobován teplem pro vytápění a ohřev 
větracího vzduchu z předávací stanice napojené na CZT společnosti Teplárna České 
Budějovice, a.s. Celkový tepelný výkon stanice bude 750 kW. Ohřev teplé užitkové 
vody bude prováděn necentrálně v elektrických ohřívačích. 
 
Spotřeba tepla objektu byla stanovena na základě výpočtu tepelných ztrát, potřeby 
tepla pro vzduchotechniku a předpokládaném provozním režimu objektu. 
 

roční spotřeba tepla pro vytápění 630 MWh/rok 
roční spotřeba tepla pro vzduchotechniku 480 MWh/rok 
celková roční spotřeba tepla 1110 MWh/rok ( 4.000 GJ/rok ) 

 
Bilance potřeb elektrické energie za provozu posuzovaného administrativního centra 
bude následující: 

 Instalovaný příkon 
Pi (kW) 

Soudobý příkon 
Ps (kW) 

osvětlení 940 383 

vzduchotechnika   85 68 

chlazení  350 245 

výtahy a jiné technologie 60 48 

profese út 10 8 

profese zti 35 28 

Celkem 1480 780 

 
Bilance potřeb zálohovaných odběrů bude následující: 

 Instalovaný příkon 
Pi (kW) 

Soudobý příkon 
Ps (kW) 

Evakuační výtah  10 8 

Sprinklerové zařízení 60 48 

Požární větrání CHÚC 10 10 

Osvětlení objektu, slaboproudy, 
M+R 

95 95 

Technologická část celkem 175 161 

 
Nouzový zdroj elektrické energie, dieselagregát o velikosti 100 kVA, bude umístěn 
na střeše severní části objektu, vedle jednotek VZT.  
 
Navrhovaná stavba nemá výrobní charakter, jedná se o provoz administrativního 
zařízení s obchodními plochami v parteru. Je zřejmé, že provoz objektu bude 
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vyžadovat určité materiály. Bude to zejména zboží, které se bude v objektu prodávat. 
Vzhledem k charakteru budovy (administrativní centrum) nelze předpokládat prodej 
velkoobjemového zboží např. stavební materiály. Vyloučen bude také prodej zboží, 
které vyžaduje speciální stavební nebo technické řešení prodejních prostorů, např. 
velkoobjemová chemie.  
 
 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Doprava stavebních materiálů a odpadů ve fázi výstavby bude probíhat po 
stávajících komunikacích, především po ulici Lidická a Mánesova. V současné fázi 
přípravy záměru nelze stanovit dopravní zatížení vyvolané přestavbou stávajícího 
objektu a výstavbou objektu nového. Staveniště bude bezprostředně napojeno na 
jeden z poměrně frekventovaných dopravních uzlů Českých Budějovic, proto nelze 
vyloučit občasné dopravní komplikace způsobené vyvolanými dopravními omezeními 
(například snížení plynulosti jízdy projíždějících vozidel v důsledku výjezdu vozidel ze 
stavby). 
 
Doprava ve fázi výstavby se bude řídit plánem organizace výstavby. 
 
Součástí plánovaného záměru je realizace podzemního dvoupodlažního parkoviště 
se 112 parkovacími místy. Na ploše stávajícího povrchového parkoviště bude 
zachováno 10 parkovacích míst. Vjezd a výjezd automobilů z podzemních parkovišť 
bude probíhat z/do ulice Lidická, z povrchového parkoviště (10 parkovacích míst) 
z/do ulice Mánesova.  
 
Vzhledem k předpokládanému značnému vytížení křižovatky Mánesova x Lidická je 
součástí dopravního návrhu i úprava části přilehlé Lidické ulice, spočívající v jejím 
rozšíření na úkor řešeného území, s cílem vytvořit zde samostatný odbočovací pruh 
vlevo z Lidické ulice do Mánesovy a kapacitně tak posílit dnes již značně zatížený 
pruh přímo. Součástí této úpravy je rovněž umístění 4 podélných stání v přilehlém 
parkovacím pruhu pro krátkodobé potřeby obsluhy objektu (taxi, kurýři apod.). Pro 
vjezd do administrativního centra bude vybudován v ulici Lidická ve směru od 
Rožnova odbočovací pruh vlevo a ve směru z centra odbočovací pruh vpravo 
(Příloha č.5). 
 
Nároky na dopravu v klidu pro řešené území byly vyčísleny podle jednotlivých funkcí 
v navrženém makrobloku dle ČSN 73 6110 (platné od 02/2006). Výpočet byl 
proveden podle vzorce, uvedeného v kapitole 14 výše uvedené normy: 
 
N = Oo × ka + Po × ka × kp 
N – celkový počet stání pro řešený objekt 
Oo – základní počet odstavných stání 
Po – základní počet parkovacích stání 
ka=1,25 – součinitel vlivu stupně automobilizace (1 :2,0) 
kp=0,25 – součinitel redukce počtu stání (skupina C – města nad 50 000 obyvatel,     

stavby v centru obce, velmi dobrá kvalita obsluhy území MHD) 
 
Stavby podle této normy musí být vybaveny zařízením pro dopravu v klidu nejméně 
požadovaným počtem odstavných a parkovacích stání dle výpočtu. Z celkového 
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počtu stání musí nejméně 5%, ne však méně než 2 stání, splňovat požadavky na 
stání vozidel osob s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 
369/2001 Sb. Bilance nároků na dopravu v klidu je specifikována v následující 
tabulce. 
 
Pro potřeby výpočtu bylo uvažováno s tímto převodem plochy HPP na produktivní 
plochy z hlediska potřeb parkovacích stání: 
 
čistá plocha kanceláří = 63% z plochy HPP (0,9*0,7) kancelářských prostor 
prodejní plocha = 50% z plochy HPP obchodů  

 

Funkce 

Jednotka 

Ukazatel  
základního  
počtu stání 
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²]
 

Administrativa pro veřejnost 5795  1 st./ 25 m² 231,8 1,25 x 0,25 72 

Obchody a služby (jednotlivé prodejny)  393 1 st./ 40 m²
 

9,8
 

1,25 x 0,25 3 

Náhrada stání      50 

CELKEM      125 

 
Dle těchto výpočtů je pro navrhované funkční využití nově navrhovaného objektu 
nutno realizovat parkovací stání nejméně pro 125 vozidel, z toho 7 stání (min 5%) 
musí odpovídat svými parametry podmínkám dle vyhlášky č.369/2001 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
Požadovaný počet plně uspokojí jednak hromadné garáže umístěné pod objektem 
(1. a 2.PP = 112 stání), dále 4 podélná parkovací stání v Lidické ulici 
a 10 parkovacích stání ze stávajícího příjezdu z Mánesovy ulice (vyhrazených pro 
potřeby stávajících obyvatel sousedních objektů jako část náhrady stání, zbytek je 
umístěn v garáži). Celkem včetně náhrady je v řešeném území umístěno 
126 parkovacích stání (112 + 4 + 10), z toho 7 stání je vyhrazeno v parametrech pro 
potřeby invalidních občanů dle požadavků vyhlášky č. 369/2001 Sb.. 
 
Pro posouzení vlivu intenzity provozu na přilehlé komunikační sítě bylo provedeno 
rozvržení jízd od objemu jednotlivých funkcí v  řešeném území, výsledky jsou 
tabelárně uvedeny v následující tabulce:  
 

denní doba 
počet jízd (vozidel / hodinu) 

administrativa obchody celkem 

0-1 0 0 0 

1-2 0 0 0 

2-3 0 0 0 

3-4 0 0 0 

4-5 0 0 0 

5-6 0 0 0 

6-7 11 0 11 
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7-8 35 0 35 

8-9 33 1 34 

9-10 14 1 15 

10-11 6 2 8 

11-12 6 2 8 

12-13 4 2 6 

13-14 6 3 9 

14-15 11 3 14 

15-16 24 3 27 

16-17 27 3 30 

17-18 23 3 26 

18-19 10 3 13 

19-20 0 2 2 

20-21 0 1 1 

21-22 0 1 1 

22-23 0 0 0 

23-24 0 0 0 

celkem: 210 30 240 

 
Přitížení uličního skeletu se předpokládá celkem o 240 jízd za den, z toho ve 
špičkové hodině mezi 7–8 hod celkem 35 jízd, v odpolední špičce mezi 16-17 hod 30 
jízd.  
 
Součástí posouzení přitížení okolního skeletu vlivem předpokládané zástavby 
bylo dále stanovení kapacity SSZ s předpokládaným přitížením od rozvojových 
funkcí v řešeném území (12/2006, zpracovatel DIP – Ing. Jaroslav Marek). Dle 
tohoto posouzení bude celkové přitížení vyvolané stavbou AC Mánes na vjezdu do 
řízené křižovatky CB.09 Mánesova - Lidická z hlediska celkového zatížení křižovatky 
i vjezdu z ul. Lidická od jihu z pohledu kapacity křižovatky na jednotlivých vjezdech 
téměř beze změn ve srovnání se stávajícím stavem. Z uvedeného výpočtu kapacity 
křižovatky je zřejmé, že přitížení vyvolané stavbou AC Mánes je pro tuto křižovatku 
zcela nevýznamné. Navíc předpokládané zřízení nového samostatného jízdního 
pruhu pro odbočení vlevo na vjezdu z Lidické od jihu bude z hlediska kapacity vjezdu 
a kapacity celé křižovatky zřejmým přínosem. 
 
Z hlediska nákladní dopravy se v souvislosti s provozem AC Modrá Hvězda 
předpokládá jízda čtyř nákladních automobilů denně (tj. celkem 8 jízd). Bude se 
jednat zejména o vozy zásobování, servisní a vozy zajišťující svoz odpadků.  
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B.III. Údaje o výstupech 
 

B.III.1. Ovzduší 
 
Plocha staveniště bude během výstavby působit jako plošný zdroj znečišťování 
ovzduší.  
 
Uvolňovány do ovzduší budou emise ze stavebních mechanismů a nákladních 
automobilů na staveništi a sekundární prašnost při provádění zemních prací. 
Stanovení množství emisí během výstavby není prakticky možné a při přípravě 
staveb se běžně neprovádí. Tyto emise je třeba minimalizovat vhodnými opatřeními 
v plánu organizace výstavby (POV): používání stavebních mechanismů 
v odpovídajícím technickém stavu, kropení prašných povrchů během výstavby, 
realizace stavebních prací v co nejkratším termínu atd.  
 
Během provozu administrativního centra budou zdroji emisí vzduchotechnická 
zařízení sloužící k větrání prostor s nedostatečným či žádným přirozeným větráním, 
to jest 2 patra podzemního parkoviště. Emise byly stanoveny v rozptylové studii 
(Příloha č. 6) pomocí emisních faktorů. K jejich výpočtu byl použit program MEFA 
verze 06, s jehož pomocí je určen faktor pro jednotlivé druhy vozidel, rychlost a spád 
vozovky. Jako návrhový rok byl zadán rok 2020, pozdější dobu již program 
neumožňuje použít.  
 
Rychlost vozidel v objektu má být omezena na 10 km*hod

-1
, pro výpočet emisních 

množství byl proto použit tento údaj. Uvažována byla nejnepříznivější situace, kdy 
všechna přijíždějící vozidla zaparkují na nejvzdálenějším stání, čímž projedou 
maximální možnou dráhu, a shodnou trasu projedou rovněž odjíždějící vozidla. 
Taková situace je značně nadhodnocená. Počet pohybů byl převzat z podkladů 
poskytnutých zadavatelem - dopravně inženýrského posouzení situace. Předpokládá 
se pohyb 240 jízd za den, přičemž v nejzatíženější hodině se očekává 35 jízd. Tento 
počet byl ještě navýšen o 146 jízd, které představují náhradu za stávající parkovací 
plochy. Celkem bylo tedy uvažováno 386 jízd osobních vozidel. 
 
Ve venkovním prostoru se v souvislosti s provozem AC Modrá Hvězda předpokládá 
jízda čtyř nákladních automobilů denně (tj. celkem 8 jízd).  
 
Přehled maximálních emisí z předpokládaných pojezdů 4 nákladních automobilů 
(zdroje Z1 a Z2) a z výduchu z parkoviště (zdroj Z3): 
 

  

PM10 SO2 NO2 CO CxHy benzen 

mg/s mg/s mg/s mg/s mg/s mg/s 

Z1  1,40 * 10
-4

 2,50 * 10
-6

 3,39 * 10
-4

 1,75 * 10
-3

 4,18 * 10
-4

 5,00 * 10
-6

 

Z2  1,40 * 10
-4

 2,22 * 10
-6

 3,40 * 10
-4

 1,75 * 10
-3

 4,18 * 10
-4

 4,44 * 10
-6

 

Z3  0,118 0,024 0,142 12,966 3,059 0,158 

Celkem 0,118 0,024 0,143 12,970 3,059 0,158 
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B.III.2. Odpadní vody 
 
Při výstavbě jednotlivých stavebních objektů budou vznikat splaškové odpadní vody 
v sociálním zařízení staveniště, případně v místě výstavby (pokud nebude zařízení 
staveniště zřízeno). Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením vlády 
č. 61/2003 Sb., buď budou využívány WC v okolních budovách nebo budou 
používána chemická WC. Množství vznikajících odpadních vod nelze v současné fázi 
přípravy záměru stanovit, pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však není 
nezbytné. Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách během 
výstavby vznikat nebudou.  
 
Během provozu budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálních zařízeních 
administrativního centra. Objekt bude napojen dvěma kanalizačními přípojkami na 
stávající kanalizační stoku 700x1000 v ulici Lidická. Jedna přípojka je navržena jako 
jednotná a jedna jako splašková. Obě přípojky jsou vedeny ve spádu 2%. Přípojky 
budou na stoce napojeny na nově vysazené kanalizační vložky.  
 
Na jednotnou přípojku kanalizace jsou napojeny dešťové vody z celého objektu. Ty 
jsou řešeny tak, že jsou oddílně vyvedeny z objektu a zde jsou svedeny do 
retenčního potrubí DN 1400 dl. 20m. Toto potrubí je osazeno s ohledem na potřebu 
nezvyšovat množství odtékajících dešťových vod. Retenční potrubí je ukončeno 
v šachtě, kde bude osazen vírový ventil s odtokem 42,7 l/s a osazeným havarijním 
přepadem. Potrubí dešťové kanalizace je dále propojeno se splaškovými vodami 
v šachtě a dále vedeno jednotnou přípojkou.  
 
Kanalizační přípojky pro stávající objekty, které budou demolovány budou v rámci 
výstavby nového objektu zrušeny. Po dobu výstavby mohou být využity pro zařízení 
staveniště. 
 
Jednotná městská kanalizace odvádí odpadní vody na městskou čistírnu odpadních 
vod (ČOV) České Budějovice. Výpočet množství splaškových vod byl posouzen 
podle předpokládané spotřeby vody beze ztrát: 
 

Denní potřeba vody  61 560 l/den 
Max. denní potřeba  76 950 l/den 
Max. hod. potřeba  13 851 l/hod 
Roční potřeba vody  15 390 m

3
/rok 

 
Bilance dešťových vod je uvedena v následující tabulce, kde je porovnán současný 
stav a stav po realizaci záměru: 
 

  plocha (m²) 

 koeficient odtoku původní stav nový stav 

střecha 0,9 489 2764 

tráva 0,1 3212 772 

dlažba 0,6 85 1475 

komunikace 0,8 1586 361 

Q (l/s)  42,66 76,64 

Qr (m
3
/rok)  1248,66 2243,16 
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Z uvedených výpočtů je zřejmé, že dojde k nárůstu množství dešťových vod 
o 33,98 l/s, respektive o 994,5 m

3
/rok.  

 
S ohledem na požadavek nenavyšování množství odtékajících dešťových vod 
z území je před objektem navržena retence, která bude limitovat odtok dešťových 
vod tak, aby množství zůstalo zachováno. Největší vypočtený retenční objem 
z návrhového deště je 29,4m

3
 pro trvání 100 minut a je tedy navrženo potrubí DN 

1400 délky 20m o objemu 30,8m
3
.  

 
 

B.III.3. Odpady 
 
Odpady jsou členěny na předpokládanou produkci v době výstavby a produkci v 
době provozu administrativního centra. Množství a druhy odpadů včetně 
předpokládaného způsobu nakládání s nimi uvádějí následující tabulky a text. 
 
Odpady z výstavby 
Při výstavbě objektu budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu 
funkčně obdobných areálů. Přesný výčet odpadů a stanovení produkovaného 
množství nebylo v současné fázi přípravy záměru provedeno. Většina odpadů bude 
spadat do skupiny 17 Stavební a demoliční odpad.  
 
V následující tabulce je uveden přehled odpadů, očekávané produkované množství 
a navrhovaný způsob nakládání. Kategorizace je provedena podle katalogu odpadů 
dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb. 
 

kód název kategorie množství 

t /rok 

způsob 

nakládání 

08 01 11 odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 0,060 odstraňování 

08 01 12 jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 
01 11 

O 0,050 odstraňování 

08 04 09 odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 0,010 odstraňování 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené 
pod číslem 08 04 09 

O 0,010 odstraňování 

13 02 05 nechlorované minerální motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 0,020 recyklace 
odstraňování 

15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 0,030 odstraňování 

16 01 03  pneumatiky O 0,100 odstraňování 

16 01 17  železné kovy O 0,500 využití 
recyklace 

16 01 18  neželezné kovy O 0,500 využití 
recyklace 

16 01 19 plasty O 0,200 recyklace, 
odstraňování 

16 01 20 sklo O 0,100 recyklace 

17 01 01 beton O 100 recyklace 
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17 01 02 cihly O 700 využití 
recyklace 

17 01 03 tašky a keramické výrobky O 5 recyklace 

17 01 06 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

N 0,200 odstraňování 

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06 

O 1 odstraňování 

17 02 01 dřevo O 25 využití 

17 02 02 sklo O 0,500 recyklace 
odstraňování 

17 02 03 plasty O 1 recyklace 
odstraňování 

17 02 04 sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky 
nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

N 0,200 odstraňování 

17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 1,500 odstraňování 

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 1,500 odstraňování 

17 04 05 železo a ocel O 50 recyklace 
využití 

17 04 07 směsné kovy O 5 recyklace 

17 04 10 kabely obsahující ropné látky, dehet a jiné 
nebezpečné látky 

N 0,500 odstraňování 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10  O 0,600 recyklace 
odstraňování 

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 300 odstraňování 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 200 odstraňování 

17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 

O 50 využití 
recyklace 

17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady obsahující 
nebezpečné látky 

N 100 odstraňování 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 540 využití 
recyklace 

odstraňování 

N - nebezpečný odpad 
O - ostatní odpad 
 
Přesný výčet odpadů, které budou vznikat během výstavby a vyčíslení množství 
bude provedeno v následujících stupních projektové přípravy. Přesné vyčíslení 
produkce jednotlivých druhů odpadů během výstavby a stanovení konkrétního 
způsobu odstranění nebo využití provede dodavatel stavby. Je možné konstatovat, 
že při výstavbě administrativního centra budou vznikat odpady obvyklé pro realizaci 
podobných staveb. S jejich dalším využitím nebo odstraňováním nebudou, v případě 
dodržování předpisů, problémy. Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude 
zajišťovat dodavatel stavby. Na dodavateli stavby bude požadováno, aby co největší 
množství odpadů bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina v rámci 
posuzované stavby.  
 
Součástí stavby budou výkopové práce pro založení budovy. Zemina postupně 
vytěžená při výkopu stavební jámy, cca 23 500 m

3
, bude odvážena bez 

mezideponování na řízenou skládku mimo staveniště. Zemina z výkopů při realizaci 
inženýrských sítí bude ukládána podél rýhy pro zpětné použití pouze tam, kde to 
dané podmínky umožní. Ostatní zemina bude rovněž odvážena na skládku. 
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Odpady z provozu 
Během provozu administrativního centra bude vznikat převážně běžný komunální 
odpad, odpady z obchodních prostor a běžný odpad související s údržbou objektu. 
Nejvýznamnější složkou odpadu z kancelářských prostor bude tvořit papír, k němu 
přibude ještě odpad z provozu kavárny v přízemí objektu. Odpad vznikající z provozu 
pronajímaných obchodních ploch nelze v současné fázi přípravy záměru přesně 
specifikovat (kvalitativně ani kvantitativně), jelikož doposud není známá náplň těchto 
jednotek. Množství vznikajících odpadů bylo proto odhadnuto z velikosti prodejní 
plochy a na základě provozu funkčně obdobných zařízení. V prostorách AC Modrá 
Hvězda se neuvažuje s umístěním potravinářských prodejen. Z hlediska druhu 
odpadu se bude jednat pravděpodobně o směsný odpad a odpad z papírových a 
plastových obalů. 
 
Na základě zkušeností s podobnými objekty je možné konstatovat, že budou vznikat 
běžné druhy odpadů, s jejichž odstraňováním nebudou, v případě dodržování 
předpisů, žádné problémy.  
 
Odvoz odpadu bude zajištěn specializovanými firmami (s oprávněním ke sběru 
a výkupu odpadu). Co největší množství vznikajících odpadů (zejména papír 
z kanceláří a obalového materiálu) doporučujeme třídit, recyklovat a využívat jako 
druhotnou surovinu. Pro odpady, které takto nemohou být využity, je v regionu 
dostatečná kapacita pro uložení na odpovídající skládku. V následující tabulce je 
uveden přehled produkovaných odpadů, očekávané produkované množství a 
navrhovaný způsob nakládání. Kategorizace je provedena podle katalogu odpadů 
dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb:. 
 

číslo Název kategorie množství 

t/rok 

způsob 

nakládání 

08 03 17 odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné 
látky  

N 0,1 recyklace 
odstraňování 

08 03 17 odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 
08 03 17 

O 0,1 recyklace 
odstraňování 

13 02 05 nechlorované minerální motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 0,200 recyklace 
odstraňování 

13 02 06 syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 0,100 recyklace 
odstraňování 

13 05 02 kaly z odlučovačů oleje N 0,800 odstraňování 

15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny 
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 0,100 odstraňování 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 900 recyklace 
využití 

15 01 02 plastové obaly O 15 recyklace 
využití 

15 01 03 dřevěné obaly O 10 recyklace 
využití 

15 01 04 kovové obaly O 13 recyklace 
využití 

15 01 05 kompozitní obaly O 1,5 recyklace 
využití 

15 01 07 skleněné obaly O 2,5 recyklace 
využití 

15 01 09 textilní obaly O 0,100 recyklace 
využití 
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15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

N 1,200 
 

odstraňování 

16 01 07 olejové filtry N 0,030 odstraňování 

20 01 01 papír a lepenka O 50 recyklace 
využití 

20 01 08 biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 1 využití 

20 01 27 barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice, 
obsahující nebezpečné látky 

N 0,1 recyklace 
odstraňování 

20 01 28 barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice, 
neuvedené pod číslem 20 01 27 

0 0,1 recyklace 
odstraňování 

20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,250 odstraňování 

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 
obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 
20 01 21 a 20 01 23 

N 0,5 recyklace 
odstraňování 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 a 200135 

O 1 recyklace 
odstraňování 

20 03 01 směsný komunální odpad
*
 O 30 odstraňování 

N - nebezpečný odpad 
O - ostatní odpad 
 
*
 Pro odvoz směsného komunálního odpadu uzavře majitel nebo provozovatel 
objektu, případně nájemci jednotlivých částí objektu, písemnou smlouvu s obcí 
k využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s odpadem dle § 17, odst. 5 
zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Stanovení produkce jednotlivých druhů odpadů je provedeno na úrovni znalostí 
zpracovávané dokumentace k územnímu rozhodnutí. Přesné vyčíslení produkce 
jednotlivých druhů odpadů a stanovení konkrétního způsobu nakládání provede 
majitel nebo provozovatel objektu a nájemci jednotlivých částí objektu. Během 
provozu administrativního centra bude vedena evidence odpadů, ve které bude 
stanoveno množství, místo vzniku a způsob odstraňování jednotlivých druhů odpadů. 
Přednostně bude prováděna recyklace odpadů a vytřídění druhotných surovin. 
Nakládání s nebezpečnými odpady bude probíhat na základě uděleného souhlasu 
Magistrátu města České Budějovice. 
 
 

B.III.4. Hluk a vibrace 
 
Zdrojem hluku z provozu posuzovaného administrativního centra Modrá Hvězda jsou 
chladící a vzduchotechnická zařízení umístěná na střeše objektu a příjezd vozidel ze 
stávající komunikační sítě k administrativnímu centru. V případě výpadku elektrické 
energie bude dalším zdrojem hluku dieselagregát, umístěný v malé nástavbě na 
střeše severní části objektu. Souhrn všech těchto bodových zdrojů hluku včetně 
jejich základní hlukové charakteristiky je uveden v následující tabulce:  
 

zdroj popis výška (m) Lw(A) (dB) 
P1 chladící zařízení  22,6 88.0 

P2 chladící zařízení  22,6 88.0 

P3 vzduchotechnika nasávání vzduchu 22,6 72.0 

P4 vzduchotechnika výduch 22,6 72.0 

P5 vzduchotechnika nasávání vzduchu 22,6 72.0 

P6 vzduchotechnika výduch 22,6 72.0 

P7 vzduchotechnika nasávání vzduchu 20,6 72.0 
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P8 vzduchotechnika výduch 20,6 72.0 

P9 dieselagregát 22,6 95 

 
V nočních hodinách bude administrativní centrum a tudíž i vzduchotechnické 
a chladící jednotky mimo provoz, hluk z provozu těchto technologických prvků 
v noční době proto nebyl hodnocen.  
 
V případě výpadku elektrické energie dojde k sepnutí dieselagregátu a to bez ohledu 
na denní či noční dobu. Proto je vyhodnocen hluk z provozu dieselagregátu i v noční 
době.  
 
Dalším zdrojem hluku bude automobilová (převážně osobní) doprava související 
s provozem administrativního centra. Většina dopravy bude probíhat na krytých 
parkovištích uvnitř posuzovaného centra (1. a 2. podzemní podlaží), 10 parkovacích 
míst se bude nacházet na venkovním nekrytém parkovišti v místě současného 
parkoviště. Současně bude probíhat vjezd a výjezd vozidel do a z centra na Lidickou 
ulici.  
 
Součástí předkládaného oznámení je akustická studie, která hodnotí vliv zdrojů hluku 
na okolní území (Příloha č. 7).  
 
 

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Provoz administrativního centra bude vykazovat obvyklá rizika havárie jako 
u podobných zařízení.  
 
Provoz parkoviště automobilů má rizika spojená s únikem ropných látek z dopravních 
prostředků a rizika plynoucí z dopravních nehod. Odpadní vody z objektu budou 
odvedeny do městské kanalizace, riziko tohoto typu havárie v objektu je relativně 
nízké.  
 
Sortiment prodávaného zboží musí odpovídat stavebnímu a technickému provedení 
objektu. Stavební a technické řešení objektu by mělo zajistit ochranu životního 
prostředí při běžných nehodách a haváriích, při kterých dojde k uvolnění, rozsypání 
nebo rozlití prodávaného zboží.  
 
Nejvýznamnějším rizikem je možnost vzniku požáru s přímým ohrožením osob 
nacházejících se v objektu nebo v bezprostředním okolí. Při požáru může dojít ke 
vzniku toxických produktů spalování a k ohrožení životního prostředí a zdraví 
obyvatel i mimo předmětné domy. Minimalizace možnosti vzniku požáru a v případě 
vzniku jeho rychlá likvidace bude řešena standardními protipožárními opatřeními 
(především pomocí elektrické požární signalizace, instalace nástěnných hydrantů, 
přenosné hasící přístroje apod.). Z hlediska možného vzniku a uvolňování toxických 
látek při požáru je velmi důležitá informovanost provozovatele objektu a jednotlivých 
nájemců o charakteru, množství a lokalizaci hořlavých látek v objektu. Objekt bude 
vybaven samostatným systémem elektrické požární signalizace. Místem obsluhy 
EPS bude v objektu velín (recepce) s nepřetržitou službou, která v případě 
signalizace „POŽÁR“ systémem EPS provede nezbytná opatření dle požárně 
poplachové směrnice pro objekt. Objekt bude dále vybaven domácím rozhlasem  
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(podle ČSN 73 0802), který bude použit mimo jiné i pro případné zabezpečení 
plynulé evakuace osob. Rozhlas bude v případě signalizace „POŽÁR“ automaticky 
řízen ústřednou EPS. Ve smyslu výše uvedené normy musí být proveden tak, aby byl 
funkční  i po vzniku požáru. 
 
Za dodržování provozního a havarijního řádu by měl odpovídat především 
provozovatel administrativního centra, zprostředkovaně rovněž nájemci jednotlivých 
prostor. 
 
Vzhledem k využívání objektu jako administrativní centrum s doplňkovými 
obchodními službami a vzhledem k charakteru sortimentu prodávaného zboží lze 
hodnotit rizika případných havárií jako nízká. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 

dotčeného území 
 
Jednotlivé složky životního prostředí jsou systematicky popsány v následující 
kapitole C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném 
území. Na základě našich znalostí získaných z archivních materiálů a z terénního 
průzkumu zájmového území během zpracovávání předkládaného oznámení lze 
v dotčeném území za nejzávažnější environmentální charakteristiky považovat  
 

Blízkost obytné zástavby 
 
 
Významnost ostatních enviromentálních charakteristik (půda, voda, ovzduší, biota) je 
v případě posuzovaného záměru nižší.  
 
 

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí 

v dotčeném území 
 

C.II.1. Ovzduší a klima 
 
Město České Budějovice spadá do klimatické oblasti B3, která je charakterizovaná 
jako oblast mírně teplá, mírně vlhká s mírnou zimou, pahorkatinová. Následující 
tabulky uvádějí hodnoty z klimatologické a srážkoměrné stanice České Budějovice: 
 

Průměrná teplota vzduchu [C] 
stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok IV-IX 

Č. Budějovice -2,1 -1,1 3,1 7,5 12,8 15,8 17,4 16,6 13,0 7,8 2,9 -0,7 7,8 13,8 

 

Průměrný úhrn srážek [mm] 
stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok X-III 

Č. Budějovice 25 28 29 46 67 85 102 73 54 46 33 32 620 193 

 

Větrná růžice [%] 
směr proudění S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

% zastoupení 6,8 4,5 10,2 11,7 8,8 10,5 16,8 14,4 16,3 

 
Kvalita ovzduší v zájmovém území je vyhodnocena v rozptylové studii (Příloha č. 6). 
České Budějovice jsou osazeny dvěmi stanicemi na kontinuální sledování imisní 
situace. První z nich provozuje ČHMÚ Plzeň. Tato stanice je v jednotném systému 
vedena pod č. 1104 a nachází se v Nerudově ulici. Stanice sleduje tyto škodliviny: 
SO2; NO; NO2; NOx; PM 10; O3; CO. 
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Druhou stanici provozuje Zdravotní ústav v Českých Budějovicích pod č. 1193. 
Stanice se nachází v Třešňové ulici. Je osazena analyzátory SO2; NO; NO2; NOx; 
PM10; CO. Kromě toho je v zachyceném prachu sledován obsah Cr, Ni, Cd, Mn, As, 
Pb. 
 
Podle výsledků získaných v průběhu roku 2000 - 2005 lze základní charakteristiky 
shrnout takto: 
 

PM 10 Maximum roční průměr 

1104 66 18 

1193 107 22 

 

NO2 Maximum Roční průměr 

1104 63 19 

1193 59 16 

 

NO Maximum Roční průměr 

1104 78 7 

1193 96 5 

 

NOx Maximum Roční průměr 

1104 160 29 

1193 204 23 

 

CO  Maximum Roční průměr 

1104 1625 518 

1193 1980 154 

 

SO2  Maximum Roční průměr 

1104 32 7 

1193 50 10 

 

O3  Maximum Roční průměr 

1104 137 44 

1193 - - 

 
V dalších úvahách jsme roční průměry těchto stanic považovali za pozadí znečištění 
ovzduší. 
 
 

C.II.2 Voda 
 
Povrchové vody  
Zájmové území se nachází v zastavěné části města České Budějovice mezi pravým 
břehem Vltavy a levým břehem Malše. Nejbližším tokem je právě řeka Malše 
vzdálená cca 200 m východním směrem, Vltava je vzdálena cca 400 metrů směrem 
západním, soutok těchto řek je cca 570 metrů severozápadně. Lokalita leží na 
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rozhraní povodí Vltavy (č.h.p. 1-06-01-216) a Malše (č.h.p. 1-06-02-080). Základní 
hydrologická charakteristika těchto povodí je uvedena v následující tabulce: 
 
č.h.p. název Plocha 

povodí 
(km

2
) 

srážky 
(mm) 

odtok 
(mm) 

rozdíl 
(mm) 

odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok  
(l.s

-1
.km

-2
) 

průtok 
(m

3
.s

-

1
) 

1-06-01-216 Vltava 
nad Malší 

1861,74 788 322 436 0,45 11,14 20,7 

1-06-02-800 Malše-ústí 979,10 723 230 493 0,32 7,3 6,92 

 
Historické jádro města České Budějovice bylo založeno na soutoku Vltavy a Malše 
v centrální části údolní nivy. V novější době, především koncem 19.století, byl tok 
Vltavy i Malše stabilizován umělými úpravami, např. vyústěním Malše do Mlýnské 
stoky, které je dnes zaslepeno. 
 
Lokalita leží v zastavěném území města, území je odvodňováno kanalizací do 
městské ČOV.  
 
Podzemní vody 
Pro potřeby zpracování Oznámení EIA vypracoval RNDr. Marcel Homolka v květnu 
2008 hydrogeologické posouzení předmětné lokality. Celé znění hydrogeologického 
posouzení je součástí příloh předkládaného oznámení (Příloha č. 8), v následujícím 
textu je proveden stručný výtah. 
 
Mělký oběh podzemních vod je na lokalitě vázán na bazální štěrkopískové a písčité 
kvartérní uloženiny. Hladina podzemní vody může být místy mírně napjatá vlivem 
nízké propustnosti nadložních jílovitých sedimentů, v zájmové oblasti leží v hloubce 
2,0 – 2,5 m pod úrovní terénu (385,0 – 384,5 m n.m.), má mírný spád 
k severovýchodu a může v průběhu hydrologického roku kolísat v rozsahu více 
než 0,5 m. Podzemní vody kvartérního kolektoru mají přímou hydraulickou souvislost 
s povrchovými vodami 200 m vzdálené Malše a 400 m vzdálené Vltavy a  pohyb 
hladiny vlivem manipulace s hladinou v tocích může přesahovat 0,5 m. Oběh je 
zčásti doplňován infiltrací srážkových vod v oblasti zástavby v rozsahu povodí 1-06-
01-216 jihozápadně od posuzovaného prostoru. V závislosti na úrovni hladiny 
v tocích Vltavy a Malše se na dotaci podílí i břehová infiltrace povrchových vod 
z toků. Údaje o filtračních parametrech zvodnělého prostředí nejsou k dispozici, 
podle údajů z širšího okolí dosahuje koeficient filtrace štěrkopísků hodnot 5 - 7.10

-5
 

m.s
-1

 a koeficient transmisivity hodnot v řádu 10
-4

 m².s
-1

.  
 
Údaje o chemickém složení kvartérních vod jsou sporadické, jedná se o tvrdé až 
velmi tvrdé vody, chemického typu Ca-Mg-SO4-HCO3, slabě kyselé až kyselé, 
s mineralizací 400 – 800 mg.l

-1
. Vzhledem k umístění v zástavbě je možno 

předpokládat výrazné lokální ovlivnění jejich kvality antropogenní činností. 
Chemismus podzemních vod v oblasti se může v čase rovněž měnit v závislosti na 
podílu vody infiltrované z povrchových toků. 
 
Hlubší oběh podzemních vod je vázán na kolektory podložního klikovského 
souvrství, které jsou artésky zvodnělé, v posuzovaném území s negativní výstupní 
úrovní hladiny 384  -  385 m n.m. tj. 2,0 – 3,0 m pod terénem (výstupní úroveň 
hladiny kolektorů v hloubkovém rozmezí cca 10 - 60 m), obdobnou jako u kvartérního 
kolektoru. 
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Ochranná pásma zdrojů podzemních vod 
V zájmovém území nebyla zjištěna žádná ochranná pásma vodních zdrojů.  
 
 

C.II.3 Půda 
 
Město České Budějovice spadá do klimatické oblasti B3, která je charakterizovaná 
jako oblast mírně teplá, mírně vlhká s mírnou zimou, pahorkatinová. Průměrný roční 
úhrn srážek je 765 mm. Zájmové území je ploché a nalézá se v nadmořské výšce 
387,3 až 388,1 m. n. m. Půdotvorným substrátem jsou zvětraliny mladšího 
mezozoika (pískovce, opuky, slínovce), zvětraliny mladšího kenozoika (písky, jíly, 
vápnité jíly) a mocnější uloženiny mladšího antropozoika (nivní a organogenní 
sedimenty). Z pedologického hlediska bychom zde měli nalézt nivní půdy, hnědé 
půdy s podzoly na terasovitých uloženinách a pseudogleje s hnědými půdami 
oglejenými. Nejsvrchnější část lokality je tvořena různými antropogenními 
navážkovými zeminami mocnými 0,5 až 1,0 m. Navezené zeminy mají většinou 
charakter hlinitého písku až písčité hlíny s kamen, úlomky cihel či stavební sutí.  
 
Lokalita výstavby je situována do intravilánu města Českých Budějovic. Vlastním 
objektem administrativního centra bude zastavěno celkem 3 317 m² půdy v kategorii 
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha.  
 
Součástí výstavby administrativního centra bude i zřízení pravého odbočovacího 
pruhu z Lidické ulice, který částečně zasáhne do pozemku 222/1. Tento pozemek je 
dle výpisu z katastru nemovitostí veden jako zahrada, tj. pozemek ZPF (BPEJ 
55 600 – I.třída ochrany). Faktický současný stav je ovšem takový, že na části 
pozemku se nachází chodník a na části zatravněná plocha. Zřízení odbočovacího 
pruhu si vyžádá zábor ze zatravněné části pozemku v ploše cca 22,2 m². 
 
Plánovaným záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa 
(PUPFL). Není proto nutná a de facto ani možná klasifikace PUPFL dle LT (lesních 
typů) či SLT (souborů lesních typů).  
 
 

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
Posuzovaný prostor je z regionálně geologického pohledu situován ve východní části 
svrchnokřídové a terciérní Budějovické pánve (hydrogeologický rajon 2160), 
v centrální části výskytu akumulací kvartérních fluviálních sedimentů risského stáří 
uložených v údolních nivách Vltavy a Malše, v blízkosti jejich soutoku. 
 
Podle výsledků v minulosti provedených průzkumných prací v okolí je možno 
v zájmovém prostoru ve svrchní části profilu očekávat navážky o mocnosti 0,5 – 1,5 
m, tvořené hlinitokamenitými zeminami, stavebními sutěmi,  jílovitopísčitými hlínami. 
Pod navážkami byly vrtnými pracemi zastiženy zpravidla písčité hlíny, hlinité písky a 
při bázi hlinité písky se štěrkem mocnosti 1,0 – 1,5 m.  Bázi kvartérních uloženin tvoří 
písčité štěrky až štěrkovité písky (poloopracované valouny křemene, rul a žul 
průměru 10 – 25 cm s písčitou a jílovitopísčitou výplní) o mocnosti 2,5 – 4,5 m. 
Celková mocnost kvartérních uloženin se v zájmovém prostoru pohybuje v rozmezí 
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4,5 – 7,0 m a narůstá severovýchodním směrem. Podloží kvartéru tvoří sedimenty 
spodního oddílu svrchnokřídového klikovského souvrství o celkové mocnosti kolem 
240 m (rudohnědé, šedé, hnědošedé rozpadavé jílovce, prachovce, pískovce a jejich 
kombinace). V zájmovém území byly průzkumnými vrty přímo pod bází kvartérních 
fluviálních štěrkopískových uloženin ve svrchní části klikovského souvrství zpravidla 
zastiženy sedimenty převažujícím jílovitém vývoji. První zvodnělá písčitá poloha byla 
dokumentována v nadmořské výšce 377 - 378 m n.m (9,0 – 10,0 m pod úrovní 
terénu). 
 
Ochranná pásma ložisek nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území 
V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná chráněná ložisková 
území či prognózní zdroje surovin, žádná poddolovaná území, sesuvy ani svahové 
deformace.  
 
 

C.II.5. Flóra, fauna, chráněná území ÚSES 
 
Flóra 
 
Obecná charakteristika 
Podle regionálně fytogeografického členění se území, na němž se rozkládá město 
České Budějovice, nachází ve fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu 
Českomoravské mezofytikum, na východním okraji fytogeografického okresu 
Budějovická pánev. Pro tento fytogeografický okres, který se již dále nečlení, je 
charakteristický suprakolinní vegetační stupeň (kopcovina) s květenou tvořenou 
jednotvárnými mezofyty, jen ojediněle termofyty, relativně kontinentální, srážkově 
nedostatkové klima (= vztah k průměrné izohyetě odpovídající nadmořské výšce 
fytochorionu), plochý terén, substrát spíše jílovitý, méně písčitý a charakteristická 
mozaika zemědělsky využívaných ploch a rybníků, méně lesnatých ploch.  
 
Rekonstrukční vegetací nivních poloh, v jaké se rozkládá i území záměru, jsou luhy a 
olšiny tříd Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae a Querco - Fagetea (podsvaz 
Alnenion glutinoso - incanae).  
 
Jako potenciální vegetace (tj. taková, která by se zde vyvinula, kdyby na ni přestal 
působit člověk) je v zájmovém území předpokládána střemchová doubrava a olšina 
(spol. Quercus robur – Padus avium, spol. Alnus glutinosa – Padus avium) s ostřicí 
třeslicovitou (Carex brizoides), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Carici 
elongatae – Alnetum) a společenstvy rákosin a vysokých ostřic (Phragmito – 
Magnocaricetea).  
 
Stávající vegetační charakteristika 
Terénní průzkum vegetace byl v lokalitě proveden v květnu roku 2008. Uprostřed 
zájmové plochy stojí podlouhlá nízká budova školní jídelny, která plochu rozděluje na 
východní část (směrem do Lidické ulice) a západní část, na niž navazují panelové 
domy sídliště. 
 
Ve východní části jsou roztoušeně vysazeny dřeviny. Nejnápadnějším stromem je 
mohutný jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) zhruba uprostřed plochy. Další 
pěknou dřevinou je mladý vzrostlý dub letní (Quercus robur), dále jsou zde vysazeny 
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čtyři borovice Jeffreyovy (Pinus jeffreyi) a několik ovocných stromů (Sorbus 
aucuparia, Malus domestica, Prunus sp., Aronia melanocarpa, Juglans regia).  
 
Jižně od podlouhlé budovy školní jídelny jsou nově vysazeny tři mladé okrasné 
třešně (Prunus fruticosa Globosa). Stranou od nich je čtvrtá, která je však proschlá.  
 
Západní část plochy zaujímá především parkoviště. Mezi parkovištěm a budou školní 
jídelny roste další mohutný jírovec (Aesculus hippocastanum) s mírně nesouměrnou 
korunou. Parkoviště je ze severu směrem do Mánesovy ulice lemováno krátkým 
stromořadím, které tvoří dvě lípy srdčité (Tilia cordata) a tři šlechtěné javory 
s kulovitou korunou (Acer platanoides Globosum). Z jižní strany je zeleň opět 
charakteru rozvolněného parku. Roste zde jedna mohutná hrušeň, javor klen a 
okrasná višeň (Prus communis, Acer pseudoplatanus, Prunus sp.). 
 
Popsanou stromovou zeleň doplňují keřové výsadby. Nejsou příliš rozlehlé, jsou 
zastoupeny v několika nevelkých ploškách. Zastoupen je především tavolník 
Vanhoutteův (Spirea x vanhouttei), dále hlohyně šarlatová, jalovec polehlý, bez 
černý, zlatice, líska (Pyracantha coccinea, Juniperus horizontalis, Sambucus nigra, 
Forsythia x intermedia, Corylus avellana). 
 
Většinu plochy v bylinném patře zaujímá kosený ruderální trávník. Dominují trávy: 
srha říznačka, jílek vytrvalý, lipnice luční, kostřava červená, sveřep měkký, trojštět 
žlutavý (Dactylis glomerata, Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Bromus 
mollis, Trisetum flavescens). Spektrum doplňují luční byliny např.: jetel luční, 
smetánka lékařská, jitrocel kopinatý, řebříček obecný, svízel bílý, chrpa luční 
(Trifolium pratense, Taraxacum officinale, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, 
Galium album, Centaurea jacea), ruderální prvky např.: lopuch, krabilice zlatá, šťovík 
tupolistý (Arctium sp., Chaerophyllum aureum, Rumex obtusifolius), sešlapové prvky 
jako lipnice roční, sedmikráska chudobka, jetel plazivý (Poa annua, Bellis perennis, 
Trifolium repens) a plevele např.: kokoška pastuší tobolka, rozrazil perský (Capella 
bursa-pastoris, Veronica persica) aj. 
 
Kolem parkoviště za zadní stěnou budovy jídelny není vegetace kosena. Zde se 
uplatňuje zejména kopřiva a lopuch (Urtica dioica, Arctium sp.), méně hluchavka bílá, 
bršlice kozí noha (Lamium album, Aegopodium podagraria) a další ruderály. 
 
Zvláště chráněné druhy rostlin  
Během terénního průzkumu v květnu r. 2008 nebyl na ploše investičního záměru 
zaznamenán výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin dle vyhlášky MŽP 
č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. Vzhledem k popsanému charakteru lokality je výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin nepravděpodobný. 
 
 
Fauna 
 
Zoogeografická charakteristika 
Posuzovaná lokalita se nachází v Českobudějovickém bioregionu. Fauna tohoto 
bioregionu je převážně hercynská, se západními vlivy (ježek západní, ropucha 
krátkonohá), silně ovlivněna lidskou činností. Přírodě blízká stanoviště a jejich faunu 
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představují především mokřady, do velké míry nahrazované pobřežními lemy 
četných rybníků. Řeky v bioregionu mají podhorský charakter a náležejí do 
parmového pásma. Mezi významné druhy tohoto bioregionu patří: ježek západní, 
vydra říční, kvakoš noční, zrzohlávka rudozobá, břehouš černoocasý, vodouš 
rudonohý, rybák obecný, břehule říční, cvrčilka slavíková, sýkořice vousatá, 
moudivláček lužní, čečetka zimní, ropucha krátkonohá.  
 
Uvedené spektrum živočichů lze nalézt ovšem ve volné krajině, v intravilánu města 
Českých Budějovic, kde se posuzovaná plocha nachází, je spektrum žijících 
živočichů podstatně chudší. Během průzkumu v květnu 2008 byli zastiženi běžné 
druhy ptáků městského prostředí (kos černý, poštolka obecná, sýkora koňadra, 
rehek zahradní, pěnkava obecná, hrdlička zahradní), rovněž z drobných savců či 
bezobratlých lze předpokládat výskyt pouze synantropních živočichů.  
 
 
Chráněná území 
 
Zájmová plocha nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ani lokality 
NATURA 2000 (Příloha č.11) dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
ve znění pozdějších předpisů. Nejblíže se nachází přírodní rezervace Vrbenské 
rybníky, cca 3,5 km severozápadním směrem. Vrbenské rybníky byly též zařazeny 
mezi Evropsky významné lokality (NATURA 2000). 
 
 
ÚSES 
 
V bezprostředním okolí plánované stavby se nenacházejí žádné prvky ÚSES. 
Nejbližším vymezeným prvkem je nadregionální biokoridor NRBK 3 Malše, který je 
vymezen cca 200 m východním směrem, nejbližším biocentrem je lokální biocentrum 
22 – Háječek cca 350 metrů západně (Příloha č. 3). 
 
 

C.II.6. Obyvatelstvo 
 
Zájmové území se nachází v centrální části města Českých Budějovic uvnitř 
zastavěného území mezi ulicemi Lidická a Mánesova. V navazujícím okolí jižním až 
západním směrem se nachází obytné panelové domy, severně přes silnici Mánesova 
se nachází Dům dětí a mládeže a navazující průmyslový areál KOH-I-NOOR holding 
a.s., severovýchodně přes křižovatku je společenský a travovací objekt Gerbera, 
přes ulici Lidická východně se nachází prodejna nábytku a katastrální úřad.  
 
V nejbližším okolí žije přibližně 400 lidí.  
 
 

C.II.7. Hmotný majetek, kulturní památky 
 
Předkládaným záměrem je výstavba administrativního centra Modrá Hvězda v centru 
města České Budějovice na rohu ulic Lidická a Mánesova. Navržený objekt 
nezasahuje do MPR města České Budějovice ani do jeho ochranného pásma. Na 
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území určeném k zástavbě centrem se nenacházejí žádné objekty spadající pod 
památkovou ochranu, ani s nimi dotčené pozemky nesousedí. 
 
Intravilán města České Budějovice je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů územím s archeologickými nálezy. 
Takto je uveden ve Státním archeologickém seznamu ČR. Z této skutečnosti 
vyplývá, že při provádění zemních prací nelze vyloučit odkrytí archeologických 
nálezů.  
 
V rámci výstavby nového administrativního centra budou odstraněny objekty 
nefunkční školní jídelny, přístřešek na odpadky, provizorní plechové garáže 
a stávající přípojky sítí. Součástí demolic je příprava staveniště na stávajících 
zpevněných plochách v západní části areálu vč. zřízení staveništních přípojek vody a 
elektřiny. Demolice bude provedena v jedné fázi. V následujících odstavcích 
uvádíme popis jednotlivých demolovaných objektů: 
 
Objekt školní kuchyně 
Jedná se o zděný přízemní objekt, podélný jednotrakt s pultovou střechou. V severní 
části je objekt podsklepen. Obvodové zdivo původní části objektu (z roku 1958) je 
provedeno z plných pálených cihel tl. 600mm, přístavba z roku 1973 z cihelných 
tvarovek tl. 450mm. Stropní konstrukce je provedena z tvarovek Hurdis uložených do 
ocelových profilů. Severní část objektu je zastřešena pultovou střechou s klasickým 
krovem, ve středu podepřeným ocelovými průvlaky na zděných sloupech 
(450x450mm). Štítová stěna je zděná z CP tl. 150mm zesílená zděnými sloupky. 
Krytina skládaná z bobrovek.  Zastřešení přístavby je provedeno sbíjenými 
dřevěnými vazníky, krytina je plechová. Podlahy jsou provedeny z betonového potěru 
a škvárobetonu celkové tl. cca 300mm.  
 
Přístřešek na odpadky 
Půdorysné rozměry 5x6m, výška cca 4m – ocelová nosná konstrukce s vyzdívkou 
z plných cihel, zastřešený vlnitým plechem. Podlaha je tvořena betonovou 
mazaninou. 
 
Garáž 
Půdorysné rozměry 3x5,5m, výška cca 3m – ocelová nosná konstrukce, opláštění 
vlnitým plechem, plechová sedlová střecha 
 
Kanalizace 
V ulici Mánesova je veden stávající kanalizační řad BE 300. Ta se v křižovatce ulic 
Lidická a Mánesova napojuje do stávající vejčité stoky 700/1000. Ve vedlejší 
Mánesově ulici je veden veřejný kanalizační řad BE 300.  
V rámci demolic bude stávající přípojka u vstupu do objektu odstraněna. 
Ponechávaná část přípojky bude zaslepena, ochráněny a  vyznačeno pro další fáze 
výstavby. Zaslepení se provede kanalizačními záslepkami daných DN. 
 
Vodovod 
Veřejné vodovodní řady jsou vedeny v komunikacích bezprostředně sousedících 
s pozemkem, na kterém je výstavba plánována. V Mánesově ulici je veden při bližší 
straně veřejný vodovodní řad LT 300 a při vzdálenější straně je veden řad LT 400. 
tyto řady jsou propojeny v křižovatce ulic Mánesova a Lidická řadem LT 200, který je 
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veden při bližší straně. Při vzdálenější straně ulici Lidická je veden vodovodní řad 
LT125. Ve vedlejší ulici Mánesova, která je napojena na hlavní čtyřproudou ulici 
Mánesova je veden vodovodní řad LT 100. Z tohoto řadu je provedena přípojka 
prostávající objekt jídelny. Objekt má ještě přípojku z vodovodního řadu LT 300 
v ulici Mánesova.  
 
Přípojky napojené na vodovodní řady budou při demolici stávajícího objektu 
uzavřeny šoupětem u řadu a zaslepeny. Pro fázi demolic bude ponechána část 
přípojky do boční ulice Mánesovy. Při demolici stávajících objektů budou přípojky 
v odpovídajícím rozsahu odstraněny. Zbytek potrubí bude ponechán v zemi 
a zaslepen. 
 
Plynovod 
Při vzdálenější straně ulice Mánesova je veden stávající STL plynovodní řad, který je 
v křižovatce ulic Lidická a Mánesova napojena na STL plynovodní řad. Při 
vzdálenější straně ulice Lidická je ještě veden plynovodní řad NTL, který je dále 
veden pod chodníkem při jižní straně dotčeného pozemku. Podél stávajících 
bytových domů v ulici Mánesova je taktéž veden NTL plynovodní řad. Stávající 
plynovodní přípojka pro demolovaný objekt bude v celé délce vykopána a 
odstraněna Odpojení bude provedeno přímo u řadu. Po zrušení přípojky bude dále 
demontován domovní regulátor a plynoměr, které jsou vlastnictvím příslušné 
plynárenské a.s. Následný zásyp bude proveden vytěženou zeminou a bude hutněn 
na 92% P.S. povrchy chodníků a komunikací budou uvedeny do původního stavu.  
 
Elektrické vedení NN, VN 
Bude v rámci demolic od objektu odpojeno a přepojeno do dočasného rozvaděče pro 
provizorní užívání stavbou během demolic.  
 
Elektrické vedení veřejného osvětlení 
Demolice nemá vliv ani nezasahuje stávající zařízeni Eltodo-Citelum. V areálu 
staveniště se nachází sloup veřejného osvětlení, který bude zachován. 
 
Slaboproud 
Stávající objekt je napojen na veřejnou komunikační síť prostřednictvím účastnických 
rozvaděčů O2 Telefonica. Před demolicí budou rozvodné skříně z fasád sejmuty a 
kabely budou odkopány až na hranici řešeného území, kde budou ukončeny.  
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA 

 OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti 
 
Výstavba a provoz administrativních center smíšeného charakteru mnohdy vykazuje 
následující negativní vlivy na životní prostředí: zábor půdy, nevratné zničení 
ekosystémů na ploše staveniště, nutnost demolic stávajících objektů na ploše 
staveniště, ovlivnění okolní obytné zástavby výstavbou a provozem areálu (hlukem a 
emisemi znečišťujících látek do ovzduší), ovlivnění okolních ekosystémů jak 
výstavbou tak provozem areálu, negativní ovlivnění dopravní situace na silniční síti 
v zájmovém území. 
 
Míra a významnost jednotlivých vlivů je dána konkrétními podmínkami dané lokality. 
V případě posuzovaného záměru je pro významnost vlivů rozhodující lokalizace 
záměru v intravilánu města Českých Budějovic. Nejvýznamnější vlivy lze očekávat na 
hmotný majetek (demolice objektů) a na obyvatele žijící v okolní zástavbě. Naopak 
vlivy na přírodní složky životního prostředí (faunu, flóru, ekosystémy, krajinu) 
nebudou v tomto případě tak významné.  
 
 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo 
 
Během výstavby lze očekávat zvýšení hlučnosti a prašnosti ze stavebních 
mechanismů a z nezbytné dopravy materiálů na a ze staveniště. Tyto negativní vlivy 
nelze vyloučit, lze je pouze do určité míry minimalizovat zařazením příslušných 
opatření do Plánu organizace výstavby (POV) a jejich dodržování při realizaci stavby. 
Nejdůležitějším opatřením v případě výstavby posuzovaného objektu je vyloučení 
provádění hlučných prací (včetně navážení materiálů potřebných pro výstavbu) 
v noční době, tj. od 21.00 do 7.00 hodin. Následují obvyklá opatření jako např. 
používání stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, kropení 
prašných povrchů během výstavby, realizace stavebních prací v co nejkratším 
termínu atd.  
 
Součástí záměru je demolice objektů a některých prvků infrastruktury. V kapitolách 
C.II.7. Hmotný majetek, kulturní památky a B.III.3. Odpady je uveden podrobný popis 
demolovaných objektů a jejich objemy. Zde uvádíme pouze shrnutí předpokládaných 
demolic: objekt školní kuchyně, přístřešek na odpadky, garáž, přípojka kanalizace, 
vodovodu, plynovodu a elektrické energie.  
 
Během provozu bude na obyvatele žijící v okolních obytných objektech působit 
negativně působit hluk z dopravy především do a z parkoviště (navážka zboží, 
příjezd osobních automobilů), hluk z vlastního administrativního centra (chlazení, 
vzduchotechnika) a emise znečišťujících látek do ovzduší ze zdrojů v areálu. Někteří 
obyvatelé mohou negativně pociťovat zvýšený pohyb lidí v lokalitě.  
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Určitým negativem plánovaného záměru je určité navýšení dopravy v lokalitě. Jedná 
se především o ulice Mánesova a Lidická, které jsou dle sčítání dopravy v roce 2005 
v současné době zatíženy následovně: Mánesova ulice celkem 25 299 vozidel (z 
toho 3 671 nákladních) a Lidická ulice celkem 14 736 vozidel (z toho 2 492 
nákladních). Při realizací záměru se očekává přitížení stávajícího uličního skeletu 
celkem o 240 jízd za den, z toho ve špičkové hodině, tj. mezi 7–8 hod celkem 35 jízd, 
v odpolední špičce mezi 16-17 hod 30 jízd. Z hlediska celkových objemů dopravy se 
jedná o navýšení prakticky zanedbatelné a lze konstatovat, že se jedná o hodnoty, 
které jsou v intencích nárůstu objemů dopravy podle růstových koeficientů ŘSD ČR a 
s nimiž počítá dopravní návrh územního plánu města.  
 
V červnu 2008 zpracovala ing. Markéta Hofmanová ze společnosti A.W.A.L. s.r.o. 
světelně technickou studii, ve které vyhodnotila vliv výstavby AC Modrá Hvězda na 
denní osvětlení a proslunění okolních objektů. Ze závěrů studie vyplývá, že před i po 
realizaci záměru budou všechny posuzované místnosti splňovat požadavky na 
minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti dle ČSN 73 0580. Celé znění studie je 
součástí přílohy č.5 oznámení EIA. 
 
Předložený záměr na realizaci administrativního centra Modrá Hvězda bude mít také 
pozitivní vliv na obyvatelstvo. Mezi nejvýznamnější patří nabídka prostorů v blízkosti 
centra pro cca 1000 zaměstnanců a vytvoření přibližně pěti přímých pracovních míst 
v podobě správy a údržby objektu.  
 
Za další pozitivum lze označit vytvoření samostatného odbočovacího pruh vlevo 
z Lidické ulice (od Rožnova) do Mánesovy ulice a kapacitně tak posílit dnes již 
značně zatížený pruh přímo. 
 
 
Vlivy hluku 
 
Pro posouzení hlukové situace v souvislosti s provozem posuzovaného 
administrativního centra byla zpracována akustická studie, zpracovatel Mgr. Radomír 
Mužík, EIA SERVIS s.r.o., České Budějovice (Příloha č. 7), ve které byl použit 
program pro výpočet hluku HLUK+ ver. 7.16 Profi. V programu je implementována 
„Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004“ (publikováno v časopise 
MŽP ČR „Planeta 2/2005“). Uvedená metodika zahrnuje mimo jiné koeficient 
zohledňující předpoklad obměny současného vozového parku za vozidla s nižší 
hlukovou emisí. 
 
Zpracování akustické studie bylo provedeno v souladu s Nařízením vlády o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č.148/2006 Sb. Nejvyšší přípustné 
hodnoty hluku jsou definovány v §11 a v Příloze číslo 3 k tomuto Nařízení. Dle 
uvedeného Nařízení je hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
v závislosti na druhu chráněného prostoru stanoven takto: 
 
 

Druh chráněného prostoru 1* 2 3 4 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 

zdravotnických zařízení včetně lázní 

45 dB 50 dB 55 dB 15 dB 
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Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických 

zařízení včetně lázní 

50 dB 50 dB 55 dB 15 dB 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný 

ostatní venkovní prostor 

50 dB 55 dB 60 dB 20 dB 

*) 1 – tyto hodnoty se použijí pro hluk z veřejné produkce hudby, provozoven služeb a dalších zdrojů 
hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace 

 2 – použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací. 
 3 – použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk 

z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích. 

 4 – použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, 
kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních 
komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru staveb vznikl do 31.prosince 2000.  

 
Pro hluk ze vzduchotechniky, chladících zařízení a provozu dieselagregátu se dle 
uvedené tabulky vztahuje hygienický limit 50 dB. V případě hluku z dopravy 
z napojení administrativního centra na stávající silniční síť bude uplatněn hygienický 
limit rovněž 50 dB (účelová komunikace). Na dopravu po ulici Lidická a Mánesova 
lze vztáhnout limit 60 dB (základní hladina 50 dB + 10 dB korekce). Na ulici 
Mánesova a Lidická lze pro hluk z dopravy uplatnit korekci na starou hlukovou zátěž 
(+20 dB). 
 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá korekce –10 dB. 
V nočních hodinách bude administrativní centrum a tudíž i vzduchotechnické 
a chladící jednotky mimo provoz, hluk z provozu těchto technologických prvků 
v noční době proto nebyl hodnocen.  
 
V případě výpadku elektrické energie dojde k sepnutí dieselagregátu a to bez ohledu 
na denní či noční dobu. Proto je vyhodnocen hluk z provozu dieselagregátu i v noční 
době.  
 
V identifikovaných chráněných prostorech bylo zvoleno celkem 11 výpočtových bodů 
v různých výškách nad terénem (3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 a 24 metrů), které jsou 
zobrazeny v grafické příloze hlukové studie. Jejich prostřednictvím bylo vyhodnoceno 
hlukové zatížení dotčených prostorů. 
 
V akustické studii jsou vyhodnoceny tři modelové situace:  

1) je vyhodnocen stávající hluk z dopravy na Lidické a Mánesově ulici  
2) je vyhodnocen samostatně hluk produkovaný pouze posuzovaným administrativ-

ním centrem, tj. instalovanou vzduchotechnikou, chladícím zařízením a diesel-
agregátem a napojením centra k ulici Lidická, potažmo Mánesova 

3) je vyhodnocena očekávaná celková imisní situace ve zvolených výpočtových 
bodech při zahrnutí následujících zdrojů hluku: a) Lidická ulice 

  b) Mánesova ulice 
  c) dopravní příspěvek AC 
  d) technologie AC 

 
Modelová situace 1 
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku v jednotlivých výškách 
výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce (x - tato výška je již nad posuzovaným 
objektem, výpočet zde proto nebyl prováděn): 
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 hodnota LAeq,T (dB) v jednotlivých výškách výpočtu 

VB 3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 

1 69,8 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 66,9 

2 65,3 65,4 65,6 65,8 65,8 65,3 65,3 63,3 

3 53,9 55,3 56,5 57,5 57,5 57,7 58,5 59,9 

4 62,2 62,8 63,5 63,7 63,7 61,7 x x 

5 60,4 61,7 62,9 63,4 63,4 61,4 x x 

6 59,1 59,7 61,5 61,9 62,1 59,9 x x 

7 58,9 59,4 60,8 61,2 61,3 59,1 x x 

8 54 54,1 54,6 55 55,2 55,6 57 x 

9 60,9 61,6 62 62,1 62,2 62,2 62,3 x 

10 64,3 64,3 64,5 64,6 64,6 64,6 64,6 x 

11 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 x 

 
Z výpočtů vyplývá, že v současnosti se ekvivalentní hladina hluku ve výpočtových 
bodech pohybuje v rozsahu 53,9 – 69,8 dB. Ve většině bodů je tak překročen 
hygienický limit 60 dB pro hluk z dopravy. V tomto případě lze však uplatnit korekci 
na starou hlukovou zátěž +20 dB k základní hladině 50 dB; výsledný hygienický limit 
70 dB není překročen v žádném z výpočtových bodů.  
 
Modelová situace 2 
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku z dopravy spojené 
výhradně s provozem AC Mánes a z provozu vzduchotechniky a chladících zařízení 
v jednotlivých výškách výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce (x - tato výška je 
již nad posuzovaným objektem, výpočet zde proto nebyl prováděn): 
 

  hodnota LAeq,T (dB) v jednotlivých výškách výpočtu 

VB  3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 

1 doprava 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 35 32,2 

 průmysl 33,3 34,4 35,8 37,7 40 42,3 49,2 49,2 

 celkem 37,2 37,7 38,4 39,5 41,2 43 49,3 49,3 

2 doprava 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,5 36,3 

 průmysl 33,3 34,3 35,6 37,5 40 43,4 49,4 49,5 

 celkem 41,5 41,7 41,9 42,5 43,4 45,3 49,9 49,9 

3 doprava 34,4 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 33,8 32 

 průmysl 33 34 35,4 37,3 39,7 42,6 48,4 48,4 

 celkem 36,7 37,2 37,9 39,1 40,8 43,2 48,6 48,5 

4 doprava 39,1 38,7 38,7 38,7 38,7 36 x x 

 průmysl 32,5 33,4 34,6 36,3 38,7 42 x x 

 celkem 39,9 39,8 40,1 40,7 41,7 43 x x 

5 doprava 40,8 40,1 40,1 40,1 40,1 37,6 x x 

 průmysl 32,3 33,1 34,2 35,8 38 41,1 x x 

 celkem 41,4 40,9 41,1 41,5 42,2 42,7 x x 

6 doprava 37,7 37,7 37,8 37,9 38 35 x x 

 průmysl 33,3 34,3 35,5 37 38,6 41 x x 

 celkem 39,1 39,3 39,8 40,5 41,3 42 x x 

7 doprava 32,3 32,2 32,2 32,3 32,3 29,8 x x 

 průmysl 31,1 32,2 33,7 35,9 37,8 40,5 x x 

 celkem 34,7 35,2 36 37,5 38,9 40,8 x x 

8 doprava 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,7 26,9 x 

 průmysl 30,7 31,7 33,2 35,1 37,2 40,2 40,8 x 

 celkem 32,2 33 34,1 35,7 37,6 40,4 41 x 

9 doprava 34,2 34,2 34,3 34,4 34,6 34,7 34,7 x 

 průmysl 30,8 31,8 33,1 35 37,5 42,3 42,9 x 
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 celkem 35,8 36,2 36,7 37,7 39,3 43 43,5 x 

10 doprava 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 x 

 průmysl 30,7 31,6 32,8 34,7 37,1 41,4 42 x 

 celkem 40 40,1 40,3 40,7 41,5 43,5 43,9 x 

11 doprava 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 x 

 průmysl 30,2 31,1 32,3 34 36,1 38,6 39,4 x 

 celkem 37,3 37,5 37,8 38,4 39,3 40,7 41,2 x 

 
Z provedených výpočtů vyplývá, že provoz samotného administrativního centra 
nezpůsobí překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
50 dB v žádném ze zvolených výpočtových bodů. Nejvyšší vypočtená hodnota byla 
vypočtena ve výpočtovém bodě č.2 a činí 49,9 dB. Z rozboru jednotlivých zdrojů 
hluku tohoto výpočtového bodu je zřejmé, že dominantním zdrojem jsou v tomto 
případě chladící zařízení.  
 
Vypočtená výsledná hodnota se pohybuje těsně pod hranicí hygienického limitu, 
proto doporučuji po realizaci záměru a jeho uvedení do provozu provést kontrolní 
měření hluku a v případě jeho překročení provést dodatečná protihluková opatření 
(např. odclonění chladících prvků).  
 
V noční době nebude administrativní centrum v provozu, ovšem v případě výpadku 
elektrické energie dojde k sepnutí dieselagregátu, který bude zdrojem hluku. 
Z výpočtů vyplývá, že nejvyšší vypočtenou hodnotou je 30,0 dB ve výpočtovém bodu 
č.2. a hygienický limit pro noční dobu 40 dB bude při zcela výjimečném nočním 
sepnutí dieselagregátu (tj. při výpadku elektrické energie) se značnou rezervou 
dodržen.  
 
Modelová situace 3 
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku z dopravy po ulici Lidická, 
Mánesova, napojení AC Modrá Hvězda a ze vzduchotechnických a chladících zaří-
zení, při současném běhu dieselagregátu na střeše objektu v jednotlivých výškách 
výpočtu, jsou uvedeny v následující tabulce (x - tato výška je již nad posuzovaným 
objektem, výpočet zde proto nebyl prováděn). Uvedené hodnoty jsou celkové 
(tj. součet hluku z dopravy i ze všech technologických prvků) a současně je pro 
porovnání uvedena ekvivalentní hladina akustického tlaku před realizací záměru 
a proveden rozdíl hodnot (kladná hodnota je nárůst tj. zhoršení hlukových imisí oproti 
současnosti, záporná pokles, tj. zlepšení akustické situace v daném výpočtovém 
bodě): 
 

  hodnota LAeq,T (dB) v jednotlivých výškách výpočtu 

VB  3m 6m 9m 12m 15m 18m 21 m 24m 

1 před realizací 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 66,9 

 po realizaci  69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 66,9 

 rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 před realizací 65,3 65,4 65,6 65,8 65,8 65,3 65,3 63,3 

 po realizaci  65 65 65 65 65 64,5 64,6 62,9 

 rozdíl -0,3 -0,4 -0,6 -0,8 -0,8 -0,8 -0,7 -0,4 

3 před realizací 53,9 55,3 56,5 57,5 57,5 57,7 58,5 59,9 

 po realizaci  51,7 52,3 52,4 52,5 52,8 53,5 55,5 58,4 

 rozdíl -2,2 -3 -4,1 -5 -4,7 -4,2 -3 -1,5 

4 před realizací 62,2 62,8 63,5 63,7 63,7 61,7 x x 

 po realizaci  61,7 62,2 62,2 62,2 62,2 60,4 x x 
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 rozdíl -0,5 -0,6 -1,3 -1,5 -1,5 -1,3 x x 

5 před realizací 60,4 61,7 62,9 63,4 63,4 61,4 x x 

 po realizaci  58,4 59,6 59,7 59,7 59,7 59,6 x x 

 rozdíl -2 -2,1 -3,2 -3,7 -3,7 -1,8 x x 

6 před realizací 59,1 59,7 61,5 61,9 62,1 59,9 x x 

 po realizaci  57,1 57,5 58 58 58,1 56,9 x x 

 rozdíl -2 -2,2 -3,5 -3,9 -4 -3 x x 

7 před realizací 58,9 59,4 60,8 61,2 61,3 59,1 x x 

 po realizaci  57,4 57,6 57,8 57,9 58 56,7 x x 

 rozdíl -1,5 -1,8 -3 -3,3 -3,3 -2,4 x x 

8 před realizací 54 54,1 54,6 55 55,2 55,6 57 x 

 po realizaci  53,4 53,3 53,4 53,6 53,8 54,2 55,5 x 

 rozdíl -0,6 -0,8 -1,2 -1,4 -1,4 -1,4 -1,5 x 

9 před realizací 60,9 61,6 62 62,1 62,2 62,2 62,3 x 

 po realizaci  57,4 58,1 58,1 58,1 58,2 58,3 58,6 x 

 rozdíl -3,5 -3,5 -3,9 -4 -4 -3,9 -3,7 x 

10 před realizací 64,3 64,3 64,5 64,6 64,6 64,6 64,6 x 

 po realizaci  64 64 64 64 64 64 64 x 

 rozdíl -0,3 -0,3 -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 x 

11 před realizací 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 x 

 po realizaci  66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,7 x 

 rozdíl 0 0 0 0 0 0 -0,1 x 

 
Z provedených výpočtů vyplývá, že ve všech výpočtových bodech dojde po realizaci 
záměru ke snížení nebo zachování stávající hlukové imisní situace. Po realizaci 
záměru se ekvivalentní hladina hluku ve zvolených výpočtových bodech bude 
pohybovat v rozsahu 51,7– 69,8 dB. V důsledku výstavby vyššího objektu (pěti až 
šesti podlažní AC Modrá Hvězda) dojde k odclonění některých výpočtových bodů od 
křižovatky ulice Lidická a Mánesova, což je zřetelné ve snížení ekvivalentní hladiny 
hluku v dolní části intervalu o 2,2 dB (současná nejnižší hodnota činí 53,9 dB). 
V některých výpočtových bodech dojde ke snížení ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku až o 5,0 dB (výpočtový bod č.3). 
 
Nejvyšší vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku 69,8 dB bude i po realizaci 
záměru ve výpočtovém bodu č.1, její ovlivnění provozem administrativního centra je 
nulové.  
 
Na tomto místě je nutné zdůraznit, že poslední modelová situace je vypočtena pouze 
pro lepší představu výsledné hlukové situace v lokalitě po realizaci záměru, kde bude 
několik různých zdrojů hluku. Jedním ze zdrojů je hluk z dopravy po stávajících 
komunikacích, dalším je hluk z účelových komunikací zajišťujících přístup 
k posuzovanému objektu a dalším zdrojem jsou vzduchotechnická a chladící zařízení 
a v případě výpadku elektrické energie také náhradní zdroj (dieselagregát) na střeše 
AC Modrá Hvězda. Pro každý zdroj hluku platí jiné hygienické limity a proto výsledný 
součet jednotlivých příspěvků hluku nelze porovnávat s žádným z výše uvedených 
limitů.  
 
V době zpracování akustické studie (červenec 2008) nebylo známé definitivní 
rozmístění jednotlivých vzduchotechnických jednotek, chladících zařízení 
a dieselagregátu na střeše administrativního centra. Po realizaci záměru a jeho 
uvedení do provozu doporučuji provést kontrolní měření hluku. V případě překročení 
hygienického limitu v některém z chráněných venkovních prostorů nebo chráněných 
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venkovních prostorů staveb (50 dB) bude nutné zajistit odpovídající protihluková 
opatření (tlumící prvky VZT, odclonění apod). 
 
Vlivy emisí 
 
Ovlivnění obyvatel emisemi znečišťujících látek do ovzduší během provozu 
administrativního centra je vyhodnoceno v rozptylové studii (Příloha č. 6; zpracovatel 
ing. Petr Dvořák, EKOPOR České Budějovice).  
 
Pro výpočet imisní zátěže znečišťujících látek z uvedených zdrojů na území Českých 
Budějovic v okolí navrhované stavby byl použit matematický model podle Metodické 
příručky Českého hydrometeorologického ústavu Praha “Symos 97” (systém 
modelování stacionárních zdrojů). Příručka úzce navazuje na původní metodiku 
MLVH z roku 1979 "Výpočet znečištění ovzduší pro stanovení technických parametrů 
zdrojů" a dále ji rozpracovává. Dle této metodiky se výpočet imisní zátěže provádí 
pro tři třídy rychlosti větru (1,7 m * sec-1, 5,0 m * sec-1 a 11,0 m * sec-1) v daném 
bodě. Stav atmosféry je respektován rozdělením do 5-ti tříd stability ovzduší. 
 
Uvedená metodika umožňuje stanovit koncentrace škodlivin i v referenčních bodech 
volených ve vzdálenostech menších než 100 m od zdrojů. Není proto třeba již užívat 
modifikované metodiky pro zdroje v zástavbě. 
 
Pro vlastní detailní výpočet byl použit oficiální program firmy IDEA-ENVI s. r. o. – 
SYMOS’97 verze 2003 (V 5.1.3.2) a částečně program „SYMOS'97 v.2006 release 
6.0.2522.25890“ (podle autorů programu poslední platná verze). Součástí programu 
je i sekvence umožňující v případě potřeby přesnější výpočet prachu, s použitím 
pádových rychlostí částic. V této verzi jsou rovněž již provedeny potřebné úpravy 
plně vyhovující požadavkům platné legislativy – prováděcích předpisů k zákonu č. 
86/2002 Sb. v platném znění. 
 
Rozptylová studie hodnotí následující škodliviny: SO2, PM10, NO2, CO, celkové 
uhlovodíky (CxHy) a benzen. Stanoveny jsou maximální krátkodobé koncentrace, 
maximální denní koncentrace, průměrné roční koncentrace a trvání definovaných 
maximálních koncentrací během roku. V následující tabulce uvádíme nejvyšší 
zjištěné hodnoty maximálních denní koncentrací (IHk) sledovaných znečišťujících 
látek (škodlivin) stanovených rozptylovou studií v okolí parkoviště a imisních limitů 
pro ochranu zdraví lidí dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. 
 

škodlivina IHk (μg*m
-3

) Imisní limity (μg*m
-3

) 

  1 h 8 h 24 h rok 

SO2 
0.000524 350  125 50 

PM10 
0.008024 500  50 40 

NO2 
0.003105 200   40 

CO 0.283077 10 000 10 000   

CxHy 
0.066782 1000 (30 min)    

benzen 0.003449 15   5 
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Z tabulky je patrné, že příspěvek provozu administrativního centra k imisním 
koncentracím je hluboko pod hodnotou imisních limitů jednotlivých znečišťujících 
látek. 
 
Závěry rozptylové studie jsou následující: 
 

 V žádném referenčním bodě nedosahují vypočtené maximální imisní 
koncentrace limitů stanovených nařízením vlády č. 597/2006 Sb. 
(případně zrušeným nařízením vlády č. 350/2002 Sb.).  

 V žádném referenčním bodě nedosahují vypočtené maximální imisní 
koncentrace nejvýše přípustných hodnot doporučených Státním 
zdravotním ústavem v Praze v případě látek, pro které nařízení vlády č. 
597/2006 Sb. imisní limity nestanovuje. 

 Studie prokazuje realizovatelnost posuzované stavby z hlediska zatížení 
jejího okolí imisemi v úvahu přicházejících látek. 

 
Rozsah a významnost negativních vlivů realizace posuzovaného záměru na 
obyvatele lze hodnotit jako malou. Důvodem pro toto hodnocení je dodržení jak 
hlukových limitů, tak splnění imisních limitů ve všech referenčních bodech. 
 
 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
 
Zdrojem znečišťování ovzduší bude (a) odvětrání 2 uzavřených pater podzemních 
garáží (1.PP a 2.PP) a (b) doprava zajišťující zásobování objektu. Imisní koncentrace 
znečišťujících látek hodnotí rozptylová studie (Příloha č. 6), výsledky rozptylové 
studie jsou uvedeny v předcházející kapitole oznámení D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo. 
Rozptylová studie prokázala, že provoz administrativního centra nezpůsobí 
překračování imisních limitů znečišťujících látek v ovzduší dle nařízení vlády č. 
597/2006 Sb. 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na ovzduší lze hodnotit jako malý, 
jeho významnost jako malou. 
 
 

D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemí vody 
 

Vlivy na povrchové vody 
 
Odpadní vody z posuzovaného objektu budou odváděny do městské kanalizace a po 
vyčištění v městské ČOV České Budějovice do recipientu, kterým je řeka Vltava. 
Vlivy na recipient se prakticky neprojeví, navýšení objemu čištěných vod v městské 
ČOV ve srovnání se současným stavem bude zanedbatelné. 
 
Dešťové vody z objektu budou odváděny jednotnou městskou kanalizací a dešťovou 
kanalizací, konečným recipientem bude řeka Vltava. Dešťové vody, které budou 
odváděné z areálu administrativního centra prakticky Vltavu neovlivní.  
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Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na povrchové vody lze hodnotit jako 
malý, jeho významnost rovněž jako malou. 
 
 

Vlivy na podzemní vody 
 
Vzhledem k umístění administrativního centra ve stávající zástavbě je možno již 
v současných podmínkách v zájmovém území předpokládat výrazné lokální ovlivnění 
kvality mělkých podzemních vod antropogenní činností. Chemismus podzemních vod 
v oblasti se může v čase rovněž měnit v závislosti na podílu vody infiltrované 
z povrchových toků.  
 
Výkopové práce pro založení projektovaného administrativního objektu dosáhnou 
maximálně do hloubky 7,0 m, projdou celou mocností propustných kvartérních 
štěrkopískových sedimentů, zasáhnou  cca 4,5 – 5,0 m pod hladinu podzemní vody 
mělkého oběhu, je proto nutno počítat s výrazným přítokem podzemní vody do 
stavební jámy. Jeho velikost bude nutné stanovit hydrogeologickými průzkumnými 
pracemi v rámci předpokládaného stavebně geologického průzkumu.  
 
V dosahu možného vlivu přechodného drenážního účinku výkopových prací nejsou 
evidovány žádné jímací objekty kvartérních ani předkvartérních vod. 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na podzemní vody lze hodnotit jako 
střední, jeho významnost jako malou až střední. 
 
 

D.I.4. Vlivy na půdu 
 
Posuzovaný záměr bude realizován v intravilánu města Českých Budějovic. Celková 
zastavěná plocha posuzované stavby je 3 317m² (SO-01-01 3 287 m², SO-01-02 
30 m²), přičemž plocha staveniště bude 7 480 m² a plocha stavebního pozemku 
5 232 m².  
 
Realizace vlastního objektu administrativního centra proběhne na pozemcích 
z kategorie zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha.  
 
Součástí výstavby administrativního centra bude i zřízení pravého odbočovacího 
pruhu z Lidické ulice, který částečně zasáhne do pozemku 222/1. Tento pozemek je 
dle výpisu z katastru nemovitostí veden jako zahrada, tj. pozemek ZPF. Faktický 
současný stav je ovšem takový, že na části pozemku se nachází chodník a na části 
zatravněná plocha. Zřízení odbočovacího pruhu si vyžádá zábor ze zatravněné části 
pozemku v ploše cca 22,2 m². Zábor zemědělské půdy tak bude 22,2 m² (BPEJ 
55 600).  
 
Lesní půda (PUPFL) nebude dotčena.  
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na půdu lze hodnotit jako malý, jeho 
významnost jako malou. 
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D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
Stavební objekty posuzovaného záměru nezasahují do žádného chráněného 
ložiskového území, prognózního zdroje surovin, poddolovaného území, sesuvů a 
svahových deformací. Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů lze 
z hlediska rozsahu hodnotit jako nulové, jeho významnost rovněž jako nulovou. 
 
 

D.I.6. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy 
 
V zájmovém území byl proveden dendrologický průzkum a hodnocení dřevin 
(Ing. Pavel Popela, březen 2008, Příloha č. 5). Bylo vymapováno 32 dřevin, z toho ke 
kácení je navrženo celkem 18  dřevin (10 stromů a 8 keřů). 
 
Ke kácení jsou navrženy dřeviny pod čísly 1, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 20, 22, 25, 27, 
28, 29, 30, 31, 32 včetně veškeré keřové výsadby (č.1, 6,9,13,20,22,25,27). Stromy 
pod číslem 3 a 16 jsou ve špatném zdravotním stavu, ostatní stromy jsou 
navrhovány ke kácení z důvodu umístění stavby a provedení stavebních úprav 
spočívajících ve vybudování nových zpevněných a zatravněných ploch. 
 
Zachovány zůstávají všechny stromy mimo navrhovanou budovu, které jsou 
v přijatelném zdravotním stavu. Pro stromy č.14 a 26 jsou v budově ponechány 
prostory, aby je bylo možné zachovat. U těchto stromů je nezbytné dodržet 
v průběhu stavby ochranná opatření proti jejich poškození.  
 
K přesazení jsou navrženy stromy pod čísly 15, 17, 18 a 19. Jedná se o mladé 
výsadby, u kterých by přesazení mělo proběhnout bez problémů. Přesazení stromů 
je možné realizovat na pozemku, do prostoru zelené plochy před vstupem do nově 
navrhované budovy. 
 
Součástí dendrologického průzkumu je i návrh budoucí zeleně a zahradních úprav: 
 

Plochy zeleně na rostlém terénu v celé řešené ploše = 1412 m² 
Plochy zeleně na konstrukci =  118 m² 
 
Počet zachovávaných stromů =   10 ks 
Počet přesazovaných stromů =   4 ks 
Počet stromů nově vysazovaných =  22 ks 

 
Z uvedeného vyplývá, že po realizaci záměru bude v zájmovém území více stromů 
než v současnosti.  
 
Nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny a jeho výskyt lze prakticky vyloučit. Rozsah vlivu realizace 
posuzovaného záměru na flóru lze hodnotit jako střední, jeho významnost jako 
malou. 
 
Na zájmové ploše lze předpokládat pouze výskyt synantropních druhů. Nebudou 
dotčeny žádné zvláště chráněné druhy živočichů. Rozsah vlivu realizace 
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posuzovaného záměru na faunu lze hodnotit jako malý, jeho významnost jako malou 
(až zanedbatelnou). 
 
Vlivy na ekosystémy budou zanedbatelné, dotčeny budou pouze plochy s nízkým 
stupněm ekologické stability.  
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na flóru, faunu a ekosystémy lze 
hodnotit jako malý, jeho významnost jako malou až střední. 
 
 

D.I.7. Vlivy na krajinu, chráněná území a ÚSES 
 
Posuzovaný záměr bude realizován v intravilánu města České Budějovice. Nebudou 
dotčena žádná zvláště chráněná území a žádná území systému Natura 2000 dle 
zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nebude přímo dotčen žádný 
prvek ÚSES (biocentrum nebo biokoridor, Příloha č. 3). Krajinný ráz nebude dotčen 
(pokud lze vůbec o krajinném rázu v zastavěných územích obcí a měst uvažovat).  
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na krajinu, ÚSES, chráněná území 
a Evropsky významné lokality (NATURA 2000) lze hodnotit jako malý (případně 
nulový), jeho významnost jako malou (případně nulovou). 
 
 

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
Navržené administrativní centrum nezasahuje do MPR města České Budějovice ani 
do jeho ochranného pásma. Na území určeném k zástavbě centrem se nenacházejí 
žádné objekty spadající pod památkovou ochranu, ani s nimi dotčené pozemky 
nesousedí. Přesto při provádění zemních prací nelze vyloučit odkrytí archeologických 
nálezů. 
 
V rámci výstavby nového administrativního centra budou odstraněny objekty 
nefunkční školní jídelny (v ploše cca 492 m²), přístřešek na odpadky (v ploše 
cca 32 m²), a provizorní plechové garáže (v ploše cca 17 m²). Celková plocha 
objektů určených k demolici je tedy cca 541 m².  
 
Součástí demolic bude i odstranění stávajících přípojek sítí, příprava staveniště na 
stávajících zpevněných plochách v západní části areálu vč. zřízení staveništních 
přípojek vody a elektřiny.  
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na hmotný majetek lze hodnotit jako 
střední, jeho významnost také jako střední.  
 
 
 

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Z hlediska velikosti zasaženého území je možné posuzovaný záměr hodnotit jako 
relativně malý - bodový 
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Provozem objektu administrativního centra nebude přímo negativně ovlivněn žádný 
obyvatel. Jak vyplývá z výsledků hlukové a rozptylové studie, budou dodrženy platné 
hygienické limity. Nárůst dopravy vyvolané provozem administrativního centra 
způsobí zanedbatelný nárůst hlukových imisí na přilehlé silniční síti.  
 
 
 

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 

 přesahujících státní hranice 
 
Posuzovaný záměr „Administrativní centrum MODRÁ HVĚZDA“ nebude vykazovat 
žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.  
 
 
 

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 

kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
V dalších fázích přípravy záměru doporučujeme realizovat následující opatření: 
 

Fáze přípravy záměru 
 
1. Záměr realizovat dle dokumentace pro územní řízení (DÚR) „ADMINISTRATIVNÍ 

CENTRUM MODRÁ HVĚZDA“, zpracovatel CMC architects, a.s., květen 2008. 
 
2. Zpracovat plán organizace výstavby (POV). V POV budou navržena opatření 

k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a obyvatele během výstavby: 
používání stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, kropení 
prašných povrchů během výstavby, vyloučení provádění hlučných prací v noční 
době od 21.00 do 7.00 hodin atd. Součástí POV bude havarijní řád pro případ 
úniku ropných látek na staveništi. 

 
3. Zajistit přesazení mladé výsadby dřevin, vedených v dendrologickém průzkumu 

pod čísly 15,17,18,19. 
 
4. V rámci stavebně-geologického průzkumu prověřit, zda se v dosahu 

přechodného drenážního účinku výkopových prací nenachází jímací objekty 
kvartérních nebo předkvartérních vod. V případě jejich zjištění posoudit možnost 
jejich kvantitativního a kvalitativního ovlivnění zemními pracemi. 

 
 

Fáze realizace 
 
5. Stavební práce provádět podle plánu organizace výstavby (POV).  

 
6. Stavební mechanismy a nákladní automobily udržovat v odpovídajícím 

technickém stavu. Pravidelnou kontrolou techniky i staveniště předcházet 
haváriím způsobeným únikem ropných látek. 
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7. V případě úniku ropných látek na staveništi postupovat v souladu s havarijním 

řádem, sanace havárie svěřit odborné firmě. 
 
8. Kácení dřevin provádět v době vegetačního klidu. 
 
9. Kmeny stromů v bezprostřední blízkosti výkopu a v manipulačním prostoru 

výkopové mechanizace obednit do výšky alespoň 2 m. Bednění se musí vůči 
kmenu vypolštářovat a nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. 

 
10. Větve stromů v místech pohybu mechanizace vyvázat nahoru. Místa úvazků je 

vypodložit vhodným materiálem (např. jutovou bandáží). 
 
11. Hloubení výkopů v blízkosti kořenového systému stromů provádět ručně. 

Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. 
Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možno přerušit jen hladkým řezem. 
Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými 
stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit prostředky k 
ošetření ran. V případě provádění výkopových prací v termínu od 1. 11. do 31. 3. 
je nutno kořeny chránit před promrznutím např. silnou vrstvou geotextilie. 
Nejvhodnější termín pro provádění výkopových prací vzhledem k vegetačním 
nárokům dřevin je po opadu listů do příchodu mrazů větších jak -5° C a na jaře 
po skončení mrazového období max. do poloviny dubna.  V případě dlouhodobě 
odkrytého výkopu je nutné chránit kořeny před vysycháním. 

 
12. Ostatní nespecifikované opatření při provádění stavby se budou řídit podle ČSN 

83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 
13. Náhradní zdroj elektrické energie (dieselagregát) umístit do zděné nástavby 

o tloušťce zdi cca 30 cm v co největší vzdálenosti od obytných objektů. 
 
14. Při demolici objektů minimalizovat hlučnost a prašnost v průběhu bourání. 
 
15. V případě odkrytí archeologických nálezů postupovat v souladu se zákonem 

č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.  
 
 

Fáze provozu 
 
16. Během zkušebního provozu vzduchotechniky a chladících zařízení měřením 

stanovit hlukové zatížení na fasádách obytných částí komplexu a na základě 
výsledků navrhnout a realizovat odpovídající protihluková opatření. 

 
 
 

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které 

se vyskytly při specifikaci vlivů 
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Podklady předložené oznamovatelem (Dokumentace k územnímu rozhodnutí) lze 
hodnotit jako dostatečné pro identifikaci a vyhodnocení očekávaných vlivů na životní 
prostředí a pro zpracování oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
Posuzovaný záměr je předložen a vyhodnocen v jedné variantě. 
 
 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  
 
K oznámení jsou přiloženy následující přílohy: 
 

1. Turistická mapa, 1 : 50 000 
2. Vodohospodářská mapa, 1 : 50 000 
3. Územní systém ekologické stability 
4. Plán města, MPR, významné krajinné prvky, 1 : 10 000 
5. Podklady převzaté od oznamovatele 
6. Rozptylová studie 
7. Akustická studie 
8. Hydrogeologické posouzení 
9. Fotodokumentace 
10. Vyjádření příslušného stavebního úřadu  
11. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č.114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny (vliv záměru na území soustavy NATURA 2000) 
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G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 

Oznamovatel: Jasminum s.r.o. 
 Na Příkopě 1096/21 
 110 00 Praha 1  
 

Zástupce oznamovatele: Ing. Tomáš Morava PhD. 
  
 oznamovatele zastupuje: 
 MAURING spol. s r.o. 
 Čechova 20/278 
 370 01 České Budějovice 
 

Název záměru Administrativní centrum MODRÁ HVĚZDA České 
Budějovice 

 

Kapacita záměru Posuzovaný záměr představuje výstavbu 
administrativního centra „MODRÁ HVĚZDA“ v centru 
města České Budějovice v jihozápadním rohu 
křižovatky ulic Lidická a Mánesova. Celková 
zastavěná plocha bude 3 317 m². Hrubá užitná plocha 
objektu bude 16 100 m², z toho plocha parkování – 
5 610 m². Objekt bude mít 2 podzemní a 6 nadzem-
ních pater.  

 

Umístění záměru kraj:  Jihočeský 
 obec:  město České Budějovice 
 k.ú.: České Budějovice 7 
 
Administrativní centrum „Modrá Hvězda“ je navrženo do lokality jihozápadní části 
křižovatky ulic Mánesova a Lidická a bude se jednat o budovu s využitím především 
pro administrativní účely, doplňující funkcí budou obchodní plochy. 
 
V rámci výstavby nového administrativního centra budou odstraněny objekty 
nefunkční školní jídelny, přístřešek na odpadky, provizorní plechové garáže 
a stávající přípojky sítí. Součástí demolic je příprava staveniště na stávajících 
zpevněných plochách v západní části areálu vč. zřízení staveništních přípojek vody a 
elektřiny. Demolice bude provedena v jedné fázi.  
 
Navrhovaná stavba nemá výrobní charakter, jedná se o provoz administrativního 
zařízení s obchodními plochami v parteru. Hlavní vstup do objektu je směrován 
z východní strany z ulice Lidická. 
 
Objekt je navržen jako objemově členitý, pěti až šesti podlažní solitérní objekt, 
nepřekračující výšku okolních objektů a gradující směrem k nároží. Součástí projektu 
jsou dva stavební objekty – objekt SO.01.01, který představuje vlastní administrativní 
zařízení s obchodními plochami v parteru včetně vjezdové rampy do garáží 
a podzemní garáže a objekt SO.01.02 - sklad odpadků. 
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Administrativní zařízení s obchodními plochami v parteru je umístěno ve středu 
pozemku. Hlavní budova je jedním celkem, tvořený objektem s výškově rozdílnými 
hmotami ve tvaru U, nižší pětipodlažní a vyšší šestipodlažní částí, uvnitř s velkým 
ústředním prostorem venkovního atria. Součástí objektu je také vjezdová rampa do 
garáží samostatně umístěná na terénu a dvě podzemní podlaží garáží. Hlavní objekt 
včetně vjezdové rampy a podzemních garáží je umístěn na nepravidelném půdorysu 
o ploše cca 65m x 72m.  
 
V přízemí objektu se vstupem z ulice Lidická jsou ve střední části umístěna vstupní 
lobby kanceláří a cafe. Ze vstupních lobby jsou přístupné recepce kancelářských 
prostor , cafe, atrium a výtah do garáží. Vstup do cafe má též samostatný vstup 
z parteru. V přízemí jižní části objektu jsou umístěny kancelářské prostory 
s komunikačním jádrem a sociálním zázemím, v přízemí severní části objektu jsou 
umístěny kancelářské prostory s komunikačním jádrem a obchodní plochy. Obchodní 
plochy mají samostatné vstupy z parteru. Ve 2 - 5.NP jsou umístěny kancelářské 
plochy. V části 6NP jsou navrženy prostory pro technologická zařízení.  
 
Střechy jižní a severní části objektu jsou rovné, střecha střední části je navržena se 
sklonem a vyrovnává rozdíl mezi 5 a 6NP.  
 
Parkování vozů bude umožněno ve dvou podzemních parkovištích o celkové 
kapacitě 112 parkovacích míst a na ploše stávajícího povrchového parkoviště, kde 
bude zachováno 10 parkovacích míst. Vjezd a výjezd automobilů z podzemních 
parkovišť bude probíhat z/do ulice Lidická, z povrchového parkoviště (10 parkovacích 
míst) z/do ulice Mánesova. Čtyři doplňková parkovací místa budou zřízena jako 
podélné stání v Lidické ulici.  
 
Hrubá podlažní plocha a navrhované percentuální rozložení funkcí je následující:  
 

Kanceláře 9141 m² (Objekt SO.01.01) 56,8 % 
Cafe/bar 150 m² (Objekt SO.01.01) 0,9 % 
Obchodní plochy 635 m² (Objekt SO.01.01) 3,9 % 
Garáže 5610 m² (Objekt SO.01.01) 34,8 % 
Technické prostory 533 m² (Objekt SO.01.01) 3,3 % 
Sklad odpadků 31 m² (Objekt SO.01.02) 0,2 % 

 
Areál administrativního centra bude napojen na městský vodovod, městskou 
kanalizaci, el. vedení a telefonní rozvody. Zemní plyn nebude k objektu připojen. 
Veškerá technická infrastruktura nezbytná pro provoz je v lokalitě k dispozici. 
Stávající rozvody sítí napojujících stávající objekty budou odstraněny, pro potřeby 
administrativního centra Mánes budou vybudovány přípojky nové.  
 
Objekt administrativního centra bude zásobován teplem pro vytápění a ohřev 
větracího vzduchu z předávací stanice napojené na CZT společnosti Teplárna České 
Budějovice, a.s. 
 
Během provozu může na obyvatele žijící v okolních obytných objektech negativně 
působit hluk z dopravy (navážka zboží, příjezd zaměstnanců či zákazníků), hluk 
z vlastního administrativního centra (VZT či chladící zařízení) a emise znečišťujících 
látek do ovzduší ze zdrojů v areálu. Pro zjištění těchto vlivů byly zpracovány 
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Rozptylová a Akustická studie. 
 
Z výsledků Akustické studie vyplývá, že provoz administrativního centra nezpůsobí 
překročení hygienického limitu pro denní dobu 50 dB v žádném z výpočtových bodů. 
Nárůst dopravy vyvolané provozem administrativního centra nezpůsobí žádný nárůst 
hlukových imisí na přilehlé silniční síti. Během zkušebního provozu vzduchotechniky 
se v Návrhu stanoviska doporučuje měřením prověřit hlukové zatížení na fasádách 
obytných částí komplexu. V případě zjištěného překročení navrhnout a realizovat 
odpovídající protihluková opatření. 
 
Rozptylová studie hodnotí následující škodliviny: SO2, PM10, NO2, CO, celkové 

uhlovodíky (C) a benzen. Stanoveny byly maximální krátkodobé koncentrace, 
maximální denní koncentrace, průměrné roční koncentrace a trvání definovaných 
maximálních koncentrací během roku. V žádném referenčním bodě nedosahují 
vypočtené koncentrace limitů stanovených nařízením vlády č. 597/2006 Sb. U látek, 
pro které nejsou krátkodobé limitní imisní koncentrace stanoveny, nepřekračují 
vypočtená maxima ani limity dlouhodobější, 8 hodinové, či 24 hodinové. 
 
Vzhledem k založení objektu přibližně 7,00 m pod úroveň stávajícího terénu, 
tzn. cca 4,5 – 5,0 m pod hladinu podzemní vody, je v Návrhu stanoviska doporučeno 
v rámci stavebně-geologického průzkumu prověřit, zda se v dosahu přechodného 
drenážního účinku výkopových prací nenachází jímací objekty kvartérních ani 
předkvartérních vod. V případě jejich zjištění je nezbytné posoudit možnost jejich 
kvantitativního a kvalitativního ovlivnění zemními pracemi. 
 
Součástí záměru je demolice několika objektů. Odstraněny budou objekty nefunkční 
školní jídelny, přístřešek na odpadky, provizorní plechové garáže a stávající přípojky 
sítí. Součástí demolic je příprava staveniště na stávajících zpevněných plochách 
v západní části areálu vč. zřízení staveništních přípojek vody a elektřiny. 
 
V zájmovém území byl proveden v březnu 2008 dendrologický průzkum a hodnocení 
dřevin (Ing. Pavel Popela). Bylo vymapováno 32 dřevin, z toho ke kácení je navrženo 
celkem 18 dřevin (10 stromů a 8 keřů). Přesazeny budou čtyři stromy, zachováno 
jich zůstane 10, nově bude vysazeno 22 stromů.  
 
Během demoličních, výkopových a stavebních prací je nutné zajistit pro 
ponechávané dřeviny odpovídající ochranu: ruční provádění výkopů v blízkosti 
kořenového systému stromů, obednění kmenů a vyvázání spodních větví do výšky 
tak, aby byl zajištěn průjezd mechanizace pod stromy bez poškození části stromů. 
 
Realizace vlastního objektu administrativního centra proběhne na pozemcích 
z kategorie zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha.  
 
Součástí výstavby administrativního centra bude i zřízení pravého odbočovacího 
pruhu z Lidické ulice, který částečně zasáhne do pozemku 222/1. Tento pozemek je 
dle výpisu z katastru nemovitostí veden jako zahrada, tj. pozemek ZPF. Faktický 
současný stav je ovšem takový, že na části pozemku se nachází chodník a na části 
zatravněná plocha. Zřízení odbočovacího pruhu si vyžádá zábor ze zatravněné části 
pozemku v ploše cca 22,2 m², zábor zemědělské půdy tak bude 22,2 m² (BPEJ 
55 600).  
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Lesní půda (PUPFL) nebude plánovaným záměrem dotčena. 
 
Vlivy na půdy, horninové prostředí, faunu, ZCHÚ a krajinu byly vyhodnoceny jako 
malé, případně zanedbatelné. 
 
Celkově jsou negativní vlivy realizace záměru „Administrativní centrum Modrá 
Hvězda“ na jednotlivé složky životního prostředí vyhodnoceny jako akceptovatelné. 
Pro minimalizaci vlivů na životní prostředí a obyvatele jsou navržena příslušná 
opatření. 
 
 
 

H. PŘÍLOHA 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace je součástí přílohové části (Příloha č.10) 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č.114/1992 Sb. v platném 
znění je součástí přílohové části (Příloha č.11).  
 
 
 

I. ZÁVĚR 
 
Z výsledků uvedených v oznámení vyplývá, že negativní vlivy realizace záměru 
„Administrativní centrum Modrá Hvězda“ na jednotlivé složky životního prostředí jsou 
akceptovatelné za podmínky realizace opatření uvedených v kapitole D.IV. Opatření 
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. 
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ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ 
 
 

Zpracovatel oznámení: 
 
 RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc., EIA SERVIS s.r.o., České Budějovice 

držitel autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. 
osvědčení č.j. 2721/4692/OEP/92/93 ze dne 11.2.1993 

 

Adresa zpracovatele oznámení: 
 
 EIA SERVIS s.r.o. 
 U Malše 20 
 370 01 České Budějovice 
 tel.: 386354 942 
 

Spolupráce: 
 

Ing. Alexandra Čurnová, EIA SERVIS s.r.o., Č. Budějovice 
Mgr. Radomír Mužík, EIA SERVIS s.r.o., Č. Budějovice 
Mgr. Pavla Dušková, EIA SERVIS s.r.o., Č. Budějovice 
Mgr. Alexandra Riegertová, EIA SERVIS s.r.o., Č. Budějovice 
Ing. Petr Dvořák, EKOPOR, Č. Budějovice 
RNDr. Marcel Homolka, Hydroprůzkum s.r.o., Č.Budějovice 

 
 
 
V Českých Budějovicích 8. července 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EIA SERVIS s.r.o. 
 RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc. 
 zpracovatel oznámení 


