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ÚVOD 
 
Předmětem předkládaného oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů je záměr výstavby polyfunkčního objektu na místě stávající 
servisní telekomunikační budovy ve výseči Pražské a Pekárenské ulice v Českých 
Budějovicích. 
 
Podkladem pro zpracování oznámení je architektonická studie „IGY 2 – České 
Budějovice“, zpracovatel Ateliér 8000 spol. s r.o., únor 2012.  
 
Dle platného územního plánu je řešené území samostatným makroblokem SKOL-1, 
zastavitelné území s charakterem smíšeného kolektivního bydlení ve vnitřním městě. 
Územní plán je upřesněn regulačním plánem RPn „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“, 
kde byly požadavky na způsob využití doplněny a upřesněny (zhotovitelem RP byl 
Ing. arch. Zdeněk Urbanec) závaznou vyhláškou OZV č. 11/2005. V regulačním 
plánu bylo řešené území označeno kódem 1.3.2.002.004 „Lokalita za poliklinikou“. 
Podrobně problematiku vymezují územně plánovací podklady a krycí listy lokality.  
 
Navrhovaná stavba nemá výrobní charakter, jedná se o provoz polyfunkčního 
objektu, který slučuje následující funkce: 
 
 • parkování, zásobování 
 • obchodní plochy 
 • služby 
 • další doprovodné funkce 
 
Vzhledem k lokalizaci objektu polyfunkčního centra uvnitř intravilánu města České 
Budějovice je v předkládaném oznámení věnována maximální pozornost možnému 
ovlivnění obyvatel (veřejného zdraví). 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:  IGY 2 CB, a.s. 
 
A.2. IČO: 241 52 561 
 
A.3. Sídlo firmy:  IGY 2 CB, a.s. 
 Pohořelec 113 
 118 00 Praha 1 
 
A.4. Oprávn ěný zástupce oznamovatele:  Atelier 8000 spol. s r.o. 
 Radniční 7 
 370 01 České Budějovice 
 oznamovatele zastupuje: 
 Ing. arch. Pavel Mařík, prokurista 

společnosti 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 
 
B.I. Základní údaje 
 
B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení dle p řílohy č. 1 
 IGY 2 – České Budějovice  
  
 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 zám ěru Posuzovaný záměr představuje výstavbu 

polyfunkčního objektu „IGY 2 – České Budějovice“ 
v centru města České Budějovice na místě 
telekomunikační budovy na Pražské třídě a přilehlých 
pozemcích v Českých Budějovicích. Celková plocha 
řešeného území je 6 944 m2, z toho zastavěná plocha 
bude 5003 m2. Objekt bude mít 5 nadzemních podlaží, 
podzemní patra nejsou plánována. Kapacita 
parkoviště bude cca 188 parkovacích stání.  

 
B.I.3. Umíst ění záměru kraj:  Jihočeský 
 obec:  město České Budějovice 
 k.ú.: České Budějovice 3 
 
B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 
 
Posuzovaným záměrem je vybudování polyfunkčního objektu na místě stávající 
telekomunikační budovy na Pražské třídě a přilehlých pozemcích v Českých 
Budějovicích. Po demolici určených objektů (telekomunikační budova a reklamní 
pylon pro IGY), inženýrských sítí, odstranění drobných staveb na dotčených 
pozemcích (zídky, přístřešky, zpevněné plochy apod.) a po vykácení určených 
dřevin bude pozemek prostý všech překážek. Celková plocha řešeného území je 
6944 m2, zastavěná plocha polyfunkčním objektem bude v úrovni průniku budovy 
s terénem 5003 m2, zastavěná plocha včetně přesahujících částí objektu a rampy 
bude 6 349 m2. 
 
Předpokládaný odhad denní návštěvnosti je cca 7 500 návštěvníků.  
 
Podstatným hlediskem návrhu je hledání optimálního měřítka hmot objektu vzhledem 
k okolnímu zastavěnému stabilizovanému prostoru města. Parcela je situována 
v bývalém srdci starých Českých Budějovic a prošla složitým stavebním vývojem až 
k dnešnímu poněkud nesourodému stavu. Nový objekt reaguje na současnou situaci 
s cílem navržení silného, kvalitního městotvorného objektu, který svým provozem 
i charakterem posílí všechny důležité vztahy a děje, které této části města náleží.  
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Podstatným prvkem návrhu je nároží ulic Pekárenská a Pražská, které je navrženo 
tak, aby byl umožněn pohled dovnitř obchodní pasáže, a to v každém podlaží, velmi 
atraktivním prvkem bude rovněž dvojice lávek propojujících novou stavbu s OC IGY, 
z nichž v západní bude umístěn kavárenský provoz. 
 
Architektonický návrh je ovlivněn okolními stavbami (IGY, Clarion Congress Hotel) 
a vychází z poměrně jednoduchého hmotového řešení. Základní tvar stavby je patrný 
v 1. a 4. nadzemním podlaží - tato hmota je ve 2. a 3. nadzemním podlaží doplněna 
vykonzolovaným prstencem, který je na nároží prolomen proskleným kubusem. 
Výrazným výtvarným prvkem bude i rampa do 4. nadzemního podlaží, která svou 
délkou a tvarem vnese do bloku potřebné napětí. 
 
Posuzovaný objekt má celkem čtyři nadzemní podlaží a střechu s možností 
parkování. Podzemní podlaží není navrženo. Posuzovaný polyfunkční objekt slučuje 
následující funkce: 
 
 • parkování, zásobování 
 • obchodní plochy 
 • služby 
 • další doprovodné funkce 
 
Navrhovaný objekt má tři obchodní podlaží, protnuté pasáží v západovýchodním 
směru, v přízemí jsou navrženy dva vstupy (z Pekárenské ulice a z nároží), na úrovni 
2. nadzemního podlaží je objekt spojen se stávajícím obchodním centrem IGY (dále 
jen OC IGY) dvojicí lávek. Čtvrté nadzemní podlaží a střecha objektu je pak určena 
pro parkování zákazníků. Toto parkoviště bude obsluhováno prostřednictvím rampy 
napojené na ulici F. Šrámka.  
 
Záměr využití dotčeného území pro výstavbu polyfunkčního objektu je řešen jako 
celek a nepředpokládá se kumulace s jinými záměry v místě.  
 
 
B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby záměru a jeho umíst ění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních d ůvodů pro jejich výb ěr, resp. odmítnutí 
 
V předmětné lokalitě se v současné době nachází bývalá servisní telekomunikační 
budova, která byla realizována mezi lety 1986 až 1990. Jedná se o poměrně 
mohutný třípatrový objekt, v jehož přízemí je v současné době umístěna Dobrá 
jídelna, ostatní prostory objektu jsou nevyužívané.  
 
Cílem záměru je posílit funkční vazby a vztahy v území a doplnit uliční frontu Pražské 
ulice o hodnotný objekt, který podpoří přeměnu Pražské třídy z periferní ulice 
v městskou třídu. Navrhovaný objekt vyplňuje severovýchodní část makrobloku, který 
je vymezen ulicí Pražskou, ulicí Pekárenskou a objektem telekomunikační budovy 
TKB, dopravní obsluha je pak řešena z ulice F. Šrámka.  
 
Výstavba nového polyfunkčního centra byla navržena v jedné variantě.  
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Příprava záměru prošla od prvotní myšlenky do současné podoby celou řadou změn, 
které by bylo možno považovat za dílčí varianty. Jejich kompletní výčet by přesáhl 
rámec předkládaného oznámení, proto uvádíme jen tři významné, v minulosti 
zvažované varianty: 
 

1) Umístění sálů multikina na střechu objektu. Tato varianta byla na základě 
technicko-ekonomického prověření z další přípravy záměru opuštěna.  

 
2) Propojení stávajícího obchodního centra IGY s navrhovaným objektem 

prostřednictvím přemostění Pekárenské ulice v celé šíři navrhované stavby. 
Tato možnost byla nahrazena dvojicí subtilnějších lávek navazujících na 
prostor pasáže OC IGY. 

 
3) Byla zvažována varianta vytápění navrhovaného objektu prostřednictvím plynu 

(plynová kotelna). V návrhu je nyní uvažováno pouze s napojením na systém 
centrálního zásobování teplem z místní teplárny. 

 
Záměr investora vybudovat ve zvolené lokalitě polyfunkční objekt je dle vyjádření 
Stavebního úřadu Magistrátu města České Budějovice ze dne 25.7.2012 v souladu 
s územně plánovací dokumentací (Příloha č.7). 
 
B.I.6. Stru čný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Podkladem pro zpracování předkládaného oznámení je Architektonická studie „IGY 2 
– České Budějovice“, zpracovatel Ateliér 8000 spol. s r.o., únor 2012. Tento podklad 
ověřuje možnost propojení nového objektu se stávajícím Obchodně společenským 
centrem IGY.  
 
Současný stav 
V současnosti je v řešeném území umístěna servisní telekomunikační budova (TKC), 
která byla realizována mezi lety 1986 až 1990. Jedná se o objekt se třemi 
nadzemními podlažími, v části je realizován suterén. Původně byla budova využita 
pro kancelářský provoz, který poskytoval servis starší telekomunikační budově ležící 
východním směrem (TKB). Vzhledem k vývoji telekomunikačních technologií ztratila 
TKC svůj význam, kancelářské provozy byly přesunuty do objektu TKB. Nyní je 
v bodově TKC umístěn pouze gastronomický provoz „Dobré jídelny“, jinak je budova 
prázdná.  
 
Dalšími objekty umístěnými na pozemku jsou především reklamní pylon pro IGY, 
který ovšem nemá základovou konstrukci, kolostav pro zaměstnance TKB a prvky 
drobné architektury. Tyto objekty budou stejně jako budova TKC odstraněny v rámci 
přípravy území. Rovněž bude nezbytné odstranit stromy v severozápadní části 
řešeného území. Vzhledem k tomu, že objekty TKB a TKC byly provozovány 
společně, byly navzájem propojeny sítěmi technické infrastruktury. Nyní bylo 
připojení objektu TKB upraveno tak, aby budova byla schopna samostatného 
provozu. V rámci přípravy území bude nutno dořešit zbylé sítě technické 
infrastruktury umístěné v řešené lokalitě, které jsou nyní vedena jako věcná 
břemena. Rušení nebo překládání sítí bude součástí dokumentace pro umístění 
stavby (DUR). Odstranění budovy TKC bude řešeno v rámci samostatné 
dokumentace bouracích prací a realizace bude provedena odbornou firmou.  
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Architektonické řešení stavby 
Navrhovaný objekt respektuje uliční frontu nastavenou obchodním centrem IGY, a to 
jak z pohledu Pražské ulice, tak i v Pekárenské, kde je fasáda navrhované stavby 
rovnoběžná s fasádou OC IGY. Vzhledem k okolním vazbám je navržen i hlavní 
vstup do objektu, který akcentuje nově vytvořené nároží ulic Pekárenská a Pražská.  
 
Aby nedocházelo ke zhoršení dopravní situace v území, je vjezd do parkoviště pro 
zákazníky a pro zásobování umístěn do ulice F. Šrámka. Navrhovaný objekt má tři 
obchodní podlaží, protnuté pasáží v západovýchodním směru, v přízemí jsou 
navrženy dva vstupy (z Pekárenské a z nároží), na úrovni 2. nadzemního podlaží je 
objekt spojen s OC IGY dvojicí lávek. Čtvrté nadzemní podlaží a střecha objektu je 
pak určena pro parkování zákazníků. Toto parkoviště bude obsluhováno 
prostřednictvím rampy napojené na ulici F. Šrámka.  
 
Architektonický návrh je ovlivněn okolními stavbami (IGY, Clarion Congress Hotel) 
a vychází z poměrně jednoduchého hmotového řešení. Základní tvar stavby je patrný 
v 1. a 4. nadzemním podlaží, tato hmota je ve 2. a 3. nadzemním podlaží doplněna 
vykonzolovaným prstencem, který je na nároží prolomen proskleným kubusem. 
Výrazným výtvarným prvkem bude i rampa do 4. nadzemního podlaží. 
 
Konstrukční řešení stavby 
Objekt je navržen jako železobetonový skelet. Vzhledem k charakteru stavby 
a inženýrsko geologickým poměrům místa stavby je navrženo založení objektu na 
železobetonových širokoprofilových pilotách v místech sloupů a stěn horní 
stavby.Nosná konstrukce bude tvořena stropními deskovými konstrukcemi 
s přiznanými průvlaky, příp. hlavicemi. Svislé konstrukce zastupují sloupy a stěny, 
které kolem komunikačních prostorů vytváří ztužující jádra zajišťující prostorovou 
tuhost objektu. Modulově je objekt rozdělen převážně v rastru 8,1 m x 8,1 m. 
 
Budova bude dilatována na jednotlivé dilatační části. V nosné konstrukci bude 
velikost sloupů odstupňována podle zatížení v jednotlivých podlažích, mimo 
exponovaného prostoru pasáže. 
 
Z důvodu urychlení výstavby je uvažováno s využitím prefabrikace železobetonových 
prvků (sloupy, ploché průvlaky, filigránové stropní panely, schodišťová ramena, atd.), 
atypické části budou monolitické. 
 
Provozní řešení stavby 
Hlavní vstup do objektu je situován do nároží Pražská – Pekárenská na úrovni 
chodníku, tedy prvního nadzemního podlaží. Tento vstup je doplněn vstupem 
z Pekárenské ulice, který je umístěn v blízkosti zastávky MHD. Oba vstupy ústí do 
centrálního prostoru pasáže, která je ve všech třech nadzemních podlažích 
lemována pronajímatelnými jednotkami určenými pro obchody a služby. Všechna 
podlaží jsou vzájemně propojena dvojicí eskalátorů a panoramatickým výtahem.  
 
Druhé nadzemní podlaží je ve dvou místech propojeno prostřednictvím lávek 
s OC IGY. Obě lávky ústí přímo do centrálního prostoru pasáže. Západní lávka je 
navržena tak, aby zde byla možnost využití pro odbytovou plochu kavárny, nebo 
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snack baru. Plocha 2.NP je oproti přízemí rozšířena o cca 2,5 m nad chodníky do 
Pražské, popř. Pekárenské ulice.  
 
Třetí nadzemní podlaží odpovídá půdorysně podlaží druhému. Hlavním leitmotivem 
tohoto podlaží jsou gastro jednotky umístěné v západní části tak, aby jejich odbytová 
plocha navazovala na prosklené nároží a zároveň vytvářela cílový bod vnitřní 
pasáže.  
 
Čtvrté nadzemní podlaží je určeno pro parkování zákazníků, je přímo propojeno 
s pasáží, a to přes eskalátory a výtah. Stejnému účelu slouží i střecha objektu. Pro 
zásobování obchodních jednotek je v jižní části navržen zásobovací dvůr, který je 
dopravně napojen na ulici F. Šrámka. Zásobovací dvůr bude mít přímé spojení 
s hlavní zásobovací komunikací uvnitř stavby, tedy zásobovací chodbou s dvojicí 
schodišť a výtahů, která je navržena ve všech třech obchodních podlažích 
a umožňuje tak zásobování bez kolize s návštěvníky centra.  
 
Bilance ploch 
 
 retail gastro sklady pasáž komunikace technologie zázemí rampa parking stání celkem po 

patrech 
1. NP 2215 1020 0 715 340 280 135 845 0 0 5550 
2. NP 1815 1325 40 995 540 315 0 0 0 0 5030 
3. NP 930 1685 0 915 570 265 135 0 0 0 4500 
4. NP 0 0 0 77 132 64 53 0 3668 83 3994 
5. NP 0 0 0 75 58 121 0 0 3889 105 4143 
celkem 4960 4030 40 2777 1640 1045 323 845 7557 188 23217 
celkem 23217 
 
Provoz IGY 2 je plánován od pondělí do neděle včetně dle následujícího scénáře: 

Obchodní galerie: 09:00 – 21:00 
Parking: 08:00 – 22:00 
Restaurace: 08:00 – 22:00  

 
Bilance (kapacita) počtu osob 
 

 zaměstnanci návštěvníci 
2.PP – sklad dílna 1 0 
1.PP – pokladna a údržba parkingu 1 0 
1.NP  89 900 
2.NP 103 900 
3.NP 19 450 
Celkem 213 2250 

 
Celkový počet návštěvníků obchodního centra byl odhadnut na cca 7500 osob/den. 
 
Realizací nového areálu by mělo být vytvořeno cca 213 přímých nových pracovních 
míst a široká nabídka komerčních obchodních ploch včetně stravování a dalších 
aktivit rekreačně společenského charakteru. 
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Technická zařízení stavby 
Vodovod 
Pro objekt bude vybudována jedna přípojka vody zaústěná do vodoměrné šachty 
před objektem (příp. vodoměrné místnosti v 1.NP – bude upřesněno se správcem 
sítě). Na vnitřní rozvod vody budou v objektu napojeny jednotlivá sociální zázemí 
(veřejná, nájemních jednotek a zázemí zaměstnanců), doplňování do systémů ÚT 
a chlazení v technických místnostech, dopouštění nádrže SHZ. Z hlavního rozvodu 
budou provedeny odbočky s uzávěry pro jednotlivé spotřeby. Ohřev teplé vody bude 
prováděn lokálně v elektrických ohřívačích, v další fázi bude zvážena ekonomická 
výhodnost centrálního ohřevu ve výměníkové stanici a rozvodu teplé vody pro 
obchodní jednotky občerstvení a veřejné sociální skupiny. 
 
Kanalizace 
Z objektu bude vedena samostatně splašková i dešťová kanalizace, před objektem 
bude sloučena do jednotné kanalizace, která bude zaústěna do přípojky jednotné 
kanalizace.  
 
Vnitřní kanalizace bude samostatně: 

- splašková 
- tuková (po vyčištění odvedena do splaškové) 
- dešťová 
- znečištěná ropnými látkami (po vyčištění odvedena do dešťové) 

 
Na splaškovou kanalizaci budou v objektu napojeny odpady: 

- jednotlivých zařizovacích předmětů sociálních zázemí (veřejná, nájemních 
jednotek, zábavního centra a zázemí zaměstnanců) 

- kuchyňských provozů občerstvení (tuková kanalizace) 
- systémů ÚT, Chlazení, VZT a SHZ v technických místnostech 

 
Na dešťovou kanalizaci budou napojeny: 

- střechy 
- parking 
- komunikace (rampa) 
- zpevněné plochy 

 
Odvod dešťových vod bude v další fázi přípravy záměru upřesněn s příslušným 
správcem sítě. 
 
V prostoru každé obchodní jednotky bude připraveno napojovací místo pro 
splaškovou kanalizaci DN 100. V prostoru obchodních jednotek pro občerstvení bude 
navíc připraveno napojovací místo pro tukovou kanalizaci DN 100. Společné potrubí 
tukové kanalizace bude svedeno mimo objekt, kde bude instalován lapák tuku. 
 
Plyn 
Přípojka plynu bude zakončena uzávěrem HUP na fasádě objektu. Rozvod bude 
z ocelových trubek černých, opatřených ochranným nátěrem, po trase opatřen 
detektory úniku plynu napojenými na centrální systém MaR. V prostoru obchodních 
jednotek pro občerstvení bude připraveno napojovací místo zemního plynu ukončené 
uzávěrem a záslepkou. 
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Vytápění 
Objekt bude zásoben teplem z CZT parovodu, přivedeném do výměníkové stanice 
ve 2.NP. Ve VS budou instalovány výměníky pára-voda, z VS budou pak vedeny 
jednotlivé teplovodní větve k místům spotřeby. V prostoru každé obchodní jednotky 
bude připraveno napojovací místo topné vody, ukončené uzávěry. Veškeré zařízení 
za napojovacím místem bude dodávkou nájemce. 
 
Chlazení 
Na střeše budou instalovány kompaktní suché chladiče (případně dělené 
s kompresory ve strojovně). Část chladičů bude umožňovat provoz „free-cooling“ 
(bezkompresorové chlazení). Strojovna chlazení je navržena ve 3.NP objektu, ve 
strojovně budou instalovány rozdělovače, sběrače, vyrovnávací nádrž, expanzní 
a odplyňovací systém, doplňování a úprava vody. Ze strojovny jsou vedeny jednotlivé 
větve k místům spotřeby. V prostoru každé obchodní jednotky bude připraveno 
napojovací místo chladné vody, ukončené uzávěry. Veškeré zařízení za napojovacím 
místem bude dodávkou nájemce. 
 
Vzduchotechnika 
Vzduchotechnika je rozdělena do těchto hlavních zařízení: 

- Nájemní prostory 
- Nájemní prostory – občerstvení, fast food 
- Nájemní prostory – odtah WC,  
- Pasáž 
- Pasáž – food-court 
- Zázemí 
- Velín 
- WC veřejnost 
- VZT clony 
- Větrání CHÚC 
- Větrání strojoven 
- Garáže (příp. posílení přirozeného provětrání) 

 
U zařízení bez nebezpečí znehodnocení přívodního vzduchu odvodním se 
předpokládá větrání klimatizačními jednotkami s rotačním výměníkem pro zpětné 
získání tepla s funkcí přenosu vlhkosti (Nájemní prostory, pasáž). U jednotek 
s nebezpečím znehodnocení (fast-food, food-court) je počítáno s deskovými 
rekuperačními výměníky. VZT centrály se budou skládat z přívodního, odvodního 
ventilátoru, ohřívače, chladiče, ZZT a uzavíracích klapek. Chod ventilátorů bude 
řízen frekvenčními měniči.  
 
Nájemní prostory - množství čerstvého vzduchu vychází z množství návštěvníků. 
Větrání je zajištěno pomocí jednotek umístěných ve strojovně (na střeše objektu 
s parkingem nejsou volné prostory pro technologie). Jednotky budou v době provozu 
přivádět čerstvý vzduch a dle čidla kvality vzduchu budou ovládat cirkulační klapku. 
Zařízení je určeno pouze k přívodu čerstvého vzduchu. Každá obchodní jednotka 
bude mít připraveno napojovací místo - potrubí pro odvod a přívod čerstvého 
upraveného vzduchu ukončené samoregulační klapkou. 
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Prostory pasáže - množství čerstvého vzduchu vychází z požadavku na toto zařízení, 
které bude sloužit mimo větrání i k hrazení tepelných ztrát a tepelných zisků 
v prostoru pasáži.  
 
Nájemní prostory občerstvení - množství čerstvého vzduchu vychází z požadované 
výměny vzduchu v prostoru varny a dále požadavku na prostor sezení. Systém 
větrání je realizován jako podtlakový, kdy část větracího vzduchu je přiváděna 
z prostoru pasáží. Větrání je zajištěno pomocí klimatizačních jednotek umístěných ve 
strojovně. Jednotka bude v době provozu přivádět čerstvý vzduch a odvádět vzduch 
znehodnocený.  
 
Hygienická zařízení pro veřejnost budou větrána podtlakově. Pro odvod 
znehodnoceného vzduchu z těchto hygienických zařízení bude sloužit sběrné 
potrubí. Množství odváděného vzduchu vychází z doporučené dávky pro odtah 
z hygienického zařízení. Systém větrání je realizován jako podtlakový s hrazením 
přívodního vzduchu ze společných prostor (chodby, pasáž).  
 
Sání a výfuk bude proveden zejména nad střechu objektu. 
 
Elektroinstalace – silnoproud 
Předpokládané připojení - nový kabel bude zaveden do rozvodny VN umístěné 
v objektu v 1.NP (přístup z venkovního veřejného prostoru), rozvodna VN bude 
v majetku firmy E.ON. Měření spotřeby elektrické energie bude na VN straně. 
 
Vlastní trafostanice osazené v objektu budou již v majetku investora. Trafostanice 
budou umístěny v 1.NP. Rozvaděče v objektu budou umístěny v rozvodnách NN. 
Vzhledem k délce objektu budou rozvodny v jednotlivých podlažích umístěny pokud 
možno úhlopříčně v protilehlých částech objektu. 
 
Náhradní dieselagregátový zdroj (DA) bude umístěn v 1.NP objektu. 
 
Veškeré rampy budou temperovány. 
 
Nájemní prostory každá obchodní jednotka bude mít připraveno napojovací místo. 
Umístění podružných elektroměrů se předpokládá v patrové rozvodně.  
 
Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 
Strojovna SHZ bude umístěna v 1.NP objektu, nádrž SHZ bude umístěna vně 
budovy. Propojení nádrže a strojovny bude v kanále pod nákladovou rampou, potrubí 
bude temperované. 
 
Nádrž SHZ bude navržena s využitelnou zásobou vody na plnou dobu provozu SHZ 
bez nutnosti doplňování. Potrubí ze strojovny vychází buď přímo do jištěných prostor 
nebo je stoupacími potrubími přivedeno do dalších pater. V objektu jsou použity 
mokré soustavy (trvale napuštěné tlakovou vodou), vyjma parkingu 4.NP a střechy,  
pod rampou bude dle požadavku navržena suchá soustava (potrubí za ventilovou 
stanicí je naplněno tlakovým vzduchem). Hasicím mediem bude městská vodárenská 
voda. 
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Dopravní napojení 
Připojení navrhovaného objektu IGY 2 na uliční síť města je navrženo na ulici Fráni 
Šrámka v podobě dvou sjezdů – sjezd pro osobní automobily do/z parkovací části 
objektu a sjezd do/z zásobovacího dvora. Oba sjezdy jsou navrženy ve vzájemném 
sousedství (s překryvem rozhledových trojúhelníků) v poloze nevstřícně naproti místu 
připojení vnitřní účelové komunikace hotelu Clarion. 
 
Zásobovací dvůr je navržen pro vozidla skupiny maximálně N2 (nákladní automobily 
solo + vozidla pro odvoz PDO). 
 
 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 
 
Termín zahájení:   2. pololetí 2013  
Termín dokončení:   2. pololetí 2015 
 
 
B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 
 
 Kraj:  Jihočeský 
 Obec:  město České Budějovice 
 
 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a sprá vních ú řadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat  
 
Územní rozhodnutí  Magistrát města České Budějovice – stavební úřad 
Stavební povolení  Magistrát města České Budějovice – stavební úřad 
 
 
 
B.II. Údaje o vstupech 
 
B.II.1. Půda 
 
Celková plocha řešeného území je 6 944 m2, z toho vlastním objektem zastavěná 
plocha bude 5003 m2 v úrovni průniku budovy s terénem a 6349  m2 včetně 
přesahujících částí objektu a rampy. V následující tabulce je uveden přehled 
pozemků dotčených stavbou včetně výměr:  
 

parc. číslo výměra (m2) způsob využití druh pozemku stavba na parcele 
     

3287/1 2358 jiná plocha ostatní plocha  
3259/6 1541   č.p. 2631 
3259/18 2368 jiná plocha ostatní plocha  
3259/4 574 jiná plocha ostatní plocha  
3259/13 103 jiná plocha ostatní plocha  
vým ěra celkem 6944     
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Posuzovaný záměr bude realizován v intravilánu města Českých Budějovic, nedojde 
k záboru zemědělské (ZPF) ani lesní půdy (PUPFL). 
 
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 mimo proces EIA. 
 

 
Obrázek 1 – umístění záměru 

 
 
B.II.2. Voda 
 
Voda bude používána v sociálních zařízeních objektu, v kuchyních restaurací 
a občerstvení, pro doplňování do systémů ústředního topení, pro chlazení 
v technických místnostech a jako požární voda. Celková roční potřeba vody (mimo 
požární), průměrná denní potřeba vody a maximální hodinový odběr je odhadnut 
následovně: 
 

roční potřeba vody 11 165 m3/rok 
průměrná denní potřeba vody 30,6 m3/den 
maximální hodinová potřeba vody 6,4 m3/hod 

 
Uvedená 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. 
 
Pro objekt bude vybudována jedna přípojka vody zaústěná do vodoměrné šachty 
před objektem. Předpokládá se napojení na stávající přípojku (z důvodu 
nezasahování do komunikace).  
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V rámci výstavby posuzovaného záměru bude nutno zrušit některé stávající 
vodovodní řady a přípojky, procházející přes zájmové území: 
 

- přípojka vody objektu servisní telekomunikační budovy (TKC) určené k demolici 
- hydrant vč. napojení z objektu TKC (2x) 
- přívod vody pro nerealizovanou fontánu mezi objekty TKC a starší 

telekomunikační budovy (TKB) 
 
Realizace záměru si vyžádá přeložky následujících vodovodních řadů:  
 

VOD-1 Na řešeném území je v současné době vedena přípojka vody včetně 
vodoměrné šachty pro objekt TKB Telefonica. Rozsah nutné překládky 
bude upřesněn v další fázi dle řešení nájezdové rampy střešního 
parkingu. 

VOD-2 V severovýchodní části je veden areálový rozvod objektu TKB včetně 
zemního hydrantu.  

 
Během provozu polyfunkčního objektu IGY 2 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 posuzovaného polyfunkčního objektu 
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 multifunkčního centra není stavba takového 
rozsahu, aby ovlivnila trh se stavebními materiály a vyvolala potřebu zřizování 
nových lomů nebo výrobních kapacit.  
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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 multifunkčního centra zanedbatelná. Při případném 
přečerpávání pohonných hmot nebo mazadel přímo na staveništi bude nezbytné 
zajistit odpovídající opatření proti úniku pohonných hmot do prostředí.  
 
Zařízení staveniště bude připojeno na stávající rozvody elektrické energie v lokalitě. 
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 elektrických rozvodů. 
 
Provoz posuzovaného polyfunkčního centra bude vyžadovat dodávku elektrické 
energie, teplé vody z teplárny a zemního plynu. Veškerá uvedená infrastruktura je 
dostupná v zájmovém území, buď přímo na ploše budoucího staveniště nebo 
v bezprostřední blízkosti. 
 
Zásobování teplem 
Objekt bude napojen na městskou soustavu CZT. Tepelná bilance objektu je 
v současné fázi přípravy záměru stanovena následovně:  
 

tepelná ztráta objektu  321 kW 
požadavek tepla na větrání 748 kW (rekuperace VZT celková min. 65%) 
přípojná hodnota zdroje tepla Qp = 920 kW (s využitím současnosti 

a tepelných zisků) 
roční spotřeba tepla  Qroč = 334 MWh/rok 

 
Zásobování plynem 
Zemní plyn je uvažován pouze pro využití při přípravě pokrmů. Není počítáno 
s využitím plynu pro vytápění. Maximální potřeby plynu budou následující: 
 

spotřeba max. 
občerstvení  á 10 m3/h/jednotka 
počet jednotek  6 jednotek 
celkem 60 m3/h 
roční spotřeba ZP 52,6 tis. m3/rok (541 MWh/rok) 

 
Zásobování elektrickou energií 
Bilance potřeb elektrické energie za provozu posuzovaného záměru bude 
následující: 
 

instalovaný příkon Pi = 2.963 kW 
celková soudobost 0,53 
soudobý příkon Ps = 1.568 kW 
předběžná roční spotřeba el.energie 14.600 MWh 
 

Nouzovým zdrojem elektrické energie bude dieselagregát o velikosti 560 kW. 
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Navrhovaná stavba nemá výrobní charakter, jedná se o provoz obchodně 
společenského centra s doplňkovým provozem atrakcí pro volný čas a pobyt rodičů 
s dětmi. Je zřejmé, že provoz objektu bude vyžadovat určité materiály. Bude to 
zejména zboží, které se bude v objektu prodávat. Vzhledem k charakteru budovy – 
polyfunkční 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 Pražská. V současné fázi přípravy 
záměru nelze přesně stanovit dopravní zatížení vyvolané demolicí stávajících objektů 
v ploše staveniště a výstavbou objektu nového. Na základě očekávaných objemů 
odpadů při demoličních pracích (odhadnutý objem odpadů a zeminy je cca 5800 m3) 
lze uvažovat potřebu celkem 900 nákladních automobilů, tj. při délce trvání 
demoličních prací 1-2 měsíce cca 20 – 45 nákladních vozidel denně. Staveniště 
bude bezprostředně napojeno na jednu z nejfrekventovanějších ulic v Českých 
Budějovicích, 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 zásadami organizace výstavby (ZOV). 
 
Součástí plánovaného záměru je realizace parkoviště ve 4. a 5. nadzemním podlaží 
o celkové kapacitě 188 parkovacích míst. Vjezd a výjezd automobilů bude probíhat 
prostřednictvím nájezdové rampy z a do ulice Fráni Šrámka.  
 
Dopravně inženýrské posouzení polyfunkčního objektu IGY 2 zpracoval v březnu 
2012 ing. Lumír Zenkl, Zenkl CB s.r.o. České Budějovice (Příloha č. 6). V době 
zpracování dopravního posouzení bylo posuzovaném objektu uvažováno 
s maximálním možným počtem cca 188 parkovacích míst. Dopravně inženýrské 
posouzení bude průběžně aktualizováno, a to především s ohledem na plánované 
úpravy křižovatky Pražská x Pekárenská (projekt Statutárního města České 
Budějovice). 
 
Objem dopravy generovaný provozem navrhovaného obchodního zařízení IGY 2 byl 
ve výpočtech dopravně inženýrského průzkumu stanoven na 1580 jízd osobních 
aut/den (tj. 790 příjezdů a 790 odjezdů/den). Počet jízd vozidel zásobování byl 
odvozen ve výši 3 % celkového počtu jízd, tj. 50 jízd nákladních aut/den 
(tj. 25 příjezdů, 25 odjezdů/den).  
 
Významným zdrojem hluku v lokalitě je v současné době doprava na Pražské třídě 
a v Pekárenské ulici. Jak vyplývá ze zpracovaného dopravně inženýrského průzkumu 
(zpracovatel ing. Lumír Zenkl, březen 2012), je v současnosti Pražská třída zatížena 
cca 17,3 tisíci vozidly denně. V případě dopravně regulačních opatření 
připravovaných městem České Budějovice jako součást „koridoru linky MHD č. 3“ by 
hodnota dopravního zatížení vzrostla na cca  21,7 tisíc vozidel za den. 
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Pekárenská ulice je v přilehlém úseku v současné době zatížena cca 11,0 tisíci 
vozidly denně. V případě dopravně regulačních opatření připravovaných městem 
jako součást „koridoru linky MHD č. 3“ by hodnota dopravního zatížení vzrostla na 
cca 13,4 tisíc vozidel za den. Přilehlým úsekem je vedena jedna trolejbusová linka 
s celkovým rozsahem cca 160 spojů/den.  
 
Hodnota dopravního zatížení ulice Fráni Šrámka není známa, nebylo zde v minulosti 
nikdy sčítáno. Odborným odhadem bylo stanoveno pravděpodobné současné 
dopravní zatížení ulice Fráni Šrámka na 1 670 vozidel/den celkem, z toho 
135 těžkých. K této hodnotě byl připočten objem dopravy vygenerovaný (budoucím) 
provozem hotelu Clarion (bývalý Gomel) zjištěný analyticky (z kapacity parkovacích 
míst) ve výši 420 jízd OA/den (z toho 5 % směrem k/od ulice Jírovcovy, 95 % k/od 
Pražské třídy). 
 
Křižovatka ulic Pražská x Fráni Šrámka bez obchodního zařízení IGY 2 (pro rok 
2012, koridor linky 3 a hotel Clarion) bude zatížena 22,8 tisíci vozidel denně, z toho 
3,1 tisíc vozidel těžkých. 
 
Připojení navrhovaného objektu IGY 2 na uliční síť města je navrženo na ulici Fráni 
Šrámka v podobě dvou sjezdů – sjezd pro osobní automobily do/z parkovací části 
objektu a sjezd do/z zásobovacího dvora. Oba sjezdy jsou navrženy ve vzájemném 
sousedství (s překryvem rozhledových trojúhelníků) v poloze nevstřícně naproti místu 
připojení vnitřní účelové komunikace hotelu Clarion. Zásobovací dvůr IGY 2 je 
navržen pro vozidla skupiny maximálně N2 (nákladní automobily solo + vozidla pro 
odvoz PDO). 
 
Místo napojení IGY 2 na ulici Fráni Šrámka bude po realizaci záměru zatíženo 
celkem 3 321 vozidly denně (z toho 185 těžkých). 
 
Dopravní zatížení křižovatky Pražská x Fráni Šrámka bude představovat úhrnem 
24,3 tisíc vozidel za den, z toho 3,1 tisíc vozidel těžkých, což představuje oproti stavu 
bez IGY 2 nárůst o 6,4 % (u těžkých vozidel nárůst o 1,4 %). 
 
Provozem posuzovaného obchodního zařízení IGY 2 dojde k nárůstu dopravního 
zatížení přilehlé komunikační sítě přibližně v následujícím v rozsahu: 

• Pražská směr centrum o 3.9 % celkem (z toho u těžkých vozidel o 0.6 %) 

• Pražská směr Pekárenská o 2.7 % celkem (z toho u těžkých vozidel o 0.9 %) 

• Fráni Šrámka směr Kostelní o 11.6 % celkem (z toho u těžkých vozidel o 4.4 %) 

• Fráni Šrámka směr Pražská o 71.0 % celkem (z toho u těžkých vozidel o 32.6 %) 

• Pekárenská o 0.6 % 
 
Tyto hodnoty nárůstů objemu dopravy lze považovat (s výjimkou úseku ulice Fráni 
Šrámka mezi IGY 2 a Pražskou třídou) v podstatě za nevýznamné, v intencích 
obecných nárůstů objemů dopravy (při uplatnění růstových koeficientů ŘSD ČR), se 
kterými počítá návrh územního plánu města a postupně vytváří podmínky pro jejich 
vstřebávání. S ohledem na uvedené nárůsty je v předkládané hlukové studii 
posouzen vliv dopravy na komunikacích pouze z ulice F.Šrámka. Na ostatních 
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komunikacích nebude dopravní příspěvek IGY 2 z akustického hlediska 
registrovatelný.  
 
Obě obchodní centra (OC IGY a IGY 2), budou pro pěší propojena dvěma 
uzavřenými lávkami na úrovni 2. NP; lze proto v době provoz obou center 
předpokládat pokles počtu pěších na přechodech pro chodce přes Pražskou třídu.  
 
B.III. Údaje o výstupech 
 
B.III.1. Ovzduší 
 
Plocha staveniště bude během demolic a 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 zásad výstavby (ZOV): používání stavebních mechanismů v odpovídajícím 
technickém stavu, kropení prašných povrchů během výstavby, realizace stavebních 
prací v co nejkratším termínu atd.  
 
Během provozu obchodního centra budou zdroji emisí vzduchotechnická zařízení 
sloužící k větrání prostor s nedostatečným či žádným přirozeným větráním 
a spalování zemního plynu (vaření). Škodliviny do volného ovzduší budou 
vypouštěny následujícími stacionárními bodovými zdroji znečišťování ovzduší: 
 
 • plynové hořáky fast food o celkovém výkonu 470 kW (ventilátor o výkonu 

25 000 m3.h-1) 
 • plynové hořáky restaurace o celkovém výkonu 95 kW (ventilátor o výkonu 

24 000 m3.h-1) 
 • dieselagregát o  výkonu 560 kW 
 • vzdušnina odvětrávaná z prostoru nájezdové rampy (ventilátor o výkonu 

5 000 m3.h-1) 
 • vzdušnina odvětrávaná z prostoru parkovacích stání 4NP (ventilátor o výkonu 

10 000 m3.h-1) 
 
Dalším zdrojem škodlivin budou parkoviště ve 4. a 5.NP. Pro odvětrání 4.NP jsou 
spolu se vzduchotechnikou instalovány proudové ventilátory, odvětrání otevřeného 
5. NP na střeše objektu je pak přirozené. 
 
V rozptylové studii (Příloha č. 3) jsou pro výpočet imisních koncentrací použity 
hodnoty emisí na úrovni příslušných emisních limitů: 
 
Přehled emisních koncentrací (limitů) jednotlivých zdrojů (mg/m3) 

název SO2 NOx CO TZL 
zdroje spalující zemní plyn 35 200 100 - 
dieselagregát - 4000 650 130 
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Pro záložní zdroj není stanoven emisní limit pro oxidy síry, ale je omezen obsah síry 
v motorové naftě na hodnotu maximálně 0,05 % hmotnostních. Stanovení emisního 
množství SO2 proto vychází z tohoto údaje. 
 
Tyto emisní koncentrace představují následující hmotnostní toky (g/s): 
 

název SO2 NOx CO TZL PM10 
v TZL 

VZT fastfood (VZF1) 5.9694 34.1111 17.0556 - - 
VZT restaurace (VZF2) 1.1939 6.8222 3.4111 - - 
diesealgregát 16.4319 714.4601 116.0998 23.2199 100% 

 
Reálné emise během provozu centra budou výrazně nižší, používání plynových 
zařízení přinese emise znečišťujících látek pod úrovní použitých emisních limitů. 
Výsledky rozptylové studie jsou proto výrazně na straně bezpečnosti výpočtu 
(nadhodnocené), reálné imisní koncentrace znečišťujících látek budou nižší. 
 
Maximální roční emise byly v rozptylové studii vyčísleny následovně (kg/rok): 

název SO2 NOx CO TZL PM10 
v TZL 

VZT fastfood (VZF1) 94.126 537.864 268.932 0.000 0.000 
VZT restaurace (VZF2) 23.532 134.466 67.233 0.000 0.000 
diesealgregát 11.831 514.411 83.592 16.718 16.718 

 
Během provozu parkovacích ploch v multifunkčním centru budou vznikat emise 
z automobilů. Pro stanovení množství znečišťujících látek emitovaných provozem 
motorových vozidel, parkujících v garážích a zajišťujících zásobování objektu, byl 
v rozptylové studii použit program MEFA v. 06, ve kterém je obsažena databáze 
emisních faktorů vydaných MŽP pro jednotlivé druhy vozidel. Množství vzdušniny 
odcházející z prostoru rampy a garáží ve 4NP je dáno výkonem odsávacích 
ventilátorů. 
 
Rychlost vozidel byla uvažována 5 km/h, počet vozidel vychází z dopravně 
inženýrského posouzení zpracovaného společností Zenkl CB, spol. s r.o. v březnu 
2012. V následující tabulce jsou stanoveny emise z dopravy: 
 

  NOx CO SO2 PM10 CxHy benzen 
g*s-1 0.0224 0.308228 0.000269 0.002879 0.061317 0.003271 
g*den-1 1 935.36 26 630.934 23.276 248.72 5 297.746 282.614 
kg*rok-1 706.406 9 720.291 8.496 90.783 1 933.677 103.154 
 
Tyto emise představují absolutní teoretické maximum, které pravděpodobně nebude 
v praxi dosaženo. 
 
Do okolního prostoru budou dále unikat emise z prostor u nichž větrání vyžaduje 
provozní využití či instalovaná technologie např. odsávání z kuchyní. Jejich odvětrání 
bude provedeno nad střechu. Jedná se především o vodní páru a různé pachy. 
Kvantifikace těchto emisí je velmi obtížná a běžně se neprovádí.  
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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 
polyfunkčního areálu a v kuchyních restaurací a občerstvení. Odpadní vody budou 
odváděny splaškovou kanalizací do městské kanalizace. 
 
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: 
 

roční potřeba vody 11 165 m3/rok 
průměrná denní potřeba vody 30,6 m3/den 
maximální hodinová potřeba vody 6,4 m3/hod 

 
Z hlediska kapacity ČOV České Budějovice je příspěvek odpadních vod 
z posuzovaného polyfunkčního objektu zanedbatelný.  
 
Většina plochy určené pro realizaci záměru je v současné době zpevněná, odtok 
dešťových vod ze zájmového území tak bude po realizaci záměru víceméně 
srovnatelný se současným stavem. Odhad objemu dešťových vod odcházejících 
z předmětného území byl stanoven na 165 l/s. Dešťové vody budou odváděny do 
jednotné městské kanalizace. 
 
 
B.III.3. Odpady 
 
Odpady jsou členěny na předpokládanou produkci v době výstavby a produkci v 
době provozu obchodního 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 
obdobných komerčních 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. 
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kód název kategorie  množství  
(tuny) 

způsob 
nakládání 

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

N 0,07 odstraňování 

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

O 0,100 odstraňování 

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

N 0,015 odstraňování 

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

O 0,015 odstraňování 

13 02 05 nechlorované minerální motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 0,030 recyklace 
odstraňování 

15 01 06 směsný obal O 0,5 odstraňování 
15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
N 0,2 odstraňování 

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

N 0,025 odstraňování 

16 01 03  pneumatiky O 0,2 odstraňování 
16 01 17  železné kovy O 0,8 využití 

recyklace 
16 01 18  neželezné kovy O 0,5 využití 

recyklace 
16 01 19 plasty O 0,25 recyklace, 

odstraňování 
16 01 20 sklo O 0,25 recyklace 
17 01 01 beton O 1700 recyklace 
17 01 02 cihly O 200 využití 

recyklace 
17 01 03 tašky a keramické výrobky O 10 recyklace 
17 01 06 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 
N 3 odstraňování 

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

O 1600 odstraňování 

17 02 01 dřevo O 5 využití 
17 02 02 sklo O 13 recyklace 

odstraňování 
17 02 03 plasty O 3 recyklace 

odstraňování 
17 02 04 sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky 

nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
N 1 odstraňování 

17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 6 odstraňování 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 16 odstraňování 
17 04 05 železo a ocel O 150 recyklace 

využití 
17 04 07 směsné kovy O 15 recyklace 
17 04 09 kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 0,2 odstraňování 
17 04 10 kabely obsahující ropné látky, dehet a jiné 

nebezpečné látky 
N 0,1 odstraňování 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10  O 0,5 recyklace 
odstraňování 

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 10 odstraňování 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 1800 odstraňování 
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kód název kategorie  množství  
(tuny) 

způsob 
nakládání 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 

O 8 odstraňování 

17 06 05 stavební materiály obsahující azbest N 0,5 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 5 odstraňování 

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

O 50 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 obchodního 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.  
 
Odpady z provozu 
Během provozu polyfunkčního objektu bude vznikat převážně běžný komunální 
odpad a odpady z marketu, obchodů a restaurací (zbytky potravin včetně masa). 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 obalových 
materiálů) 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 

02 02 02 odpad živočišných tkání O 15 odstraňování 
02 02 03 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 75 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 0,150 recyklace 

odstraňování 
13 05 02 kaly z odlučovačů oleje N 0,400 odstraňování 
15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny 

a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
N 0,100 odstraňování 
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číslo název kategorie  množství  
t/rok 

způsob 
nakládání 

látkami 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 150 recyklace 

využití 
15 01 02 plastové obaly O 70 recyklace 

využití 
15 01 03 dřevěné obaly O 40 recyklace 

využití 
15 01 04 kovové obaly O 50 recyklace 

využití 
15 01 05 kompozitní obaly O 7 recyklace 

využití 
15 01 07 skleněné obaly O 10 recyklace 

využití 
15 01 09 textilní obaly O 0,500 recyklace 

využití 
15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
N 0,5 

 
odstraňování 

16 01 07 olejové filtry N 0,1 odstraňování 
20 01 08 biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 7 využití 
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,200 odstraňování 
20 03 01 směsný komunální odpad * O 120 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 polyfunkčního 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 
 
Problematikou hluku se zabývá hluková studie, kterou zpracoval v červnu 2012 
Mgr. Radomír Mužík (EIA SERVIS s.r.o.). V akustické studii je proveden výpočet 
hluku produkovaný posuzovaným obchodním centrem (tj. instalovanou 
vzduchotechnikou, chladícím zařízením, náhradním dieselagregátem, provozem 
parkoviště a nájezdovou rampou) a hluk z ulice F.Šrámka před a po realizaci záměru. 
Ve zvolených výpočtových bodech podél Pražské třídy a Pekárenské ulice je 
proveden orientační výpočet hluku ze stávající dopravy podél Pražské třídy bez 
realizace záměru a z navýšené dopravy po realizaci záměru. 
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Lokalita posuzovaného záměru se nachází v širším centru města v blízkosti Pražské 
ulice, která je jednou z nejrušnějších vnitřních komunikací města. Hlavním zdrojem 
hluku v této oblasti je tak doprava po přilehlých komunikacích (ulice Pražská 
a Pekárenská), méně významným zdrojem jsou pak stávající vzduchotechnická 
zařízení na objektu IGY a Družba.  
 
Objem dopravy generovaný provozem navrhovaného obchodního zařízení IGY 2 byl 
ve výpočtech dopravně inženýrského průzkumu stanoven na 1580 jízd osobních 
aut/den (tj. 790 příjezdů a 790 odjezdů/den). Počet jízd vozidel zásobování byl 
odvozen ve výši 3 % celkového počtu jízd, tj. 50 jízd nákladních aut/den 
(tj. 25 příjezdů, 25 odjezdů/den).  
 
Provozem posuzovaného obchodního zařízení IGY 2 dojde k nárůstu dopravního 
zatížení přilehlé komunikační sítě přibližně v následujícím v rozsahu: 

• Pražská směr centrum o 3.9 % celkem (z toho u těžkých vozidel o 0.6 %) 

• Pražská směr Pekárenská o 2.7 % celkem (z toho u těžkých vozidel o 0.9 %) 

• Fráni Šrámka směr Kostelní o 11.6 % celkem (z toho u těžkých vozidel o 4.4 %) 

• Fráni Šrámka směr Pražská o 71.0 % celkem (z toho u těžkých vozidel o 32.6 %) 

• Pekárenská o 0.6 % 
 
Tyto hodnoty nárůstů objemu dopravy lze považovat (s výjimkou úseku ulice Fráni 
Šrámka mezi IGY 2 a Pražskou třídou) v podstatě za nevýznamné, v intencích 
obecných nárůstů objemů dopravy (při uplatnění růstových koeficientů ŘSD ČR), se 
kterými počítá návrh územního plánu města a postupně vytváří podmínky pro jejich 
vstřebávání. S ohledem na uvedené nárůsty je v předkládané hlukové studii 
posouzen vliv dopravy na komunikacích pouze z ulice F.Šrámka. Na ostatních 
komunikacích nebude dopravní příspěvek IGY 2 z akustického hlediska 
registrovatelný. 
 
Ze stacionárních zdrojů hluku budou hlavními zdroji technologie VZT a chlazení. Na 
střeše nebo plášti objektu se bude nacházet celkem 84 zařízení včetně pěti 
chladicích jednotek (na střeše), které budou dodávat chlad pro klimatizační zařízení 
uvnitř objektu. Podrobné informace k jednotlivým zdrojům hluku jsou uvedeny 
v hlukové studii, která je přílohou oznámení č. 2. 
 
 
B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použi tí látek a technologií 
 
Provoz posuzovaného multifunkčního 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. 
 
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.  
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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, 
objekt bude vybaven stabilním hasicím zařízením (SHZ). Povinnou součástí provozu 
centra bude zpracovaný provozní a havarijní řád. 
 
Za dodržování provozního a havarijního řádu by měl odpovídat především 
provozovatel multifunkčního objektu, zprostředkovaně rovněž nájemci jednotlivých 
prostor. 
 
Vzhledem ke způsobu využívání objektu s obchodními, komerčními, stravovacími 
a společensko zábavními prostory 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 nejzávažn ějších 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 především 
umístění v centru města a s tím spojenou blízkost obytné zástavby.  
 
Významnost ostatních enviromentálních charakteristik (půda, voda, ovzduší, biota) je 
v případě posuzovaného záměru nižší.  
 
 
 
C.II. Charakteristika sou časného stavu životního prost ředí 

v dot čeném 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. 3). 
nejbližší měřící stanice je umístěna v Českých Budějovicích v ulici Nerudova na 
travnatém prostranství mezi zástavbou u domova důchodců. Jedná se o pozaďovou 
stanici městské obytné zóny s okrskovým měřítkem reprezentativnosti (0,5 – 4 km). 
I když se tato stanice nachází poměrně blízko uvažované lokality, nemusí výsledky 
jejího měření zcela odpovídat skutečnosti v bezprostředním okolí navrhované stavby, 
neboť v zastavěných oblastech se mohou koncentrace škodlivin na takto situovaných 
místech značně lišit. Přesnější údaje o imisní situaci na sledovaném území však 
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nejsou k dispozici. Pozaďové koncentrace znečišťujících látek v okolí hodnocené 
stavby mohou být ovlivněny především provozem motorových vozidel po přilehlých 
komunikacích. Podle výsledků získaných v průběhu roku 2008 – 2010 lze základní 
charakteristiky shrnout takto: 
 

aritmetické roční průměry [µg*m-3] 
 2008 2009 2010 

SO2 4,6 4,1 7,8 
PM10 22,1 23,0 25,2 
NO2 17,6 17,0 17,0 
NOx 25,5 24,4 24,0 

benzen 0,9 1,1 1,1 
 
Koncentrace oxidu uhelnatého (CO) a uhlovodíků (CxHy) nejsou podle dostupných 
údajů sledovány na žádné adekvátní měřící stanici. Pro období jednoho roku však 
platná legislativa pro tyto škodliviny nestanovuje žádný imisní limit, takže by součet 
pozaďové koncentrace a příspěvku navrhovaných zdrojů nebylo možno nijak 
vyhodnotit. 
 
Vzhledem k charakteru území a posuzovaným škodlivinám lze považovat pozaďové 
zatížení okolí z hlediska uvažovaných škodlivin za přijatelné. Významnější hodnoty 
vykazuje koncentrace oxidů dusíku (NOx), pro něž je však imisní limit stanoven pro 
ochranu ekosystémů a vegetace, nikoliv zdraví lidí. 
 
 
C.II.2. Voda 
 
Povrchové vody  
 
Zájmové území se nachází v zastavěné části města České Budějovice na pravém 
břehu Vltavy. Nejbližším tokem je cca 600 metrů západně řeka Vltava a cca 1000 
metrů severně a východně Dobrovodská stoka. Lokalita je součástí dílčího povodí 
Vltavy č.h.p. 1-06-03-001 nad Dobrovodským potokem. Základní hydrologická 
charakteristika tohoto povodí je uvedena v následující tabulce: 
 

Plocha dílčího povodí (km2) 11,881 
Celková plocha povodí (km2) 2856,24 
srážky (mm) 765 
odtok (mm) 306 
rozdíl (mm) 459 
odtokový součinitel 0,40 
specifický odtok (l.s-1.km-2) 9,70 
průtok (m3.s-1) 27,7 

 
Posuzovaná lokalita leží v zastavěném území města, území je odvodňováno 
kanalizací do městské ČOV.  
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Obrázek 2 – Vodohospodářská mapa 

 
Podzemní vody 
 
Posuzované území leží v hydrogeologickém rajonu 216 Budějovická pánev. 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 
kolem 4,0 m pod úrovní terénu (383,0 m n.m.), má mírný spád k severozápadu 
a může v průběhu hydrologického roku kolísat v rozsahu více než 0,5 m. Oběh je 
doplňován infiltrací srážkových vod v rozsahu povodí 1-06-03-001 jihovýchodně od 
posuzovaného prostoru a přítokem z okolních svrchnokřídových uloženin na 
východním okraji výskytu kvartérních fluviálních uloženin. Koeficient filtrace 
štěrkopísků dosahuje hodnot 6 - 7.10-5 m.s-1 a koeficient transmisivity hodnot až 
4.10-4 m2.s-1. Kvartérní vody mají chemický typ Ca-Mg-SO4-HCO3, jsou velmi tvrdé 
(Tcelková až 5,0 mmol.l-1), slabě kyselé (pH 6,0 – 6,6), s celkovou mineralizací až 
800 mg.l-1. Vzhledem k umístění v zástavbě je možno předpokládat ovlivnění její 
kvality antropogenní činností (úniky z kanalizačních řadů apod.).  
 
Hlubší oběh podzemních vod je vázán na kolektory podložního klikovského souvrství, 
které jsou v hloubkovém rozmezí cca 10 – 30 m artésky zvodnělé, v posuzovaném 
území s negativní výstupní úrovní hladiny cca 382,5 m n. m. tj. 4,5 m pod terénem. 
 
V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná ochranná pásma 
vodních zdrojů. 
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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 
cca 385 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.  
 
Lokalita výstavby je situována do intravilánu města Českých Budějovic, realizací 
záměru nebude dotčena žádná zemědělská půda ani pozemky určené k plnění 
funkcí lesa. Nelze proto zastavěné pozemky klasifikovat prostřednictvím BPEJ anebo 
SLT. 
 
 
C.II.4. Horninové prost ředí a přírodní zdroje 
 
Posuzované území je z regionálně geologického pohledu situováno v centrální části 
svrchnokřídové a terciérní Budějovické pánve (hydrogeologický rajon 2160), v oblasti 
výskytu akumulací kvartérních fluviálních sedimentů risského stáří, které v zájmovém 
území lemují v celkové šířce 3,0 km hlavní erozní bázi území tvořenou tokem Vltavy. 
 
Podle výsledků archivních průzkumných prací je možno v zájmovém prostoru ve 
svrchní části profilu do hloubky cca 2,5 m očekávat navážky, tvořené 
hlinitokamenitými zeminami, stavebními sutěmi aj. a v místě objektu Telekomu 
základové konstrukce stavby. Pod navážkami byly v zájmovém prostoru 
dokumentovány hlinité a jílovité štěrkovité písky o mocnosti do 1,0 m.  
 
Podloží tvoří sedimenty spodního oddílu svrchnokřídového klikovského souvrství 
o celkové mocnosti kolem 250 m (rudohnědé, šedé, šedobílé rozpadavé jílovce, 
prachovce, pískovce a jejich kombinace, kaolinické pískovce, uhelné jílovce).  
 
V zájmovém prostoru byly hlubšími průzkumnými vrty pod bází kvartérních uloženin 
ve svrchní části klikovského souvrství do hloubky 15,0 m zastiženy sedimenty v silně 
převažujícím jílovitém vývoji. První zvodnělá písčitá poloha byla v širším okolí 
dokumentována v nadmořské výšce cca 368 m n.m (19,0 m pod úrovní terénu). 
 
V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná chráněná ložisková 
území ani prognózní zdroje surovin, žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové 
deformace.  
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C.II.5. Flóra, fauna, chrán ěná 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 
Záměr výstavby nové části obchodního centra IGY zaujímá asi 6 400 m2. Na ploše 
se dnes nachází jedna budova, několik přístřešků, plocha parkovišť, několik stromů 
a keřů a trávníky. 
 
Na místě výstavby se celkově nachází 9 stromů a 4 keře. V parčíku v rohu mezi 
ulicemi Pražská a Pekárenská rostou 3 borovice černé (Pinus nigra) a 2 lípy 
velkolisté (Tilia platyphyllos). Stromy jsou mladé a zdravé. Na okraji směrem 
k obytným domům jsou čtyři mohutné keře šeříku (Syringa microphylla). Na východní 
straně obytných domů jsou 3 vzrostlé břízy (Betula pendula). U okraje parkoviště je 
vysazena jedna borovice (Pinus sp.) nižšího vzrůstu. 
 
Plochy trávníků můžeme rozdělit do několika částí. V rohu mezi ulicemi Pražská 
a Pekárenská a na větší ploše trávníku mezi budovami dominují v porostu luční 
druhy. Z trav se nejvíce uplatňuje lipnice luční, sveřep měkký a kostřava luční (Poa 
pratensis, Bromus hordeaceus, Festuca pratensis). Z bylin najdeme řebříček obecný, 
jetel luční, jetel zvrhlý, jetel pochybný, štírovník růžkatý, kakost maličký (Achillea 
millefolium, Trifolium pratense, Trifolium hybridum, Trifolium dubium, Lotus 
corniculatus, Geranium pusillum) a jiné. V místech více sešlapávaných (u okrajů 
cestiček) přebírá dominanci jílek vytrvalý, jetel plazivý a pampeliška (Lolium perenne, 
Trifolium repens, Taraxacum sect. Ruderalia). V nekosených místech kolem laviček 
rostou statnější byliny jako lopuch a pelyněk černobýl (Arctium lappa, Artemisia 
vulgaris). 
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Pod stromy a keři je podrost silně ruderální. Často zde prorůstá černý bez 
(Sambucus nigra) a vegetaci podrostu tvoří kopřivy (Urtica dioica). 
 
Lemy jsou více ruderální než samotná plocha koseného trávníku. Podél severního 
okraje obytných domů dominují v trávníku bršlice kozí noha, pampeliška 
(Aegopodium podagraria, Taraxacum sect. Ruderalia), z trav se zde navíc vyskytuje 
hojně i srha říznačka (Dactylis glomerata). Do trávníku před budovou uprostřed se od 
okrajů dostávají konkurenčně silné druhy jako pcháč oset, pelyněk černobýl, bršlice 
kozí noha, škarda dvouletá, tolice setá, kopřiva dvoudomá a vikev ptačí (Cirsium 
arvense, Artemisia vulgaris, Aegopodium podagraria, Crepis biennis, Medicago 
sativa, Urtica dioica, Vicia cracca), z trav třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). 
 
Na okrajích parkoviště se vyskytují z trav hlavně jílek vytrvalý, lipnice luční a 
medyněk vlnatý (Lolium perenne, Poa pratensis, Holcus lanatus). Z bylin zde rostou 
řebříček obecný, jetel luční, svízel bílý, škarda dvouletá, heřmánkovec nevonný 
(Achillea millefolium, Trifolium pratense, Galium album, Crepis biennis, 
Tripleurospermum inodorum) a další. 
 
Během terénního průzkumu, který proběhl v červnu 2012, nebyl na ploše 
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. Vzhledem 
k charakteru biotopu lze výskyt zvláště chráněných druhů víceméně vyloučit. 
 
Fauna 
 
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 
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 spíše ve volné krajině, v intravilánu města 
Českých Budějovic, kde se posuzovaná plocha nachází, je spektrum žijících 
živočichů o poznání chudší. Během průzkumu lokality byly zastiženy běžné 
synantropní druhy živočichů (sýkora koňadra, sýkora modřinka, kos černý, holub 
domácí, hrdlička zahradní, vrána obecná, pěnkava obecná, zvonek zelený, straka 
obecná).  
 
Zvláště chráněné druhy 
Během terénního průzkumu v březnu – červnu 2012 nebyl na ploše investičního 
záměru zaznamenán výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin ani živočichů 
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 nepravděpodobný. 
 



IGY 2 - České Budějovice Strana 34 
 

 

 
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.  EIA SERVIS s.r.o. 
 

 

Chráněná území 
 
Zájmová plocha nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ani lokality 
NATURA 2000 (Příloha č.8) dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
ve znění pozdějších předpisů. Nejblíže se nachází přírodní rezervace Vrbenské 
rybníky, cca 3 km severozápadním směrem. Vrbenské rybníky byly též zařazeny 
mezi Evropsky významné lokality (NATURA 2000). 
 
ÚSES 
 
V blízkém okolí plánované stavby se nenacházejí žádné prvky ÚSES. Nejbližším 
vymezeným prvkem je nadregionální biokoridor Vltava, který je vymezen cca 600 m 
západním směrem. 
 

 
Obrázek 3 - ÚSES 

 
C.II.6. Obyvatelstvo 
 
Zájmové území se nachází v širší centrální části města Českých Budějovic uvnitř 
zastavěného území mezi ulicemi Pražská, Pekárenská, F.Šrámka a Kostelní.  
 
Západně od vymezené plochy se přes Pražskou ulici nachází tři osmipatrové 
panelové domy (cca 870 obyvatel), severozápadně pak podél Pražské ulice naproti 
stávajícího objektu IGY čtyřpatrový bytový dům (cca 75 obyvatel). Severovýchodně 
od posuzovaného území stojí v Pekárenské ulici dva osmipatrové panelové domy 
(cca 650 obyvatel). V ulici Kostelní a navazující ulici F.Šrámka žije v řadové činžovní 
zástavbě odhadem cca 300 lidí. 
 
Severně od posuzovaného záměru se nachází obchodní centrum IGY, které hojně 
využívá velká část obyvatel České Budějovice (cca 11 000 návštěvníků / den). Jižně 
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se pak nachází zrekonstruovaný cca 70 metrů vysoký hotel Clarion (původně 
Gomel).  
 
V širším okolí se nachází další obytná zástavba a standardní prvky občanské 
vybavenosti (mateřské a základní školy, Gymnázium olympijských nadějí, 
sportoviště).  
 
 
C.II.7. Hmotný majetek, kulturní památky 
 
Předkládaným záměrem je výstavba polyfunkčního objektu IGY 2 v Českých 
Budějovicích na parcelách vymezených ulicí Pražskou, Pekárenskou, F.Šrámka 
a Kostelní.  
 
V rámci výstavby nového polyfunkčního objektu bude odstraněn především stávající 
objekt bývalé servisní telekomunikační budovy, kde je v současné době umístěn 
gastronomický provoz „Dobré jídelny“, jinak je budova prázdná. Jedná se o objekt se 
třemi nadzemními podlažími, pod částí je suterén. Hlavní nosnou konstrukci tvoří 
montovaný železobetonový skelet, suterén monolitický železobeton, další zdivo je 
keramické (CP, tvárnice, podélně děrované atd). Založení pravděpodobně na 
patkách a pasech, hydroizolace asfaltové. Výška objektu je cca 14,3m, částečně 
17,5m nad terén, hloubka konstrukce suterénu je cca 2,3m, rozměry 39,6x39,6, 
modulové osy 9,6m. suterén cca 39,6x11m. 
 
Dalšími odstraňovanými objekty je reklamní pylon pro IGY bez základové konstrukce, 
kolostav pro zaměstnance TKB a prvky drobné architektury.  
 
Stávající zpevněné plochy vč. opěrných zdí, další zpevněné plochy a konstrukce, 
které budou součástí demolic: 
 

• venkovní betonové konstrukce: betonové lavičky 8 ks, opěrné zídky 30,2 m² 
• zelené, travnaté resp. osázené plochy včetně ornice: výška sejmutí cca 450 

mm, rozsah 2637,2 m² 
• betonové pojízdné plochy včetně podkladních vrstev: výška sejmutí cca 350 

mm, rozsah 688,7 m² 
• dlážděné plochy (betonová dlažba) vč. podkladních vrstev: výška sejmutí cca  

300 mm, rozsah 1515,2 m² 
• asfaltová (pojížděná, nepojížděná) plocha vč. podkladních vrstev: výška 

sejmutí cca 400 mm, rozsah 363,5 m² 
 
V rámci přípravy staveniště budou odstraněny nebo přeloženy některé sítě technické 
infrastruktury: 
 
Navržený objekt nezasahuje do MPR města České Budějovice. Pouze na jižní straně 
je stavební pozemek v dotyku s Ochranným pásmem nemovitých kulturních památek 
hradebního systému. Na území určeném k zástavbě centrem se nenacházejí žádné 
objekty spadající pod památkovou ochranu, ani s nimi dotčené pozemky nesousedí. 
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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. 
 

 
Obrázek 4 – zákres MPR 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA 
 OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
D.I. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich významnosti 
 
Výstavba a provoz obchodních center vykazuje obvykle následující negativní vlivy na 
životní prostředí: zábor půdy, 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. 
 
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 z demolic, 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 Zásad organizace výstavby (ZOV) 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, popřípadě instalace přenosných protihlukových bariér apod.  
 
Součástí záměru je demolice objektu bývalé servisní telekomunikační budovy, kde je 
v současné době umístěn gastronomický provoz „Dobré jídelny“ včetně některých 
prvků navazující infrastruktury. Nebudou demolovány žádné obytné budovy. Celkový 
obestavěný prostor objektů určených k demolici je cca 30 000 m3.  
 
Během provozu bude na obyvatele žijící v okolních obytných objektech negativně 
působit především hluk z instalovaných vzduchotechnických a chladících zařízení. 
Výstavbou vícepodlažního objektu dojde v nižších patrech některých stávajících 
obytných objektů k částečnému odstínění od dopravního hluku z Pražské 
a Pekárenské ulice, doprava po těchto komunikacích však zůstane i nadále 
významným zdrojem hluku v lokalitě.  
 
Dalším negativním vlivem na obyvatele bude vypouštění emisí znečišťujících 
a pachových látek do ovzduší ze zdrojů v areálu, někteří obyvatelé mohou negativně 
pociťovat zvýšený pohyb lidí v lokalitě.  
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Dalším negativním vlivem plánovaného záměru je určité navýšení dopravy v lokalitě, 
zejména na Pražské ulici a na ulici F.Šrámka. Provozem posuzovaného obchodního 
zařízení IGY 2 dojde k  nárůstu dopravního zatížení přilehlé komunikační sítě 
v následujícím rozsahu: 
 

• Pražská směr centrum o 3.9 % celkem (z toho u těžkých vozidel o 0.6 %), 
• Pražská směr Pekárenská o 2.7 % celkem (z toho u těžkých vozidel o 0.9 %), 
• Fráni Šrámka směr Kostelní o 11.6 % celkem (z toho u těžkých vozidel o 4.4 %), 
• Fráni Šrámka směr Pražská o 71.0 % celkem (z toho u těžkých vozidel o 32.6 %), 
• Pekárenská o 0.6 %. 

 
Tyto hodnoty nárůstů objemu dopravy lze považovat (s výjimkou úseku ulice Fráni 
Šrámka mezi IGY 2 a Pražskou třídou) v podstatě za nevýznamné, v intencích 
obecných nárůstů objemů dopravy (při uplatnění růstových koeficientů ŘSD ČR), se 
kterými počítá návrh územního plánu města a postupně vytváří podmínky pro jejich 
vstřebávání. Nárůsty na těchto komunikacích nebudou v takovém rozsahu, který by 
ovlivnil jejich kapacitu. Dostatečnou kapacitu bude mít i uvedený úsek ulice Fráni 
Šrámka mezi místem připojení IGY 2 a Pražskou třídou. 
 
Posuzovaný záměr IGY 2 bude se stávajícím objektem IGY propojen dvěma lávkami 
pro pěší na úrovni 2.NP s možností využití západní lávky pro odbytovou plochu 
kavárny nebo snack baru. S ohledem na propojení obou objektů lze předpokládat 
pokles počtu pěších na přechodech pro chodce přes Pekárenskou ulici. Zrušení 
přechodů ovšem nebude možné, vzhledem k tomu, že spojovací pasáž bude jako 
součást IGY 2 přístupna pouze v době jeho provozu. 
 
Výstavbou pětipodlažního objektu IGY 2 by mohlo dojít ke změnám v denním 
osvětlení a proslunění blízkých obytných objektů. Pro potřeby připravované 
dokumentace pro územní rozhodnutí byla proto zpracována Studie denního osvětlení 
a oslunění „IGY 2 České Budějovice“, která je součástí příloh předkládaného 
oznámení (Příloha č.5). Ze studie vyplývají následující závěry: 
 
Z hlediska úrovně denního osvětlení dotčených obytných místností bytových objektů 
na parcelách číslo 3274, 3273 a 3272 a trvalých pracovišť administrativního objektu 
na parcele číslo 3259/15 dojde dle ČSN 73 0580-1/Z1 ke zhoršení přístupu denního 
osvětlení k fasádám těchto objektů pod normou přípustnou mez. Proto bylo 
provedeno podrobnější hodnocení dle ČSN 73 0580-2 a ČSN 73 0580-4/Z2, které 
zohledňuje skutečnou úroveň denního osvětlení uvnitř místností.  
 
Hodnocení obytných místností bytových objektů na parcelách číslo 3274, 3273 
a 3272 dle ČSN 73 0580-2 prokázalo, že navrhovaná stavba IGY 2 České 
Budějovice zhorší úroveň denního osvětlení dotčených obytných místností jen 
minimálně a tyto místnosti, tedy i celá okolní bytová zástavba, budou po její výstavbě 
vyhovující. 
 
Hodnocení trvalých pracovišť administrativního objektu na parcele číslo 3259/15 
ČSN 73 0580-4/Z2 prokázalo, že navrhovaná stavba IGY 2 České Budějovice sice 
zhorší úroveň denního a sdruženého osvětlení dotčených trvalých pracovišť, 
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nicméně i po výstavbě navrhované stavby je možné do těchto místností umístit trvalá 
pracoviště. 
 
Z hlediska doby proslunění nebude po provedení navrhované stavby IGY 2 České 
Budějovice okolní zástavba ovlivněna a doba proslunění bytových jednotek zůstane 
zachována.  
Z hlediska úrovně denního osvětlení budou navrhované místnosti s trvalým pobytem 
osob a trvalá pracoviště řešeny tak, aby byly vyhovující požadavkům nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb. vyhl. č. 268/2009 Sb. a ČSN 73 0580-4/Z1. Jedná se o místnosti 
kanceláří správy objektu a denních místností pronajímatelných provozů. 
 
Předložený záměr na realizaci polyfunkčního objektu IGY 2 bude mít také pozitivní 
vliv na obyvatelstvo. Mezi nejvýznamnější patří nabídka cca 213 přímých a řadu 
nepřímých nových pracovních příležitostí. Za další pozitivum lze označit vytvoření 
nadchodu nad Pekárenskou ulicí, který chodcům umožní bezpečné překonání 
dopravně poměrně značně vytíženého křižovatkového prostoru. 
 
 
Vlivy hluku 
Pro posouzení hlukové situace v souvislosti s provozem posuzovaného záměru byla 
zpracována hluková studie (zpracovatel Mgr. Radomír Mužík, EIA SERVIS s.r.o, 
která je součástí předkládaného oznámení (Příloha č. 2). Hlukové poměry byly ve 
studii vypočteny za použití programu HLUK+ ver. 7.10 Profi.  
 
Zpracování hlukové studie bylo provedeno v souladu s Nařízením vlády o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č.272/2011 Sb. Nejvyšší přípustné 
hodnoty hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněných 
venkovních prostorech jsou definovány v §12 a v Příloze číslo 3 k tomuto Nařízení. 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku z provozu stacionárních zdrojů jsou pro chráněný 
venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb v uvedeném Nařízení vlády 
stanoveny pro denní a noční dobu 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 

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 – použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro 
hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, 
zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů 

 2 – použije se pro hluk z dopravy na silnicích III.třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách 
 3 – použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. 

třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na 
ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách a v ochranném 
pásmu dráhy. 

 4 – použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou 
účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po 
položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo 
rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo 
dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru 
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staveb nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se 
dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo 
nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby 
ojedinělého obytného nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých 
obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. 
Starou hlukovou zátěží se rozumí hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních 
prostorech staveb, který vznikl před 1. lednem 2001 a je působený dopravou na pozemních 
komunikacích a dráhách. 

 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá korekce – 10 dB. 
 
Pro provoz parkoviště na střeše posuzovaného obchodního centra, nájezdové 
rampy, pro hluk ze vzduchotechnických a chladících jednotek a z příležitostného 
provozu dieselagregátu se vztahuje denní hygienický limit 50 dB, pro noční dobu 
40 dB.  
 
V případě hluku z dopravy po Pražské a Pekárenské ulici lze uplatnit korekci + 10 dB 
(60 dB ve dne, 50 dB v noci), případně korekci na starou hlukovou zátěž +20 dB 
(70 dB ve dne, 60 dB v noci). Na dopravu v ulici E.Šrámka a Kostelní lze uplatnit limit 
55 dB ve dne a 45 dB v noci.  
 
Obchodní část centra bude v provozu v denní době, některé vzduchotechnické prvky 
však mohou být uváděny do provozu i v noční době. Provoz parkoviště bude 
umožněn do 22:00. V hlukové studii byl proto proveden výpočet pro denní i noční 
dobu, respektive pro osm souvislých na sebe navazujících nejhlučnějších hodin ve 
dne a pro nejhlučnější hodinu v noci. 
 
V případě výpadku elektrické energie nebo provozních zkoušek bude spouštěn 
dieselagregát, který je umístěn v samostatném stavebně odděleném prostoru na 
úrovni 1.NP. 
 
V případě provozních zkoušek nebo v případě požáru budou spouštěna samočinná 
odvětrávací zařízení (SOZ) umístěná na fasádě nebo na střeše objektu. Provozní 
zkoušky budou probíhat po dobu 30 minut jednou za měsíc, v případě požáru se 
předpokládá provoz po dobu maximálně dvou hodin.  
 
V případě provozních zkoušek nebo v případě požáru budou spouštěny 
vzduchotechnické jednotky chráněných únikových cest (CHUC) umístěné na fasádě 
objektu. Provozní zkoušky budou probíhat po dobu 30 minut jednou za měsíc, 
v případě požáru se předpokládá provoz po dobu maximálně jedné hodiny.  
 
Do výpočtu ekvivalentní hladiny hluku v celkem 32 výpočtových bodech (jejichž 
prostřednictvím bylo vyhodnoceno hlukové zatížení) bylo zahrnuto 84 zdrojů hluku na 
objektu IGY 2, doprava na parkovišti ve 4. a 5. NP, nájezdová rampa a zásobování,   
 
Hluková studie řeší 5 modelových situací: 
 

1) hluk z výstavby 
2) hluk produkovaný pouze posuzovaným obchodním centrem, tj. instalovanou 

vzduchotechnikou, chladícím zařízením, dieselagregátem, provozem parkoviště 
a nájezdovou rampou 
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3) hluk ze stávající dopravy v ulici Pražská, Pekárenská a F.Šrámka před realizací 
záměru 

4) hluk z dopravy v ulici Pražská, Pekárenská a F.Šrámka po realizací záměru 
5) součet hlukových imisí pro hluk z provozu IGY2 a pro hluk z dopravy na 

navazujících komunikacích 
 
Hluk z výstavby 
Na základě orientačních propočtů vyplývá, že nejhlučnější fází bude příprava území 
spojená s demolicí stávajícího objektu na staveništi. V tomto období výstavby se 
v nejbližších chráněných prostorech může ekvivalentní hladina akustického tlaku 
pohybovat na hranici limitu 65 dB. Předpokladem dosažení této hodnoty je ovšem 
prakticky nepřetržitý souběžný provoz všech uvažovaných zdrojů hluku současně a 
po celou denní dobu od 7:00-21:00. Takový průběh demoličních prací je jen málo 
pravděpodobný a lze tedy během výstavby očekávat hodnoty pod hlukovým limitem. 
Ostatní fáze realizace záměru budou méně hlučné.  
 
Přestože lze očekávat dodržení hlukových limitů během výstavby, je žádoucí během 
všech demoličních a stavebních prací používat stroje ve správném technickém stavu 
a s minimálními emisemi hluku do okolí.  
 
Pro lepší ochranu obyvatelstva před hlukem lze po obvodu staveniště instalovat 
mobilní protihlukové zábrany.  
 
S ohledem na blízkost obytné zástavby nelze akceptovat hlučné práce v nočních 
hodinách, v denní době doporučuji zvážit provádění nejhlučnějších typů prací až po 
8.hodině ranní a ukončovat je dříve než ve 21:00. Omezení hlučných stavebních 
prací během víkendu je vhodné.  
 
Případné překročení hlukových limitů během výstavby lze podle konkrétní situace 
upravit zkrácením doby po kterou budou nejvýznamnější zdroje hluku v provozu. 
Zkrácením doby provozu hlučných mechanismů může ovšem dojít k prodloužení 
období výstavby a tím trvání hlučných prací po delší časový úsek. 
 
Hluk z provozu IGY 2 
Na základě uvedených vstupních předpokladů byl proveden výpočet ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku ve zvolených výpočtových bodech pro denní i noční dobu. 
V následující tabulce jsou uvedeny souhrnné výsledky pro daný výpočtový bod 
s intervalem vypočtených hodnot v jednotlivých výškách výpočtu, kompletní výpisy 
vypočtených ekvivalentních hladin ve výpočtových bodech a v konkrétních 
výpočtových výškách jsou uvedeny v hlukové studii (tučně je zvýrazněna hodnota 
překračující limit, kurzívou jsou vyznačeny body, které se nenachází v chráněném 
venkovním prostoru stavby): 
 

VB Popis den (limit 50 dB) noc (limit 40 dB) 
1 objekt k bydlení č.p. 1231 56.6 - 59.3 46.0 - 46.3 
2 objekt k bydlení č.p. 1231 54.9 - 56.7 50.4 - 53.0 
3 objekt k bydlení č.p. 1231 48.1 - 50.0 39.3 - 40.0 
4 objekt k bydlení č.p. 1230 47.1 - 49.4 38.7 - 39.1 
5 objekt k bydlení č.p. 1229 46.0 - 49.3 36.8 - 37.3 
6 objekt k bydlení č.p. 2084, východní fasáda 48.3 - 50.0 24.3 - 31.8 
7 objekt k bydlení č.p. 2084, severní fasáda 46.5 - 49.8 22.7 - 29.5 
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VB Popis den (limit 50 dB) noc (limit 40 dB) 
8 objekt k bydlení č.p. 2084, jižní fasáda 45.6 - 48.2 23.0 - 30.0 
9 objekt k bydlení č.p. 2067, východní fasáda 47.0 - 49.1 30.5 – 31.6 
10 objekt k bydlení č.p. 2067, severní fasáda 46.9 - 49.0 29.6 - 30.6 
11 objekt k bydlení č.p. 2067, jižní fasáda 33.0 - 37.5 15.1 - 21.0 
12 objekt k bydlení č.p. 2081, východní fasáda 43.1 - 45.1 27.5 - 27.7 
13 objekt k bydlení č.p. 2081, severní fasáda 44.7 - 46.0 27.5 - 27.9 
14 objekt k bydlení č.p. 2081, jižní fasáda 29.8 15.1 
15 objekt občanské vybavenosti č.p. 2306 43.7 24.5 
16 objekt občanské vybavenosti č.p. 2306 42.2 - 44.9 25.6 - 27.0 
17 objekt k bydlení č.p. 1230 40.9 - 41.1 24.1 - 24.5 
18 objekt k bydlení č.p. 1230 39.7 - 39.8 22.5 - 23.0 
19 objekt k bydlení č.p. 1147 37.5 - 37.9 10.0 - 12.1 
20 objekt k bydlení č.p. 1226 30.3 - 30.8 8.9 - 10.5 
21 objekt k bydlení č.p. 1228 40.6 - 42.2 13.3 - 15.6 
22 objekt k bydlení č.p. 1045, západní fasáda 35.0 - 46.4 7.9 - 21.1 
23 objekt k bydlení č.p. 1045, jižní fasáda 41.1 - 47.0 16.0 - 21.4 
24 objekt k bydlení č.p. 1045, východní fasáda 26.0 - 32.1 4.5 - 10.8 
25 objekt k bydlení č.p. 1018, západní fasáda 39.7 - 41.6 15.9 - 18.7 
26 objekt k bydlení č.p. 1018, jižní fasáda 39.6 - 42.1 18.3 - 19.9 
27 objekt občanské vybavenosti č.p. 1014 39.2 - 43.0 16.9 - 22.1 
28 objekt k bydlení č.p. 1012 40.5 - 41.0 20.3 - 20.9 
29 objekt k bydlení č.p. 1231, západní fasáda 45.2 19.3 
30 objekt občanské vybavenosti č.p. 2239 50.8 - 59.5 40.2 - 43.5 
31 objekt občanské vybavenosti č.p. 2239 55.8 - 58.2 40.7 - 43.5 
32 objekt k bydlení č.p. 1229 32.8 - 33.7 14.5 - 15.6 

 
Z uvedené tabulky vyplývá, že při standardním provozu IGY 2 (včetně nutných 
nejhlučnějších provozních zkoušek) budou nadlimitním hlukem zasaženy dva 
venkovní prostory staveb – objekt k bydlení č.p. 1231 (VB 1 a 2) a objekt občanské 
vybavenosti č.p. 2239 (VB 30 a 31).  
 
Výpočtové body 1 a 2 se nacházejí v chráněném venkovním prostoru stavby 
a uvedené limity jsou zde překročeny až o 9,3 dB ve dne a až 13 dB v noci. V tomto 
případě se jedná o severní fasádu budovy, která je prosta prvků, které by mohly 
snižovat průzvučnost celé konstrukce stavby (okna, dveře). Pro dodržení 
hygienického limitu ve vnitřním prostoru stavby je zapotřebí, aby zvuková 
neprůzvučnost konstrukce byla vyšší než 23 dB. Lze předpokládat, že vzhledem ke 
stavebně technickému stavu budovy je tento požadavek splněn již v současnosti.  
 
Výpočtové body 30 a 31 jsou umístěny 2 metry před fasádu administrativní budovy, 
která nespadá do kategorie chráněných staveb, nelze pro ni vymezit chráněný 
venkovní prostor stavby a nelze tedy uplatnit hygienický limit pro venkovní prostor 
50 dB ve dne a 40 dB v noci.  
 
Pokud by se během provozu IGY 2 prokázalo, že příslušný hygienický limit ve 
vnitřním prostoru dotčených staveb je v důsledku provozu posuzovaného záměru 
překročen, existuje celá řada standardních opatření pro dodatečné zajištění 
hygienického limitu ve vnitřním prostoru stavby (úprava zdrojů hluku, posílení 
neprůzvučnosti fasády apod.). 
 
V ostatních zvolených výpočtových bodech nezpůsobí provoz vlastního obchodního 
centra IGY 2 překročení hygienického limitu 50 dB v denní ani 40 dB v noční době. 
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Podmínkou je správně nastavený a dodržovaný harmonogram provozních zkoušek 
těch zdrojů hluku, které budou v provozu jen při havárii, výpadku proudu nebo 
požáru. Ve výpočtu byl uvažován standardní denní provoz objektu společně 
s provozními zkouškami šesti samočinnými odvětrávacími zařízeními (SOZ) jejichž 
jednotlivý akustický výkon odpovídá 110 dB. Akustický výkon ostatních zařízení je o 
cca 30 – 40 dB nižší, lze proto předpokládat, že pokud budou provozní zkoušky 
prováděny v jiný den než výše uvedené SOZ, nebude docházet k překračování 
hygienických limitů v chráněných prostorech. 
 
Během zkušebního provozu IGY 2 doporučuji měřením stanovit skutečné hlukové 
zatížení lokality. V případě překročení hygienického limitu z provozu IGY 2 pak bude 
nutné realizovat odpovídající dodatečná protihluková opatření pro ochranu 
chráněného venkovního nebo chráněného vnitřního prostoru stavby (utlumení 
akustického výkonu jednotlivých zdrojů hluku, úprava harmonogramu provozních 
zkoušek apod.). 
 
Hluk z dopravy před a po realizaci záměru  
V následující tabulce je pro zvolené výpočtové body uveden rozdíl v hlukovém 
zatížení z dopravy před a po realizaci záměru. Vzhledem k velkému počtu 
výpočtových bodů a výpočtům v různých výškách je vždy uvedena nejvyšší 
vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku v daném bodu. Tučně 
zvýrazněné hodnoty indikují překročení příslušného limitu, ve sloupku „rozdíl“ 
znamená kladná hodnota nárůst (tj. zhoršení) hlukového zatížení, záporná hodnota 
značí pokles (zlepšení).  
 

hodnota LAeq,T (dB) 
den noc VB popis 

před 
realizací 

po 
realizaci 

rozdíl 
(dB) 

před 
realizací 

po 
realizaci 

rozdíl 

1 objekt k bydlení č.p. 1231 66,7 65,5 -1,2 58,3 57,2 -1,1 
2 objekt k bydlení č.p. 1231 63,8 56,2 -7,6 55,3 47,8 -7,5 
3 objekt k bydlení č.p. 1231 58,5 45,5 -13 50,1 37 -13,1 
4 objekt k bydlení č.p. 1230 51,9 44,7 -7,2 43,2 36,2 -7 
5 objekt k bydlení č.p. 1229 49,9 44,8 -5,1 41,1 36,4 -4,7 
6 objekt k bydlení č.p. 2084  65,6 66,2 0,6 57,1 57,8 0,7 
7 objekt k bydlení č.p. 2084 62,5 62,9 0,4 54 54,5 0,5 
8 objekt k bydlení č.p. 2084 61,5 62,2 0,7 53,1 53,8 0,7 
9 objekt k bydlení č.p. 2067 65,3 65,7 0,4 56,9 57,4 0,5 
10 objekt k bydlení č.p. 2067 62,5 63,2 0,7 54,1 54,8 0,7 
11 objekt k bydlení č.p. 2067 61 61,1 0,1 52,6 52,7 0,1 
12 objekt k bydlení č.p. 2081 64,5 64,8 0,3 56,1 56,4 0,3 
13 objekt k bydlení č.p. 2081 63 63,3 0,3 54,6 54,9 0,3 
14 objekt k bydlení č.p. 2081 60 60,1 0,1 51,6 51,7 0,1 
15 objekt občanské vybavenosti č.p. 2306 57,8 58,1 0,3 49,4 49,7 0,3 
16 objekt občanské vybavenosti č.p. 2306 57,6 57,7 0,1 49,2 49,3 0,1 
17 objekt k bydlení č.p. 1230 57,5 57,6 0,1 48,8 49 0,2 
18 objekt k bydlení č.p. 1230 63,3 63,4 0,1 54,5 54,6 0,1 
19 objekt k bydlení č.p. 1147 55,6 55,8 0,2 46,9 47,1 0,2 
20 objekt k bydlení č.p. 1226 55,8 55,8 0 47 47 0 
21 objekt k bydlení č.p. 1228 66 66 0 57,2 57,3 0,1 
22 objekt k bydlení č.p. 1045 58,6 58,6 0 49,8 49,8 0 
23 objekt k bydlení č.p. 1045 66,2 66,2 0 57,2 57,3 0,1 
24 objekt k bydlení č.p. 1045 63,5 63,5 0 54,5 54,5 0 
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25 objekt k bydlení č.p. 1018 60,6 60,7 0,1 51,6 51,7 0,1 
26 objekt k bydlení č.p. 1018 65,5 65,5 0 56,5 56,5 0 
27 objekt občanské vybavenosti č.p. 1014 71,5 71,7 0,2 63,1 63,3 0,2 
28 objekt k bydlení č.p. 1012 53,7 54,6 0,9 45,3 46,2 0,9 
29 objekt k bydlení č.p. 1231 68,5 68,6 0,1 60,2 60,2 0 
30 objekt občanské vybavenosti č.p. 2239 52,4 45,8 -6,6 43,8 37,1 -6,7 
31 objekt občanské vybavenosti č.p. 2239 52,5 48,7 -3,8 44 40,1 -3,9 
32 objekt k bydlení č.p. 1229 65,1 66 0,9 56,6 57,4 0,8 

 
Nejvyšší nárůst 0,9 dB byl zjištěn ve výpočtovém bodu 28 a 32. Při hodnocení změny 
hodnot hlukového ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb 
a v chráněném venkovním prostoru nelze dle §20 odstavce 4 nařízení vlády 
272/2011 Sb. považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se 
v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. V některých výpočtových bodech dojde po realizaci 
záměru naopak k poklesu ekvivalentní hladiny akustického tlaku z dopravy 
v důsledku odclonění hodnoceného místa od dopravy na uvažovaných 
komunikacích.  
 
Doprava vyvolaná zprovozněním posuzovaného záměru bude z hlediska dopravních 
intenzit na navazujících komunikacích zanedbatelná a nezpůsobí zhoršení hlukové 
situace v lokalitě.  
 
Vlivy na veřejné zdraví 
Pro potřeby vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví byl proveden výpočet hlukové 
zátěže zahrnující jak provoz obchodního centra IGY 2, tak dopravy na přilehlé silniční 
síti.  
 
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracovala Mgr. Pavla Dušková, EIA SERVIS 
s.r.o. v červenci 2012 a je součástí předkládaného oznámení EIA jako příloha č. 4. 
V následujícím textu je uveden stručný výtah z hodnocení.  
 
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví hodnotí hlukové zatížení po realizaci záměru 
a to s ohledem na prokázané negativní účinky hluku jak pro denní tak noční dobu. 
V souladu s metodickými pokyny byl vypočten podíl osob obtěžovaných hlukem 
a podíl osob s rušeným spánkem. Pro porovnání bylo vyhodnocení provedeno také 
pro situaci bez realizace obchodního centra. Pro riziko kardiovaskulárního 
onemocnění byla vypočtena hodnota ukazatele OR (Odds Ratio) ve výpočtových 
bodech, ve kterých se denní ekvivalentní hladina akustického tlaku pohybuje 
v rozmezí 55 až 80 dB. Výpočet byl proveden pro stav před realizací záměru (do 
výpočtu započtena pouze doprava) a po realizaci obchodního centra (do výpočtu 
zahrnut příspěvek IGY 2 provoz + doprava). 
 
Zájmové území se vyznačuje relativně vysokou hlukovou zátěží. Na té se nejvíce 
podílí doprava. Většina obyvatel je vystavena úrovni hluku s prokázanými 
negativními účinky a to především v oblasti silného obtěžování a zhoršené 
komunikace řeči. 
 
Území se vyznačuje vysokým podílem osob obtěžovaných hlukem a s rušeným 
spánkem. V oblasti lehkého obtěžování se jedná o cca 50% obyvatel v oblasti 
obtěžování hlukem a cca o 30% v oblasti rušení spánku. Navýšení díky realizaci 
obchodního centra bude malé, do 3% u obytných objektů. U několika výpočtových 
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bodů bylo predikováno snížení tohoto podílu. Důvodem je současná hluková zátěž 
představovaná především hlukem z dopravy a nový areál na některých místech bude 
působit jako clona proti tomuto hluku 
 
Realizace záměru na většině zájmového území nezpůsobí změnu rizika 
kardiovaskulárního onemocnění. U menší části dojde k malému nárůstu v hodnotách 
desetin %. 
 
Na základě výsledků akustické studie lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude 
při dodržení v hlukové studii uvažovaných akustických parametrů zdrojem 
nadlimitního hluku v chráněných venkovních prostorech a v chráněných prostorech 
staveb. Podmínkou je rovnoměrné rozložení pravidelných provozních zkoušek 
v průběhu měsíce tak, aby na pozadí standardního provozu IGY 2 nedocházelo 
v jeden den ke zbytečnému souběhu více než šesti kontrolovaných zdrojů hluku. 
 
 
Vlivy emisí 
 
Ovlivnění obyvatel emisemi znečišťujících látek do ovzduší během provozu 
posuzovaného záměru je vyhodnoceno v rozptylové studii (Příloha č. 3; zpracovatel 
ing. Petr Dvořák, EKOPOR České Budějovice). Vyhodnocení vlivů emisí a imisí na 
veřejné zdraví zpracovala Mgr. Pavla Dušková, EIA SERVIS s.r.o. v červenci 2012 
(Příloha č.4). 
 
Pro výpočet imisní zátěže znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší při provozu 
výše uvedených zdrojů na sledovaném území v okolí předmětné stavby byl použit 
matematický model Českého hydrometeorologického ústavu Symos´ 97 (systém 
modelování stacionárních zdrojů). Podle této metodiky se výpočet imisní zátěže 
provádí pro tři třídy rychlosti větru (1,7 m*.s-1, 5 m.s-1 a 11,0 m.s-1) v daném bodě. 
Stav atmosféry je respektován rozdělením do pěti tříd stability ovzduší. 
 
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“. V této verzi jsou již provedeny potřebné úpravy plně vyhovující 
požadavkům platné legislativy, tj. prováděcích předpisů k zákonu č. 86/2002 Sb., 
v platném znění, i metodickým pokynům MŽP. Program umožňuje zadávat zdroje 
bodové, plošné i liniové. Správnost výsledků tohoto programu ověřil tvůrce metodiky 
tj. Český hydrometeorologický ústav. 
 
Rozptylová studie hodnotí následující škodliviny: SO2, PM10, NO2, NOx, 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 hodinových koncentrací (IHk) a maximálních denních 
koncentrací (IHd) sledovaných znečišťujících látek (škodlivin) stanovených 
rozptylovou studií a imisních limitů pro ochranu zdraví lidí dle nařízení vlády 
č. 597/2006 Sb.: 
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Imisní limity (µg*m-3) 
škodlivina 

IHk 
(µg*m-3) 

IHd 

(µg*m-3) 1 h 8 h 24 h rok 
SO2 3,356 0,024 350  125  
PM10 11,912 5,473   50 40 
NO2 15,691 - 200   40 
NOx 132,415 1,536     
CO 951,542 / 837,716* 18,559  10 000   

benzen 7,989 0,158    5 
CxHy 150,207 3,030     

* 8-hodinové maximum CO 
 
Z tabulky je patrné, že příspěvek provozu multifunkčního centra Družba k imisním 
koncentracím je hluboko pod hodnotou imisních limitů jednotlivých znečišťujících 
látek. 
 
Následující tabulka průměrných ročních koncentrací sledovaných škodlivin je 
doplněna o hodnoty pozaďových koncentrací, imisních limitů pro jednotlivé 
znečišťující látky a procentuální vyjádření vyčerpání limitních hodnot po součtu 
s pozadím: 
 

škodlivina 
pozadí 
[µg*m-3] 

vypočtená 
maxima  
[µg*m-3] 

součet 
[µg*m-3] 

limit 
[µg*m-3] 

vyčerpání 
limitu [%] 

SO2 7,8 0,020 7,820 20 39,1 
CO - 12,537 - nest. - 

PM10 25,2 4,422 29,622 40 74,1 
NO2 17,6 0,157 17,757 40 44,4 
NOx 25,5 1,332 26,832 30 89,4 

benzen 1,1 0,137 1,237 5 24,7 
CxHy - 2,627 - nest. - 

 
Zdroje musí vyhovět stanoveným požadavkům za všech stavů a v každém okamžiku. 
Z praxe je známo, že nezpůsobí-li zdroje překročení krátkodobých imisních 
koncentrací, až na nepatrné výjimky ve velice zatížených lokalitách, splní bez 
problémů i limity dlouhodobé. 
 
Výše uvedené limitní koncentrace sledovaných škodlivin jsou ve všech referenčních 
bodech dodrženy a nedochází k jejich překračování. To se týká jak požadavků 
nařízení vlády č. 597/2006 Sb., tak hodnot doporučených Státním zdravotním 
ústavem pro látky a časové úseky, pro které jmenovaný předpis žádné limity 
nestanovuje. Dodrženy jsou jak krátkodobé maximální koncentrace, tak také 
osmihodinové, denní i roční průměrné hodnoty, a to s dostatečnou rezervou.  
 
Vypočtené roční průměrné hodnoty vyhovují požadavkům platné legislativy 
i v případě součtu výsledných hodnot s předpokládaným pozadím. K limitu se blíží 
výsledná roční koncentrace NOx po součtu s příspěvkem pozadí. Tento limit je však 
stanoven pro ochranu ekosystémů a vegetace, nikoliv zdraví lidí a je vyčerpáván 
převážně stávající pozaďovou koncentrací uvedené škodliviny. 
 
Období výstavby 
Při zahájení stavby a provádění demoličních a zemních prací lze očekávat zvýšené 
imisní koncentrace, a to především prašnosti. V době výstavby dojde také 
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k soustředění těžké techniky a dopravních prostředků. Tento stav nebude trvalý ani 
rovnoměrný a lze jej velice obtížně blíže specifikovat. Je sice možné namodelovat 
určité zatížení stanoveným počtem nákladních aut a stavebních strojů se spalovacími 
motory, avšak jakákoli modelová situace bude vždy značně vzdálena skutečnosti a 
nebude postihovat všechny jevy, při nichž jsou do volného ovzduší emitovány 
škodliviny. Pro namodelování druhotné prašnosti a prašnosti způsobované přesunem 
hmot zatím vhodná metodika neexistuje. A právě tato prašnost, kromě hluku, bývá 
nejčastějším problémem u staveb obdobného charakteru.  
 
Situace na staveništi se velice rychle mění. I když lze na základě zkušeností 
předpovědět, že za určitých podmínek provozu a meteorologických stavů může 
v bezprostřední blízkosti stavby docházet k překračování nejvýše přípustných 
koncentrací škodlivin, především prachu s významným podílem malých polétavých 
částic a případně též oxidů dusíku, nelze se této situaci zcela vyhnout. 
 
Pro omezení negativních vlivů, zejména prašnosti při demolici bude celý areál 
oplocen plným ohrazením do výšky minimálně 1,8 m, v blízkosti obytných objektů 
pak 4 m. Využíváno bude také zkrápění materiálů. Odpad vznikající při demolici 
nebude volně shazován z výšky. K přepravě prašných hmot budou využívána 
výhradně zaplachtovaná vozidla. Před výjezdem vozidel ze staveniště bude 
provedena jejich řádná očista a nečistoty budou odstraňovány také z okolních 
komunikací. Na staveništi bude dále minimalizován pohyb vozidel po nezpevněných 
plochách.  
 
Pravidla pro provádění opatření snižujících negativní vlivy na okolí je nutno řešit již 
v projektu organizace výstavby. Přechodný stav vyššího zatížení okolí po dobu 
stavby bude nevyhnutelný, což však nesmí vést k potlačování všech realizovatelných 
opatření ke snížení tohoto nepříznivého vlivu.  
 
Vlivy na veřejné zdraví 
Z hlediska vlivů emisí na veřejné zdraví byly uvažovány nejvýznamnější znečišťující 
látky – oxid dusičitý, benzen a suspendované částice PM10.  
 
Příspěvek předloženého záměru k znečištění ovzduší je nízký a nezpůsobí 
překračování hygienických limitů. Nejblíže se limitu blíží koncentrace prachových 
částic PM10. Zde je však velká část limitu vyčerpána již stávající situací v lokalitě. 
Z výsledků hodnocení vyplývá, že v řešeném území lze očekávat hodnoty oxidu 
dusičitého na úrovni 44,4% imisního limitu u průměrné roční koncentrace, benzenu 
na úrovni 24,7% imisního limitu průměrné roční koncentrace a PM10 na úrovni 74,1% 
imisního limitu průměrné roční koncentrace.  
 
Oxid dusičitý 
Při hodnocení chronických účinků NO2 se obvykle vychází z výsledků publikovaných 
v epidemiologických studií. Tyto studie potvrdily působení vyšších koncentrací NO2  
na zvýšení výskytu chronických respiračních syndromů u dětí. Kvantitativní 
hodnocení je ale komplikované skutečností, že je velmi obtížné oddělit působení NO2 
od dalších látek.  
 
Dle epidemiologických studií se u 2,0% dětské populace vyskytují chronické 
respirační syndromy. Bez realizace záměru se prevalence chronických respiračních 
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syndromů pohybuje na úrovni 2,721%. Po realizaci záměru dojde k nárůstu 
o 0,024%. 
 
Míru rizika proto můžeme také hodnotit pomocí stanovení kvocientu nebezpečnosti 
HQ (Hazard Quotient). Tento kvocient získáme vydělením zjištěné roční průměrné 
inhalační dávky ADDi referenční dávkou RfDi, popř. při použitelnosti standardního 
expozičního scénáře vydělením koncentrace v ovzduší referenční koncentrací. 
Reálné riziko toxického nekarcinogenního účinku nastává při hodnotě HQ>1 
a vzrůstá se stoupající hodnotou koeficientu. 
 
Bez realizace záměru je HQ na úrovni 0,459, po realizaci je na úrovni 0,455. Při 
těchto hodnotách není reálné riziko toxického účinku NO2 na veřejné zdraví.  
 
Benzen 
Benzen patří mezi látky s karcinogenními účinky. Při jejich hodnocení se vychází 
z předpokladu bezprahového působení. To znamená, že nulové riziko je jen při 
nulové expozici Nelze zde tedy stanovit neúčinnou dávku a závislost dávky a účinku 
se vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím míru karcinogenního potenciálu dané látky. 
 
Míra rizika karcinogenního účinku se stanoví výpočtem celoživotního vzestupu 
pravděpodobnosti nádoru u jednotlivce exponované populace v důsledku expozice 
hodnocené dávce (=ILCR – Individual Lifetime Cancer Risk). 
 
Příspěvek záměru na úrovni 0,137 ug/m3 představuje ILCR na úrovni 8,2.10-7. Za 
obecně přijatelné zdravotní riziko je považována úroveň 10-6. Realizace záměru 
nezpůsobí významné navýšení zdravotního rizika v lokalitě. Individuální karcinogenní 
riziko je pro dané území dáno převážně pozadím (ILCR = 13,2.10-6, při roční 
koncentraci 2,2 ug/m3.  
 
PM10 
Prachové částice patří mezi nejproblematičtější škodliviny v rámci celé ČR. 
Dlouhodobé expozice suspendovaným částicím frakce PM10 přispívá ke vzniku 
chorob dýchacích cest, zvýšené nemocnosti i úmrtnosti . Směrnice WHO vycházející 
ze závěrů americké studie ACS (American Cancer Society) vyjadřuje účinky PM10 
relativním nárůstem rizika výskytu zdravotních potíží a úmrtnosti.  
 
U dlouhodobé expozice je relativní nárůst rizika pro změnu koncentrace PM10 
o 10 µg.m-3 na úrovni 3% pro úmrtnost. Roční průměrná koncentrace PM10 
doporučovaná WHO je pak 20 µg.m-3, při které by se s 95% pravděpodobností 
úmrtnost neměla zvyšovat. U roční koncentrace PM10 se předpokládá maximální 
příspěvek koncentrace PM10 na úrovni 4,422 µg.m-3. Úroveň pozadí je 27,6 µg.m-3 
a představuje 2,28% navýšení úmrtnosti. Po realizaci záměru bude % navýšení 
úmrtnosti na úrovni 3,6%. 
 
Stávající průměrné roční imise PM10 v pozadí na úrovni 27,6 µg.m-3 překračují 
doporučenou limitní koncentraci WHO 20 µg/m3. Imisní příspěvek řešeného záměru 
se bude na tomto překračování spolupodílet, avšak hodnoty tohoto příspěvku jsou z 
hlediska zdravotních účinků malé.  
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Celkově záměr nepředstavuje významné zvýšení zdravotního rizika. Zdravotní riziko 
z expozice sledovaným škodlivinám je pokryto již pozadím v lokalitě. Imisní příspěvky 
provozu záměru ke koncentracím znečišťujících látek nezpůsobí významné zvýšení 
zdravotního rizika pro obyvatele v okolí.  
 
Rozsah a významnost negativních vlivů realizace posuzovaného záměru na 
obyvatele lze hodnotit jako střední.  
 
 
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
 
Během provozu obchodního centra budou zdroji emisí vzduchotechnická zařízení 
sloužící k větrání prostor s nedostatečným či žádným přirozeným větráním 
a spalování zemního plynu (vaření). Škodliviny do volného ovzduší budou 
vypouštěny následujícími stacionárními bodovými zdroji znečišťování ovzduší: 
 
 • plynové hořáky fast food o celkovém výkonu 470 kW (ventilátor o výkonu 

25 000 m3.h-1) 
 • plynové hořáky restaurace o celkovém výkonu 95 kW (ventilátor o výkonu 

24 000 m3.h-1) 
 • dieselagregát o  výkonu 560 kW 
 • vzdušnina odvětrávaná z prostoru nájezdové rampy (ventilátor o výkonu 

5 000 m3.h-1) 
 • vzdušnina odvětrávaná z prostoru parkovacích stání 4NP (ventilátor o výkonu 

10 000 m3.h-1) 
 
Dalším zdrojem škodlivin budou parkoviště ve 4. a 5.NP. Pro odvětrání 4.NP jsou 
spolu se vzduchotechnikou instalovány proudové ventilátory, odvětrání otevřeného 
5. NP na střeše objektu je pak přirozené. 
 
Imisní koncentrace znečišťujících látek hodnotí rozptylová studie (Příloha č. 3), 
výsledky rozptylové studie jsou uvedeny v předcházející kapitole oznámení 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo. Rozptylová studie prokázala, že provoz obchodního 
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. 
 



IGY 2 - České Budějovice Strana 50 
 

 

 
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.  EIA SERVIS s.r.o. 
 

 

Dešťové vody z objektu budou odváděny jednotnou městskou kanalizací a dešťovou 
kanalizací, konečným recipientem bude řeka Vltava. Dešťové vody, které budou 
odváděné z areálu multifunkčního centra prakticky Vltavu neovlivní.  
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na povrchové vody lze hodnotit jako 
malý, jeho významnost rovněž jako malou. 
 
 
Vlivy na podzemní vody 
 
Posuzovaný záměr nebude mít žádné podzemní podlaží, základy budou řešeny 
formou hlubinných pilotů (cca 10-20 metrů). Vzhledem k hladině mělkého oběhu 
podzemní vody přibližně 2 metry pod stávajícím terénem je nutno počítat se 
značnými přítoky podzemní vody do stavební jámy. Stavební jámu bude zřejmě po 
celém obvodu nutno utěsnit. Velikost přítoků ve dně stavební jámy doporučujeme 
zkoumat hydrogeologickými průzkumnými pracemi v rámci předpokládaného 
stavebně geologického průzkumu. V dosahu možného vlivu přechodného drenážního 
účinku výkopových prací nejsou pravděpodobně situovány žádné jímací objekty 
kvartérních vod, doporučuji tuto skutečnost ještě ověřit v rámci výše uvedených 
průzkumných prací. 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na podzemní vody lze hodnotit jako 
malý až střední, jeho významnost jako malou až střední. 
 
 
D.I.4. Vlivy na p ůdu 
 
Celková plocha řešeného území je 6 944 m2, z toho vlastním objektem zastavěná 
plocha bude 5003 m2 v úrovni průniku budovy s terénem a 6349 m2 včetně 
přesahujících částí objektu a rampy.  
 
Žádná z dotčených parcel není součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) ani 
neslouží k plnění funkcí lesa (PUPFL). Jedná se o pozemky z kategorie zastavěná 
plocha a nádvoří nebo ostatní plocha.  
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na půdu lze hodnotit jako nulový, jeho 
významnost jako malou. 
 
 
D.I.5. Vlivy na horninové prost ředí 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. 
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D.I.6. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy 
 
Během výstavby bude nutné vykácet celkem 9 stromů a 4 velké keře. Na okraji 
plochy záboru rostou ještě 3 břízy, které by bylo pravděpodobně možné zachovat. 
Doporučuji stromy zaměřit a kácet jen nezbytně nutné. 
 
Nezbytné kácení lze kompenzovat realizací náhradní výsadby. Rozsah náhradních 
výsadeb doporučuji konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. 
 
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 malý, jeho významnost jako malou. 
 
Na lokalitě byl zaznamenán pouze výskyt synantropních druhů živočichů. Nebudou 
dotčeny žádné zvláště chráněné druhy živočichů. Rozsah vlivu realizace 
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.  
 
 
D.I.7. Vlivy na krajinu, chrán ěná 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). 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, 
ptačí oblasti 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 obchodně společenské 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. 
 
V rámci výstavby nového polyfunkčního objektu bude odstraněn především stávající 
objekt bývalé servisní telekomunikační budovy, kde je v současné době umístěn 
gastronomický provoz „Dobré jídelny“, jinak je budova prázdná. Dalšími 
odstraňovanými objekty je reklamní pylon pro IGY bez základové konstrukce, 
kolostav pro zaměstnance TKB a prvky drobné architektury. Součástí demolic budou 
i některé stávají zpevněné plochy, opěrné zdi apod.  
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Očekávané bourací práce budou poměrně rozsáhlé. Při demolici je potřeba věnovat 
pozornost dodržení parametrů hygienických norem pro hlučnost a prašnost prostředí 
v průběhu bourání a pravidelně čistit přilehlé veřejné komunikace. 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na hmotný majetek lze hodnotit jako 
střední, jeho významnost také jako střední.  
 
 
 
D.II. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Z hlediska velikosti zasaženého území je možné posuzovaný záměr hodnotit jako 
relativně malý – bodový. 
 
Provozem posuzovaného objektu nebude přímo negativně ovlivněn žádný obyvatel. 
Jak vyplývá z výsledků hlukové a rozptylové studie, budou dodrženy platné 
hygienické limity. Nárůst dopravy vyvolané provozem posuzovaného záměru způsobí 
zanedbatelný nárůst hlukových imisí na přilehlé silniční síti.  
 
 
 
D.III. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech 
 přesahujících státní hranice 
 
Posuzovaný záměr „IGY 2 – České Budějovice“ nebude vykazovat žádné nepříznivé 
vlivy přesahující státní hranice.  
 
 
 
D.IV. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 

nepříznivých vliv ů 
 
V dalších fázích přípravy záměru doporučujeme realizovat následující opatření: 
 
Opatření pro fázi p řípravných prací  
 
1. Záměr realizovat dle Architektonické studie „IGY 2 – České Budějovice“, 

zpracovatel Ateliér 8000 spol. s r.o., únor 2012.  
 
2. Zpracovat hydrogeologický průzkum, jehož součástí bude prověřit velikost 

přítoků do stavební jámy a potvrzení jímacích objektů mimo dosah možného vlivu 
přechodného drenážního účinku výkopových prací. 

 
3. Zajistit odpovídající kompenzační výsadbu za pokácené dřeviny. Rozsah 

a umístění náhradní výsadby stanovit ve spolupráci s příslušným orgánem 
ochrany přírody a krajiny. 

 
4. Při výběru dodavatele stavby preferovat použití moderních stavebních 

mechanismů s co nejnižší hlučností, v dobrém technickém stavu. 
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5. V předstihu seznámit obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby s připravovanou 
stavbou, délkou a charakterem jednotlivých etap výstavby. 

 
6. Zpracovat měsíční harmonogram povinných provozních zkoušek záložních 

vzduchotechnických prvků a záložního dieselagregátu. Provozní zkoušky rozložit 
rovnoměrně v průběhu měsíce tak, aby na pozadí standardního provozu IGY 2 
nedocházelo v jeden den ke zbytečnému souběhu více než šesti kontrolovaných 
zdrojů hluku. 

 
7. Zpracovat zásady organizace výstavby (ZOV). V ZOV budou mimo jiné navržena 

i následující opatření k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí 
a obyvatele během výstavby:  

 
• Stanovit množství potřebných surovin a materiálů pro výstavbu. 

• Stanovit přepravní trasy pro dopravu materiálů a surovin na staveniště.  

• Zpracovat časový plán realizace stavby. V časovém plánu stanovit časový 
harmonogram jednotlivých stavebních prací a nasazení stavebních 
mechanizmů. 

• Vyloučit provádění hlučných prací v době od 21:00 do 7:00 hodin. 

• Zvážit nutnost hlučných prací ve dnech pracovního klidu. 

• Zajistit oplocení staveniště plným ohrazením do výšky minimálně 1,8 m, 
v blízkosti obytných objektů pak 4 m. 

• Minimalizovat sekundární prašnost zejména během demoličních prací, zajistit 
skrápění prašných materiálů.  

• Minimalizovat pojezdy vozidle po nezpevněných plochách. 

• K přepravě prašných hmot používat zaplachtované automobily. 

• Používat stavební mechanizmy v odpovídajícím technickém stavu. 

• Před výjezdem vozidel ze staveniště bude provedena jejich řádná očista.  

• Zpracovat havarijní plán pro období výstavby, který bude obsahovat seznam 
opatření pro případ úniku ropných látek na staveništi. Součástí havarijního 
plánu bude způsob informování orgánu ochrany veřejného zdraví a orgánů 
ochrany životního prostředí, případně správců vodních toků. 

 
 
Fáze realizace 
 
8. Stavební práce provádět podle zásad organizace výstavby (ZOV).  
 
9. Stavební ani demoliční práce neprovádět v době nočního klidu (22:00 - 6:00). 

 
10. Při demolici objektů minimalizovat hlučnost a prašnost v průběhu bourání.  
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11. Zajistit očistu stavebních mechanizmů a nákladních automobilů před výjezdem 
ze staveniště na silniční síť. Zajistit pravidelnou očistu vozovek příjezdových 
komunikací na staveniště. 

 
12. Realizovat obvyklá opatření na ochranu povrchových a podzemních vod před 

kontaminací: odvádění odpadních vod nepropustnými kanalizačními řady, 
nepropustné provedení konstrukcí podlah skladovacích prostorů potenciálních 
znečišťujících látek atd. 

 
13. Stavební mechanismy a nákladní automobily udržovat v odpovídajícím 

technickém stavu. Pravidelnou kontrolou techniky i staveniště předcházet 
haváriím způsobeným únikem ropných látek. 

 
14. V předstihu oznámit příslušnému orgánu památkové péče termín zahájení 

zemních prací, při provádění zemních prací postupovat podle doporučení orgánu 
památkové péče. V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost 
oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu v souladu 
se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
15. Zaměřit všechny dřeviny a kácet pouze nezbytně nutné. Zvážit možnost 

zachování tří bříz u plotu obytných domů. 
 
16. Kácení dřevin provádět v době vegetačního klidu, tj. v období říjen až březen. 

 
17. V případě úniku ropných látek na staveništi postupovat v souladu s havarijním 

řádem, sanace havárie svěřit odborné firmě. 
 
 
Fáze provozu 
 
18. Zpracovat provozní a havarijní řád objektu. Součástí provozního řádu bude 

informační propojení mezi uživateli jednotlivých prostor a provozovatelem celého 
objektu. Toto propojení bude sloužit k co nejrychlejšímu odhalení případného 
požáru nebo havárie a k přijetí co nejúčinnějších opatření dle havarijního řádu. 
Provozní a havarijní řád bude aktualizován dle potřeby. 

 
19. Po uvedení stavby do plného provozu měřením stanovit hlukové zatížení na 

fasádách přilehlých obytných objektů. V případě překročení hlukových limitů 
navrhnout a realizovat odpovídající protihluková opatření. 

 
20. Povinné provozní zkoušky záložních vzduchotechnických prvků a záložního 

dieselagregátu realizovat dle zpracovaného harmonogramu. V případě 
překročení hlukových limitů v důsledku provozních zkoušek harmonogram 
upravit. 
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D.V. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které 
se vyskytly p ři specifikaci vliv ů 

 
Podklady předložené oznamovatelem (Architektonická studie, Studie denního 
osvětlení a oslunění, podklady z připravované 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. Podklady převzaté od oznamovatele 
2. Hluková studie 
3. Rozptylová studie 
4. Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
5. Studie denního osvětlení a oslunění 
6. Dopravně inženýrské posouzení 
7. Vyjádření příslušného stavebního úřadu  
8. 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: IGY 2 CB, a.s. 
 
IČO: 241 52 561 
 
Sídlo firmy:  IGY 2 CB, a.s. 
 Pohořelec 113 
 118 00 Praha 1 
 
Zástupce oznamovatele:  Atelier 8000 spol. s r.o. 
 Radniční 7 
 370 01 České Budějovice 
 oznamovatele zastupuje: 
 Ing. arch. Pavel Mařík, prokurista společnosti 
 
Název záměru IGY 2 – České Budějovice  
 
Kapacita zám ěru Posuzovaný záměr představuje výstavbu 

polyfunkčního objektu „IGY 2 – České Budějovice“ 
v centru města České Budějovice na místě 
telekomunikační budovy na Pražské třídě a přilehlých 
pozemcích v Českých Budějovicích. Celková plocha 
řešeného území je 6 944 m2, z toho zastavěná plocha 
bude 5003 m2. Objekt bude mít 5 nadzemních podlaží, 
podzemní patra nejsou plánována. Kapacita 
parkoviště bude cca 188 parkovacích míst. 

 
Umístění záměru kraj:  Jihočeský 
 obec:  město České Budějovice 
 k.ú.: České Budějovice 3 
 
Posuzovaným záměrem je vybudování polyfunkčního objektu na místě stávající 
telekomunikační budovy na Pražské třídě a přilehlých pozemcích v Českých 
Budějovicích. Po demolici určených objektů (telekomunikační budova a reklamní 
pylon pro IGY), inženýrských sítí, odstranění drobných staveb na dotčených 
pozemcích (zídky, přístřešky, zpevněné plochy apod.) a po vykácení určených dřevin 
bude pozemek prostý všech překážek. Celková plocha řešeného území je 6944 m2, 
zastavěná plocha polyfunkčním objektem bude v úrovni průniku budovy s terénem 
5003 m2, zastavěná plocha včetně přesahujících částí objektu a rampy bude 
6 349 m2. 
 
Posuzovaná stavba nemá výrobní charakter, jedná se o provoz obchodně 
společenského centra. Posuzovaný objekt má celkem čtyři nadzemní podlaží 
a střechu s možností parkování. Podzemní podlaží není navrženo. Posuzovaný 
polyfunkční objekt slučuje následující funkce: 
 
 • parkování, zásobování 
 • obchodní plochy 
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 • služby 
 • další doprovodné funkce 
 
Hlavní vstup do objektu je situován do nároží Pražská – Pekárenská na úrovni 
chodníku, tedy prvního nadzemního podlaží. Tento vstup je doplněn vstupem 
z Pekárenské ulice, který je umístěn v blízkosti zastávky MHD. Oba vstupy ústí do 
centrálního prostoru pasáže, která je ve všech třech nadzemních podlažích 
lemována pronajímatelnými jednotkami určenými pro obchody a služby. Všechna 
podlaží jsou vzájemně propojena dvojicí eskalátorů a panoramatickým výtahem.  
 
Druhé nadzemní podlaží je ve dvou místech propojeno prostřednictvím lávek 
s OC IGY. Obě lávky ústí přímo do centrálního prostoru pasáže. Západní lávka je 
navržena tak, aby zde byla možnost využití pro odbytovou plochu kavárny, nebo 
snack baru. Plocha 2.NP je oproti přízemí rozšířena o cca 2,5 m nad chodníky do 
Pražské, popř. Pekárenské ulice.  
 
Třetí nadzemní podlaží odpovídá půdorysně podlaží druhému. Hlavním motivem 
tohoto podlaží jsou gastro jednotky umístěné v západní části tak, aby jejich odbytová 
plocha navazovala na prosklené nároží a zároveň vytvářela cílový bod vnitřní 
pasáže.  
 
Čtvrté nadzemní podlaží je určeno pro parkování zákazníků, je přímo propojeno 
s pasáží, a to přes eskalátory a výtah. Stejnému účelu slouží i střecha objektu. Pro 
zásobování obchodních jednotek je v jižní části navržen zásobovací dvůr, který je 
dopravně napojen na ulici F. Šrámka. Zásobovací dvůr bude mít přímé spojení 
s hlavní zásobovací komunikací uvnitř stavby, tedy zásobovací chodbou s dvojicí 
schodišť a výtahů, která je navržena ve všech třech obchodních podlažích 
a umožňuje tak zásobování bez kolize s návštěvníky centra.  
 
Posuzovaný záměr bude napojen na městský vodovod, městskou kanalizaci, na 
městskou soustavu CZT, zemní plyn, elektrické vedení i telefonní rozvody. Veškerá 
technická infrastruktura nezbytná pro provoz buď je již na lokalitě vybudována, nebo 
se nachází v těsné blízkosti.  
 
Během provozu bude na obyvatele žijící v okolních obytných objektech negativně 
působit hluk z dopravy (navážka zboží, příjezd zákazníků), hluk z vlastního 
obchodního centra a emise znečišťujících látek do ovzduší ze zdrojů v areálu. Pro 
zjištění těchto vlivů byly zpracovány Rozptylová a Akustická studie. 
 
Z výsledků Akustické studie vyplývá, že příspěvky hluku od stacionárních zdrojů 
umístěných na plášti objektu novostavby, nebudou překračovat hygienický limit hluku 
ani v denní ani v noční době. Podmínkou je rovnoměrné rozložení pravidelných 
provozních zkoušek v průběhu měsíce tak, aby na pozadí standardního provozu IGY 
2 nedocházelo v jeden den ke zbytečnému souběhu více než šesti kontrolovaných 
zdrojů hluku. Doprava vyvolaná zprovozněním posuzovaného záměru bude 
z hlediska dopravních intenzit na navazujících komunikacích zanedbatelná 
a nezpůsobí zhoršení hlukové situace v lokalitě. Po uvedení stavby do plného 
provozu doporučujeme provést kontrolní měření hluku. 
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Rozptylová studie hodnotí následující škodliviny: SO2, PM10, NO2, CO, celkové 
uhlovodíky (ΣC) 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 hladině mělkého oběhu podzemní vody přibližně 2 metry pod stávajícím 
terénem je doporučeno v dalších fázích přípravy záměru zpracovat hydrogeologický 
průzkum, jehož součástí bude prověřit velikost přítoků do stavební jámy a potvrzení 
jímacích objektů mimo dosah možného vlivu přechodného drenážního účinku 
výkopových prací.  
 
V rámci výstavby nového polyfunkčního objektu bude odstraněn především  stávající 
objekt bývalé servisní telekomunikační budovy, kde je v současné době umístěn 
gastronomický provoz „Dobré jídelny“. Dalšími odstraňovanými objekty je reklamní 
pylon pro IGY bez základové konstrukce, kolostav pro zaměstnance TKB a prvky 
drobné architektury. Součástí demolic budou i některé stávají zpevněné plochy, 
opěrné zdi apod. Nebudou demolovány žádné obytné budovy. 
 
Navržený objekt 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. 
 
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. 
 
Realizací záměru dojde k odstranění 9 ks stromů a 4 velkých keřů, doporučujeme 
zvážit možnost zachování tří bříz u plotu obytných domů. Za pokácené dřeviny je 
doporučeno ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny zajistit 
odpovídající kompenzační výsadbu.  
 
Plánovaným záměrem nebude dotčena zemědělská (ZPF) ani lesní půda (PUPFL). 
 
Vlivy na půdy, horninové prostředí, faunu, ZCHÚ a krajinu byly vyhodnoceny jako 
malé, případně zanedbatelné. 
 
Celkově jsou negativní vlivy realizace záměru „IGY 2 – České Budějovice“ na 
jednotlivé složky životního prostředí vyhodnoceny jako akceptovatelné. Pro 
minimalizaci vlivů na životní prostředí a obyvatele jsou navržena příslušná opatření. 
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H. PŘÍLOHA 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace je součástí přílohové části (Příloha č.7) 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č.114/1992 Sb. v platném 
znění je součástí přílohové části (Příloha č.8).  
 
 

I. ZÁVĚR 
 
Z výsledků uvedených v oznámení vyplývá, že negativní vlivy realizace záměru „IGY 
2 – České Budějovice“ 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: 
 
 Mgr. Radomír Mužík, EIA SERVIS s.r.o., České Budějovice 

držitel autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. 
osvědčení č.j. 39738/ENV/10 ze dne 6.5.2010 

 
Adresa zpracovatele oznámení: 
 

EIA SERVIS s.r.o. 
U Malše 20 
370 01 České Budějovice 
tel.: 386 354 942 

 
Spolupráce: 
 

RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc., EIA SERVIS s.r.o., České Budějovice 
držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona 
č. 100/2001 Sb., osvědčení č.j. 2721/4692/OEP/92/93 ze dne 11.2.1993, 
prodloužení autorizace č.j. 45099/ENV/06 ze dne 29.6.2006 
 
Ing. Alexandra Čurnová, EIA SERVIS s.r.o., České Budějovice 
držitelka autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona 
č. 100/2001 Sb., osvědčení č.j. 39884/ENV/10 ze dne 6.5.2010 
 
Mgr. Pavla Dušková, EIA SERVIS s.r.o., České Budějovice 
držitelka osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 
zdraví dle §19 odst.1 zákona č. 100/2001 Sb.,č.j. 34758-OVZ-32.0-8.9.08 ze dne 
19.12.2008 
 
Mgr. Alexandra Přibylová, EIA SERVIS s.r.o., České Budějovice 
 
Mgr. Ivana Dvořáková, EKOPOR, České Budějovice 
 
 
 

 
V Českých Budějovicích 9. července 2012 
 
 
 
 
 
 
  EIA SERVIS s.r.o. 
  Mgr. Radomír Mužík 
  zpracovatel oznámení 


