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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále
jen „zákon“) záměru „Muzeum v přírodě Rochus – Uherské Hradiště“
Identifikační údaje:
Název záměru:

Muzeum v přírodě Rochus – Uherské Hradiště

Charakter a kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem je vybudovat z opuštěného areálu, bývalého vojenského cvičiště, muzeum v přírodě
Rochus. Muzeum bude koncipováno do podoby návesního prostoru obce z uherskohradišťského
Dolňácka. Soustředí se sem například provoz vesnické hospody s nabídkou tradiční kuchyně
a místních gastronomických specialit, prodejna tradičních řemeslných výrobků a konání různých
prezentačních a vzdělávacích aktivit. Na tuto část muzea v přírodě bude navazovat Environmentální
centrum. Největší část muzea znázorní v uceleném urbanistickém celku historickou podobu vesnice
z Uherskohradišťska. Jednotlivé stavby vytvoří model sídelní jednotky zasazený do přirozeného
prostředí tradičních dvorů, zahrad a humen. Muzeum bude prezentovat různé typy lidových staveb.
Objekty budou využívány tak, aby neprezentovaly pouze samotné lidové stavitelství, ale poskytovaly
návštěvníkům živou a názornou formou pohled na všechny stránky života lidí ve vesnickém prostředí
v minulosti.
Bilance ploch:
Expoziční areál muzea – „DĚDINA“
Vstupní areál muzea – „NÁVES“
Ovocnářský park
Celková plocha muzea
Celkový počet parkovacích stání
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26 000 m
2
22 730 m
2
8 450 m
2
57 180 m
348 ks

Umístění:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Zlínský
Uherské Hradiště
Mařatice

Oznamovatel:
Park Rochus, o.p.s., Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 373, fax: 577 043 352
e-mail: eva.gregusova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Záměr „Muzeum v přírodě Rochus – Uherské Hradiště“ naplňuje dikci bodu 10.13 Tématické
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areály na ploše nad 5 000 m , kategorie II, přílohy č. 1 citovaného zákona. Vzhledem k výše
uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude
posuzován podle tohoto zákona
Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém
byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy
na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.
Záměr „Muzeum v přírodě Rochus – Uherské Hradiště“
nebude dále posuzován podle citovaného zákona.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení, které je nutné zohlednit v navazujících řízeních nebo
v jiných postupech podle zvláštních právních předpisů:
1. V dalším stupni projektové dokumentace zapracovat opatření, jako je zachování cenného
jádrového území EVL, neprovádět v něm žádné změny ve využití území spojené s kácením
porostů trnky a hlohu (viz připomínka Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství).
2. Jakékoliv zásahy do keřo – stromové vegetace na území EVL provádět mimo období výskytu
snůšek vajíček a mimo hlavní období výskytu housenek bourovce trnkového (Eriogaster
catax) (viz připomínka Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství).
3. V případě použití venkovního osvětlení nepoužívat ostré bílé světlo. Za vhodné se považují
sodíkové výbojky (viz připomínka Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství).
4. Při výsadbách v rámci EVL Rochus nevyužívat jehličnany a nepůvodní druhy dřevin
(viz připomínka Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství).
5. U sportovišť minimalizovat rozsah zpevněných ploch a projekt sportovišť doplnit o rozptýlenou
výsadbu keřů trnky a hlohu (viz připomínka Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství).
6. U dopravní infrastruktury a komponované krajiny (okolí kaple s křížovou cestou, drobná
architektura, naučná stezka Natura 2000, sady místních odrůd dřevin a vegetační úpravy)
eliminovat zásahy do rozptýlených porostů trnky nebo hlohu, projekt doplnit o lem
rozptýlených výsadeb porostů trnky či hlohu v rámci území EVL Rochus (viz připomínka
Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství).
7. Projekt Muzea v přírodě Rochus doplnit o rozptýlenou výsadbu keřů trnky a hlohu v rámci
areálu muzea (viz připomínka Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství).
8. Projektovou dokumentaci záměru pro územní a stavební řízení (zejména jednoznačný způsob
likvidace splaškových odpadních vod a vod dešťových z celého areálu) předložit k posouzení
na Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Brně (viz připomínka Povodí Moravy, s.p.)
9. V dalším stupni řízení podle stavebního zákona je nutno doplnit údaje o tom, jakým způsobem
budou dodrženy zásady protihlukové ochrany u výpočtového bodu č. 7 předložené Akustické
studie, kde v případě tzv. nadstandardního provozu lze očekávat překračování hygienického
limitu 55 dB (viz připomínka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně).
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10. V průběhu výstavby záměru veškeré stavební práce provádět pouze v denní době
se zahájením po 7. hodině a s ukončením před 21. hodinou, s tím, že hlučné stavební činnosti
koordinovat tak, aby nedocházelo k překračování hygienického limitu LAeq,s = 65 dB v okolních
chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech staveb.
(viz připomínka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně).
11. Průběh hlukově významných stavebních činností zkrátit na nezbytně nutnou dobu
(viz připomínka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně).
12. Pro stavební práce používat pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu
(viz připomínka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně).
13. Po uvedení záměru do provozu provést ve zkušebním provozu měření hluku ve vybraných
měřících místech uskutečněné pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin
denní doby (LAeq, 8h) k ověření, zda při provozu záměru nebude docházet k prokazatelnému
překročení hygienických limitů hluku (viz připomínka Krajské hygienické stanice Zlínského
kraje se sídlem ve Zlíně).
14. Výběr měřících míst předem projednat s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně. Výsledky měření hluku předložit Krajské hygienické stanici Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně k posouzení (viz připomínka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně).
15. Pokud bude při měřením hluku zjištěno, že při provozu záměru bude docházet
k prokazatelnému překračování platných hygienických limitů, provést odpovídající a účinná
protihluková opatření a projednat s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem
ve Zlíně (viz připomínka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně).
Odůvodnění:
ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 5 vyjádření:






Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 12.1.2012
ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 12.1.2012
Povodí Moravy, s.p. ze dne 6.1.2012
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 17.1.2012
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí ze dne 1.2.2012

Přehled připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství závěr zjišťovacího řízení:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém vyjádření
upozorňuje:
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětný záměr byl posuzován dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a ze závěrů tohoto posouzení vzešla určitá zmírňující opatření, která
mají eliminovat možný mírně negativní vliv (-1) níže uvedených dílčích záměrů na území evropsky
významné lokality Rochus, požadujeme tato opatření dále do dokumentace zapracovat
a v navazujících řízeních je v projektu zohlednit. Jedná se obecně o tato opatření:
-

Zachovat cennost jádrového území EVL, neprovádět v něm žádné změny ve využití území
spojené s kácením porostů trnky nebo hlohu. Jedná se zejména o zástavbu či zpevněné
plochy na úkor stávajících porostů. Souvislé porosty trnky či hlohu však mohou být
prosvětleny.

-

Jakékoliv zásahy do keřo - stromové vegetace na území EVL provádět mimo období výskytu
snůšek vajíček a mimo hlavní období výskytu housenek bourovce trnkového (Eriogaster
catax). Jako vhodný termín pro realizaci zásahů jsou měsíce červenec – září.
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-

V případě použití venkovního osvětlení, nepoužívat ostré bílé světlo, za vhodné se považují
sodíkové výbojky.

-

Při výsadbách v rámci EVL Rochus nevyužívat jehličnany a nepůvodní druhy dřevin.

Konkrétní záměry uváděné v projektu, kterých se týkají níže uvedená doporučení k realizaci
v souvislosti s konstatováním možného mírně negativního vlivu na EVL Rochus:
03 Muzeum v přírodě – projekt doplnit o rozptýlenou výsadbu keřů trnky a hlohu v rámci areálu
muzea.
05 Dopravní infrastruktura (nové zpevněné cesty a jejich opravy, travnaté cesty) – eliminovat
zásahy do rozptýlených porostů trnky nebo hlohu, projekt cest doplnit o lem rozptýlených
výsadeb porostů trnky či hlohu v rámci území EVL Rochus.
06 Komponovaná krajina (okolí kaple s křížovou cestou, drobná architektura, naučná stezka
Natura 2000, sady místních odrůd dřevin, vegetační úpravy) - eliminovat zásahy
do rozptýlených porostů trnky nebo hlohu, projekt doplnit o lem rozptýlených výsadeb porostů
trnky či hlohu v rámci území EVL Rochus.
09 Sport a rekreace (drobné sporty, sáňkování) – minimalizovat rozsah zpevněných ploch,
projekt sportovišť doplnit o rozptýlenou výsadbu keřů trnky a hlohu.
Povodí Moravy, s.p. ve svém vyjádření požaduje předložit projektovou dokumentaci záměru
pro územní a stavební řízení (zejména jednoznačný způsob likvidace splaškových odpadních vod
a vod dešťových z celého areálu) k posouzení.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ve svém vyjádření upozorňuje:

V dalším stupni řízení podle stavebního zákona požadují doplnit údaje, jakým způsobem
budou dodrženy zásady protihlukové ochrany u výpočtového bodu č. 7 předložené Akustické
studie (ul. Pod Rochusem, č.p. 1423, objekt k bydlení), kde v případě tzv. nadstandardního
provozu (varianta 2, I. etapa), lze očekávat překračování hygienického limitu 55 dB.

V průběhu výstavby záměru budou veškeré stavební činnosti prováděny pouze v denní době
se zahájením po 7. hodině a s ukončením před 21. hodinou s tím, že hlučné stavební činnosti
budou koordinovány tak, aby nedocházelo k překračování hygienického limitu LAeq,s = 65 dB
v okolních chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech staveb.
Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizace prací, personálním
a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou
používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Po uvedení záměru do provozu bude ve zkušebním provozu provedeno měření hluku
ve vybraných měřících místech uskutečněné pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin denní doby (LAeq, 8h) k ověření, zda při provozu záměru nebude
docházet k prokazatelnému překročení hygienických limitů hluku stanovených v nařízení vlády
ČR č. Č.j.: KHSZL 26232/2011, str. 7 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, pro chráněný venkovní prostor staveb a pro denní dobu.

Výběr měřících míst bude předem projednán s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně. Měření hluku bude provedeno dle § 32a) zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c) shora
citovaného zákona. Výsledky měření hluku budou předloženy Krajské hygienické stanici
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k posouzení.

V případě, že měřením hluku bude zjištěno, že při provozu záměru bude docházet
k prokazatelnému překračování platných hygienických limitů, budou provedena odpovídající
a účinná protihluková opatření projednaná s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně.
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Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství neobdržel v rámci zjišťovacího
řízení žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení záměru „Muzeum v přírodě
Rochus – Uherské Hradiště“. Rovněž žádný ze subjektů nepožadoval úplné posouzení záměru
podle zákona č. 100/2001 Sb. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku
předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dospěl Krajský úřad Zlínského
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní
prostředí a veřejné zdraví.
V každém navazujícím řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů je nutné
zohlednit obsah závěru zjišťovacího řízení, včetně konkrétních požadavků týkajících
se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia)
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru ZLK596,
v sekci závěr zjišťovacího řízení. Zde jsou také k dispozici kopie výše uvedených vyjádření
v elektronické podobě.
Dotčené Město Uherské Hradiště žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto závěru
zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem.
Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona
o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední
desce v nejkratším možném termínu.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Rozdělovník:
Park Rochus, o.p.s., Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště

4x oznámení,
doručená vyjádření

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
Městský úřad Uherské Hradiště, stavební odbor, Masarykovo náměstí 19,
686 70 Uherské Hradiště
Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
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ke zveřejnění

