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Úvod
Všeobecné údaje
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace)
NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE, BRNO
je vypracována ve smyslu § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon).
Cílem dokumentace je poskytnout základní údaje o záměru a dále provést zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých
a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní prostředí tak, jak je požadováno zákonem.
Zpracování dokumentace proběhlo v období listopad 2019 až srpen 2020.
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Formální obsah dokumentace
Obsah dokumentace po formální stránce odpovídá požadavkům zákona.
Dokumentace je členěna v souladu s přílohou č. 4 zákona (Náležitosti dokumentace), jejíž požadavky jsou striktně respektovány. Nadpisy
dílčích kapitol této dokumentace, odpovídající zákonné struktuře, mají vždy pod svým názvem uvedeno drobnějším písmem úplné zákonné
znění, přičemž hlavní nadpisy jsou v některých případech účelně kráceny. Například:

C.II.
CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou
být záměrem ovlivněny, zejména ovzduší (např. stav kvality ovzduší), vody (např. hydromorfologické poměry v území a jejich změny, množství
a jakost vod atd.), půdy (např. podíl nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav erozního ohrožení a degradace půd,
zábor půdy, eroze, utužování a zakrývání), přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti (např. stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev,
ekosystémů), klimatu (např. dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny klimatu), obyvatelstva a veřejného zdraví,
hmotného majetku a kulturního dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů

Zákonná struktura je v některých případech dále členěna na kapitoly nižších úrovní. Toto členění již není dáno zákonem, ale je zvoleno
zpracovatelem dokumentace s cílem prezentovat údaje přehledným způsobem. Nadpisy dílčích kapitol této dokumentace, odpovídající
rozšířené vnořené struktuře, již neobsahují pod názvem kapitoly úplné zákonné znění. Například:
C.II.7.

Biologická rozmanitost
----------

Zvolené členění pokrývá úplný rozsah složek životního prostředí, resp. veřejného zdraví, definovaný zákonem o posuzování vlivů na životní
prostředí, a je následující:
1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
2. Ovzduší a klima
3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
4. Povrchové a podzemní vody
5. Půda
6. Přírodní zdroje
7. Biologická rozmanitost
8. Krajina
9. Hmotný majetek a kulturní dědictví
10. Dopravní a jiná infrastruktura
11. Jiné
Toto členění je konzistentně dodrženo jak v části C.II. dokumentace, popisující stav životního prostředí, tak v části D.I. dokumentace, popisující
vlivy na životní prostředí. Vzájemně odpovídající údaje tak lze jednoduše ztotožnit (například: C.II.8. Krajina - D.I.8. Vlivy na krajinu).
Protože osnova dle uvedené přílohy je poměrně rozsáhlá, uvádíme stručný přehled její náplně:
ČÁST A (ÚDAJE O OZNAMOVATELI) obsahuje identifikační údaje o oznamovateli (investorovi) záměru a jeho oprávněném zástupci.
ČÁST B (ÚDAJE O ZÁMĚRU) obsahuje údaje o záměru. Je rozdělena na více podkapitol:
• část B.I. obsahuje základní údaje o záměru, tj. zejména jeho název, kapacita, umístění a technické řešení, dále výčet dotčených krajů, měst
a obcí a výčet úřadů navazujících řízení,
• část B.II. obsahuje údaje o vstupech, tj. nároky záměru na zábor ploch, na odběr médií (např. voda a další vstupy) a na dopravu,
• část B.III. obsahuje údaje o výstupech, tj. emise do ovzduší, vypouštění odpadních vod a produkce odpadů, produkce hluku, emise záření
případně jiné výstupy do životního prostředí.
ČÁST C (ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ) obsahuje údaje o současném stavu životního prostředí
v dotčeném území resp. jeho vývojových trendech.
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ČÁST D (KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ) obsahuje
výslednou charakteristiku a výsledky hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Je rozdělena na více podkapitol:
•
•
•
•
•

část D.I. obsahuje charakteristiku vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti,
část D.II. obsahuje charakteristiku environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech,
část D.III. obsahuje komplexní charakteristiku vlivů na životní prostředí včetně posouzení možnosti vzniku přeshraničních vlivů,
část D.IV. obsahuje charakteristiku opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí,
část D.V. obsahuje charakteristiku metod, použitých při hodnocení vlivů na životní prostředí (způsob a metody zpracování dokumentace,
resp. jejích jednotlivých částí),
• část D.VI. obsahuje charakteristiku obtíží (tj. nedostatky v podkladech a neurčitosti), které se vyskytly při zpracování dokumentace.
ČÁST E (POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) obsahuje údaje o vyhodnocení variantního řešení záměru (pokud bylo předloženo).
ČÁST F (ZÁVĚR) obsahuje shrnující závěr.
ČÁST G (SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) obsahuje všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru.
ČÁST H (PŘÍLOHY) obsahuje přílohy, tj. mapy, průzkumy a odborné studie, provedené v rámci zpracování dokumentace, případně další
materiály precizující jednotlivé okruhy životního prostředí. Zde jsou též přiloženy související doklady a další požadované náležitosti
dokumentace.
Z uvedené struktury vyplývá doporučení pro čtenáře. Zájemcům pouze o všeobecné informace je určena ČÁST G (SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU), strana 62 této dokumentace, kde jsou shrnuty závěry dokumentace stručnou a přístupnou formou, avšak
bez důkazů tam uváděných skutečností. Podrobnější informace lze nalézt v příslušných kapitolách textu dokumentace, čtenář přitom musí mít
na paměti její formální členění a požadované informace si vyhledat v příslušných kapitolách. Ještě podrobnější informace jsou potom uvedeny
v přílohách dokumentace, které jsou však vypracovány pouze pro nejvýznamnější hodnocené okruhy.
Věcný obsah dokumentace
Po věcné stránce se dokumentace věnuje, v souladu s požadavky zákona, všem relevantním složkám životního prostředí včetně veřejného
zdraví.
Různé složky životního prostředí mohou být ovšem vlivy záměru dotčeny různou měrou. Platná legislativa přitom neumožňuje vyloučit některé
(pro posouzení méně významné) složky životního prostředí, hodnocení je nutno provést v úplném rozsahu. To je v dokumentaci dodrženo.
Některým složkám životního prostředí je potom věnována pozornost vyšší, úměrná jejich významu. V tomto smyslu je zvláště zohledněn
charakter záměru (kterým je novostavba zařízení zpracování kapalných odpadů) a dotčeného území (záměr je umístěn v areálu současně
provozované městské čistírny odpadních vod). V dokumentaci je proto věnována zvláštní pozornost problematice kvality ovzduší a s ním
souvisejících vlivů (zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví), a to včetně zohlednění spolupůsobících vlivů záměru s dalšími
zařízeními v lokalitě a environmentálním pozadím. Zároveň je věnována zvýšená pozornost vlivům na klima, vlivům hluku, vlivům na vodní
prostředí, vlivům na biologickou rozmanitost (se zvláštním zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky a evropská stanoviště), vlivům na
krajinu a vlivům na dopravní a jinou infrastrukturu.
Vymezení dotčeného a zájmového území
V dokumentaci jsou používány pojmy
• dotčené území a
• zájmové území,
které mají rozdílný význam. Definovány jsou následovně:
Dotčené území:

Dotčeným územím se ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,
rozumí území "jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru". Podle
této definice je dotčené území omezeno na území záměru a jeho okolí. K závažnému ovlivnění životního prostředí
a/nebo obyvatelstva v širším rozsahu podle výsledků hodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí
a veřejného zdraví nedochází.

Zájmové území

Pro účely zpracování dokumentace (provedení průzkumů a hodnocení) bylo v průběhu jejího zpracování uvažováno
tzv. zájmové území, a to v rozsahu dle jednotlivých okruhů životního prostředí. Takto pracovně definované zájmové
území má obecnější charakter než dotčené území a je též podstatně širší. Potenciální vlivy tedy byly analyzovány
v širším rozsahu (včetně zvážení možnosti vzniku přeshraničních vlivů), vlastní popis a vyhodnocení vlivů jsou však
provedeny pouze ve vzdálenostech jejich reálného dosahu.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.I.

Obchodní firma

1. Obchodní firma

SUEZ CZ a.s.
A.II.

IČ

2. IČ

25638955
A.III.

Sídlo

3. Sídlo (bydliště)

Španělská 1073/10
120 00 Praha 2 Vinohrady
A.IV.

Oprávněný zástupce oznamovatele

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

Ing. Tomáš Doležal
technicko provozní manažer
SUEZ CZ a.s.
Drčkova 7
628 00 Brno
tel.: +420 544 425 049
e-mail: tomas.dolezal@suez.com
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I. Základní údaje

B.I.1.

Název a zařazení záměru

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

B.I.1.1. Název záměru
Neutralizační a deemulgační stanice, Brno
B.I.1.2. Zařazení záměru
Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je záměr zařazen následovně:
bod:
53
záměr:
Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů
spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním.
kategorie:
I (podléhá posuzování vždy)
limit:
není stanoven
příslušný úřad:
MŽP
Záměr spadá pod § 4 odstavec (1) písmeno a) zákona jako záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů,
pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají
posouzení vlivů záměru na životní prostředí vždy.
Úřadem, příslušným k provedení procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí, je Ministerstvo životního prostředí.
B.I.2.

Kapacita záměru

2. Kapacita (rozsah) záměru

Kapacitní údaje záměru ve vztahu k parametrům a limitům dle přílohy č. 1 zákona nejsou stanoveny.
Ostatní kapacitní údaje:
kapacita zařízení:

20 000 t/rok

Podrobnější údaje o návrhových parametrech záměru jsou uvedeny v kapitole B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru (strana
14 této dokumentace).
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B.I.3.

Umístění záměru

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

Záměr je umístěn na území následujících územních jednotek:
Kraj

Okres

ORP

Obec

Katastrální území

Jihomoravský

Brno-město

Brno

Brno

Chrlice

Umístění záměru je zřejmé z následujících obrázků.
Obr.: Širší situace umístění záměru

Obr.: Situace umístění záměru
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Obr.: Situace umístění záměru

Záměr je umisťován do stávajícího areálu ČOV společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., k.ú. Chrlice. Hlavní stavební objekty záměru
jsou umístěny na pozemku p.č. 2062/1, 2062/2. Součástí záměru je i realizace inženýrských sítí (EE, voda, kanalizace) a části dopravní
komunikace zasahující na pozemky p.č. 2070/1, 2062/9, 2071/2. Prostor záměru dopravně navazuje na stávající areálové komunikace. Území
záměru je dopravně obslouženo stávající příjezdovou komunikací I/152, areál čistírny odpadních vod je vzdálen cca 500 m od dálničního
přivaděče D2 (E65).
Prostor a okolí záměru v uvedených katastrálních územích jsou pro účely zpracování této dokumentace nazývány tzv. dotčeným územím.
B.I.4.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

B.I.4.1. Charakter záměru
Novostavba.
B.I.4.2. Možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je umisťován do stávajícího areálu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kde je v současné době provozována čistírna
odpadních vod (ČOV Brno - Modřice).
V okolí uvedeného areálu se potom nachází řada aktivit průmyslového a dopravního charakteru. Nejbližší resp. bezprostředně sousedící jsou
následující:
• Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (Zkušební stanice Chrlice),
• PM CENTRUM spol. s r.o. (Opravy silničních vozidel).
Ve vzdálenější oblasti, cca 1 km od místa umístění záměru, se nachází další obchodní, průmyslové a dopravní aktivity:
• dálnice D2,
• Sconto Nábytek, OC Olympia Brno (objekty obchodní a zábavní zóny),
• závod Vodňanské kuře, a.s. - zpracovatelské a distribuční centrum.
Vlastní záměr nevyvolá nutnost realizace jiných záměrů s potenciálem kumulace vlivů. Nejsou ani známy jiné (další) záměry v dotčeném území
s možností významné kumulace vlivů s vlivy oznamovaného záměru.
Environmentální vlivy záměru tak jsou prověřovány na pozadí výše uvedených stávajících aktivit a také celkového environmentálního pozadí
v dotčeném území. Tím jsou zohledněny veškeré potenciální kumulativní (spolupůsobící) vlivy.
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B.I.5.

Zdůvodnění umístění záměru, popis zvažovaných variant

5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením hlavních důvodů
vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí

B.I.5.1. Zdůvodnění umístění záměru
Záměr je umístěn ve stávajícím areálu ČOV Modřice, ve vlastnictví společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Nový záměr bude logickým
doplněním v oblasti čištění odpadních vod, resp. odstraňování kapalných odpadů, které není možné přímo zpracovat na ČOV Modřice, a
u kterých je nutná předúprava fyzikálně-chemickými metodami neutralizace a deemulgace.
Prostor umístění záměru představuje prostředí průmyslové výroby bez přímých vazeb na obytné zóny nebo přirozené prvky přírody a krajiny.
Soustředění technologií stávajícího zařízení ČOV Modřice a nového záměru na společné lokalitě je oboustranně přínosné. ČOV Modřice
představuje pro záměr NS/DS Brno partnera pro čištění produkovaných odpadních vod a laboratorní zázemí. NS/DS Brno představuje pro ČOV
Modřice potřebnou alternativu pro vody, u kterých je vyloučen přímý příjem do stokové sítě, a to za stálého a vzájemně kontrolovaného
působení.
Záměr je umístěn v souladu s platnou územně plánovací dokumentací (Územní plán Brno-město). Umístění záměru ve vztahu k územnímu
plánu je zřejmé z následujícího obrázku.
Obr.: Umístění záměru ve vztahu k územnímu plánu

Záměr je umístěn v zastavěném území v ploše funkčně určené jako stabilizovaná "plocha pro technickou vybavenost" (T), funkční typ
"kanalizace" (TK). Tyto plochy jsou určeny dle funkčních regulativů územního plánu obce Brno k "umístění staveb a zařízení, které slouží pro
zřízení a provozování zásobovacích sítí a likvidaci odpadů (pokud není plocha rezervována pro všeobecný účel technického vybavení)".
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je doloženo v příloze 8.1 této
dokumentace.
B.I.5.2. Popis zvažovaných variant
Záměr není řešen ve více variantách.
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B.I.6.

Popis technického a technologického řešení

6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru;
v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami,
s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry

Popis technického a technologického řešení záměru je proveden v rozsahu, který je pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí úplný.
Technické a technologické řešení záměru bude dále upřesňováno a konkretizováno v navazujících stupních projektové přípravy, přičemž
v rámci navazujících řízení bude vždy kontrolován soulad aktuálního řešení záměru s řešením záměru, které bylo předmětem posouzení vlivů
na životní prostředí, a to postupy dle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (tzv.
"verifikační stanovisko").
B.I.6.1. Základní údaje
Záměrem je vybudování a provozování zařízení k fyzikálně-chemické úpravě kapalných odpadů a odpadních vod. Z hlediska nakládání
s odpady se jedná o odstraňování odpadů (kód nakládání D9 - Fyzikálně-chemická úprava, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo
směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)), resp. úpravu
odpadů před jejich odstraněním. Část odpadů na vstupu bude možné využít jako procesní chemikálie např. k úpravě pH zpracovávaného
odpadu. Část odpadů na výstupu ze zpracování může být určena k materiálovému nebo energetickému využití (odsazené oleje k regeneraci
nebo energetickému využití).
Po provedené úpravě bude výstupem ze zařízení předčištěná odpadní voda, lisovaný kal a odpadní olej.
Vlastní technologie neutralizační a deemulgační stanice je navržena bez přímého výstupu do životního prostředí, tj.:
•
•

odpadní voda bude předávána k dočištění na biologickou ČOV Modřice, tj. nebude prováděno přímé vypouštění do recipientu,
lisovaný kal bude předáván k dalšímu nakládání na jiné vhodné zařízení (například do zařízení biodegradace ropného znečištění
a následně na zabezpečenou skládku odpadů, např. na provoz Odpadového hospodářství Němčice nad Hanou,
odpadní olej bude v případě vyhovující kvality předáván k dalšímu materiálovému využití (regenerace olejů), případně k energetickému
využití.

•

Provozovna bude mít charakter zařízení pro nakládání s odpady regionálního významu. S ohledem na polohu zařízení v Jihomoravském kraji
a blízké dopravní dostupnosti k dálničním přivaděčům na D1 a D2, bude zařízení významné pro odpadové hospodářství celého Jihomoravského
kraje.
Projektovaná kapacita posuzovaného záměru v členění dle požadavků přílohy č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, v platném znění (po novele vyhláškou č. 83/2016), jsou následující:
roční projektovaná kapacita:
roční projektovaná zpracovatelská kapacita:
projektovaná denní zpracovatelská kapacita
maximální okamžitá kapacita:

20 000 t
20 000 t
do 200 t
1 000 t

Provoz neutralizační stanice je předpokládán v pracovní dny (pondělí až pátek), jednu až dvě směny (dle potřeby), maximálně 16 hod/den.
Realizace záměru rozšíří možnosti efektivnějšího a bezpečného nakládání s kapalnými odpady v širším regionu (Jihomoravský kraj, okresy
Kroměříž, Prostějov, Svitavy, Žďár nad Sázavou a Třebíč.).
B.I.6.2. Účel zařízení, vstupy do zařízení
Účelem zařízení je fyzikálně chemická úprava kapalných odpadů (dle klasifikace zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
a odpadních vod (dle klasifikace zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů).
Odpady vstupující do zařízení
Pro technologii neutralizace vstupují do zařízení odpady charakteru:
•
•
•
•
•
•

kyselých a alkalických vod bez obsahu ropných látek,
zinkovacích, niklovacích, chromových a fosfátovacích oplachů a lázní odpadních kyselin a hydroxidů a jejich roztoků,
kyselých a alkalických mořících roztoků,
vod s obsahem těžkých kovů (Ni, Zn, Cr, …),
skládkové vody,
ostatních vod s anorganickým znečištěním.
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Pro technologii deemulgace vstupují do zařízení odpady charakteru:
•
•
•
•
•
•

zaolejovaných vod, odpadních olejů,
odpadních vod a kalů z lapolů, ORL,
odpadů z odmašťování, pracích vod,
emulzí (minerální, řezné, nechlorované),
ropných kalů,
odpadů a odpadních vod s obsahem ropných látek.

Ostatní (pomocné) látky a sloučeniny vstupující do zařízení
Do technologie úpravy odpadů vstupují tyto pomocné chemické látky a chemické sloučeniny (předpokládaný rozsah).
Tab.: Předpokládaný rozsah chemických látek, a chemických sloučenin
Chemikálie
kyselina sírová
hydroxid sodný
vápenný hydrát
disiřičitan sodný
síran železitý
sulfid sodný
flokulant
aktivní uhlí/koks
bentonit

Množství [t/rok]
80
6,4
1 520
1,2
8
1,2
0,5
1,6
12

Maximální okamžitá kapacita [t]
4
1
20
0,5
3
0,5
0,1
0,5
2

B.I.6.3. Technické a technologické řešení
B.I.6.3.1. Stav území, příprava staveniště
Stavba bude umístěna na stávající nezpevněné zatravněné ploše, která se nachází mezi stávající obslužnou asfaltovou komunikací a oplocením
areálu. Příjezd k hale bude přes hlavní vrátnici areálu ČOV a dále po místních asfaltových obslužných komunikacích. Dopravní napojení k nové
hale v souvislosti s výstavbou nevyžaduje žádných úprav.
Stávající stav území je zřejmý z následujících obrázků.
Obr.: Pohled na prostor výstavby záměru (zatravněné plochy)

Před zahájením výstavby budou provedeny přeložky inženýrských sítí nacházející se na pozemku, které slouží provozu areálu ČOV, bude
provedena demontáž sloupů osvětlení s přeložkou přívodního kabelu a demolice rozvodu již nefunkční kanalizace.
Terén bude v místě výstavby vyrovnán a navýšen. Rozsah terénních úprav představuje následující obrázek (řez směr sever-jih). Důvodem
navýšení na úroveň 192 m n.m je vymezení v záplavového území Q100, které v prostoru záměru dosahuje úrovně 191,9 m n.m. Podlaha haly
a hrany venkovních nádrží jsou projektovány cca 0,1 m nad hladinou Q 100. Pozemek není umístěn v aktivní zóně záplavového území.
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Obr.: Uvažované terénní úpravy

Na pozemek zasahuje ochranné pásmo vedení vysokého napětí 22 kV, jeho rozsah je stavbou respektován.
B.I.6.3.2. Stavební řešení
Vlastní technologie NS/DS bude umístěna do nové vytápěné haly. Součástí provozu jsou i venkovní jímky (dvě usazovací a jedna retenční
nádrž), zabezpečené plochy, doplnění/přeložky sítí (EE, voda, kanalizace) a doplnění areálové komunikace.
Technologická hala
Je uvažováno s realizací haly o rozměrech cca 30,7 x 18,7 m a výšce cca 8,6 m, jejíž nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet se
sedlovou střechou. Hala bude založena plošně na betonových patkách. Opláštění výrobní haly je navrženo z izolačních panelů (např. panely
Kingspan). Ostatní stěny budou zatepleny panely s polyuretanovou pěnou. Okna v hale budou plastová (výklopná do haly). Sekční vrata do haly
budou zateplená. Zastřešení haly bude provedeno pomocí samonosných střešních panelů, např. Kingspan X DEK se střešní fólií. Na střeše
budou osazeny zateplené čočkové světlíky. V ploše haly bude umístěna monolitická železobetonová jímka (příjmová nádrž deemulgace), jejíž
dno bude zapuštěno cca 3,5 m pod úrovní podlahy a bude hluboká cca 3 m, uvažovaný objem je cca 15 m 3. Podlaha haly bude tvořena
dilatovanou železobetonovou deskou vyztuženou rozptýlenou výztuží a opatřenou zpevňujícím strojně zahlazeným vsypem. Podlaha bude
izolována proti úniku kapalin z technologie do podloží pomocí vhodné izolace (např. PVC nebo HDPE). Po provedení montáže technologie
a veškerých rozvodů bude provedena protiskluzná úprava části podlah a bezpečnostní značení.
V hale bude pro zaměstnance k dispozici vytápěná, patrová vestavba s kanceláří, denní místností, šatnami a umývárnou pro obsluhu a s WC.
Vestavba bude opatřena okny a dveřmi a stěny budou zhotoveny z cihel (případně z panelů Kingspan).
K vytápění objektu budou využity dva závěsné kondenzační plynové kotle, s vyvedením spalinové cesty nad střešní konstrukci budovy. Vytápění
technologické haly je navrženo pomocí podstropních teplovzdušných teplovodních jednotek MONZUN TE, určené pro vytápění místností a hal
ohřátým vzduchem, topným médiem je teplá voda. Vytápění vestavby (kanceláře a sociální zázemí) bude zajištěno deskovými radiátory. Na
předpokládaný tepelný výkon jsou navrženy tři nadzemní zásobníky na kapalný plyn (umístěné ve venkovním prostoru za usazovacími
nádržemi), každý o objemu cca 4,85 m3, hmotnosti cca 955 kg s maximálním objemem náplně v jednom zásobníku cca 4 120 l. Zásobníky se
plní zkapalněným plynem z cisternových vozů přímo na místě. Podle velikosti zásobníku je jeho doplňování nutné pouze jednou až dvakrát
ročně. Plynové zařízení lze provozovat i v průběhu doplňování zásobníku.
Vzduchotechnika zajišťuje odvětrávání provizních i administrativních prostor. Odvětrání reaktorů a příjmového místa bude zajištěno dvěma
oddělenými ventilátory o výkonu Q=2 800 m3/hod (vyústění na střechu objektu). Pro odvod vzduchu ze sociálního zázemí bude navržen radiální
ventilátor (vyústění na fasádu).
Po provedení stavebních úprav a hlavních staveních prací bude do hal namontována technologie. Sou částí technologie budou i ocelové plošiny.
Venkovní jímky
Venkovní jímky (technologický úsek gravitační separace) budou umístěny za halou, na její jižní straně. Projektována je výstavba tří
železobetonových podzemních jímek.
Jedna je retenční nádrž s betonovým stropem, ve které budou umístěny čtyři vstupní větrací poklopy. Jímka bude vyložena/izolována fólií.
Betonový strop jímky bude zajištěn proti vjezdu aut ohrazením (např. řetízkové oplocení). Do retenční jímky budou svedeny vody ze
zabezpečených zpevněných ploch, ze žlabů v hale a z dvou odsazovacích jímek. Voda z retenční jímky bude čerpána do technologické haly a
čištěna. Jímka bude osazena vodoznakem.
Dvě jímky budou sloužit jako usazovací pro přijímané vstupní komodity. Gravitačně odsazená voda bude přepouštěna přes hradítka do
vyrovnávací jímky s odtokem do retenční jímky. Izolace usazovacích jímek i jímky vyrovnávací bude obdobná jako u retenční jímky, tj. izolační
fólií, která bude na dně i na stěnách chráněna železobetonovou deskou. Těžení odsazeného kalu je prováděno těžkou technikou, většinou
bagrem. Nad jímkou bude provedeno posuvné krytí.
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Manipulační a dopravní plochy
Manipulační a dopravní plochy okolo haly jsou navrženy jako zpevněné s asfaltobetonovým povrchem, betonovým povrchem a štěrkovým
povrchem. Zabezpečená plocha před halou bude tvořena železobetonovou deskou ze silničního betonu, lemovanou betonovými obrubníky
s odvodňovacími žlaby (opatřené litinovou mřížkou). Izolace bude stejná jako v hale (např. PVC nebo HDPE) a bude odolná vůči působení
používaných látek. Ve zpevněné ploše bude dále proveden základ pro technologický venkovní zásobník. Zabezpečená plocha před usazovacími
nádržemi gravitační separace je navržena obdobným způsobem, s možností asfaltobetonového povrchu.
Plocha pod nádržemi na zkapalněný plyn a v okolí nádrží bude upravena jako štěrková a bude umístěna západně od venkovních jímek, za
obslužnou komunikací. Štěrková plocha bude oddělena od zatravněné plochy zahradními obrubníky.
Odvodnění ploch a stavebních objektů
Srážkové vody z nezabezpečených ploch budou vsakovány, a to přímo (zatravněné plochy) a/nebo prostřednictvím vsakovacího zařízení
(záchytné příkopy, vsakovací jímky).
Srážkové vody ze střechy haly budou pomocí dešťových svodů a dešťové kanalizace. Vody ze zpevněných nezabezpečených ploch budou
sváděny do podélných záchytných příkopů lichoběžníkového tvaru zpevněných lučním porostem. Projektovaná délka příkopů je cca 160 m
s retenčním objemem cca 60 m3. Dešťová kanalizace je stejně jako záchytné příkopy zaústěna do vsakovacích jímek/objektů. Vsakovací jímky
(2ks) jsou konstruovány jako otevřené, dno bude zpevněno štěrkovým pohozem o mocnosti cca 10 cm. Uvažovaná retenční kapacita je cca
84 m3.
Srážkové vody ze zabezpečených ploch budou oddělenou kanalizací odvedeny přes šachtu do retenční nádrže. Na tuto kanalizaci budou
napojeny i odvodňovací žlaby v technologické hale.
Splaškové vody budou svedeny prostřednictvím nově navržené přípojky (délky cca 125 m) do stávající kanalizace v areálu ČOV Modřice.
Stávající kanalizace bude rovněž využita i pro odpadní vody z vlastního procesu neutralizace a deemulgace.
B.I.6.3.3. Stručný popis technologického řešení
Neutralizační a deemulgační stanice (NS/DS) bude sloužit ke zpracování kapalných odpadů od různých producentů. Je uvažováno
s diskontinuálním provozem.
Kapalné odpady a odpadní vody z autocisteren budou akumulovány v příjmových nádržích T15 (zaolejované vody a emulze) a T16 (ostatní vody
do neutralizace). Bude umožněno čerpání kapalných odpadů i z venkovní retenční nádrže provozu gravitační separace) do obou příjmových
nádrží. Tyto kapalné odpady budou následně přečerpávány do příslušných reakčních nádrží na chemickou úpravu.
Proces neutralizace
Kyselé, alkalické a ostatní odpadní vody včetně vod skládkových (kromě vod zaolejovaných), budou akumulovány v nádrži T16. Na vstupu do
této nádrže bude odpadní voda procházet přes mechanický tlakový filtr a na výtlaku do retenční nádrže bude osazen magnetický separátor.
Je-li kapalný odpad před úpravou kyselý, vysráží se např. hydroxidem sodným nebo vápenným mlékem na srážecí pH. Je-li kapalný odpad
alkalický, provádí se srážení kyselinou sírovou, při velkém znečištění sírany, kyselinou chlorovodíkovou. Pro zajištění celkové efektivnosti
procesu neutralizační reakce (zabránění nadměrnému dávkování kyselin) lze používat kyselé a alkalické koncentráty (např. mořící lázně) na
vzájemnou neutralizaci. V příslušných reakčních nádržích T01, T02, T03 tedy nejprve proběhne úprava pH na požadovanou hodnotu. Úprava
pH je nutná pro další úpravu kapalných odpadů. Dále bude následovat dávkování chemikálií podle druhu kapalných odpadů.
Detoxikace kapalných odpadů a odpadních vod od těžkých kovů v kationtové formě je z podstatné části umožněna jednoduchým převedením na
málo rozpustné hydroxidy kovů (R(OH)2). V případě odpadů, odpadních vod s vysokou koncentrací kovů (zejména Cu, Ni, Zn), lze tyto odstranit
přídavkem nadstechiometrického množství sulfidu sodného (Na 2S), a to při pH, které se bude pohybovat ve slabě kyselé až mírně alkalické
oblasti (dle příslušného kovu). Přebytek sulfidových iontů je pak odstraněn (po vysrážení sulfidu příslušného kovu a odseparování sraženiny)
přídavkem peroxidu vodíku (H2O2), který převádí sulfidové ionty na síranové nebo fixací na Fe 2+, pomocí vhodného koagulantu (např. síran
železitý), za vzniku nerozpustné sraženiny. V případě, že odpadní vody obsahují Cr6+, se nejprve provede jeho redukce pyrosiřičitanem sodným.
Redukce Cr6+ na Cr3+ probíhá v kyselém prostředí.
Reaktory budou vybaveny pevnými pH sondami a přenosnou sondou redox-potenciálu. Dávkování roztoků chemikálií bude řízeno ručně.
Reakční nádrže budou vystrojeny mechanickými míchadly s přepínáním dvou poloh rychlosti otáček. Chemické reaktory T01, T02, T03 budou
umístěny na podlaze technologické haly.
Následná neutralizace, koagulace a flokulace bude společná i pro ostatní kapalné odpady. Pro koagulaci a flokulaci bude umožněno přepnutí
mechanických míchadel do pomalého režimu. Jako koagulant bude používán převážně síran železitý Fe2(SO4)3, pro neutralizaci vápenné
mléko, pro flokulaci bude používán anionaktivní flokulant (Sokoflok). Po sedimentaci vzniklého kalu, bude tento gravitačně odpuštěn do kalové
nádrže T10. Po odpuštění kalu bude odpadní voda v reaktorech dle potřeby dále upravena a samostatným rozvodem přečerpána do nádrže
odstáté vody T11.
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Proces deemulgace
Zaolejované odpadní vody budou vypouštěny z autocisterny přes vibrační síto F06 do příjmové nádrže T15. Z nádrže budou zaolejované vody
přečerpávány do jednoho ze čtyř deemulgačních reaktorů T05, T06, T07, T08 nebo do zásobníku na emulse T09.
V první fázi se upraví dávkováním H2SO4 hodnota pH na méně než 3 a promíchaná kapalina je uvedena do klidové fáze, kdy dojde k uvolnění
(tzv. rozražení) ropných látek na hladinu kapaliny (vytvoření rozhraní olej/voda). Ze zásobníku na emulse T09 je možné přečerpávat zčásti
rozražené emulse do jednotlivých deemulgačních reaktorů T05, T06, T07, T08. Dále je možné z T09 zónově odebírat olejové frakce. Ve druhé
fázi probíhá separace odloučených ropných látek - "deemulgačního" oleje. Vyžaduje-li si to charakteristika čištěné vody, pak po oddělení oleje
od vody kyselinou sírovou a separaci deemulgačního oleje, je voda dočištěna pomocí bentonitu a vhodného koagulantu (Fe 2(SO4)3). Po
chemické úpravě v deemulgačních reaktorech bude olejová frakce vytěsněna vodou přes přepad gravitačně do přečerpávací nádrže oleje T27,
ze které bude přečerpávána do zásobních nádrží oleje T28 a T29. Ve třetí fázi jsou po úpravě pH a následné sedimentaci odděleny kaly
k dalšímu odvodnění a odpadní voda je dále dočištěna v neutralizační stanici v případě přítomnosti těžkých kovů. Zbytek deemulgačních vod
bude vypuštěn do nádrže filtrátu T30 a přečerpán do příjmové nádrže T16, případně přímo čerpán do neutralizačních reaktorů, kde je
upravována s ostatními vodami.
Emulse budou po mechanickém předčištění a magnetické separaci přečerpány do nádrže emulse T09 a po zrání čerpány ke konečné chemické
úpravě v deemulgačních reaktorech T05, T06, T07, T08. Při přečerpávání je možné průběžně okyselovat emulsní vody dávkováním kyseliny
sírové do T15 pro rozrážení emulse.
Kalové hospodářství
Veškeré produkované surové kaly z procesu neutralizace nebo deemulgace (obsah sušiny cca 3%) jsou shromažďovány v kalové nádrži T10
o objemu cca 60 m3. Kalová nádrž T10 umožňuje přídavné dávkování kyseliny sírové, vápenného mléka a flokulantu (Sokoflok) s cílem upravit
vlastnosti kalové suspense tak, aby bylo umožněno co nejlepší odvodnění na filtračním lisu. Filtrát z filtračního lisu bude odtékat do nádrže T30
a bude zpětně vracen do akumulační příjmové nádrže T16 nebo do nádrže pro vyčištěné vody T14.
Kalová nádrž je společná pro všechny 3 reaktory a je vybavená míchadlem s možností přepínání dvou poloh rychlosti otáček, snímáním hladiny,
měřením pH a zónovým odběrem supernatantu (tekutiny nad sedimentem) do nádrže filtrátu T30.
Pevné desky kalových koláčů (sušina cca 45 - 55 %) jsou shromažďovány v kontejnerech a odváženy k dalšímu zpracování mimo zařízení
NS/DS. Filtrát z filtračního lisu bude odtékat do přečerpávací nádrže a následně vracen do příjmové nádrže nebo akumulační nádrže
vyčištěných vod.
Vodní hospodářství (odpadní voda)
Po odčerpání kalů z reaktorů NS/DS bude vyčištěná voda z každého reaktoru samostatným rozvodem přečerpána do nádrže odstáté vody T11.
Odtud bude odstátá voda čerpána a filtrována přes vícevrstvý filtr (písek - aktivní uhlí/koks) do nádrže vyčištěné vody T14. Z nádrže pak bude
voda čerpána do areálové kanalizace ČOV Modřice.
Chemické hospodářství
Veškeré používané chemické látky a chemické sloučeniny budou přijímány od oprávněných distributorů v originálních přepravních
a shromažďovacích nádobách (sudy, IBC, pytle, …) a připravovány v uzavřených přípravných a dávkovacích nádržích. Dávkování bude řešeno
prostřednictvím čerpacích zařízení, s ovládáním na řídících skříních příslušných dávkovačů, případně gravitačním spádem po ručním otevření
příslušného ventilu dávkovače.
Zásobníky chemikálií budou rozmístěny v blízkosti reakčních nádrží:
•
•
•
•
•
•

kyselina sírová - bude dovážena v cca 1 m 3 přepravních kontejnerech a skladována v cca 2 m 3 dvouplášťové nádrži,
síran železitý - bude dovážen v cca 1 m 3 přepravních kontejnerech a skladována v cca 2 m 3 dvouplášťové nádrži,
pyrosiřičitan sodný - bude připravován v cca 1 m3 rozpouštěcí nádrži,
hydroxid sodný - dávkován z cca 1 m 3 nádrže,
flokulant - bude připravován v cca 2 m3 rozpouštěcí nádrži s míchadlem,
sulfid sodný - bude připravován v cca 1 m3 rozpouštěcí nádrži s míchadlem.

Tyto zásobníky budou umístěny na plošině nad reaktory NS/DS.
Pro přípravu vápenného mléka bude instalováno silo na práškový vápenný hydrát T26 a dva přepravníky vápenného mléka T24 a T25. Vápenné
mléko bude připravováno v přípravníku vápenného mléka s míchadlem a dávkováním sypkého hydrátu vápenatého ze zásobníku (sila).
Tekuté chemikálie budou přečerpávány z IBC kontejnerů pomocí sudového čerpadla. Chemikálie v pevném stavu budou rozpouštěny přímo
v nádržích. Pro dávkování kyseliny sírové a síranu železitého budou instalována vzduchomembránová plastová čerpadla. Ostatní připravované
roztoky budou dávkovány gravitačně ručním otevíráním ventilu.
Dávkování chemikálií bude umožněno do všech reakčních nádrží.
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B.I.6.4. Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami
Dle § 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění, se nejlepšími dostupnými technikami (Best Available Techniques,
zkráceně BAT) rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a činností a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou
vhodnost určitých technik jako základu pro stanovení emisních limitů a dalších závazných podmínek provozu zařízení, jejichž smyslem je
předejít vzniku emisí, nebo, pokud to není možné, omezit emise a jejich nepříznivé dopady na životní prostředí jako celek, přičemž
1. technikami se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno, provozováno a vyřazováno z provozu,
2. dostupnými technikami se rozumí techniky vyvinuté v měřítku umožňujícím zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky
a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli zařízení za rozumných podmínek dostupné
bez ohledu na to, zda jsou používány nebo vyráběny v České republice,
3. nejlepšími se rozumí nejúčinnější techniky z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.
Závěry o nejlepších dostupných technikách pro obory a činnosti zahrnuté v příloze I směrnice ES o průmyslových emisích (integrované prevenci
a omezování znečištění) jsou uvedeny v referenčních dokumentech o nejlepších dostupných technikách (Best Available Techniques Reference
Document, zkráceně BREF), které vydává a aktualizuje Společné výzkumné středisko při Evropské komisi.
Aktuální závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu
jsou stanoveny prováděcím rozhodnutím komise (EU) č. 2018/1147, ze dne 10. srpna 2018 (oznámeno pod číslem C(2018) 5070).
Porovnání technického a technologického záměru s nejlepšími dostupnými technikami a s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry je
provedeno v příloze 6 této dokumentace (Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami), a to postupy v souladu s požadavky přílohy č. 3
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění. V podrobnostech na tuto přílohu odkazujeme.
Na základě předloženého porovnání navrhovaného řešení záměru s platnými požadavky BAT tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3 zákona
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění, lze konstatovat, že navržené řešení odpovídá ve všech bodech požadavkům BAT.
B.I.6.5. Výstupy ze zařízení
Výstupem ze zařízení jsou:
•
•
•
•

odpadní voda,
lisovaný kal,
odpadní olej,
ostatní odpad.

Dominantní část výstupních produktů tvoří odpadní voda, a to v uvažovaném množství cca 21 000 m 3/rok. Následuje lisovaný kal v množství cca
3 000 t/rok, odpadní olej cca 150 t/rok. Ostatní odpad (pytle, obaly, plasty) bude produkován v množství cca 2 t/rok.
Nakládání s odpadními vodami bude řešeno bez přímého vypouštění do recipientu. Produkované odpadní vody budou vypouštěny do
kanalizace výtlaku zaústěného do areálové kanalizace ČOV Modřice, s následným přítokem do mechanické části ČOV.
Lisovaný kal, kal odtěžený z odsazovacích jímek gravitační separace a ostatní odpady, budou předávány osobě oprávněné k jejich převzetí
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpadní olej bude předáván přednostně k využití (regenerace, energetické využití).
B.I.6.6. Potřeba pracovních sil
Při plné kapacitě je uvažováno s potřebou 7 pracovníků + 1 vedoucí pracovník THP. Předpokládá se práce ve 2 směnách. Zázemí pro
zaměstnance (WC, šatny, umyvárny, kancelář a denní místnost) budou v patrové vestavbě v hale.
B.I.6.7. Údaje o stávajících zařízeních v areálu
Záměr je připravován v areálu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kde je umístěno jedno ze zařízení společnosti, a to čistírna
odpadních vod (ČOV Modřice). Hlavní činností vlastníka areálu je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka
pitné vody, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění v čistírně odpadních vod, včetně likvidace kalů. Laboratořemi
společnosti jsou prováděny rozbory pitných a odpadních vod.
Vlastní ČOV slouží k čistění odpadních vod přiváděných systémem kanalizačních stok z města Brna a ve stále větší míře prostřednictvím
soustavy čerpacích stanic i z širokého okolí Brna. V současné době jsou kromě Brna napojeny na ČOV ještě města Kuřim, Modřice, obce
Želešice, Česká u Brna., Šlapanice, Šlapanice-Bedřichovice, Ostopovice, Moravské Knínice, Lipůvka, Podolí, Ponětovice a Rozdrojovice.
kapacita zařízení je dostačující i pro očekávaný rozvoj Brna a blízkého okolí, ČOV plní podmínky české i evropské legislativy.
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B.I.6.8. Údaje o výstavbě
Vlastní stavební a konstrukční práce proběhnou standardním způsobem, za použití běžně dostupných stavebních technologií, a budou spočívat
v realizaci základových konstrukcí dle požadavků inženýrsko-geologického průzkumu a následně ve výstavbě stavebních objektů a konstrukci
provozních souborů záměru. Stavební prvky budou realizovány na místě z předem připravených prefabrikovaných dílců (střešní konstrukce,
opláštění apod.), u konstrukčních prvků se předpokládá montáž z předem připravených konstrukčních souborů. Stavební a konstrukční prvky
budou na staveniště dopravovány silniční dopravou se zohledněním prostorových a zátěžových parametrů příslušných komunikací (velikost
a hmotnost dílců).
Staveniště záměru je prosté zástavby, nejsou tedy vyvolány nároky na demolice objektů. Předpokládají se pouze úpravy napojení na existující
infrastrukturní sítě, resp. dílčí úpravy stávajících objektů pro přizpůsobení provozních vazeb ve vztahu k záměru. Terén v místě výstavby bude
navýšen nad úroveň stávající Q100 (podrobněji viz kapitola B.I.6.3.1. Stav území, příprava staveniště, strana 15 tohoto dokumentu).
Terénní úpravy budou dokončeny navezením ornice (v profilu cca 150 mm) na nezpevněné plochy a vysetí trávy. Podél plotu (v ochranném
pásmu vedení VN budou vysázeny keře, které budou pěstovány do výšky cca 2 m, tak aby došlo k pohledovému odclonění zařízení.
B.I.7.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení:

po roce 2022

Předpokládaný termín dokončení, uvedení do provozu:

po roce 2023

B.I.8.

Výčet dotčených územních samosprávných celků

8. Výčet dotčených územních samosprávných celků

Dotčeny jsou následující územní samosprávné celky:
Kraj:

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno
tel.: +420 541 651 111
IDDS: x2pbqzq

Obec:

Brno

Statutární město Brno
Dominikánské nám.1
601 67 Brno
tel.: +420 542 173 590
IDDS: a7kbrrn
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B.I.9.

Výčet navazujících rozhodnutí a správních orgánů

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Záměr podléhá zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Záměr podléhá integrovanému povolení
podle zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění.
V průběhu přípravy záměru budou probíhat řízení o vydání těchto správních rozhodnutí:
• územní rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby), vydává stavební úřad,
• stavební povolení (rozhodnutí o povolení stavby), vydává stavební úřad,
• rozhodnutí o vydání integrovaného povolení, vydává krajský úřad.
V souladu s ustanovením § 45, odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb. je případné stavební povolení vdané před integrovaným povolením nabývá
účinnosti po nabytí právní moci integrovaného povolení.
Místně příslušným stavebním úřadem je Magistrát města Brna.
Magistrát města Brna

Magistrát města Brna
Odbor územního a stavebního řízení
Malinovského náměstí 3,
601 67 Brno
tel.: +420 542 173 486
IDDS: a7kbrrn

Příslušným úřadem k vydání nebo změně integrovaného povolení je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Krajský úřad Jihomoravského kraje
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)

B.II.1.

Půda

1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)

Trvalý zábor/odnětí:

bez nároků
Všechny pozemky pro umístění záměru jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha resp. manipulační plocha, ostatní komunikace.
Nedochází tedy k záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených pro plnění funkcí lesa (PUPFL).
Údaje o parcele pro umístění záměru jsou následující:

Výstavba:

parcela:
k.ú.:
výměra:
část dotčená záměrem:
druh pozemku:
způsob využití:
vlastník:

2062/1
Chrlice
28 495 m2
cca 500 m2 (zpevněné plochy, sítě)
ostatní plocha
jiná plocha
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

parcela:
k.ú.:
výměra:
část dotčená záměrem:
druh pozemku:
způsob využití:
vlastník:

2062/2
Chrlice
5 866 m2
cca 4 000 m2 (hlavní objekty)
ostatní plocha
jiná plocha
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

parcela:
k.ú.:
výměra:
část dotčená záměrem:
druh pozemku:
způsob využití:
vlastník:

2070/1
Chrlice
11 536 m2
liniové vedení sítí, komunikace
ostatní plocha
ostatní komunikace
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

parcela:
k.ú.:
výměra:
část dotčená záměrem:
druh pozemku:
způsob využití:
vlastník:

2062/9
Chrlice
7 638 m2
liniové vedení sítí
ostatní plocha
zeleň
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

parcela:
k.ú.:
výměra:
část dotčená záměrem:
druh pozemku:
způsob využití:
vlastník:

2071/2
Chrlice
1 080 m2
liniové vedení sítí
ostatní plocha
zeleň
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

bez nároků
Zařízení staveniště bude realizováno na dotčených plochách záměru a na navazujících pozemcích areálu ve vlastnictví společnosti Brněnské
vodárny a kanalizace, a.s.

B.II.2.

Voda

2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda:

do 210 m3/rok
Pitná voda bude užívána pro potřeby hygienického zázemí obsluhy provozu. Předpokládaný počet nových zaměstnanců bude 8 (4 pracovníci
na 1 směnu + 1 vedoucí pracovník THP + 3 pracovníci na druhou směnu). Předpokládá se práce ve 2 směnách. Směrná čísla potřeby vody
dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb. pro provozovny vybavené WC, umyvadly, teplou vodou s možností sprchování uvažuje s cca
26 m3/rok/pracovník. Celková normovaná roční potřeba vody (dvousměnný provoz) tak bude činit cca 210 m3 (cca 0,8 m3/pracovní den).
Zdrojem pitné vody bude přípojka na stávající areálový rozvod pitné vody v provozu ČOV Modřice.
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Požární voda:

spotřeba nespecifikována (nestandardní stav)
V případě potřeby bude požární voda na lokalitu dopravena technikou zásahových jednotek. Ve vzdálenosti do 15 m bude navržen podzemní
hydrant profilu 125 mm nebo ve vzdálenosti 500 m požární nádrž o objemu 35 m3.

Technologická voda:

do 2 000 m 3/rok
Nároky na potřebu technologické vody jsou předpokládány v množství do cca 8 m3/den, což představuje množství do cca 2 000 m3/rok
(uvažováno cca 250 dnů v roce). Technologická voda bude v zařízení užívána k přípravě roztoků CHL a CHS (polymerní flokulant, sulfid sodný,
suspenze bentonitu a vápenného mléka). Dále bude voda užívána pro účely čištění podlah a omyvatelných částí strojů a zařízení.
Zdrojem technologické vody bude přípojka na stávající areálový rozvod technologické vody v provozu ČOV Modřice.

Výstavba:

pitná voda:

spotřeba nespecifikována (běžná)

Pitná voda bude spotřebovávána při zabezpečování osobní hygieny stavebních dělníků - relativně malá množství - v řádu jednotek m3 denně.
Voda pro hygienické potřeby bude zabezpečena pomocí stávající přípojky areálu skládky na veřejný rozvod pitné vody. Pro pitné účely se
předpokládá dovoz balené vody.

ostatní (technologická) voda:

spotřeba nespecifikována (běžná)

Příprava betonových směsí, zvlhčování betonu, mytí povrchu vozovky před pokládkou konstrukčních vrstev zpevněných ploch apod. Užitková
voda pro tyto účely bude na staveniště dovážena v cisternách, případně bude využita stávající přípojka areálu ČOV Modřice.

B.II.3.

Ostatní přírodní zdroje

3. Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)

Provoz:

bez nároků
Záměr neklade nároky na spotřebu surovinových či jiných přírodních zdrojů.

Výstavba:

nespecifikováno
Stavební a konstrukční materiály, množství běžné, jednorázově, bez nároků na pravidelný odběr.

B.II.4.

Energetické zdroje

4. Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)

Elektrická energie:

cca 55 MWh/rok
Elektrickou energii bude při provozu NS/DS spotřebovávat zejména čerpací technika, mechanická míchadla, vibrační síto, dopravníky,
kompresorová stanice, VZT, osvětlení, kancelářské přístroje a další drobné přístroje.
Zdrojem elektrické energie bude nová přípojka na vrchní vedení VN s novou kioskovou TS o předpokládaném jmenovitém výkonu 160 kVA.

Zemní plyn:

cca 6 000 m3/rok
Zemní plyn bude využit pro účely vytápění, do zařízení bude dovážen autocisternami a skladován v nádržích na zkapalněný zemní plyn.

Ostatní:

bez nároků

Výstavba:

nevýznamné
Během výstavby budou používány stavební a konstrukční materiály v běžném množství, spotřeba bude jednorázová, bez nároků na další dodávky
po ukončení výstavby (s výjimkou oprav poškozených částí během provozu). Výstavba předpokládá zemní práce v omezeném rozsahu, během
výstavby nevznikají významné nároky na transport výkopové zeminy, resp. násypového materiálu.

B.II.5.

Biologická rozmanitost

5. Biologická rozmanitost

Provoz:

bez nároků
Umístění a provoz záměru nekladou nároky na vstupy biologické rozmanitosti.

Výstavba:

bez nároků
Výstavba záměru neklade nároky na vstupy biologické rozmanitosti.
Popis stavu dotčeného území z hlediska biologické rozmanitosti je proveden v kapitole C.II.7. Biologická rozmanitost (strana 37 této
dokumentace), vlivy na biologickou rozmanitost jsou hodnoceny v kapitole D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (strana 54 této dokumentace).
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B.II.6.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)

Dopravní infrastruktura:

intenzita dopravy:

do 6 nákladních vozidel/den
do 6 osobních vozidel/den

Uvedená hodnota představuje konzervativně uvažovanou cílovou (počet příjezdů) intenzitu dopravy záměru na hlavní dopravní trase (silnice I/152
směr D2). Zdrojová intenzita dopravy (počet odjezdů) je shodná.
Intenzita vychází z následující bilance:

odpady:

20 000 t/rok
20 t/vozidlo (souprava),
tj. cca 1000 vozidel/rok,
tj. cca 4 vozidla/den

CHL a CHS:

1300 t/rok
10 t/vozidlo
tj. cca 130 vozidel/rok,
tj. cca 0,5 vozidel/den

odpadní olej:

120 t/rok
10 t/vozidlo
tj. cca 12 vozidel/rok,
tj. cca 0,05 vozidel/den

odpadní voda:

19 200 t/rok
bez dodatečných dopravních nároků
(vypouštění do kanalizace)

lisovaný kal:

2400 t/rok
18 t/vozidlo
tj. cca 130 vozidel/rok,
tj. cca 0,5 vozidel/den

ostatní odpad:

0,2 t/rok
bez dodatečných dopravních nároků
(zanedbatelné množství, v rámci stávajícího systému)

doprava zaměstnanců: do 6 osobních vozidel/den
Doprava bude prováděna v pracovní dny (pondělí - pátek), a to pouze v denní době, obdobně tak osobní doprava zaměstnanců bude probíhat
v denní době pracovních dní. Trasa nákladní dopravy bude v naprosté většině směrována po silnici I/152 ze sjezdu dálnice D2. Osobní doprava
může být provozována všemi směry.

výstavba:

jednotky nákladních vozidel/den

Stavební doprava v období výstavby bude variabilní v závislosti na prováděných pracích a bude se pohybovat v řádu nejvýše jednotek
středních/těžkých nákladních vozidel za den, krátkodobě.
V průběhu výstavby nevznikají nároky na omezení či uzavírky veřejných komunikací.

Ostatní infrastruktura:

bez nároků
Záměr neklade nároky na ostatní infrastrukturu.

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)

B.III.1.

Ovzduší, voda, půda a půdní podloží

1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství
emitovaných znečisťujících látek, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)

Ovzduší:

viz rozptylová studie (příloha 2 této dokumentace)
Emise jsou kvantifikovány v rozptylové studii (příloha 2 této dokumentace).

Voda:

viz kapitola B.III.2. Odpadní vody
Výstupy srážkových resp. odpadních vod jsou uvedeny níže v kapitole B.III.2. Odpadní vody (strana 25 této dokumentace).
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Půda a půdní podloží:

bez výstupů
Záměr neprodukuje žádné přímé výstupy do půdy a půdního podloží.

Výstavba:

proměnné
V průběhu výstavby bude docházet k časově omezené emisi tuhých znečišťujících látek vyvolané terénními a stavebními pracemi. Celkový objem
emisí a doba provozu zdroje nebude z hlediska celkové bilance významná, jsou uvažována standardní opatření pro omezení emisí (zejména
emise prachu).

B.III.2.

Odpadní vody

2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost)

Provoz:

technologická voda:
nakládání:

cca 21 000 m 3/rok
vypouštění do areálové kanalizace ČOV Modřice

Zdrojem odpadní vody je vlastní proces čištění kapalných odpadů pomocí technologie neutralizace a deemulgace. Nakládání s odpadními
vodami bude řešeno bez přímého vypouštění do recipientu. Produkované odpadní vody budou vypouštěny do kanalizace výtlaku zaústěného
do areálové kanalizace ČOV Modřice, s následným přítokem do mechanické části ČOV.

splašková voda:
nakládání:

cca 150 m3/rok
vypouštění do areálové kanalizace ČOV Modřice

Splašková voda je odvozena ze spotřeby pitné vody užívané pro potřeby hygienického zázemí obsluhy provozu. Splašková voda bude
vypouštěna do kanalizace výtlaku zaústěného do areálové kanalizace ČOV Modřice, s následným přítokem do mechanické části ČOV.
Produkce splaškových vod je řešena bez přímého vypouštění do recipientu.

srážková voda:
nakládání:

cca 1 050 m3/rok
zasakování, zpracování

Stávající areál provozu ČOV Modřice zahrnuje systém nakládání se srážkovými (povrchovými) vodami. Nový provoz bude využívat
stávajícího systému vodního hospodářství areálu, srážkové vody z nově zastavených ploch (střecha technologické haly) budou odvedeny do
stávajících zasakovacích systémů případně doplněných o nové sekce dle hydrogeologických propočtů zpracovaných v dalších stupních
projektové dokumentace. V průměrném klimatickém roce je předpokládáno v objemu zhruba 550 m3.
Srážkové vody ze zpevněných ploch určených k nakládání se závadnými látkami budou odváděny do retenční nádrže zařízení gravitační
separace a následně zpracovány v místě provozu NS/DS. V průměrném klimatickém roce je předpokládáno v objemu zhruba 500 m3.

Výstavba:

bez výstupů
V průběhu výstavby nebudou produkovány odpadní vody. Staveniště bude vybaveno mobilním WC.

B.III.3.

Odpady

3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání s odpady)

Provoz:

technologie:

skupina 13 Odpady z olejů a odpady kapalných paliv
skupina 19 Odpady ze zřízení na zpracování odpadu
skupina 15 Odpadní obaly
skupina 20 Komunální odpady

Jedná se o odpady z provozu technologie NS/DS (13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje, množství cca 150 t/rok, 19 08
Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené, množství cca 3 000 t/rok). Dále doprovodné odpady z provozu technologie (15 01 Obaly,
množství jednotky t/rok, 15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, ochranné oděvy, množství jednotky t/rok, 20 03 Ostatní
komunální odpady, množství jednotky t/rok) a odpady z údržby technologie (13 01 Odpadní hydraulické oleje, 13 01 Odpadní hydraulické
oleje, 13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje, 15 01 Obaly, 15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, ochranné
oděvy, 19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené, 20 03 Ostatní komunální odpady).
Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, v režimu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Původcem odpadu bude provozovatel zařízení. Odpady budou předávány osobě oprávněné
k jejich převzetí do svého vlastnictví ve smyslu § 12, odst. 3, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, přednostně bude zajištěno využití
produkovaných odpadů.

Výstavba:

skupina 17 Stavební a demoliční odpady
skupina 16 Odpady jinak neurčené
skupina 15 Odpadní obaly
skupina 20 Komunální odpady
Problematika odpadového hospodářství při výstavbě je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech. Není očekávána produkce nebezpečných odpadů. Původcem odpadu bude prováděcí firma, odpady budou zneškodňovány
oprávněnou osobou, preferována bude recyklace.
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B.III.4.

Ostatní emise a rezidua

4. Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)

Hluk:

provoz:

stacionární zdroje:
doprava:

< LAeq,T = 50/40 dB (den/noc)
< LAeq,T = 60/50 dB (den/noc)

Vztaženo k chráněnému prostoru, v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, v platném znění. Podrobnější údaje včetně výsledků měření jsou uvedeny v akustické studii (příloha 3 této dokumentace).

výstavba:

< LAeq,T = 65 dB (den)

V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Výstavba bude probíhat
mimo chráněný prostor, krátkodobě, pouze v denním období (nejvýše mezi 7:00 až 21:00), v nočním období bez stavební činnosti.

Vibrace:

bez výstupů
Provoz zařízení není zdrojem vibrací přenášených do okolí.

Záření:

bez výstupů
Záměr není zdrojem ionizujícího či neionizujícího záření.

Zápach:

bez výstupů
Záměr není zdrojem zápachu, bude vybaven technickými opatřeními proti vzniku zápachu (uzavřené reakční nádoby, zakryté venkovní jímky).

Světelné znečištění:

bez výstupů
Záměr není zdrojem světelného znečištění. Osvětlení záměru a areálu bude řešeno tak, aby bylo vyloučeno světelné znečištění okolí.

Ostatní fyzikální nebo biologické faktory:

bez výstupů

Záměr není zdrojem jiných významných výstupů.

B.III.5.

Doplňující údaje

5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

Výstavba ani provoz záměru nebudou produkovat žádné další významné výstupy do životního prostředí. Součástí záměru nejsou významné
terénní úpravy nebo zásahy do krajiny.

FileName:
SaveDate:

NSDS Modrice_dok(1).docx
31.8.2020 15:49:00

Zakázka/Dokument: 0735-18/D01
Vydání: 01

Strana: 26 z 64

NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE, BRNO
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I.
PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území (např. struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie, určující složky flóry
a fauny, části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability krajiny, zvláště
chráněná území, přírodní parky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněné druhy; ložiska nerostů; dále území historického, kulturního nebo
archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)

Záměr se nachází na území Jihomoravského, okres Brno - město, obec Brno, katastrální území Chrlice. Záměrem jsou dotčeny plochy
stávajícího areálu čistírny odpadních vod společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
Tab.: Výčet environmentálních charakteristik dotčeného území
Plochy pro umístění
a výstavbu záměru

Širší dotčené území

ne
ne

ne
ne

území s překročenými limity

ne

ano

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
chráněné venkovní prostory, chráněné venkovní prostory staveb
výpusti radionuklidů do životního prostředí

ne
ne

ano
ne

ne
ne
ne
ano

ne
ne
ne
ano

ne
ne
ne

ano
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne

Obyvatelstvo a veřejné zdraví
obytná území
území hustě zalidněná
Ovzduší a klima

Povrchová a podzemní voda
chráněná oblast přirozené akumulace vod
ochranné pásmo vodního zdroje povrchových vod
ochranné pásmo vodního zdroje podzemních vod
záplavové území
Půda
zemědělský půdní fond
pozemky určené k plnění funkcí lesa
krajinné prvky v zemědělské krajině
Horninové prostředí a přírodní zdroje
aktivní dobývací prostory
chráněná ložisková území
poddolovaná území, historická důlní díla
sesuvná území a jiné geodynamické jevy
staré ekologické zátěže
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Tab.: Výčet environmentálních charakteristik dotčeného území - pokračování
Fauna, flóra a ekosystémy
národní park
chráněná krajinná oblast
maloplošná zvláště chráněná území
lokality Natura 2000 (evropsky významné lokality, ptačí oblasti)
územní systém ekologické stability nadregionální
územní systém ekologické stability regionální
územní systém ekologické stability lokální
migračně významné území
dálkové migrační koridory
výskyt zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů
významný krajinný prvek registrovaný
významný krajinný prvek ze zákona
památný strom

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ano
ne

ne
ano
ne
ne

ne
ano
ne
ne

ne
ne
ne

ano
ano
ano

ne
ne
ne

ano
ano
ano

Krajina
přírodní park
území zcela přeměněné člověkem (antropogenizované)
území s vyrovnaným vztahem mezi přírodní složkou a člověkem
území s převahou přírodních prvků
Hmotný majetek a kulturní památky
hmotný nemovitý majetek třetích stran
architektonické a historické památky
archeologické lokality
Dopravní a jiná infrastruktura
silnice
železnice
jiná technická a dopravní infrastruktura

Podrobnější údaje viz příslušné kapitoly části C.II. Charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území (strana 28 této
dokumentace a strany následující).

C.II.
CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny,
zejména ovzduší (např. stav kvality ovzduší), vody (např. hydromorfologické poměry v území a jejich změny, množství a jakost vod atd.), půdy (např. podíl
nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav erozního ohrožení a degradace půd, zábor půdy, eroze, utužování a zakrývání), přírodních
zdrojů, biologické rozmanitosti (např. stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosystémů), klimatu (např. dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost
území vůči projevům změny klimatu), obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů

C.II.1.

Obyvatelstvo a veřejné zdraví

----------

Záměr se nachází v uzavřeném areálu ČOV, zcela mimo kontakt s obytnými či jinak chráněnými (např. zdravotnickými, lázeňskými nebo
školskými) objekty. Nejbližší obytné objekty se nacházejí ve vzdálenosti cca 855 metrů a více od prostoru umístění záměru.
Umístění záměru ve vztahu k zástavbě a referenční body, použité pro hodnocení vlivů na životní prostředí, jsou zřejmé z následujícího obrázku.
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Obr.: Umístění záměru ve vztahu k zástavbě, referenční body

Přehled referenčních bodů je uveden v následující tabulce.
Tab.: Přehled referenčních bodů
Referenční bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Popis
Modřice č.p. 40, objekt k bydlení - vzdálenost k záměru cca 916 m
Modřice č.p. 643, objekt k bydlení - vzdálenost k záměru cca 855 m
Modřice č.p. 42, objekt k bydlení - vzdálenost k záměru cca 905 m
Modřice č.p. 858, rodinný dům - vzdálenost k záměru cca 965 m
Modřice č.p. 50, objekt k bydlení - vzdálenost k záměru cca 889 m
Modřice č.p. 779, rodinný dům - vzdálenost k záměru cca 1145 m
Chrlice č.p. 750, rodinný dům - vzdálenost k záměru cca 1282 m
Chrlice č.p. 661, rodinný dům - vzdálenost k záměru cca 1320 m
Chrlice č.p. 856, rodinný dům - vzdálenost k záměru cca 1296 m
Chrlice č.p. 849, rodinný dům - vzdálenost k záměru cca 1402 m
Modřice č.p. 56, objekt k bydlení - vzdálenost k záměru cca 872 m

Stavby v kontaktu se záměrem (přes cyklostezku) nejsou dle katastru nemovitostí určeny k bydlení, nejde tedy o chráněný prostor. Jde o jiné
stavby, resp. zemědělské stavby.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování dokumentace zjišťovány.
C.II.2.

Ovzduší a klima

----------

C.II.2.1. Kvalita ovzduší
Pro posouzení pozaďové imisní situace dotčeného území, resp. posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů, se dle § 11
odst. (6) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, používá průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2
vždy za předchozích pět kalendářních let. Tyto hodnoty jsou každoročně zveřejňovány Českým hydrometeorologickým ústavem. Poslední
aktuální publikované údaje za roky 2014-2018 jsou shrnuty následovně.
Oxid dusičitý (NO2)
Imisní limit dle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, činí pro roční průměr LV = 40 μg/m3.
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Obr.: Průměrné roční koncentrace NO2 [μg/m3]

Imisní limit je v dotčeném území dodržen.
Částice PM10 (PM10)
Imisní limit dle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, činí pro roční průměr LV = 40 μg/m3 a pro 24hod.
průměr LV = 50 μg/m3, přičemž maximální počet překročení je 35x za rok.
Obr.: Průměrné roční koncentrace PM10 [μg/m3] a průměrné 24hod. koncentrace PM10, 36. hodnota [μg/m3]

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace i pro průměrné 24hod. koncentrace je v dotčeném území dodržen.
Jemné částice PM2,5 (PM2,5)
Imisní limit dle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, činí pro roční průměr LV = 20 μg/m3 (do konce roku
2019 platil limit 25 μg/m3).
Obr.: Průměrné roční koncentrace PM2,5 [μg/m3]

Imisní limit je v dotčeném území v některých čtvercích překročen.
Benzen (BZN)
Imisní limit dle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, činí pro roční průměr LV = 5 μg/m3.
Obr.: Průměrné roční koncentrace BZN [μg/m3]

Imisní limit je v dotčeném území dodržen.
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Benzo(a)pyren (BaP)
Imisní limit dle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, činí pro roční průměr LV = 1 ng/m3 (obsah v částicích
PM10).
Obr.: Průměrné roční koncentrace BaP [ng/m3]

Imisní limit je v dotčeném území dodržen.
Oxid siřičitý (SO2)
Imisní limit dle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, činí pro 24hod. průměr LV = 125 μg/m3, přičemž
maximální počet překročení je 3x za rok.
Obr.: Průměrné 24hod. koncentrace SO2, 4. hodnota [μg/m3]

Imisní limit je v dotčeném území dodržen.
Arsen (As)
Imisní limit dle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, činí pro roční průměr LV = 6 ng/m3 (obsah v částicích
PM10).
Obr.: Průměrné roční koncentrace As [ng/m3]

Imisní limit je v dotčeném území dodržen.
Olovo (Pb)
Imisní limit dle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, činí pro roční průměr LV = 500 ng/m3.
Obr.: Průměrné roční koncentrace Pb [ng/m3]
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Imisní limit je v dotčeném území dodržen.
Nikl (Ni)
Imisní limit dle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, činí pro roční průměr LV = 20 ng/m3 (obsah
v částicích PM10).
Obr.: Průměrné roční koncentrace Ni [ng/m3]

Imisní limit je v dotčeném území dodržen.
Kadmium (Cd)
Imisní limit dle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, činí pro roční průměr LV = 5 ng/m3 (obsah v částicích
PM10).
Obr.: Průměrné roční koncentrace Cd [ng/m3]

Imisní limit je v dotčeném území dodržen.
Shrnutí
Jak vyplývá z uvedených údajů, že v dotčeném území jsou v některých čtvercích překračovány imisní limity pro prašné částice PM2,5. Překročení
je však velmi nízké (v maximu do 0,9 μg/m3), přičemž vývojový trend je příznivý. Vývoj koncentrací mezi pětiletím 2007-2011 (první dostupné
období) až 2014-2018 (poslední dostupné období) činí v identickém čtverci postupně 25,2 μg/m3, 25,3 μg/m3, 25,5 μg/m3, 24,6 μg/m3,
22,8 μg/m3, 21,8 μg/m3, 21,3 μg/m3, 20,9 μg/m3. Vzhledem k tomu, že údaje jsou průměrovány vždy za pětileté období (zahrnující méně příznivé
dřívější období), lze předpokládat, že aktuální koncentrace PM 2,5 jsou již prakticky v souladu s limitem.
Limity pro ostatní sledované škodliviny jsou v dotčeném území dodrženy, a to i v oblastech s jejich maximálními koncentracemi.
C.II.2.2. Klimatické faktory
Dle Quitta území leží v klimatické oblasti T4. Jedná se o nejteplejší oblast na území ČR a zároveň i oblast velmi suchou.
Oblast je charakterizována velmi dlouhým létem, velmi teplým a velmi suchým, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem,
zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Tab.: Klimatické charakteristiky
Základní klimatické charakteristiky
Počet letních dnů
Počet dnů s prům. teplotou 10 °C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v říjnu
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více
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Základní klimatické charakteristiky
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

C.II.3.

T4
300-350
200-300
40-50
110-120
50-60

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky

----------

C.II.3.1. Hluk
Záměr je umisťován do uzavřeného areálu ČOV, zcela mimo kontakt s obytnými či jinak chráněnými (např. zdravotnickými, lázeňskými nebo
školskými) objekty. Nejbližší obytné objekty se nacházejí ve vzdálenosti cca 855 metrů a více od prostoru umístění záměru. Situace zástavby
a referenčních bodů je zřejmá z obrázku v kapitole C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví (strana 28 této dokumentace).
Pozaďová hluková situace v území je dána zejména dopravními zdroji (dálnice D2, silnice II/152 a další komunikace v území), hluk ze
stacionárních zdrojů se v chráněném prostoru významně neuplatňuje.
Výsledky měření hladin hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb (referenční bod 2) jsou uvedeny v následující tabulce
(převzato z akustické studie, příloha 3 této dokumentace).
Tab.: Hladiny hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb
Referenční bod

Výška
[m]

2 - Modřice č.p. 643

3,0

Limit (den/noc)
LAeq,T [dB]

Den
LAeq,T [dB]

60/50

51,7

Noc
LAeq,T [dB]

Den
LAeq,T [dB]

42,3

49,6

výpočet

Noc
LAeq,T [dB]
měření
40,0

Jak vyplývá z těchto údajů, limity dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění,
jsou dodrženy. Zároveň je zřejmé, že výsledky modelu (výpočet) jsou dostatečně konzervativní, tj. ve vztahu k výsledkům měření na straně
bezpečné.
Údaje o vlivech záměru na hlukovou situaci v dotčeném území jsou uvedeny níže v kapitole D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální
a biologické charakteristiky (strana 49 této dokumentace).
C.II.3.2. Další fyzikální a biologické charakteristiky
V území se nenachází žádné významné zdroje vibrací, nejsou zde provozovány žádné významné zdroje ionizujícího záření ani žádné výpusti
radionuklidů do životního prostředí. Obvyklý je pouze provoz běžných zdrojů elektromagnetického záření telekomunikačního charakteru a dále
elektrorozvodná síť.
Z charakteru prostoru umístění záměru (areál čistírny odpadních vod) vyplývá, že jde o území dotčené pachovými vlivy.
Další závažné fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjištěny.
C.II.4.

Povrchové a podzemní vody

----------

C.II.4.1. Povrchové vody
Hydrologické poměry
Z regionálně-hydrologického hlediska náleží záměr hlavnímu povodí České republiky - povodí Moravy 4-00-00 (úmoří Černého moře). Dle
podrobnějšího správního členění patří dotčené území povodí 3. řádu 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu. V detailním členění leží zájmová
lokalita v povodí Ivanovického potoka, číslo hydrologického pořadí 4-15-03-0260.
Ivanovický potok, hydrologické pořadí 4-15-03-022, pramení severně od Brněnských Ivanovicích ve výšce 225 m n.m. Plocha povodí činí
40,3 km2, délka toku 8,3 km. Ivanovický potok ústí zleva do Svratky u Rajhradic v nadmořské výšce 186 m n.m, zhruba 3,5 km jižně od lokality
záměru. Průměrný dlouhodobý průtok u ústí činí 0,08 m3.s-1. Ivanovický potok není významným tokem podle vyhlášky MZ č. 178/2012 Sb.,
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kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Ivanovický potok
protéká zhruba 550 m východně od lokality záměru.
Řeka Svratka pramení na západních svazích Křivého Javoru ve výšce 760 m n.m. a ústí do Dyje ve střední nádrži soustavy Nové Mlýny jako její
levostranný přítok po 173,9 km toku. Plocha povodí Svratky činí 7 118,7 km2, průměrný dlouhodobý průtok u ústí do Dyje činí 27,24 m3.s-1.
Tab.: Základní hydrologické údaje o toku Svratky
hydrologické
pořadí
4-15-03-001

profil

P
[km2]

Svratka pod
2875,79
Svitavou

Hs
[mm]

qa
Qa
[l.s-1.km-2] [m3.s-1]

622

2,87

8,25

P plocha povodí nad profilem
Hs průměrný roční úhrn srážek na povodí
qa průměrný roční specifický odtok
zdroj Surovinová studie okresu Brno - město, Plch a kol. 1992

Qa
Qm
QN

m-denní a N-leté průtoky
Qm
Q30
Q90
[m3.s-1]
29,1
14,3
QN
Q1
Q2
[m3.s-1]
114
163
průměrný roční průtok
m-denní průtoky
N-leté průtoky

Q180
8,45
Q5
230

Q270
5,34
Q 10
274

Q330
3,69
Q 20
324

Q355
2,87
Q 50
387

Q364
2
Q 100
435

Svratka protéká zhruba 420 m západně od lokality záměru záměr se nachází zhruba na úrovni ř.km 39,5 toku.
Stav útvarů povrchových vod
V dotčeném území je vymezen vodní útvar povrchových vod DYJ_0670 Svratka od toku Svitava po tok Litava (Cézava) v kategorii řeka.
Stávající hodnocení ekologického stavu/potenciálu a chemického stavu tohoto vodního útvaru vychází z 2. plánovacího cyklu na období 2016 2021.
Základní charakteristiku vodního útvaru uvádí následující tabulka.
Tab.: Základní charakteristiky dotčeného vodního útvaru povrchových vod
ID útvaru
Název útvaru
Vodní tok
Délka páteřního toku útvaru (km)
Kategorie útvaru
Typ útvaru
Plocha mezipovodí (km2)
Popis útvaru úmoří
Hydromorfologický charakter
Oblast povodí
Dílčí povodí ČR
Správce povodí
ID navazujícího útvaru
Název navazujícího útvaru
Název a ID reprezentativního profilu
Ekologický stav/potenciál*
Chemický stav*
*Kriteria hodnocení ekologického a
chemického stavu

zdroj: HEIS VÚV

DYJ_0670
Svratka od toku Svitava po tok Litava (Cézava)
Svratka
11,572
řeka
3123
74,339
úmoří: Černé moře, nadmořská výška m n.m. (h): h < 200, geologie: pískovce, jílovce, kvartér,
řád toku podle Strahlera: řeky (7-9)
silně ovlivněný
Dunaj
Dyje
Povodí Moravy, státní podnik
DYJ_0800
Svratka od toku Litava (Cézava) po vzdutí nádrže Nové Mlýny II. - střední
Rajhrad, PMO_1199
střední potenciál
nedosažení dobrého stavu
Ekologický stav/potenciál:
•
•
•
•
•

zničený stav/potenciál,
poškozený stav/potenciál,
střední stav/potenciál,
dobrý stav/dobrý a lepší potenciál,
velmi dobrý stav.

Chemický stav:
•
•

nedosažení dobrého stavu,
dobrý stav.

Označení útvaru jako silně ovlivněného (hydromorfologický charakter toku) souvisí s fyzickou změnou toku jako je jeho kanalizování, napřímení,
stabilizace koryta a/nebo zpevnění břehů. Ovlivnění (ve smyslu užívání vod) souvisí především s protipovodňovou ochranou.
Ekologický stav vykazuje nejhůře střední stav/potenciál (ukazatele dusík, fosfor, fytobentos), většina ostatních složek je však hodnocena jako
dobrá až velmi dobrá. Chemický stav není označen jako dobrý z důvodů zvýšených hodnot u některých ukazatelů PAU a těžkých kovů (Hg a její
sloučeniny) pocházející z atmosférické depozice, v případě Hg není vyloučen i neznámý antropogenní vliv. Stejně jako v případě ekologického
stavu/potenciálu většina ostatních látek/ukazatelů vykazuje dobrý až velmi dobrý stav.
Katastrální území Chrlice náleží mezi zranitelné oblasti dle NV č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Území
záměru není součástí žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
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Ochrana povrchových vod, záplavová území
Záměr je umístěn v prostoru záplavového území pro Q100 řeky Svratky. Záměr je umístěn mimo záplavové území pro Q20 řeky Svratky. Záměr
se nachází mimo aktivní zóny záplavových území.
Obr.: Situace záplavového území Q100 v oblasti umístění záměru

Záplavové území vymezené v toku řeky Svratky a v jeho okolí bylo stanoveno opatřením Magistrátu města Brna čj. VLHZ-6540/00-Háj ze dne
15.2.2001.
C.II.4.2. Podzemní vody
Hydrogeologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území sedimentární výplni karpatské předhlubně neogenního stáří (miocén), reprezentované
v dané oblasti sedimenty spodního badenu. Zastoupena je převážně pelitická facie tvořená komplexem modravě šedých, světlešedých,
nazelenalých vápnitých jílů s vložkami písků a štěrků (tégly). Tyto sedimenty vystupují v nadloží bazálních klastik spodního badenu charakteru
středně až hrubě zrnitých silně vápnitých písků, místy štěrkovitých. Zvodnění souvrství miocenních sedimentů rajónu je vázáno na dobře
propustné písčité až štěrkopísčité polohy. Pelitické sedimenty charakteru jílů, vápnitých jílů až jílovců plní v systému funkci stropních případně
bazálních izolátorů.
V nadloží neogenního souvrství se nachází výrazná akumulace říčních sedimentů řeky Svratky. Podzemní vody rajónu jsou vázány na
hydrogeologicky významnou akumulaci klastických říčních sedimentů s dobrou až velmi dobrou průlinovou propustností. Sedimenty údolního
terasového stupně Svratky jsou v přímé hydraulické spojitostí s povrchovým tokem, který zvodnění terasy drénuje, případně dotuje. Zvodnění
terasy je dotováno přítoky z vyšších poloh údolních svahů, atmosférickou vodou, případně povrchovým tokem.
Prostor záměru se nachází na území hydrogeologických rajónů:
• rajón svrchní vrstvy 1643 Kvartér Svratky,
• rajón základní vrstvy 2241 Dyjsko-svratecký úval (záměr se nachází v severním výběžku tohoto rajónu).
Pro potřeby projektové studie záměru byla provedena rešerše archivních zdrojů1.
Předkvartérní podklad tvoří na zájmovém území sedimenty spodního badenu charakteru vápnitých jílů, které tvoří bazální izolátor kvartérní
mělké zvodně. Povrch neogénu byl archivními vrty v širším okolí zastižen v hloubkách okolo 9 m pod povrchem terénu.
Nadloží neogénu je budováno fluviálními sedimenty údolní terasy řeky Svratky. Toto souvrství je při bázi zastoupeno říčními písčitými štěrky,
směrem k povrchu až písky. Souvrství kvartérních klastik, na něž je vázáno mělké zvodnění, bylo v okolí záměru ověřeno v mocnosti okolo 4 m.
Svrchní část fluviálních sedimentů je tvořena souvrstvím náplavových hlín. Tyto sedimenty jsou převážně budovány jílovitými hlínami s různým
podílem písčité frakce a organických látek. Bezprostředně při povrchu vystupují v širším okolí kulturní vrstvy půdy nebo antropogenní navážky.

1

Stanislav Vacek - Předběžné geotechnické údaje pro projekt NDS Brno Modřice, 2018
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Tab.: Geologická stavba kvartérního souvrství, výskyt podzemní vody (zdroj Vacek 2018)
vrt
448300
448302
450136
450747

hloubka vrtu
[m]
10,0
10,0
10,0
6,0

kvartér
jíl, hlína, navážka
0,0 - 5,5 m
0,0 - 6,0 m
0,0 - 2,8 m
0,0 - 4,7 m

písek, jílovitý písek
5,5 - 6,3 m
6,0 - 6,9 m
2,8 - 8,4 m
4,7 - 5,2 m

štěrk, štěrkopísek
6,3 - 9,2 m
6,9 - 9,0 m
8,4 - 10,0 m
5,2 - 6,0 m a více

neogén
vápnitý jíl
9,2 m a více
9,0 m a více
10,0 m a více
do 6,0 m nezastižen

hladina podzemní vody
hloubka [m]
úroveň [m n.m.]
1,2
190,4
3,5
186,3
1,6
188,4
3,5
187,9

Hladina podzemní vody byla v okolí lokality záměru ověřena v hloubkách 1,2 - 3,5 m, na úrovních 186,3 m n.m. až 190,4 m n.m.
Obr.: Hloubka hladiny podzemní vody (zdroj Vacek 2018)

Útvary podzemních vod
Vodní útvary podzemních vod jsou ve sledovaném území prostorově/územně shodné s hydrogeologickými rajony.
Tab.: Výčet dotčených vodních útvarů podzemních vod a jejich stav
ID útvaru
Název útvaru
Plocha (km2)
Hydrogeologický rajón (ID)
Název hydrogeologického rajónu
Vrstva
Horizont
Dílčí povodí
Povodí
Správce povodí
Chemický stav
Kvantitativní stav
Vzestupný trend znečištění

16430
Kvartér Svratky
152,302
1643
Kvartér Svratky
svrchní vrstva
1
Dyje
Dunaj
Povodí Moravy, státní podnik
nedosažení dobrého stavu
neklasifikován
ano

22410
Dyjsko-svratecký úval
1 460,77
2241
Dyjsko-svratecký úval
základní vrstva
2
Dyje
Dunaj
Povodí Moravy, státní podnik
nedosažení dobrého stavu
dobrý
ano

Důvodem nedosažení dobrého chemického stavu u obou útvarů zdroj (http://www.heis.vuv.cz) je významné poškození suchozemských
ekosystémů závislých na podzemních vodách způsobené antropogenními změnami hladiny vody a nedosažení environmentálních cílů
u souvisejících útvarů povrchových vod nebo významné zhoršení jejich stavu vyplývající z antropogenní změny hladiny vody nebo změny
odtokových poměrů. Nedosažení dobrého stavu v případě útvaru 16430 je identifikováno u látek/skupin: dusičnany, amonné ionty, vybrané PAU
a ClU, vybrané herbicidy a pesticidy. V případě vodního útvaru 22410 jsou to navíc vybrané těžké kovy a jejich sloučeniny a chloridy. Jako
převažující zdroje znečištění je uváděna stará ekologická zátěž (těžké kovy, PAU, ClU), atmosférická depozice (těžké kovy, PAU), zemědělství
(těžké kovy, herbicidy, pesticidy, dusičnany) nebo neznámý antropogenní vliv (chloridy, amonné ionty).
Ochrana podzemních vod
Lokalita záměru se nachází mimo pramenní oblasti a/nebo nezasahuje (není součástí) ochranných pásem vodních zdrojů. Záměr se nachází
mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV).
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C.II.5.

Půda

----------

Dle mapy půdního pokryvu ČR jsou v prostoru nivy Svratky v okolí lokality záměru hlavním půdním typem fluvizemě modální, půdotvorným
substrátem jsou nivní sedimenty. Jedná se o nivní půdy na nivních uloženinách, lehké až středně těžké. Východně a západně od lokality záměru
je pak ověřen výskyt černozemí na spraších a zahliněných terasách.
Obr.: Výskyt půdních typů v prostoru záměru

Vlastní lokalita záměru je situována v prostoru areálu stávající čistírny komunálních odpadních vod, kde byl přirozený půdní pokryv částečně
nahrazen zástavbou nebo navážkou. Plocha areálu ČOV je bez perspektivy zemědělského využití.
Na území záměru nezasahují plochy podléhající ochraně zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. Na
pozemky nezasahují bonitované půdně ekologické jednotky. Pozemky záměru jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha se
způsobem využití jako jiná plocha.
C.II.6.

Přírodní zdroje

----------

Podle databází, spravovaných ČGS - Geofondem ČR nejsou v dotčeném území zjištěny střety s aktivními ložisky nerostných surovin,
chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, evidovanými v rozsahu map ložiskové ochrany. Nejblíže záměru, ve vzdálenosti cca
1,1 km jihovýchodně od lokality, probíhá hranice průzkumného území ložiska ropy a zemního plynu Svahy Českého masívu.
V území se nepředpokládá výskyt geologických nebo paleontologických památek.
C.II.7.

Biologická rozmanitost

----------

C.II.7.1. Biogeografická charakteristika území
Záměr se nachází v průmyslovém areálu. S ohledem na aktuální způsob využívání a celkový charakter území se zde nevyskytují přírodní či
přírodě blízké biotopy. V území jsou zastoupeny pouze antropogenně podmíněné biotopy typu X, tvořené převážně zpevněnými plochami
komunikací, antropogenními plochami se sporadickou vegetací, či druhově chudými městskými travnatými plochami.
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C.II.7.2. Flora a fauna
Z hlediska živých složek přírody představuje území záměru území silně narušené až prakticky přetvořené antropogenními vlivy.
Na území provozu záměru nejsou podmínky pro přirozený výskyt živočišných společenstev. Ze zástupců živočišné složky ekosystému lze
očekávat roztroušený výskyt běžných druhů bezobratlých (plži, hmyz) a drobných hlodavců. Travnaté plochy areálu mohou sloužit jako zdroj
potravy běžným ptačím druhům hnízdícím v okolí (kos černý, drozd zpěvný, vrabec domácí a polní, pěnkava obecná), žádný z těchto druhů není
ale bezprostředně na tyto plochy vázán. Podobně je tomu i u savců, předpokládat lze občasný výskyt myši domácí, potkana, případně některých
hmyzožravců (ježek, rejsci) a obecně synantropních zástupců fauny. Pro žádný z uvedených druhů nebo dalších druhů s potenciálním výskytem
(mezi nimiž nelze vyloučit ani náhodný výskyt druhů zvláště chráněných) není areál primárním životním prostředím.
C.II.7.3. Územní systém ekologické stability
V území záměru se nenachází žádné skladebné prvky územního systému ekologické stability. Nejblíže záměru, cca 0,4 km západně je podél
řeky Svratky vymezen regionální biokoridor a do něj vložené lokální biocentrum. Podél Ivanovického potoka je vymezen urbánní lokální
biokoridor, vzdálený cca 0,5 km.
C.II.7.4. Významné krajinné prvky, památné stromy
V území záměru se nenachází žádné významné krajinné prvky (ex-lege či registrované). Tok Svratky (VKP ex-lege) protéká cca 400 metrů
západně od prostoru pro umístění záměru. Nejbližším registrovaným VKP je VKP Stará řeka, vymezené cca 0,5 km severozápadně (v rámci
EVL Modřické rameno).
V území záměru se nenachází žádné památné stromy.
C.II.7.5. Chráněná území, lokality Natura 2000
V území záměru se nenachází žádné velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území. Nejbližším chráněným územím je přírodní
památka Velké Družďavy, vzdálená cca 1,8 km jihovýchodně od záměru.
V prostoru záměru se nenachází žádné lokality Natura 2000. Nejblíže záměru je umístěna evropsky významná lokalita Modřické rameno
(CZ0620010), nachází se severozápadně, ve vzdálenosti cca 0,5 km.
C.II.7.6. Přírodní parky
V území záměru se nenachází žádné chráněné území se statutem ochrany přírodní park.
C.II.8.

Krajina

----------

Dotčené území záměru leží při jižním okraji brněnské sídelní aglomerace, v katastrálním území Chrlice. Záměr neutralizační a deemulgační
stanice je navržen do jihovýchodního okraje současného (oploceného) areálu ČOV. V blízkém sousedství, východně od areálu ČOV se pak
nachází zemědělský areál Dvůr v lese, sestávající z vlastního historického areálu zemědělského dvora, skladových objektů, včetně výsadeb
skupin okrasných dřevin, zahrady a skleníků.
Území záměru leží v široké a ploché nivě řeky Svratky. Niva řeky Svratky je nezřetelně vymezená od západu terasou Modřické pahorkatiny a od
východu pak Tuřanskou plošinou. Při západním okraji nivy leží Modřice, s průmyslovou zástavbou podél silnice I/52 a železniční trati Brno Břeclav. Nivou prochází dálnice D2, na jihu pak okrajem Tuřanské plošiny. Prostor nivy východně od Modřic je podél levého břehu Svratky
zastavěn areálem ČOV, severně pak OC Olympia při exitu 3. Prostorem jižně od Modřic napříč prochází četná vedení VN z nedaleké rozvodny
v Sokolnicích.
Z krajinářského hlediska je možno území charakterizovat jako polní krajinu velkovýrobního měřítka již dlouhodobě ovlivněnou suburbanizací
v rámci jižního okraje brněnské sídelní aglomerace, vizuálně se projevující intenzivním rozvojem průmyslové zástavby podél silnice I/52 a
železniční trati Brno - Břeclav. Nedaleké Modřice, kdysi typická vinařská obec, je dnes obklopena novodobou obytnou, na severu a západě
převážně pak průmyslovou zástavbou. Proces suburbanizace tak významově potlačuje původní ráz Modřic jako vinařské obce. Jižní část
brněnské sídelní aglomerace tak do značné míry představuje „Urban Sprawl“ - „sídelní kaši“.
Krajinářsky či přírodně hodnotnější prvky v jinak suburbanizovaném prostoru tvoří břehové doprovodné porosty podél Svratky, staré Modřické
rameno, dále pak enklávy s výraznějším vizuálním uplatněním maloplošné mozaiky zahrad a sadů obklopující sídla, drobné remízky a lužní
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lesíky jižně od Modřic, kde území přechází do mírně zvlněné pahorkatiny vymezující z obou stran nivu Svratky. Doplňkově krajinný obraz
posiluje i dominanta kostela sv. Gottharda. V rámci Modřic jádro obce, a okraj původní zástavby se záhumenky přiléhající k Modřickému rameni.
C.II.9.

Hmotný majetek a kulturní dědictví

----------

C.II.9.1. Hmotný majetek
Lokalita záměru se nachází uvnitř areálu městské čistírny odpadních vod Modřice, zahrnujícího objekty a plochy městské technické
infrastruktury. Pozemky a stavební objekty, které mohou být výstavbou záměru potenciálně dotčeny, jsou ve vlastnictví společnosti Brněnské
vodárny a kanalizace a.s. a po realizaci záměru budou v nájmu provozovatele. Záměr není v prostorovém konfliktu se stávajícími obytnými ani
jinými trvalými objekty ve vlastnictví jiných stran.
C.II.9.2. Architektonické a historické památky
V okolí lokality záměru nebyly vyhlášeny památkové rezervace. Na vlastní lokalitě záměru se žádné architektonické nebo historické památky
nenacházejí.
C.II.9.3. Archeologická naleziště
Archeologické nálezy nejsou na dotčených plochách registrovány, jejich výskyt však s ohledem na charakter území nelze vyloučit.
C.II.10.

Dopravní a jiná infrastruktura

----------

Záměr se nachází v areálu ČOV Modřice a využívá jejího dopravní napojení včetně vjezdové brány. Území je prostřednictvím místní
komunikace, zajišťující dopravní obsluhu ČOV, přilehlých obchodních areálů a dalších objektů napojeno na silnici II/152 a jejím prostřednictvím
na vyšší komunikační síť, zejména dálnici D2. Je tak zajištěna bezproblémovou vazba záměru v lokálním i regionálním měřítku. Stavebnětechnický stav komunikační sítě je vyhovující.
Schéma komunikační sítě dotčeného území je zřejmé z následujícího obrázku.
Obr.: Schéma komunikační sítě dotčeného území, čísla silnic, čísla sčítacích profilů
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Intenzity dopravy na komunikační síti dle posledního aktuálního sčítání Ředitelství silnic a dálnic ČR z roku 2016 jsou uvedeny v následující
tabulce.
Tab.: Intenzity dopravy na komunikační síti dotčeného území
Silnice

Profil

D2

6-8702
6-8710
6-4220
6-4221

II/152
III/15282

Roční průměr denních intenzit dopravy [vozidel/24 h], rok 2016
Těžká
11 925
8749
2679
828

Osobní
38 860
21 920
13 251
5333

Motocykly
120
75
133
25

Suma
50 905
30 744
16 063
6186

Vývoj intenzit dopravy v území bude růstový. Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro dotčené území (dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové
dopravy, III. vydání, červen 2018) jsou shrnuty v následující tabulce:
Tab.: Koeficienty vývoje intenzit dopravy
Kategorie silnice
Osobní vozidla

Lehká nákladní vozidla

Těžká vozidla

dálnice
I. třída
II. třída
III. třída
dálnice
I. třída
II. třída
III. třída
dálnice
I. třída
II. třída
III. třída

Jihomoravský kraj, vzdálenost do 20 km od krajského města
2020
1,08
1,09
1,08
1,09
1,11
1,13
1,12
1,13
1,05
1,05
1,05
1,05

2030
1,23
1,24
1,22
1,23
1,36
1,37
1,35
1,35
1,16
1,15
1,14
1,14

2040
1,30
1,32
1,29
1,30
1,49
1,52
1,48
1,49
1,24
1,24
1,21
1,21

V městském prostředí nemusí být použití uvedených koeficientů zcela přesné, protože intenzity dopravy závisí na urbanistických konceptech,
tj. umisťování dopravních atraktivit (obchod, bydlení apod.). Ve vazbě na dotčené území je v tomto ohledu významné umístění a rozvoj
rozsáhlých obchodních a komerčních areálů na obou stranách dálnice D2, které jsou významným producentem dopravy.
Pokud jde o další komunikace a infrastrukturu, dotčeným územím prochází páteřní cyklostezka Brno - Vídeň, bez vztahu k záměru.
Dále se v dotčeném území vyskytují obvyklé sítě technické infrastruktury. Podstatnou skutečností je umístění záměru v areálu stávající čistírny
odpadních vod.
C.II.11.

Jiné charakteristiky životního prostředí

----------

C.II.11.1. Stará ekologická zátěž
V území dotčeném výstavbou nejsou dle databáze SEKM registrovány lokality se zjištěnou nebo předpokládanou ekologickou zátěží.
C.II.11.2. Poddolovaná území
Dle databáze vedené ČGS se na území záměru ani v jeho širším okolí nevyskytují poddolovaná území nebo stará důlní díla. Na lokalitě záměru
ani v jejím širším okolí nejsou dle databáze ČGS registrovány svahové nestability.
C.II.11.3. Jiné charakteristiky životního prostředí
Nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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C.III.
CELKOVÉ ZHODNOCENÍ STAVU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje
v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit

Stav životního prostředí bezprostředně v území záměru je determinován určením lokality a jejího širšího okolí k provozu čistírny komunálních a
průmyslových odpadních vod brněnské aglomerace a dále zejména k intenzivní zemědělské činnosti. Dalším významným prvkem v okolí
záměru jsou dálkové dopravní koridory (dálnice Brno - Bratislava, železnice Brno - Vídeň). Tento charakter území je zakotven v územním plánu
a je dlouhodobě stabilizován. V tomto prostoru je prioritní ekonomická funkce, přírodní složky jsou potlačeny.
V širším okolí záměru se dále nachází městská a venkovská zástavba města Brna a přilehlých obcí, severním směrem přecházející do husté
zástavby města a jižním směrem do intenzivně zemědělsky využívané krajiny. Prakticky celé okolní území je přetvořeno lidskou činností, kterou
vznikla kultivovaná městská a předměstská krajina, ve které jsou však zachovány i původní přírodní a krajinné hodnoty. Je zde tak reálně
udržován soulad mezi zájmy ochrany přírody a zájmy ekonomickými a sociálními. Celé širší dotčené území bylo historicky intenzivně využíváno
k ekonomickým činnostem, v současné době prochází postupnou změnou od intenzivního využití k vyváženému rozvoji. Tento stav je žádoucí
zachovat a rozvíjet i do budoucna v souladu s principy udržitelného rozvoje. To je i principem platného územního plánu.
Z uvedeného vyplývá, že dotčené území je územím s ne vždy příznivým stavem životního prostředí, nicméně s příznivými trendy vývoje stavu
životního prostředí, z celkového hlediska nedochází (s možnými lokálními odchylkami) k překročení únosného zatížení území. Realizace nebo
nerealizace záměru na těchto trendech nic nemění.
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ČÁST D
(KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ)
ČÁST D KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

D.I.
CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU
NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých,
dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru (včetně případných demoličních prací
nezbytných pro jeho realizaci), použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými
záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou
dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí:

D.I.1.

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

D.I.1.1. Zdravotní vlivy a rizika
Pro vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví je zpracováno podrobné autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví (hodnocení
zdravotních rizik), které je v úplnosti doloženo v příloze 4 tohoto oznámení. V podrobnostech na toto hodnocení odkazujeme, jeho výsledky jsou
shrnuty v následujícím textu.
Metodický úvod
Hodnocení je provedeno celosvětově užívanými metodickými postupy hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment), v České republice
upravenými postupy, uvedenými ve směrnicích Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva životního prostředí ČR, které reflektují neustále se
vyvíjející postupy v rámci Evropské unie a amerického Úřadu pro ochranu životního prostředí (US EPA).
Metoda hodnocení zdravotních rizik vychází z předpokladu, že určitá míra rizika poškození zdraví existuje vždy a není možné se mu vyhnout.
Riziko je možné minimalizovat, nikoli však vyloučit. Dosažení nulového zdravotního rizika je tedy z metodického hlediska vyloučeno a ani není
nutně dosažitelným cílem. Riziko však musí být minimalizováno na únosnou míru.
Hodnocení zdravotního rizika sestává ze čtyř na sebe navazujících kroků:
•
•
•
•

identifikace nebezpečnosti (Hazard Identification),
určení vztahu dávka - odezva (Dose - Response Assessment),
hodnocení expozice (Exposure Assessment),
charakteristika rizika (Risk Classification).

Identifikace nebezpečnosti: Jde o vstupní kvalitativní seznámení s hodnocenou lokalitou, relevantními škodlivinami a okolnostmi jejich
potenciálního nepříznivého účinku na obyvatelstvo. Základním výstupem tohoto kroku je seznam zdravotně
významných škodlivin a zdůvodnění postupu, jímž byly vybrány. Seznam je doplněn popisem základních fyzikálních,
chemických a toxikologických vlastností zvolených škodlivin a jejich pohybu a případných přeměn v životním
prostředí, cest expozice, působení v organismu člověka a možných zdravotních efektů.
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Určení vztahu dávka - odezva: V tomto kroku je identifikován vztah mezi úrovní expozice a velikostí rizika. Nebezpečnost je obvykle vyjadřována
pro každou škodlivinu jako celoživotní riziko při jednotkové expozici.
Z hlediska typu zdravotních efektů se škodliviny dělí do dvou základních kategorií:
• Škodliviny s prahovým účinkem, u nichž se předpokládá, že expozice až do určité úrovně (prahu) nemá
žádný nepříznivý efekt. Nad prahovou úrovní potom závažnost účinku roste se zvyšující se velikostí
expozice. Do této skupiny je řazena většina toxických látek a tzv. deterministické účinky ionizujícího záření1.
• Škodliviny s bezprahovým účinkem, u kterých se předpokládá určitý nepříznivý efekt už od nejnižších
expozic. Riziko tak roste s expozicí už od její nulové úrovně. Do této skupiny je řazena většina
karcinogenních látek a tzv. stochastické účinky ionizujícího záření2.
Hodnocení rizika z prahových a bezprahových škodlivin je principiálně odlišné.
U škodlivin s prahovým účinkem je na základě výzkumných prací s pokusnými zvířaty a epidemiologických studií
u lidí stanoven příslušný práh, označovaný zkratkou NOAEL (No Observable Adverse Effect Level, úroveň, při níž
nejsou pozorovány nepříznivé účinky). Tento práh je měřítkem toxicity dané látky (čím je práh nižší, tím je látka
toxičtější). Z hodnoty NOAEL je potom uplatněním bezpečnostního faktoru a faktoru nejistoty odvozena hodnota RfD
(Reference Dose, referenční dávka) nebo RfC (Reference Concentration, referenční koncentrace), obvykle o tři i čtyři
řády nižší (tj. přísnější) než hodnota NOAEL. Hodnoty RfD resp. RfC jsou definovány jako odhad expozice pro
lidskou populaci (včetně citlivých skupin), která při celoživotním působení pravděpodobně nezpůsobí poškození
zdraví.
U škodlivin s bezprahovým účinkem se na základě vědeckého poznání určuje úroveň expozice, která je považována
za "přijatelnou". Označuje se zkratkou RsD (Risk-specific Dose, dávka odpovídající přijatelné úrovni rizika). Jako
nejpřísnější kritérium pro přijatelné riziko se užívá úroveň 1x10-6 (1E-06), tedy jeden případ z milionu, obvykle se
připouštějí i úrovně méně přísné (až do 1x10-4).
Hodnocení expozice:

Jde o stanovení úrovní (dávek nebo koncentrací) škodlivin, kterým jsou různé skupiny lidí exponovány. Úroveň
expozice závisí nejen na koncentracích škodlivin v životním prostředí, ale i na věku, místě pobytu, aktivitě a životních
zvyklostech lidí. Skupina obyvatel, která je posuzovanou škodlivinou nejvíce dotčená, se nazývá tzv. kritickou
skupinou obyvatel. Jednotlivec z obyvatelstva, zastupující tuto skupinu fyzických osob, je pak nazýván tzv.
reprezentativní osobou.

Charakteristika rizika:

Jde o stanovení rizika, tedy o stanovení zdravotního dopadu na exponovanou populaci na základ ě integrace údajů
o nebezpečnosti jednotlivých škodlivin a údajů o expozici těmto škodlivinám. Riziko se stanovuje pro nejvíce
dotčenou (kritickou) skupinu obyvatel resp. reprezentativní osobu z kritické skupiny obyvatel, tedy ty jednotlivce z
obyvatelstva, kteří jsou z daného zdroje a danou cestou nejvíce exponováni. Pro ostatní (méně dotčené) skupiny
obyvatel je riziko ještě nižší.
Pro škodliviny s prahovým účinkem je porovnána expozice vůči limitu resp. referenční hodnotě (Exposure Ratio,
expoziční poměr). Je-li expozice nižší než limit, je riziko zanedbatelné.
Pro škodliviny s bezprahovým účinkem se vypočítává riziko na počet případů zdravotní újmy. Nejpřísnějším
uváděným požadavkem je (jak je uvedeno výše) riziko v řádu 10-6, to znamená po celoživotní expozici 1 případ
zdravotní újmy na 1 milion exponovaných obyvatel.

Je nutno doplnit, že stanovení rizika popsaným postupem je nezbytné tam, kde pro danou látku v příslušné složce životního prostředí (ovzduší,
vodě apod.) není stanoven limit, resp. tam, kde tento limit je překročen. Limity jsou většinou vypracovány tak, aby s dostatečnou rezervou
zaručovaly zdravotní nezávadnost, resp. společensky přijatelnou míru rizika, a jsou-li dodrženy, daná situace z hlediska ochrany zdraví po
právní stránce vyhovuje. U některých škodlivin jsou ovšem v odborné literatuře udávány nepříznivé účinky i při úrovních podlimitních. V těchto
případech může být v rámci EIA vhodné na tyto skutečnosti poukázat. Pokud ale u dané škodliviny nejsou dost přesvědčivé údaje tohoto druhu,
pak se při dodržených limitech výpočet rizika popsanou metodou Risk Assessment obvykle neprovádí.
Identifikace zdravotně významných vlivů
Vzhledem k charakteru záměru je ze zdravotního hlediska rozhodujícím faktorem jednak kvalita ovzduší a její změna, jednak hluk. Území, resp.
obyvatelstvo, nebude dotčeno ze strany záměru žádným druhem záření (ionizujícího či neionizujícího), vibracemi ani biologickými faktory, které
by bylo nutno podrobně hodnotit.

1

V případě záměru NS/DS Brno ovšem není hodnocení vlivů ionizujícího záření relevantní, zde jde o všeobecný popis metody hodnocení, bez vazby na konkrétní záměr.

2

Dtto.
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Hodnocení se tedy zabývá jako relevantními faktory vlivy na kvalitu ovzduší a vlivy hluku. Hodnocení vychází z výsledků hodnocení vlivů
na ovzduší, viz kapitola D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima (strana 45 této dokumentace), a z výsledků hodnocení vlivů hluku, viz kapitola D.I.3. Vlivy
na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky (strana 49 této dokumentace).
Hodnocení je provedeno pro referenční body, resp. prostory, definované v kapitole C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví (strana 28 této
dokumentace oznámení). Tyto body reprezentují polohu záměrem potenciálně nejvíce dotčených obydlených lokalit a žijí zde tedy tzv.
reprezentativní osoby, ke kterým je hodnocení vztaženo.
Vlivy na kvalitu ovzduší (zdravotní rizika chemických škodlivin)
Z hlediska potenciálního ovlivnění zdravotního stavu obyvatel jsou relevantní tyto polutanty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suspendované částice PM10 a PM2,5,
oxid dusičitý,
oxid uhelnatý,
benzen,
benzo(a)pyren,
chrom
nikl,
rtuť,
olovo.

Jejich podrobná charakteristika je uvedena v příloze 4 této dokumentace.
Prachové částice PM10 a PM2,5
Z provedeného hodnocení zdravotního rizika lze konstatovat, že nové roční imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 a PM2,5 po realizaci
záměru budou mít zanedbatelný vliv na související zdravotní obtíže a samy nebudou představovat zvýšené zdravotní riziko pro exponované
obyvatelstvo.
Oxid dusičitý (NO2)
Použité přístupy hodnocení potvrzují zanedbatelný vliv nových příspěvků záměru na zdravotní obtíže, které by mohly souviset s akutní
a chronickou expozicí NO2, a to i v součtu se stávajícím imisním pozadím.
Oxid uhelnatý (CO)
Na základě provedených výpočtů z rozptylové studie nelze předpokládat, že by příspěvky pro 8-hodinovou koncentraci CO v hodnotách desetin
mikrogramů mohly představovat zdravotní riziko pro obyvatele v okolí.
Benzen
Odhadované imisní zatížení dané lokality benzenem, ani při konzervativním odhadu úrovně imisního pozadí a vlastních imisních příspěvků
záměru v posuzované lokalitě, nepřesahuje přijatelnou úroveň nejen z hlediska platného imisního limitu, který je 5 g/m3 pro benzen, ale i z
podstatně přísnějšího pohledu zdravotních rizik.
Benzo(a)pyren
Současné imisní pozadí benzo(a)pyrenu na většině posuzovaného území nepřekračuje státem garantovanou míru ochrany veřejného zdraví.
Příspěvky benzo(a)pyrenu z realizace záměru jsou nepatrné, neovlivní současnou úroveň karcinogenního rizika a nebudou představovat pro
obyvatele v posuzovaném území zvýšené zdravotní riziko.
Chrom (Cr)
Z provedeného hodnocení karcinogenního rizika expozice Cr lze (i přes nejistoty výpočtů a přes neznalost v jaké formě se chrom nachází)
konstatovat, že realizací záměru nelze předpokládat zvýšení zdravotního rizika karcinogenního ani chronického účinku chromu pro exponované
obyvatele v okolí záměru.
Nikl (Ni)
Z provedeného hodnocení karcinogenního rizika expozice Ni lze (i přes nejistoty výpočtů a přes neznalost v jaké formě se nikl nachází)
konstatovat, že realizací záměru nelze předpokládat zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatele v okolí záměru.
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Rtuť (Hg)
Z provedeného odhadu zdravotního rizika expozice Hg lze (i přes nejistoty výpočtů) konstatovat, že imisní příspěvky rtuti jsou z hlediska
zdravotních rizik zcela zanedbatelné.
Olovo (Pb)
Z provedeného odhadu zdravotního rizika expozice Pb lze (i přes nejistoty výpočtů konstatovat), že imisní příspěvky olova jsou z hlediska
zdravotních rizik zcela zanedbatelné.
Vlivy hluku
Současná i výhledová hluková zátěž obyvatel dotčeného území je určována především dopravním hlukem. Hluk z vyvolané dopravy po uvedení
záměru do provozu je zcela nevýznamný. Záměr neovlivní stávající hladiny hluku z dopravního provozu na veřejných komunikacích.
Provoz nových stacionárních zdrojů záměru nenavýší hlukovou zátěž obyvatel posuzovaných lokalit.
Celkové shrnutí
Na základě odhadu zdravotních rizik chemických látek v ovzduší a hluku je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním přístupu (při
zohlednění nejvyšších zjištěných koncentrací či hodnot zdravotně významných faktorů na celou exponovanou populaci v dotčeném území) nelze
pro hodnocené škodliviny v ovzduší a hluk předpokládat v důsledku realizace záměru zvýšené riziko zdravotních účinků.
D.I.1.2. Sociální a ekonomické důsledky
Významné sociální dopady provozu záměru nejsou očekávány. Realizací záměru dojde k nevýznamné změně nabídky pracovních míst.
D.I.1.3. Počet dotčených obyvatel
Záměr se zdravotně významnými vlivy nedotýká žádných obyvatel.
D.I.1.4. Vlivy v průběhu výstavby
Potenciální vlivy stavební činnosti jsou vzhledem k charakteru činností (pouze konstrukční práce na stávajících provozních souborech uvnitř
stávajících objektů daleko mimo obytnou zástavbu) dobře eliminovatelné a nebudou proto významné.
D.I.2.

Vlivy na ovzduší a klima

2. Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečisťujících látek a skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu)

D.I.2.1. Vlivy na kvalitu ovzduší
Pro vyhodnocení vlivů na kvalitu ovzduší je zpracována podrobná rozptylová studie, které je v úplnosti doložena v příloze 2 (Rozptylová studie)
této dokumentace. V podrobnostech na tuto studii odkazujeme, její výsledky jsou shrnuty v následujícím textu.
Výsledky rozptylové studie jsou dále uvedeny pro vybrané body obytné zástavby, definované v kapitole C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
(strana 28 této dokumentace), výsledky jsou shrnuty v následujících tabulkách.
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Tab.: Příspěvek záměru, hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby
Nejvyšší vypočtené příspěvky
1
2
3
4
0,026
0,024
0,023
0,025
NO2 Max. hodinová koncentrace
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
Prům. roční koncentrace
0,26
0,29
0,28
0,32
CO
Max. 8-hod prům. koncentrace
0,37
0,44
0,38
0,41
μg/m3
PM10 Nejvyšší denní koncentrace
0,038
0,037
0,037
0,035
Prům. roční koncentrace
0,010
0,009
0,009
0,009
PM2,5 Prům. roční koncentrace
0,00007
0,00007
0,00007
0,00007
benzen Prům. roční koncentrace
0,0012
0,0012
0,0012
0,0011
BaP Prům. roční koncentrace
0,00011
0,00011
0,00011
0,00010
Cr
Max. hodinová koncentrace
0,00000020 0,00000022 0,00000020 0,00000018
Prům. roční koncentrace
0,0011
0,0011
0,0011
0,0010
Ni
Max. hodinová koncentrace
Prům. roční koncentrace
ng/m3 0,0000020 0,0000022 0,0000020 0,0000018
0,00005
0,00006
0,00005
0,00005
Hg
Max. hodinová koncentrace
0,00000010 0,00000011 0,00000010 0,00000009
Prům. roční koncentrace
0,0011
0,0011
0,0011
0,0010
Pb
Max. hodinová koncentrace
0,0000020 0,0000022 0,0000020 0,0000018
Průměrná roční koncentrace

5

6

7

8

9

10

11

0,023
0,0003
0,32
0,45
0,028
0,007
0,00006
0,0009
0,00011
0,00000021
0,0011
0,0000021
0,00005
0,00000010
0,0011
0,0000021

0,025
0,0004
0,25
0,35
0,033
0,008
0,00007
0,0011
0,00008
0,00000013
0,0008
0,0000013
0,00004
0,00000007
0,0008
0,0000013

0,016
0,0002
0,18
0,24
0,015
0,004
0,00003
0,0005
0,00006
0,00000015
0,0006
0,0000015
0,00003
0,00000007
0,0006
0,0000015

0,017
0,0002
0,18
0,23
0,014
0,004
0,00003
0,0004
0,00006
0,00000014
0,0006
0,0000014
0,00003
0,00000007
0,0006
0,0000014

0,017
0,0002
0,18
0,24
0,014
0,004
0,00003
0,0004
0,00006
0,00000014
0,0006
0,0000014
0,00003
0,00000007
0,0006
0,0000014

0,016
0,0002
0,17
0,22
0,013
0,003
0,00003
0,0004
0,00006
0,00000013
0,0006
0,0000013
0,00003
0,00000007
0,0006
0,0000013

0,024
0,0003
0,33
0,49
0,028
0,007
0,00006
0,0009
0,00010
0,00000022
0,0010
0,0000022
0,00005
0,00000011
0,0010
0,0000022

7
18,7
26,5
47,5
20,6
1,4
0,9
1,1
6,5

8
19,5
25,8
46,5
20
1,4
0,8
1,3
6,8

9
19,5
25,8
46,5
20
1,4
0,8
1,3
6,8

10
19,5
25,8
46,5
20
1,4
0,8
1,3
6,8

11
19,5
25,8
46,5
20
1,4
0,8
1,3
6,8

Tab.: Hodnoty pětiletých průměrných koncentrací (období 2014-2018) ve vybraných bodech obytné zástavby
Nejvyšší vypočtené příspěvky
NO2 Průměrná roční koncentrace
PM10 Průměrná roční koncentrace
36. nejv. denní koncentrace
PM2,5 Průměrná roční koncentrace
benzen Průměrná roční koncentrace
BaP Průměrná roční koncentrace
Ni
Průměrná roční koncentrace
Pb
Průměrná roční koncentrace

μg/m3

ng/m3

1
15,8
25,4
46,8
19,9
1,2
0,8
0,8
5,9

2
18,7
26,5
47,5
20,6
1,4
0,9
1,1
6,5

3
18,7
26,5
47,5
20,6
1,4
0,9
1,1
6,5

4
18,7
26,5
47,5
20,6
1,4
0,9
1,1
6,5

5
18,7
26,5
47,5
20,6
1,4
0,9
1,1
6,5

6
18,7
26,5
47,5
20,6
1,4
0,9
1,1
6,5

Z výsledků výpočtu v celé ploše dotčeného území (nejen tedy ve vybraných bodech obytné zástavby) vyplývají následující závěry (kartografické
zobrazení je provedeno v rozptylové studii).
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou na úrovni 0,14 μg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 200 μg/m3
s přípustnou četností překročení 18 hodin. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni do 0,0024 μg/m3. Imisní
limit pro průměrné roční koncentrace NO2 je 40 μg/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí
areálu investora a podél místních komunikací, využívaných pro příjezd vyvolané dopravy. Součet nejvyššího vypočteného příspěvku záměru
a imisního pozadí (daného pětiletými průměrnými koncentrace 2014-2018) v jeho místě je pro průměrné roční koncentrace NO2 na úrovni
22,7 μg/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry škodliviny CO jsou na úrovni do 2,94 μg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je
na úrovni 10 mg/m3. Nejvyšší příspěvky byly v širším okolí areálu investora.
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou na úrovni 2,30 μg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 μg/m3 s přípustnou
četností překročení 35 dnů/rok. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM10 byl vypočten na úrovni do 0,20 μg/m3. Imisní limit pro
průměrné roční koncentrace PM10 je 40 μg/m3. Součet nejvyššího vypočteného příspěvku záměru a imisního pozadí (daného pětiletými
průměrnými koncentrace 2014-2018) v jeho místě je pro průměrné roční koncentrace PM10 na úrovni 26,8 μg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM2,5 byl vypočten na úrovni do 0,051 μg/m3. Imisní limit (IL) pro tuto charakteristiku je dle
stávající legislativy platné od 1.1.2020 na úrovni 20 μg/m3 (do 31.12.2019 byl imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM2,5 na úrovni
25 μg/m3). Součet nejvyššího vypočteného příspěvku záměru a imisního pozadí (daného pětiletými průměrnými koncentrace 2014-2018) v jeho
místě je pro průměrné roční koncentrace PM2,5 na úrovni 20,6 μg/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím částic PM10 a PM2,5
byly vypočteny podél místních komunikací využívaných pro příjezd vyvolané dopravy.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím benzenu byl vypočten na úrovni do 0,0006 μg/m3. IL pro tuto charakteristiku je 5 μg/m3. Nejvyšší
příspěvky byly vypočteny podél místních komunikací využívaných pro příjezd vyvolané dopravy. Součet nejvyššího vypočteného příspěvku
záměru a imisního pozadí (daného pětiletými průměrnými koncentrace 2014-2018) v jeho místě je pro průměrné roční koncentrace benzenu na
úrovni 1,5 μg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny BaP byl vypočten na úrovni do 0,006 ng/m 3. IL pro tuto charakteristiku je 1 ng/m 3.
Nejvyšší příspěvky byly vypočteny podél místních komunikací využívaných pro příjezd vyvolané dopravy. Součet nejvyššího vypočteného
příspěvku záměru a imisního pozadí (daného pětiletými průměrnými koncentrace 2014-2018) v jeho místě je pro průměrné roční koncentrace
BaP na úrovni 0,8 ng/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Cr jsou na úrovni 0,0017 ng/m 3. Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní
vyhodnocení dopadu na lidské zdraví je součástí posudku HIA (příloha 4 této dokumentace). Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Cr
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byl vypočten na úrovni do 0,00004 ng/m 3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace není stanoven. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním
koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Ni jsou na úrovni 0,017 ng/m 3. Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní
vyhodnocení dopadu na lidské zdraví je součástí posudku HIA (příloha 4 této dokumentace). Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Ni
byl vypočten na úrovni do 0,0004 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace je stanoven na úrovni 20 ng/m 3. Nejvyšší příspěvky k
průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora. Součet nejvyššího vypočteného příspěvku záměru a imisního
pozadí (daného pětiletými průměrnými koncentrace 2014-2018) v jeho místě je pro průměrné roční koncentrace Ni na úrovni 0,8 ng/m 3.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Hg jsou na úrovni 0,0007 ng/m 3. Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní
vyhodnocení dopadu na lidské zdraví je součástí posudku HIA (příloha 4 této dokumentace). Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Hg
byl vypočten na úrovni do 0,000019 ng/m 3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace není stanoven. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním
koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Pb jsou na úrovni 0,017 ng/m 3. Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní
vyhodnocení dopadu na lidské zdraví je součástí posudku HIA (příloha 4 této dokumentace). Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Pb
byl vypočten na úrovni do 0,0004 ng/m 3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace je stanoven na úrovni 500 ng/m 3. Nejvyšší příspěvky
k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora. Součet nejvyššího vypočteného příspěvku záměru a imisního
pozadí (daného pětiletými průměrnými koncentrace 2014-2018) v jeho místě je pro průměrné roční koncentrace Pb na úrovni 5,9 ng/m 3.
Z hlediska potenciálního požadavku na kompenzační opatření vyplývají následující skutečnosti:
Pětileté průměrné koncentrace PM2,5 (vymezené podle § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb. pro období 2014-2018) se v předmětné lokalitě
pohybují nad hranicí 20 μg/m3, co je hodnota imisního limitu pro tuto charakteristiku platná od 1.1.2020 (do 31.12.2019 byl imisní limit pro tuto
průměrné roční koncentrace 25 μg/m3, tato hodnota zde není překračována). Pětileté průměrné koncentrace pro ostatní sledované znečišťující
látky jsou pod úrovní příslušných imisních limitů. Vypočtené průměrné roční koncentrace uvažovaných znečišťujících látek, které mají stávající
legislativou stanovený imisní limit, jsou na úrovni nižší, než je hodnota 1 % příslušného imisního limitu. Pro koncentrace znečišťujících látek
v odpadním plynu na výstupu z linky nejsou imisní limity stávající legislativou stanoveny.
Na základě uvedených skutečností nevyplývá pro záměr zákonná povinnost realizovat kompenzační opatření.
D.I.2.2. Vlivy na klima
Vlivy na lokální klima
Záměr významně nezmění stávající makroklimatické, topoklimatické ani mikroklimatické charakteristiky území. Zpevnění ploch, umístění nového
objektu, resp. dílčí ovlivnění odtokových poměrů mohou ovlivnit mikroklima území pouze dílčím způsobem. Významnost tohoto vlivu však bude
nízká a vymizí do vzdálenosti v řádu nejvýše prvních metrů od záměru, tedy ještě na ploše areálu ČOV. Celkové umístění záměru je
v otevřeném provětrávaném prostoru, tedy s odpovídajícími rozptylovými podmínkami, umístění záměru tento stav nezmění, potenciální
ovlivnění stávajících rozptylových podmínek vlivem záměru lze vyloučit.
Vlivy na globální klima
Pro hodnocení vlivů záměru na klima jsou dále užity postupy, doporučované v metodickém pokynu MŽP č.j. MŽP/2017/710/1985 ze dne
20. 10. 2017 a také v dokumentu Pokyny k začlenění klimatických změn a biologické rozmanitosti do posouzení vlivů na životní prostředí (EU,
2013). Ty všeobecně požadují zohlednit:
• vlivy záměru na klimatickou změnu (v důsledku přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů),
• zranitelnosti záměru vůči změně klimatu (v důsledku změn teploty (vlny veder, studené vlny), dlouhodobé změny srážek (sucho nebo
naopak extrémní srážky), záplav a povodní, bouřek a větrů, sesuvů půdy, stoupající hladiny moří a obdobných faktorů).
Základními strategickými dokumenty v těchto oblastech jsou:
Politika ochrany klimatu v ČR (2017). Tato politika definuje hlavní cíle a opatření v oblasti ochrany klimatu na národní úrovni tak, aby zajišťovala
splnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v návaznosti na povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod
(Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající z legislativy
Evropské unie). Tato strategie v oblasti ochrany klimatu do roku 2030, s výhledem do roku 2050, by tak měla přispět
k dlouhodobému přechodu na udržitelné nízko-emisní hospodářství ČR. Politika ochrany klimatu v České republice
se zaměřuje na období 2017 až 2030 s výhledem do roku 2050. Její plnění bude vyhodnoceno do konce roku 2021
a aktualizace Politiky ochrany klimatu v ČR je v návaznosti na přezkum závazků v rámci Pařížské dohody
naplánována do konce roku 2023.

FileName:
SaveDate:

NSDS Modrice_dok(1).docx
31.8.2020 15:49:00

Zakázka/Dokument: 0735-18/D01
Vydání: 01

Strana: 47 z 64

NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE, BRNO
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015). Tato strategie představuje národní adaptační strategii ČR, která kromě
zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu obsahuje návrhy konkrétních adaptačních opatření, legislativní
a částečnou ekonomickou analýzu apod. Adaptační strategie ČR identifikuje prioritní oblasti (sektory), u kterých se
předpokládají největší dopady změny klimatu, tedy lesní hospodářství, zemědělství, vodní režim v krajině a vodní
hospodářství, urbanizovaná krajina, biodiverzita a ekosystémové služby, zdraví a hygiena, cestovní ruch, doprava,
průmysl a energetika, mimořádné události a ochrana obyvatelstva a životního prostředí. Strategie strukturovaně
seznamuje s riziky a předpokládanými dopady změny klimatu v těchto oblastech, definuje obecné principy
adaptačních opatření, naznačuje priority, upozorňuje na mezisektorové vazby a provázanost s mitigačními
opatřeními a uvádí směry a příklady vhodných adaptačních opatření. Strategie analyzuje současný stav legislativy
v daném kontextu a navrhuje potřebné legislativní změny. Strategie rovněž uvádí rámcové vyhodnocení finanční
náročnosti realizace navržených adaptačních opatření, analýzu vlivu na podnikatelské prostředí a kvantifikaci
nákladů v případě nečinnosti, v návaznosti pak přehled stávajících i perspektivních ekonomických nástrojů
a možnosti jejich využití. Strategie je připravena na roky 2015-2020 s výhledem do roku 2030 a bude
implementována Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu. Průběžné plnění Adaptační strategie ČR
bude vyhodnoceno v roce 2019 a dále každé 4 roky.
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017). Tento akční plán je implementačním dokumentem Strategie přizpůsobení se změně
klimatu v podmínkách ČR (2015). Akční plán je strukturován podle projevů změny klimatu, tedy dlouhodobé sucho,
povodně a přívalové povodně, zvyšování teplot, extrémní meteorologické jevy (vydatné srážky, extrémně vysoké
teploty resp. vlny veder, extrémní vítr) a přírodní požáry. V rámci jednotlivých kapitol jsou identifikovány klíčové
sektory postižené daným projevem změny klimatu a popsány hlavní dopady, zranitelnost a rizika. Akční plán
rozpracovává opatření uvedená v Adaptační strategii ČR do konkrétních úkolů, kterým přiřazuje gesci, termíny
plnění, relevanci opatření k jednotlivým projevům změny klimatu a zdroje financování.
Cíle a požadavky těchto dokumentů jsou jedinými kritérii, která je možno použít pro vyhodnocení vlivů záměru na globální klima. To je dáno
skutečností, že závazky vyplývající z mezinárodních dohod (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský protokol, Pařížská dohoda
a závazky vyplývající z legislativy Evropské unie) jsou stanoveny na úrovni České republiky jako celku, nikoliv na úrovni jednotlivých zařízení
(posuzovaný záměr CENNZO nevyjímaje). Rozhodující skutečností je tedy soulad záměru s příslušnými strategickými dokumenty, a to bez
ohledu na skutečnost, zda záměr sám o sobě má kladnou nebo zápornou bilanci produkce skleníkových plynů. Jinými slovy, i kladná bilance
produkce skleníkových plynů není na projektové úrovni důvodem pro odmítnutí záměru, vždy je nutno zohlednit širší strategické souvislosti
a politiky.
Politika ochrany klimatu v ČR (2017)
Politika ochrany klimatu se specificky nebezpečným odpadům věnuje pouze okrajově. Hlavní důraz klade na omezení skládkování směsného
komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů (zákaz skládkování těchto odpadů po roce 2024, v současné době však
odložený), které je hlavním zdrojem emisí skleníkových plynů z odpadů, zároveň s nepříznivým trendem růstu. V tomto ohledu je u jinak
nevyužitelných a zbytkových odpadů (po uplatnění hierarchického systému nakládání s odpady, tj. prevence vzniku - opětovné využití recyklace - jiné využití) preferováno jejich energetické využití, tedy spalování.
Hlavní cíle politiky ochrany klimatu jsou shrnuty následovně:
• snížit emise ČR do roku 2020 alespoň o 32 Mt CO2 ekv. v porovnání s rokem 2005,
• snížit emise ČR do roku 2030 alespoň o 44 Mt CO2 ekv. v porovnání s rokem 2005.
Dlouhodobé indikativní cíle politiky ochrany klimatu jsou potom následující:
• směřovat k indikativní úrovni 70 Mt CO2 ekv. vypouštěných emisí v roce 2040,
• směřovat k indikativní úrovni 39 Mt CO2 ekv. vypouštěných emisí v roce 2050.
Z bilance a projekce emisí skleníkových plynů vyplývá, že cíle politiky ochrany klimatu a související mezinárodní závazky jsou v ČR dodržovány,
hlavní cíle jsou spolehlivě dosažitelné. To je zřejmé z následujícího obrázku.
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Obr.: Trajektorie snižování emisí skleníkových plynů do roku 2050 [mil. tun CO2 ekv.]

Zdroj: Politika ochrany klimatu v ČR, 2017

Záměr je v tomto celkovém kontextu nevýznamnou součástí, zároveň je v plném souladu s Politikou ochrany klimatu v ČR (2017) a dalšími
odvětvovými strategiemi. Z tohoto hlediska je tedy jeho klimatický vliv nevýznamný a akceptovatelný.
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015)
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017)
Záměr nepředstavuje kritickou infrastrukturu, na jejíž funkci by byly závislé další oblasti života a bezpečnosti. V souladu se strategií přizpůsobení
se změně klimatu a národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu záměr jak ve svém technickém a technologickém řešení, tak v oblasti
připravenosti na mimořádné situace, zohledňuje nepříznivé klimatické vlivy, které by měly potenciální dopad na jeho stav a provoz, tedy
dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, zvyšování teplot, extrémní meteorologické jevy (vydatné srážky, extrémně vysoké teploty
resp. vlny veder, extrémní vítr) a přírodní požáry. Zároveň v souladu s adaptační strategií zohledňuje efektivitu využívání vodních zdrojů.
Provoz záměru není kriticky závislý na aktuální teplotě a dodávce chladicí vody, v případě potřeby může být dočasně odstaven, aniž by
v důsledku tohoto odstavení vznikala dodatečná rizika. Zároveň záměr není umístěn v území, které by mohlo v důsledku klimatických efektů
představovat ohrožení (teplota, dešťové srážky, sněhové srážky a zatížení sněhem, námraza, kroupy, blesky, záplavy resp. výjimečně se
vyskytující meteorologické jevy včetně jejich kombinací). Záměr tedy představuje robustní řešení, které je odolné vůči potenciální změně
klimatu. To je zajištěno ve dvou úrovních:
• již iniciální projektové řešení záměru bude zohledňovat potenciální klimatickou změnu v lokalitě (danou klimatickým zatížením záměru),
• provozní údržba a získané zkušenosti budou průběžně zohledňovat klimatické faktory (resp. jejich změny) na základě skutečného vývoje
a budou také příslušně reagovat na zjištěné skutečnosti.
Tím je zároveň naplněn požadavek výše uvedených Pokynů k začlenění klimatických změn (EU, 2013) na zohlednění zásad tzv. adaptivního
řízení, tj. připravenosti na průběžné zohledňování nově získaných poznatků.
D.I.2.3. Vlivy v průběhu výstavby
Vlivy stavební dopravy a stavební technologie na kvalitu ovzduší budou nízké, dočasné a celkově málo významné. Staveniště se nachází daleko
mimo obytnou zástavbu, což je v tomto případě výhodou.
Významnější se jeví možnost vzniku emise prachu, jednak v důsledku stavebních (zemních) prací, jednak v důsledku vynášení materiálu
ze staveniště a jeho následné víření. Pro omezení tohoto vlivu budou realizována příslušná opatření.
D.I.3.

Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky (např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)

D.I.3.1. Vlivy hluku
Záměr se nachází v areálu ČOV, daleko mimo chráněný venkovní prostor, resp. chráněný venkovní prostor staveb. Vzdálenost záměru
k nejbližšímu chráněnému prostoru činí cca 855 metrů západním směrem, což je více než dostatečná vzdálenost pro eliminaci jakýchkoli
přeslimitních hlukových vlivů. Umístění záměru je z tohoto hlediska optimální.
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Pro vyhodnocení vlivů hluku je zpracována akustická studie, které je v úplnosti doložena v příloze 2 této dokumentace. V podrobnostech na tuto
studii odkazujeme, její výsledky jsou shrnuty v následujícím textu.
Hluk z technologie (hluk ze stacionárních zdrojů)
Hodnocení je provedeno pro nejbližší, resp. potenciálně nejvíce dotčené, chráněné venkovní prostory staveb, definované v kapitole
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví (strana 28 této dokumentace). Očekávaný příspěvek záměru k hlukové situaci v referenčních bodech je
zřejmý z následujícího obrázku (s ohledem na nepřetržitý provoz technologie záměru jsou údaje pro denní i noční dobu shodné).
Obr.: Rozložení hladin hluku ze stacionárních zdrojů záměru (příspěvek záměru)

Je zřejmé, že příspěvek záměru je v chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb velmi výrazně nižší než
LAeq,T = 20 dB. Limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, pro hluk ze
stacionárních zdrojů (LAeq = 50/40 dB den/noc) je tak spolehlivě dodržen. Takovýto velmi nízký (spíše teoretický) příspěvek záměru zároveň
neovlivňuje pozaďové (stávající) hladiny hluku v území. V žádném případě nedojde k překročení hodnoty akustické významnosti (ve smyslu § 20
odst. (5) nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, nelze považovat za
hodnotitelnou změnu rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB).
Vlivem záměru tedy nedojde, pokud jde o stacionární zdroje hluku, ke změně akustické situace dotčeného území.
Hluk z dopravy
Pokud jde o hluk z dopravy na navazující komunikační síti, cílová/zdrojová intenzita obslužné dopravy záměru je velmi nízká. Celková intenzita
dopravy záměru nepřekročí cca 12 nákladních vozidel/den a 12 osobních vozidel/den (vždy součet cílové a zdrojové dopravy, tedy příjezdů
a odjezdů), přičemž je směrována přímo na hlavní komunikační síť, bez průjezdu oblastmi s chráněným venkovním prostorem staveb, resp.
chráněným venkovním prostorem (silnice II/152 vybavená protihlukovými stěnami, dálnice D2). Neovlivní tedy významným způsobem dopravněhlukovou situaci dotčeného území.
To je dokladováno na základě emisních charakteristik komunikací, přičemž podrobnější údaje o dopravním hluku lze opět dohledat v akustické
studii (příloha 3 této dokumentace). Analýza emisních charakteristik komunikací vychází z údajů o intenzitách dopravy, uvedených v kapitolách
C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura (strana 39 této dokumentace), kde jsou uvedeny údaje o pozaďových intenzitách dopravy v území (bez
záměru) a D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu (strana 56 této dokumentace), kde jsou uvedeny údaje o intenzitách dopravy v území
včetně záměru. Z rozdílu hlukových emisí těchto dvou stavů lze usuzovat na vliv záměru na dopravně-hlukovou situaci v okolí komunikací. Při
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výpočtu je přitom uvažováno s extrémně konzervativním předpokladem, že doprava záměru se bude pohybovat po všech komunikacích
dotčeného území v úplné intenzitě. Ve skutečnosti dojde k rozdělení dopravy do více směrů a prioritně na hlavní komunikace, dále uváděné
výsledky hlukových emisí jsou tedy velmi výrazně na straně bezpečné, reálně budou nižší.
Parametr hlukové emise komunikace je definován dle platných metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy1 a představuje hodnotu
LAeq,T ve vzdálenosti 7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu komunikace. Z této hodnoty se dále stanovují na základě dalších parametrů
(vzdálenosti, překážky, charakter terénu apod.) hlukové imise kdekoli v okolí komunikace. Platí přitom, že při změně hlukové emise komunikace
se analogicky změní i příslušná imise (např. při změně emise o +0,1 dB se imise změní rovněž o +0,1 dB). Ze změn emisních hladin hluku tedy
lze zároveň usuzovat na změny imisních hladin hluku v okolí komunikací. Dále uvedené výpočetní postupy jsou aplikovány v autorizovaném
programu HLUK+, verze 13.01 profi13. Údaje jsou uvedeny pouze pro denní období (06:00 - 22:00 hodin), v nočním období nebude doprava
záměru provozována.
Emisní hladiny hluku komunikací dotčeného území jsou shrnuty v následující tabulce.
Tab.: Emisní hladiny hluku na komunikační síti dotčeného území
Silnice

Profil

D2

6-8702
6-8710
6-4220
6-4221

II/152
III/15282 *

Bez záměru
LAeq,T,7,5m [dB]
77,1
75,1
69,8
63,3

Se záměrem
LAeq,T,7,5m [dB]
77,1
75,1
69,8
63,4

Rozdíl
LAeq,T,7,5m [dB]
±0,0
±0,0
±0,0
+0,1

* Tato silnice nebude záměrem prakticky využívána, výsledky jsou uvedeny pouze pro úplnost.

Z výsledků vyplývá, že i při uplatnění krajně konzervativního předpokladu, že doprava záměru přitíží všechny komunikace dotčeného území
ve své úplné intenzitě, nedojde k akusticky významné změně dopravně-hlukové situace dotčeného území. Potenciální změna do
ΔLAeq,T = +0,1 dB (převážně však mnohem méně) je akusticky nevýznamná (ve smyslu § 20 odst. (5) nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, nelze považovat za hodnotitelnou změnu rozdíl pohybující se v intervalu
od 0,1 do 0,9 dB). Vlivem záměru tak nedojde k akusticky významné změně emisních hladin dotčených komunikací a tím ani k akusticky
významné změně dopravně-hlukové situace v dotčeném území. Záměr neovlivní hladiny hluku z dopravního provozu na veřejných
komunikacích, nedochází ani ke vzniku nových přeslimitních stavů.
Hluková situace v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb (referenční bod 2) je shrnuta v následující tabulce (převzato z akustické
studie, příloha 3 této dokumentace). Údaje jsou uvedeny pouze pro denní dobu, v noční době nebude doprava záměru prováděna.
Tab.: Hladiny hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb
Referenční bod
2 - Modřice č.p. 643

Výška
[m
3,0

Limit (den)
LAeq,T [dB]
60

Bez záměru
LAeq,T [dB]
51,7

Příspěvek záměru
LAeq,T [dB]
25,5

Včetně záměru
LAeq,T [dB]
51,7

Jak vyplývá z těchto údajů, limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění,
je dodržen. Zároveň je zřejmé, že příspěvek záměru je akusticky nevýznamný.
D.I.3.2. Další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy vibrací
Potenciální vibrace v důsledku provozu technologie, resp. dopravního provozu jsou utlumeny v podloží na zanedbatelné hodnoty již
v bezprostředním okolí jejich vzniku. Jejich negativní vliv na životní prostředí, stavby, resp. obyvatelstvo je proto vyloučen.
Vlivy záření a ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů
Vlivy záření nebo dalších faktorů jsou vyloučeny.
V záměru není nakládáno s radioaktivními látkami.

1

Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy (RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracoviště Brno, 1. vydání 1991, novela 1996, 2005, 2011, 2018).
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D.I.3.3. Vlivy v průběhu výstavby
V rámci stavební činnosti budou prováděny přípravné zemní práce, zakládání, následně stavební a konstrukční práce. Výraznější hlukové
zatížení bude na počátku výstavby v době provádění zemních prací, v dalších fázích výstavby bude hlukové zatížení nižší. Konstrukční práce
na technologii budou již prováděny uvnitř haly.
Akustický výkon zdrojů hluku (zemní práce) je limitován nařízením vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky
z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a 198/2006 Sb. Nepřekročí hladinu akustického výkonu LwA = 103 dB, čemuž
odpovídá hladina akustického tlaku L pA,10m = 78 dB resp. LpA,50m = 64 dB.
Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku pro období provádění stavebních prací (LAeq,T = 65 dB, platí pro období mezi 7:00 a 21:00) tak
bude splněn při nepřetržité činnosti do vzdálenosti nejvýše cca 50 metrů od místa provádění prací. V této vzdálenosti se nenachází žádný
chráněný prostor, který by mohl být dotčen (chráněný prostor se nachází ve vzdálenosti cca 855 metrů a více). Prakticky totéž se týká
i související stavební dopravy, jejíž intenzita běžně nepřekročí intenzity očekávané v období provozu záměru, z hlukového hlediska analyzované
výše.
D.I.4.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

D.I.4.1. Vlivy na povrchové vody
Vlivy na odvodnění území, záplavová území
Záměr předpokládá zástavbu území o rozloze zhruba 0,2 ha, které je v současné době pokryto vegetací. Srážkové vody z nezabezpečených
zpevněných ploch (plochy bez rizika úniku nebezpečných látek) a ze střechy objektu (cca 0,1 ha) budou odvedeny do vsakovacích jímek
a zasakovány do podloží. Orientačním výpočtem lze objem takto zachycených vod v průměrném klimatickém roce stanovit hodnotou 550 m 3
a vyhodnotit jako nevýznamné množství. Srážkové vody ze zabezpečených zpevněných ploch zhruba o stejném objemu budou odvedeny do
retenční jímky a předávány na ČOV. Tyto vody tak budou vyloučeny z přímého povrchového odtoku nebo vsaku. Z hlediska odtokových poměrů
tak nedojde k významné změně stávajícího charakteru odvodnění.
Záměr neklade nároky na odběr povrchových vod ani na vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V důsledku realizace záměru nedojde
ke změně v rozsahu hydrologických povodí nebo k převodu vody z jednoho povodí do jiného.
Záměr se nachází v záplavovém území pro Q100 řeky Svratky, mimo aktivní zónu záplavového území. Z tohoto důvodu bude součástí stavby
násep, na němž budou vybudovány stavební objekty tak, aby podlaha provozní haly a hrany venkovních nádrží byly 0,1 m nad úrovní hladiny
stoleté záplavy. Realizace záměru nebude mít, s ohledem na rozsah zástavby a na rozsah záplavového území, vliv na odtokové poměry
povodňových vod.
Vlivy na odtokové poměry a na hydrologické charakteristiky v důsledku realizace záměru lze vyhodnotit jako nevýznamné.
Vlivy na kvalitu povrchových vod
Kvalita povrchových vod nebude provozem záměru dotčena. Kvalita vod, zachycených na střeše objektu a na zpevněných plochách, bude
odpovídat kvalitě srážkových vod. Srážkové vody z ploch bez rizika úniku závadných látek budou odváděny do zasakovacích jímek.
Srážkové vody z ploch s rizikem úniku závadných látek (plochy k překládce nebo stáčení odpadu a provozní chemie) budou odvedeny do
retenční jímky. Z tohoto důvodu nedojde k ohrožení povrchových vod v důsledku případného havarijního úniku. Splaškové odpadní vody budou
odvedeny do čistírny odpadních vod. Technologické odpadní vody budou předávány rovněž na čistírnu odpadních vod.
V dotčeném území je vymezen jeden vodní útvar povrchových vod v kategorii řeka. Jedná se o vodní útvar DYJ_0670 Svratka od toku Svitava
po tok Litava (Cézava), jehož hodnocení stavu/potenciálu u většiny sledovaných složek/ukazatelů je v daném plánovacím období dobré nebo
velmi dobré. Záměr svou podstatou nemá potenciál ovlivnit ekologický a/nebo chemický stav dotčeného útvaru povrchových vod.
Možnost ovlivnění její kvality v důsledku havárie je velmi nízké. Zpracovávané odpady budou skladovány výhradně v havarijně zajištěných
prostorech, bez možnosti průniku na okolní plochy.
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D.I.4.2. Vlivy na podzemní vody
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
Záměr neklade nároky na odběr podzemní vody. Srážkové vody ze střechy objektu a ze zpevněných ploch bez rizika úniku závadných látek
(zhruba 0,1 ha) budou zasakovány do podzemí. Dojde tak k částečnému navýšení dotace podzemních vod mělké zvodně oproti stávajícímu
stavu, kdy je část spadlých vod spotřebována odparem a vegetací. Toto řešení je obecně preferováno před odvodem srážkových vod do
povrchového toku nebo na ČOV, protože přispívá k žádoucímu zdržení vody v krajině a zmírňování dopadů sucha. S ohledem na rozsah
zástavby bude vliv změny infiltračních poměrů nevýznamný.
Zasažení hladiny podzemní vody v průběhu výstavby nelze vyloučit, ustálená hladina byla v okolí zjištěna v hloubkách 1,2 až 3,5 m pod úrovní
terénu. Zvodněné štěrkopísčité souvrství je však kryto 3 až 6 m mocným souvrstvím nepropustných nebo málo propustných hlinitých a jílovitých
sedimentů.
Vlivy na kvalitu podzemní vody
Riziko zasažení podzemních vod kontaminací v důsledku běžného provozu a/nebo mimořádného stavu při provozu technologie je nízké. Se
závadnými látkami bude nakládáno výhradně uvnitř objektu nebo na zabezpečených zpevněných plochách. Tyto prostory jsou zajištěny
záchytnými jímkami a technickou izolací směrem k podloží. Veškeré manipulace s odpadem budou prováděny za přítomnosti obsluhy, případný
únik odpadu nebo závadných látek bude bezprostředně sanován.
Riziko kontaminace horninového prostředí nebo podzemních vod mimo lokalitu v důsledku nehody při přepravě odpadu souvisí obecně
s nakládáním s odpady a silniční dopravou a nebude provozem záměru přímo vyvoláno.
Tentýž postup jako na hodnocení možnosti přímého ovlivnění kvality podzemní vody lze aplikovat i na potenciální ovlivnění chemického stavu
dotčených útvarů podzemních vod (aktuálně nedosažen dobrý stav). Ukazatele překračující limity jsou řazeny k látkám nebo skupinám, jejichž
zdroje znečištění jsou vázány na zemědělství (těžké kovy, herbicidy, pesticidy, dusičnany), atmosférickou depozici (těžké kovy, PAU), starou
ekologickou zátěž (těžké kovy, PAU, ClU), případně jsou označeny jako neznámý antropogenní vliv (amonné ionty, ClU).
Záměr jako takový tyto látky neprodukuje a nemá tedy potenciál ovlivnit kvalitativní charakteristiky dotčeného útvaru podzemní vody.
Vlivy na vodní zdroje
Vodní zdroje určené k hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou nebudou vzhledem ke své absenci realizací záměru ovlivněny.
D.I.4.3. Vlivy v průběhu výstavby
Vliv na povrchové a podzemní vody bude nevýznamný. Možnost ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod a ohrožení únikem závadných
látek při výstavbě odpovídá obecným rizikům běžným při jakékoliv výstavbě, které budou eliminovány dodržováním stanovených
technologických postupů a technologické kázně.
D.I.5.

Vlivy na půdu

5. Vlivy na půdu

D.I.5.1. Vlivy na půdu
Zábor půdy
Záměr je umístěn na pozemcích v areálu s určením k umístění technické infrastruktury. Pozemek výstavby tvoří zatravněná plocha, která je
v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu
(ZPF) ani na zábor pozemků určených pro plnění funkcí lesa (PUPFL).
Půdy nebudou realizací záměru významně ovlivněny. Záměr je umístěn na plochách užívaných jako sadové úpravy areálu ČOV, plošný rozsah
záměru je zanedbatelný.
Stabilita a eroze půdy
Stabilita půd a erozní podmínky nebudou realizací záměru dotčeny, pozemek záměru se nachází v průmyslovém areálu, bez možnosti ovlivnění
okolních pozemků.
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Znečištění půdy
Provoz záměru nepovede ke znečišťování půdy. Záměr nemá žádné přímé výstupy do půdního prostředí. Provozní budova, nádrže a jímky
budou vodohospodářsky resp. havarijně zajištěny tak, aby vlivy na půdu byly vyloučeny. Veškeré nakládání s odpadem a závadnými látkami
bude prováděno pod dozorem obsluhy a případné mimořádné stavy jsou spolehlivě řešitelné okamžitým sanačním zásahem.
D.I.5.2. Vlivy v průběhu výstavby
Vlivem výstavby budou skryty kulturní vrstvy půdy v místě budování náspu. Tento materiál pak bude využit k sadovým úpravám v místě záměru,
případně v okolním areálu ČOV. Kontaminace stávajícího půdního profilu není předpokládána, závažnější riziko kontaminace zemin při výstavbě
nevzniká.
D.I.6.

Vlivy na přírodní zdroje

6. Vlivy na přírodní zdroje

D.I.6.1. Vlivy na přírodní zdroje
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Nebudou poškozeny evidované geologické ani paleontologické
památky.
Vzhledem k charakteru stavby není nutné uvažovat s její ochranou proti pronikání radonu z podloží.
D.I.6.2. Vlivy v průběhu výstavby
Vlivy na přírodní zdroje v průběhu výstavby jsou vyloučeny.
D.I.7.

Vlivy na biologickou rozmanitost

7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)

D.I.7.1. Vlivy na biologickou rozmanitost
V souladu s metodickým pokynem MŽP č.j. MŽP/2017/710/1985 ze dne 20. 10. 2017 byl vyhodnocen (zejména):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vliv na zachování diverzity druhů s důrazem na druhy v zájmu společenství,
vliv na zachování diverzity stanovišť s důrazem na stanoviště v zájmu společenství,
vliv na zachování reprodukční kapacity ekosystémů,
vliv na zachování vnitřních funkčních vazeb ekosystémů,
vliv na rozmanitost předmětů ochrany zvláště chráněných území,
vliv na šíření nepůvodních invazních druhů,
stanovit opatření pro podporu druhů klíčových pro zachování biologické rozmanitosti,
stanovit opatření k bránění introdukci a zdomácnění nových nepůvodních invazních druhů,
stanovit environmentální limit záměru pro zachování biologické rozmanitosti.

S ohledem na charakter území záměru bez výskytu přírodních či přírodě blízkých biotopů (viz kapitola C.II.7. Biologická rozmanitost, strana 37
této dokumentace) jsou vlivy záměru na všechny výše uvedené charakteristiky nulové. V důsledku realizace záměru tak nedochází ke ztrátě
biologické rozmanitosti území.
V důsledku záměru zároveň nevznikají žádné zdroje emisí, které by svým působením mohly ovlivnit biodiverzitu okolního území včetně
chráněných území (viz rozptylová studie, příloha 2 této dokumentace).
D.I.7.2. Vlivy na flóru, faunu a přírodní stanoviště
Lokalita záměru je součástí stávajícího průmyslového areálu. Průzkumem zde nebyl zjištěn výskyt žádných z přirozených či přírodě blízkých
biotopů, převažují zpevněné plochy bez přirozené vegetace, doplňkově ruderální, druhově chudé trávníky, keřová výsadba, ojediněle pak
náletové keře, tedy antropogenně podmíněné biotopy typu X.
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D.I.7.3. Vliv na územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, památné stromy
Záměr nekoliduje s žádným z prvků územního systému ekologické stability, významným krajinným prvkem ani památným stromem, vlivy jsou
tedy vyloučeny.
D.I.7.4. Vliv na zvláště chráněná území, lokality Natura 2000, přírodní parky
Z důvodů absence výskytu zvláště chráněného území a/nebo přírodního parku je vliv záměru vyloučen.
Významný vliv na lokality Natura 2000, tj. na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a/nebo ptačí oblasti je
Krajským úřadem Jihomoravského kraje vyloučen (viz příloha 7.2 této dokumentace).
D.I.7.5. Vlivy v průběhu výstavby
Vlivy v průběhu výstavby jsou vyloučeny.
D.I.8.

Vlivy na krajinu

8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce

D.I.8.1. Vlivy na krajinu
Hodnocení vlivů na krajinný ráz záměru je zpracováno jako samostatný dokument a tvoří přílohu 5 této dokumentace, na kterou
v podrobnostech odkazujeme. Dále uvádíme shrnutí závěrů.
Realizace záměru je navržena do stávajícího areálu ČOV, při jeho jihovýchodním okraji. Areál ČOV představuje rozsáhlé území průmyslového
charakteru. Širší okolí představuje částečně zastavěnou nivu v rámci polní, zemědělské krajiny při jižním okraji brněnské sídelní aglomerace,
dnes výrazně ovlivněné suburbanizací. Harmonické vztahy a měřítko zde jsou zde již výrazně narušeny velkoplošným charakterem zemědělské
krajiny velkovýrobního měřítka a zejména pak průnikem průmyslové zástavby do prostoru nivy, výrazně narušující celkový obraz původně
venkovského sídla (Modřice). Nivou prochází liniové stavby - dálnice D2 a kumulace vedení vysokého napětí. V tomto kontextu realizace
záměru stávající ráz krajiny hodnoceného území nezmění.
D.I.8.2. Vlivy v průběhu výstavby
V průběhu výstavby se mohou v území vizuálně uplatňovat stavební prvky (otevření staveniště, umístění mechanizace apod.). Tento vliv bude
nevýznamný, vnímatelný pouze v bezprostředním okolí staveniště a dočasný.
D.I.9.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů

D.I.9.1. Vlivy na hmotný majetek
Záměr se nedotýká žádného hmotného majetku třetích stran (budov apod.).
D.I.9.2. Vlivy na architektonické a historické památky
Nemovité architektonické či historické památky nebudou záměrem dotčeny.
D.I.9.3. Vlivy na archeologické památky
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací je s ohledem na charakter území velmi nepravděpodobná. Nicméně pokud budou při
skrývce, výkopem nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum.
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D.I.9.4. Vlivy v průběhu výstavby
Jiné vlivy v průběhu výstavby než vlivy výše uvedené, nejsou identifikovány.
D.I.10.

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu

----------

D.I.10.1. Vlivy na dopravní infrastrukturu
Intenzita dopravy související se záměrem je v porovnání s pozaďovými (existujícími) intenzitami dopravy na dotčené komunikační síti velmi
nízká. Podíl intenzit dopravy záměru na celkových intenzitách dopravy na jednotlivých komunikacích dotčeného území je kvantifikován
v následující tabulce, a to za krajně konzervativního předpokladu, že 100 % intenzit dopravy záměru bude směrováno na všechny tyto
komunikace (ve skutečnosti dojde k rozdělení dopravy do více směrů a prioritně na hlavní komunikace).
Tab.: Porovnání intenzit dopravy záměru s pozaďovými intenzitami dopravy
Silnice

Profil

D2

6-8702
6-8710
6-4220
6-4221

II/152
III/15282 *

Intenzita záměru
[voz/24 h]
celkem
24
24
24
24

těžká
12
12
12
12

Intenzita celkem včetně záměru
[voz/24 h]
celkem
50 929
30 768
16 087
5357

Podíl záměru
[%]

těžká
11 937
8761
2691
840

celkem
0,0 %
0,1 %
0,1 %
0,4 %

těžká
0,1 %
0,1 %
0,4 %
1,4 %

* Tato silnice nebude záměrem prakticky využívána, výsledky jsou uvedeny pouze pro úplnost.

Je zřejmé, že intenzita dopravy související se záměrem je v porovnání s pozaďovými (existujícími) intenzitami dopravy na dotčené komunikační
síti nevýznamná a potenciální změna vlivem záměru se pohybuje hluboko v pásmu přirozené variability dopravy, resp. vývoje intenzit dopravy
(viz kapitola C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura, strana 39 této dokumentace). Zatímco podíl záměru na celkových intenzitách se pohybuje, až
na výjimky, v řádu nejvýše desetin procenta a na intenzitách těžké dopravy v řádu nejvýše jednotky procent, koeficienty vývoje intenzit dopravy
se pohybují v řádu desítek procent. Příspěvek intenzit dopravy záměru tak není prakticky postižitelný ani objektivně (sčítáním) ani subjektivně,
záměr je hluboko v pásmu přirozeného vývoje dopravy a nepřináší tak do území nepředpokládanou dopravní zátěž. Tento závěr je možno
zobecnit i na dopravní trasy na navazující vyšší komunikační síti.
Záměr se nikterak nedotýká železniční či jiné dopravní infrastruktury dotčeného území.
D.I.10.2. Vlivy na jinou infrastrukturu
Jiné vlivy na infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází ani k rozvoji, ani k omezení technické infrastruktury území.
D.I.10.3. Vlivy v průběhu výstavby
Dopravní zatížení komunikací v průběhu výstavby bude běžné. Intenzita stavební dopravy (v počtu nejvýše jednotek nákladních vozidel denně)
zatíží okolní komunikační síť dočasně a celkově málo významně. Nevznikají ani nároky na uzavírky komunikací či naopak budování dočasných
zpevněných komunikací.
D.I.11.

Jiné ekologické vlivy

----------

D.I.11.1. Vlivy na staré ekologické zátěže
Na území záměru ani v jeho širším okolí záměru nejsou evidovány staré zátěže a nebudou realizací záměru dotčeny.
D.I.11.2. Vlivy na poddolovaná území
Na území záměru ani v jeho širším okolí záměru nejsou evidována poddolovaná území a nebudou realizací záměru dotčeny.
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D.I.11.3. Vlivy na jiné charakteristiky životního prostředí
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
CHARAKTERISTIKA RIZIK PRO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ,
KULTURNÍ DĚDICTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech
a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích

Vzhledem k přijatým preventivním opatřením, vyplývajícím z platné legislativy, nepředstavuje záměr významný rizikový faktor vzniku havárií
nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky.
Součástí záměru nejsou žádné rizikové faktory, které by mohly ovlivňovat životní prostředí. Ani v případě mimořádných situací (v dikci zákona
"nehodách, katastrofách a nestandardních stavech") nemá záměr potenciál významných vlivů na okolní prostředí.
Záměr není umístěn v zóně havarijního plánování žádného potenciálního zdroje ohrožení (průmyslové zdroje, jaderná zařízení apod.).

D.III.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU,
MOŽNOST PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodu I a II z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení,
se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů

Záměr je umísťován na plochu územním plánem určenou pro technickou vybavenost. Tyto plochy jsou dle územního plánu určeny k umisťování
staveb a zařízení, která slouží pro zřízení a provozování zásobovacích sítí a likvidaci odpadů (pokud plocha není rezervována pro všeobecný
účel technického vybavení). Provoz záměru není zdrojem významných negativních zdravotních vlivů a rizik. Technologie záměru bude
respektovat požadavky na nejlepší dostupné techniky (BAT) a platné legislativní limity v oblasti emisí do ovzduší, emisí v odpadních vodách,
akustických emisích a v dalších environmentálních oblastech. Lze tak očekávat, že příspěvky záměru k pozaďovému stavu životního prostředí
v dotčeném území nebudou významné.
Z provozu záměru nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody nebo jiné škodliviny do povrchových nebo podzemních vod.
Výstavbou nebudou dotčeny plochy zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Záměr je umísťován do území,
na kterém se vyskytují ekosystémy s nízkou biodiverzitou a nenabízí vhodné biotopové podmínky pro trvalý výskyt zvláště chráněných druhů.
Záměr představuje obvyklou technickou stavbu, umístěnou v prostoru pro tento typ staveb určeném. V technickém a technologickém řešení
záměru jsou zohledněny příslušné klimatické parametry (teplota, dešťové srážky, sněhové srážky a zatížení sněhem, námraza, kroupy, blesky,
záplavy resp. výjimečně se vyskytující meteorologické jevy včetně jejich kombinací) resp. další návrhové parametry (např. seismicita území).
Tím je záměr připraven na příslušné klimatické a jiné zatížení. Zároveň je záměr v souladu s politikou ochrany klimatu v ČR a dalšími
odvětvovými strategiemi, z tohoto hlediska je tedy jeho klimatický vliv nevýznamný a akceptovatelný.
Záměr tedy odpovídá doporučením, specifikovaným v dokumentu Pokyny k začlenění klimatických změn a biologické rozmanitosti do posouzení
vlivů na životní prostředí (EU, 2013). Je v souladu s mitigačními i adaptačními klimatickými opatřeními, zároveň nepovede k degradaci
ekosystémových služeb, ztrátě ani degradaci přírodních stanovišť, ztrátě druhové rozmanitosti ani ztrátě genetické rozmanitosti.
Jak vyplývá z uvedených údajů, rozsah přímých vlivů záměru je omezen na území záměru a jeho blízké okolí, nedochází k významnému
dotčení širšího území.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky,
připravenost na mimořádné situace je řešena v souladu s příslušnými předpisy.
Významné vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
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D.IV.
CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ
A SNÍŽENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ, POPIS KOMPENZACÍ
IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní
prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti
na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně

Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů spočívají v dodržení všeobecně závazných
zákonných předpisů a norem v oblasti projekčního návrhu i v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Ty vytvářejí jednoznačný
a kontrolovatelný rámec pro přípravu, realizaci a provoz záměru, včetně požadavků na monitorování vlivů na životní prostředí a požadavků
na připravenost na mimořádné situace.
Nad tento základní legislativní rámec jsou navržena následující opatření, vycházející ze skutečností zjištěných při zpracování této dokumentace,
včetně zohlednění závěru zjišťovacího řízení:
1. Technické a technologické řešení záměru bude respektovat platné požadavky na nejlepší dostupné technologie (BAT) dle Závěrů o BAT
referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro zpracování odpadu.
2. V rámci zkušebního provozu a následně v rámci provozu budou ověřovány vlastnosti technologických odpadních vod z hlediska jejich
následného zpracování na ČOV Brno-Modřice

D.V.
CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ
A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ
V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí

D.V.1. Metoda prognózování a hodnocení vlivů
Dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Dokumentace hodnotí
všechny složky životního prostředí dle požadavků zákona.
Zvláštní pozornost je potom věnována těm složkám, jejichž ovlivnění je pro posuzovaný záměr charakteristické. Jde zejména o oblast vlivů na
obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivů na ovzduší, vlivů hluku a vlivů na biologickou rozmanitost a klima.
Pro oblast vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví jsou vypracovány cílené studie (rozptylová studie, akustická studie), kvantifikující relevantní
vlivy, a je zpracováno autorizované hodnocení vlivů na veřejné zdraví.
Ostatní oblasti jsou hodnoceny standardním způsobem, tj. porovnáním očekávaných vlivů záměru s legislativními předpisy, nebo (pokud nejsou
limity stanoveny) s celkovou únosností vlivů.
D.V.2. Použité podklady a zdroje
Výchozí podklady a zdroje informací jsou uvedeny v příslušných kapitolách.
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D.VI.
CHARAKTERISTIKA OBTÍŽÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace,
a hlavních nejistot z nich plynoucích

V průběhu zpracování této dokumentace se nevyskytly takové obtíže, nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly
jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví. Podklady pro zpracování
dokumentace obsahují všechny nezbytné informace o záměru, v rámci zpracování dokumentace byly provedeny všechny nezbytné průzkumy
a studie, potřebné pro zjištění stavu území a následnou specifikaci vlivů.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Záměr není předložen ve více variantách.
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ČÁST F
(ZÁVĚR)
ČÁST F ZÁVĚR

Předmětem dokumentace je vyhodnocení environmentálních vlivů záměru
NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE BRNO
V dokumentaci jsou vyhodnoceny vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na ovzduší a klima (jak
lokální, tak globální v důsledku efektů klimatické změny), hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky, povrchové a podzemní vody, půdu,
přírodní zdroje, biologickou rozmanitost (včetně vlivů na flóru, faunu a ekosystémy), krajinu, hmotný majetek a kulturní dědictví, dopravní a jinou
infrastrukturu resp. jiné environmentální vlivy. Vlivy na biologickou rozmanitost jsou posouzeny se zvláštním zřetelem na evropsky významné
druhy, ptáky a evropská stanoviště. Hodnocení zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů
provedení i neprovedení záměru na životní prostředí. Hodnoceny jsou jak vlivy provozu záměru, tak i jeho přípravy a provádění (výstavby).
Zohledněn je jak běžný provoz záměru, tak i možnost vzniku havarijních podmínek. Součástí hodnocení je posouzení potenciálních
přeshraničních vlivů. Dokumentace obsahuje i návrh opatření k předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí a k vyloučení, snížení,
zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů (včetně opatření k monitorování možných významných vlivů).
V průběhu zpracování dokumentace nebyly identifikovány skutečnosti, které by z environmentálního hlediska bránily přípravě, provádění,
provozu resp. následnému ukončení provozu posuzovaného záměru. Předpokládané vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí ve všech jeho
složkách, a to i s uvažováním spolupůsobícího (kumulativního) účinku ostatních zařízení v lokalitě a environmentálního pozadí, nepřekračují
akceptovatelnou míru. Zohledněna jsou opatření pro minimalizaci vlivů, primárním opatřením je přitom dodržení aktuálních požadavků na tzv.
nejlepší dostupné techniky (BAT), a to nejen těch, které jsou platné v současnosti, ale i těch, které jsou v současné době v přípravném řízení
a které by měly být v platnosti v době uvádění záměru do provozu.
Vlivem záměru tedy nedojde k poškozování životního prostředí ani veřejného zdraví.
Významné vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
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ČÁST G
(SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
ČÁST G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry jednotlivých dílčích okruhů
hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol
dokumentace.
Údaje o záměru
Předmětem předkládaného záměru je vybudování a provozování zařízení ke zpracování kapalných odpadů a odpadních vod.
Účelem zařízení/záměru je úprava kapalných odpadů a odpadních vod zaměřená na odstranění nebezpečné složky z kapaliny nebo odstranění
nebezpečné vlastnosti kapalných odpadů (žíravost apod.). Technologie představuje spolehlivé a bezpečné řešení pro úpravu dále
nevyužitelného kapalného odpadu, na jejímž výstupu je předčištěná odpadní voda, odpadní kaly z čištění a dále energeticky nebo materiálově
využitelné odpady (separované oleje).
Projektovaná kapacita posuzovaného záměru je 20 000 t za rok.
Záměr bude realizován na volném prostoru v nezastavěné a nevyužité části čistírny městských odpadních vod Modřice. Současný provoz
záměru a provoz městské čistírny odpadních vod bude mít synergický potenciál, záměr představuje pro ČOV kapacitu pro řešení silně
zatížených odpadních vod a kapaliny, které není ČOV způsobilá zpracovat. ČOV pak nabízí NDS kapacitu pro dočištění předčištěných
technologických vod, vystupujících ze zpracování odpadních vod a kapalin.
Technologie fyzikálně-chemického zpracování (neutralizace a deemulgace) představuje spolehlivé a bezpečné řešení pro odstranění dále
nevyužitelného nebezpečného odpadu.
Záměr respektuje požadavky na nejlepší dostupné techniky (BAT).
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Záměr je umístěn ve stávajícím areálu ČOV Modřice, kde jsou již provozovány aktivity zaměřené na čištění odpadních vod. Lokalita se nachází
na plochách určených dle územního plánu k umístění technické infrastruktury, bez přímých vazeb na obytné zóny nebo přirozené prvky krajiny
a přírody.
Plochy pro umístění záměru nejsou v bezprostředním kontaktu s obytnou zástavbou. V území jsou (dle informací ČHMÚ) aktuálně překračovány
limity pro jemné prachové částice (PM2,5), avšak v hodnotách menších než 1% imisního limitu. Pozaďová hluková situace v území je dána
zejména dopravními zdroji (dálnice D2 a další komunikace v území), dále potom stacionárními zdroji (dotčené území je tvořeno převážně
průmyslovými objekty různého určení) a běžnými ruchy předměstské zástavby. Provozy nacházející se v areálu ČOV jsou umístěny
v antropogenně ovlivněném území, a to zejména zemědělskou výrobou a provozem městské a příměstské infrastruktury. Záměr se nachází
v údolní nivě řeky Svratky, a to v jejím záplavovém území pro stoleté vody. Z tohoto důvodu je záměr budován na náspu mimo dosah hladiny
stoleté záplavy. V území není evidován výskyt ložisek nerostných surovin. Z hlediska živých složek přírody je území záměru silně narušené až
prakticky přetvořené antropogenními vlivy. Území jako celek tvoří typickou zemědělskou a příměstskou krajinu s odpovídajícím stupněm
osídlení, přítomností obchodních a průmyslových areálů a s dopravní liniovou infrastrukturou, zahrnující mezinárodně významné trasy jako je
dálnice D2 a železniční koridor Brno - Vídeň.
Údaje o vlivech záměru na životní prostředí
Záměr představuje obvyklou technickou stavbu, tvořenou objekty, které jsou (resp. budou) navrženy v souladu s příslušnými stavebními
předpisy. Ty zohledňují i příslušné klimatické parametry (teplota, dešťové srážky, sněhové srážky a zatížení sněhem, námraza, kroupy, blesky,
záplavy resp. výjimečně se vyskytující meteorologické jevy včetně jejich kombinací) resp. další návrhové parametry (např. seismicita území).
Tím je záměr připraven na příslušné klimatické a jiné zatížení. Záměr tedy odpovídá doporučením, specifikovaným v dokumentu Pokyny
k začlenění klimatických změn a biologické rozmanitosti do posouzení vlivů na životní prostředí (EU, 2013). Ten všeobecně požaduje zajistit
"žádnou čistou ztrátu" biologické rozmanitosti. Záměr nepovede k degradaci ekosystémových služeb, ztrátě ani degradaci přírodních stanovišť,
ztrátě druhové rozmanitosti ani ztrátě genetické rozmanitosti.
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Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví: záměr nepředstavuje, a to i ve spolupůsobícím (kumulativním) účinku s ostatními zařízeními v lokalitě a
environmentálním pozadím, zdravotní riziko pro obyvatelstvo dotčeného území. To se týká jak vlivů
zprostředkovaných vlivy záměru na kvalitu ovzduší (které jsou charakteristickým a podrobně hodnoceným vlivem),
tak i dalších potenciálních faktorů, tj. hluku, záření ionizujícího či neionizujícího, vibrací, biologických faktorů, vlivů
zprostředkovaných vlivy záměru na vody a další složky životního prostředí (které jsou ze zdravotního hlediska
vyhodnoceny jako nevýznamné).
Vlivy na ovzduší a klima: Záměr je z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší navržen tak, že nezpůsobí překračování imisních limitů pro základní
škodliviny a dobu průměrování. Vymezeny jsou dvě skupiny, a to škodliviny, jejichž imisní limity nejsou překročeny
v současné době a zprovoznění záměru nezpůsobí jejich překročení, a škodliviny resp. škodlivina (jemné prachové
částice), jejichž imisní limity v území v současné době překročeny, nicméně zprovoznění záměru je pro tuto
škodlivinu nevýznamné a zanedbatelné. Vliv záměru na imisní zátěž z pohledu těchto škodlivin je velice nízká
a akceptovatelná.
Vlivy hluku a dalších fyzikálních resp biologických faktorů: Vliv z hluku z vlastního záměru (areál záměru, příjezdová komunikace) je
nevýznamný, hluboko v rámci požadovaného limitu. Hluk z dopravy na navazující komunikační síti je i ve
spolupůsobícím účinku s akustickým pozadím podlimitní. Příspěvek záměru k pozaďové hlukové situaci je zde přitom
nevýznamný. Vlivy vibrací a dalších faktorů (záření apod.) jsou vyloučeny.
Vlivy na povrchovou a podzemní vodu: Záměr neovlivní kvantitativní ani kvalitativní parametry útvarů povrchových ani podzemních vod.
Vlivy na půdu:

Záměr nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu nebo lesních pozemků. Záměr je umísťován do
průmyslového areálu, riziko pro kvalitu půdy je nevýznamné.

Vlivy na přírodní zdroje:

Přírodní zdroje nebudou dotčeny.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy: Záměr je realizován v území, na kterém se vyskytují ekosystémy s nízkou biodiverzitou. Území aktuálně
nenabízí vhodné biotopové podmínky pro trvalý výskyt zvláště chráněných druhů. Realizací záměru dojde ke změně
využití území, v jejímž důsledku bude odstraněna veškerá vegetace na ploše výstavby.
Vlivy na krajinu:

Z hlediska vizuálního působení nebude areál představovat ojedinělou, pohledově exponovanou stavbu. V kontextu
okolního městského prostoru charakteru průmyslově-urbánní krajiny tak realizace záměru stávající ráz hodnoceného
území nezmění.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky: Hmotný majetek třetích stran ani architektonické či historické památky nebudou dotčeny.
Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu: Záměr je z dopravního hlediska umístěn optimálně a umožňuje přímou vazbu na hlavní komunikační síť.
Intenzity dopravy, související se záměrem, nepovedou k významné změně stávajících intenzit na komunikační síti.
Jiné vlivy na infrastrukturu nejsou očekávány.
Jiné ekologické vlivy:

Nejsou očekávány.

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů spočívají v dodržení všeobecně závazných zákonných
předpisů a norem v oblasti projekčního návrhu i v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Ty vytvářejí jednoznačný
a kontrolovatelný rámec pro přípravu, realizaci a provoz záměru, včetně požadavků na monitorování vlivů na životní prostředí a požadavků
na připravenost na mimořádné situace.
Nad tento základní legislativní rámec jsou navržena následující opatření, vycházející ze skutečností zjištěných při zpracování této dokumentace,
včetně zohlednění závěru zjišťovacího řízení:
1. Technické a technologické řešení záměru bude respektovat platné požadavky na nejlepší dostupné technologie (BAT) dle Závěrů o BAT,
schválené rozhodnutím Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. 8. 2018.
2. V rámci zkušebního provozu a následně v rámci provozu budou ověřovány vlastnosti technologických odpadních vod z hlediska jejich
následného zpracování na ČOV Brno-Modřice.
Shrnutí:
V žádné ze sledovaných oblastí nebyly při zpracování této dokumentace identifikovány skutečnosti, které by z environmentálního hlediska
bránily přípravě, provádění, provozu resp. následného ukončení provozu posuzovaného záměru.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)
ČÁST H PŘÍLOHY
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení)
a dále například přílohy mapové, obrazové a grafické:
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny:
Referenční seznam použitých zdrojů:

Přílohy jsou zařazeny v samostatném svazku za hlavním textem této dokumentace.

Seznam příloh:
Příloha 1 (Mapové a situační přílohy)
1.1 Situace záměru
1.2 Dispozice stavby, řezy
1.3 Umístění technologie
Příloha 2 (Rozptylová studie)
2.1 Rozptylová studie
2.2 Technická zpráva o měření emisí
Příloha 3 (Akustická studie)
Příloha 4 (Hodnocení zdravotních rizik a vlivů na veřejné zdraví)
Příloha 5 (Vlivy na krajinný ráz)
Příloha 6 (Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami)
Příloha 7 (Studie odpadového hospodářství)
Příloha 8 (Doklady)
8.1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
8.2 Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
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