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Přehled zkratek
BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

HPP

hrubá podlahová plocha

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky

N

nebezpečný odpad

NP

nadzemní podlaží

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

ostatní odpad

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Tento posudek byl zpracován na základě pověření Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Předmětem posudku byla dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace)
„I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a I/42 VMO Brno Rokytova“.
kterou zpracoval, dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, Mgr. Tomáš
ŠIKULA, HBH Projekt spol. s r.o., držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona
č.100/2001 Sb., MŽP ČR - č.j. 81390/ENV/16.
Dle údajů zpracovatele dokumentace posuzovaná stavba spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do
kategorie I, bod:
9.3

Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a pozemních komunikací, které mohou být
označeny jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu“

Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Dokumentace EIA, kterou zpracovala autorizovaná osoba Mgr. Tomáš ŠIKULA na základě § 8 zákona č.
100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 4, je datována na srpen 2017. Tato dokumentace byla rozeslána a
zveřejněna Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 25.9.2017, č.j. JMK 138063/2017.
K datu 6.11.2017 byly zpracovateli posudku předány vyjádření a připomínky k předmětné dokumentaci.
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ČÁST I
(ZÁKLADNÍ ÚDAJE)

I.1. Název záměru
I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a I/42 VMO Brno Rokytova

I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr představuje vybudování dvou úseků Velkého městského okruhu (VMO) Brno, a to v rozsahu VMO
Tomkovo náměstí a VMO Rokytova. První část VMO je vedena v trase stávajícího silnice I/42 od vyústění z
Husovického tunelu po ulici Karlovu, druhá část je vedena převážně na mostním objektu mimo trasy
stávajících silnic a je ukončena na ulici Rokytova.
Délka celého záměru je 1 249 m.
Součástí záměru jsou následující 2 úseky VMO Brno.

VMO Tomkovo náměstí
•

silnice I/42 – kategorie MS 24,00, návrhová rychlost 60 km/hod, km 0,000 – 0,680, délka 680 m

•

mimoúrovňová křižovatka (MÚK) na Tomkově náměstí (všesměrné napojení VMO, ulice Dukelská
třída a ulice Provazníkova)

•

odsunutá ulice Provazníkova v kategorii MS 9/50

•

mostní objekt přes řeku Svitava

•

víceúčelová lávka přes řeku Svitavu (přechod pěších a cyklistů, převedení přeložek inženýrských
sítí)

•

mimoúrovňové křížení VMO s Karlovou ulicí (není umožněno všesměrné napojení)

VMO Rokytova
•

silnice I/42 – kategorie MS4d 20,00, návrhová rychlost 60 km/hod, km 0,680 – 1,249, délka 569 m

•

mostní estakáda v délce 515 m

•

napojení ulice Rokytova (část větví budoucí MÚK Rokytova, která je součástí dalšího úseku VMO
Vinohrady)

I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:
správní obec s rozšířenou působností:
obec:
katastrální území:

Jihomoravský
Brno
Brno
Husovice
Maloměřice
Židenice
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I.4. Obchodní firma oznamovatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

I.5. IČ oznamovatele
659 93 390

I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

I.7. Oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Robert Nedbálek
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
tel.: + 420 549 133 432
email: robert.nedbalek@rsd.cz
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ČÁST II.
(POSOUZENÍ DOKUMENTACE)

II.1. Úplnost dokumentace
Z hlediska naplnění osnovy dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. je možno posuzovanou dokumentaci
označit za úplnou.
Z hlediska věcného naplnění obsahu jednotlivých kapitol byly ze strany zpracovatele posudku vzneseny
drobné výhrady komentované v následných kapitolách. Tyto výhrady však nejsou zásadního charakteru a
nikterak nezpochybňují tvrzení uvedené v předchozím odstavci.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Při studiu dokumentace byla věnována pozornost především obsahové a věcné správnosti uvedených
údajů, případné stylistické chyby, překlepy a další drobné chyby pokud nepřesahují únosnou míru a
nesnižují vypovídací schopnost textu nejsou v dalším textu posudku komentovány.
Celkové závěry zpracovatele posudku jsou psány tučnou kurzívou.

Část A - Údaje o oznamovateli
Kapitola obsahuje údaje úplné a správné, ze strany zpracovatele posudku k nim nejsou připomínky.

Část B - Údaje o záměru
Kapitola uvádí základní údaje o vstupech a výstupech a základní popis záměru. Dále je zde uvedeno
zdůvodnění záměru a komentář zvažovaných variant řešených v předchozích procesech EIA. Je zde popsán
i rozsah projekční a legislativní připravenosti (DUR, územní rozhodnutí, DSP).
Z hlediska možné kumulace vlivů jsou zde uvedeny především návaznosti na další úseky městského
okruhu, řešení protipovodňové ochrany (Generel odvodnění města Brna) a železniční trať 260 BrnoLetovice (koridor RDZ07).
Popis technického řešení je uveden stručně a pro názornost je doplněn grafickými přílohami. Popsána a
následně vyhodnocena je nulová varianta a jedna aktivní varianta.
Z hlediska vstupů (viz kap. B.II.) je konstatováno že záměr z větší části neleží na ZPF, zábor ZPF tvoří
9,7% (respektive 12,6% trvalého záboru). Záměr nevyžaduje zábor PUPFL.
Potřeba vody se bude týkat pouze období výstavby (nepodstatné množství). Provoz záměru nemá nároky
na odběr vody.
U ostatních požadavků na vstupní suroviny a energie v době provozu se jedná pouze o elektrickou energii
pro osvětlení, signalizaci a monitoring a materiál pro zimní údržbu (sůl nebo kamenivo).
V průběhu výstavby se předpokládá návoz násypového materiálu, kameniva, asfaltové směsi a dalších
stavebních materiálů. Celkově se uvažuje s dovozem 41 555 m3 násypových materiálů.
Nároky na automobilovou dopravu jsou řešeny jednak ve fázi výstavby (6 etap pro VMO Tomkovo nám.,
doba realizace 3 roky) a jednak pro fázi provozu. Intenzity dopravy ve fázi provozu jsou popsány pro
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nulovou variantu pro roky 2017 a 2040. Aktivní varianta je řešena pro rok 2040 s a bez uvažování
navazujícího úseku (VMO tunel Vinohrady).
Výstupy do ovzduší jsou věnovány především provozu. Emise škodlivin z provozu motorových vozidel byla
stanovena s použitím programu MEFA 13.
Odpadní vody budou tvořeny srážkovým vodami, v období výstavby také splaškovými a technologickými
odpadními vodami jejichž množství však bude nevýznamné. Odvodnění jednotlivých úseků komunikací
(stavebních objektů) je v dokumentaci popsáno s uvedením recipientu, kterým je městská kanalizace
případně řeka Svitava, v rámci záměru se předpokládá vybudování odlehčovací komory (D-OK-02) a
instalace odlučovačů lehkých kapalin. Množství srážkových vod je vyčísleno tabelární formou. Řešen je i
vnos NaCl vlivem zimní údržby.
Odpady produkované při běžném provozu i výstavbě budou předávány oprávněné firmě.
Údaje o hlukové emisi jsou v dokumentaci uvedeny stručnou formou a popisem protihlukových stěn s
odkazem na další podrobnosti v přiložené hlukové studii.

Celkově zpracovatel posudku považuje zpracování části B dokumentace jako dostatečné a
správné.

Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Zpracovatel posudku v zásadě považuje způsob zpracování této kapitoly za správný. Dokumentace je
napsána podrobně a byla dle našeho soudu dostatečně věnována pozornost jednotlivým aspektům.
Kapitola C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území je věnována jednak
prvků USES, vztahu k zvláště chráněným územím, lokalitám soustavy NATURA a VKP. Dále je zde řešena
možnost archeologického nálezu a staré ekoligické zátěže.
V kapitole C.II. stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území jsou uvedeny
podrobnější informace o území. Údaje o hlukové zátěži území a o kvalitě ovzduší dále doplňují informace
uvedené v hlukové a rozptylové studii. Údaje o kvalitě ovzduší vycházejí z měření stanic imisního
monitoringu (2010, 2013 a 2016) a z map o průměrných imisních zátěžích za pětiletí (2007-2011, 20092013 a 2011-2015).
V rámci popisu povrchových vod je popsáno povodí, včetně informace, že část záměru leží v záplavovém
území (Q100). Záměr nezasahuje do ochranných pásmech vodních zdrojů, CHOPAV atd.
Popis půd je řešen uvedením půdních typů v zájmovém území a jejich zákresem v mapě. Stručně je také
řešen popis horninového prostředí.
Informace o fauně, flóře a ekosystémech je proveden poměrně podrobně s podrobnostmi uvedenými
v textové příloze 3 a expertní příloze 3.

Popisy jednotlivých složek životního prostředí, dotčených posuzovaným záměrem, jsou
provedeny dostatečně a obsahují relevantní údaje pro posouzení vlivů záměru na životní
prostředí.
V území nebyly identifikovány žádné závažné environmentální charakteristiky vylučující
realizaci stavby.
C.3.

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Zde je konstatováno, že se jedná o antropogenně značně pozměněné území ovlivněné stávajícím
provozem silnice I/42 a navazujících komunikací.
Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínky.
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Část D - Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
D.I.
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení
jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Kapitola vychází ze studie vlivu záměru na veřejné zdraví, zpracované Prof. MUDr. Jaroslavem Kotulánem,
CSc. (držitelem autorizace 1/Z/2004). Studie je součástí Dokumentace EIA jako Příloha 6. Je zde řešen vliv
imisních příspěvků plynných škodlivin a prachu emitovaných automobilovou dopravou. Vyhodnocení je
provedeno na základě rozptylové studie (zpracované Mgr. Davidem Kouřilem). Dále je zde vyhodnocen vliv
hlukové zátěže vycházející z výsledků hlukové studie zpracované RNDr. Zuzanou Flegrovou PhD. Všechny
studie jsou doloženy v příloze dokumentace.
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví autor dokumentace konstatuje, že stávající situace v nejbližším okolí
záměru je za stávajícího stavu nepříznivá, navržený záměr tuto situaci podstatně zlepšuje jak z hlediska
kvality ovzduší tak i hlukové zátěže a rizik úrazů.
V závěru této kapitoly jsou navržena opatření k eliminaci hluku.
V části věnované množství exponovaného obyvatelstva hlukem je třeba upozornit na překlep v tabulce D.3.
(strana 80 dokumentace), kde je v předposledním řádku uveden součet počtu obyvatel dotčených
hlukovou zátěží nad 45 dB (v noci), v popisu (sloupec č.1) je však uvedeno, že jde o zátěž do 45 dB.
Vyhodnocení i interpretace je uvedena správně, jen popis řádku je v důsledku uvedeného překlepu
zavádějící.
Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínky.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Vyhodnocení vychází z rozptylové studie zpracované Mgr. Davidem Kouřilem a doloženou v příloze (příloha
č.2). Rozptylová studie je provedena adekvátním způsobem dle platné metodiky a nejsou k ní ze strany
zpracovatele posudku podstatnější výhrady.
Rozptylová studie obsahuje výpočty imisních koncentrací pro 2 varianty (stavy). První varianta představuje
stávající příspěvek ke znečištění ovzduší. Druhá varianta reprezentuje stav po realizaci záměru (provoz
VMO v úsecích Tomkovo náměstí, Rokytova i tunel Vinohrady). Dále je zde provedeno porovnání
(tabelární) obou variant.
V rámci celkového vyhodnocení jsou v kapitole rekapitulovány změny imisní zátěže jednotlivými
škodlivinami. Celkově je záměr hodnocen jako proveditelný, díky zvýšení plynulosti dopravy je očekáván
pokles imisní zátěže prakticky u všech škodlivin1.
U rozptylové studie je třeba upozornit na tiskovou chybu, která je zopakována i v dokumentaci: tabulka 8
(strana 15 RS) a také tabulka D.4. (strana 82 dokumentace) obsahuje v 6. a 7. řádku chybu u škodlivin
benzen a CO. Jedná se o to, že v řádku kde má být uvedeno maximum vypočtených koncentrací je uveden
hodnota imisního limitu a hodnota maxima je uvedena o řádek níže (kde má být uvedeno % limitu).
Vzhledem k tom, že hodnota maxima zde uvedena je – i když na špatném řádku nepovažujeme tuto
tiskovou chybu za podstatnou pro vyhodnocení respektive kontrolu výsledků. U ostatních škodlivin jsou
údaje uvedeny správně.
Vlivy na klima jsou podrobněji vyhodnoceny v expertní příloze č.4 (Mgr. Marek Toman), které jsou
následně shrnuty v příslušné kapitole dokumentace.
Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínky.

1
Díky změně tras dopravy pochopitelně dochází k přeskupení imisní zátěže a tedy v místech, kde dosud nebyla
doprava vedena nebo kde byla nižší intenzita dopravy dochází k nárůstu imisní zátěže oproti stávajícímu stavu. Maxima
těchto příspěvků jsou však z pravidla nižší než maxima imisních příspěvků za stávajícího stavu. Pouze v prostoru
budoucího portálu tunelu Vinohrady je očekáváno dosažení vyššího maxima než za stávajícího stavu.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Pro hodnocení vlivů hluku byla provedena podrobná akustická studie (RNDr. Zuzana Flegerovová PhD.),
doložená v příloze 4 dokumentace. Studie vyhodnocuje stávající i navrhovaný stav pro denní i noční dobu.
Výpočty byly provedeny pro roky 2023 a 2040 pro aktivní i nulovou variantu. Ve studii bylo provedeno i
porovnání výpočtových variant. Výsledky jsou presentovány tabelárně pro 36 výpočtových bodů
umístěných v prostoru hlukově chráněných objektů v okolí záměru a graficky ve formě isolinií zahrnujících
celé hodnocené území. V rámci dokumentace jsou v textu převzaty všechny podstatné části této studie.
Pouze v případě tabulky D.8. v dokumentaci došlo k nepodstatné chybě kdy u tabulky porovnání nulové
varianty s variantou aktivní pro rok 2040 je v hlavičce tabulky nesprávně uveden rok 2023. Nadpis tabulky
i hodnoty v tabulce jsou však správně. Tabulka (č.7) v hlukové studii obsahuje záhlaví se správnými
hodnotami.
V rámci zhodnocení se předpokládá lze očekávat velmi významné zlepšení hlukové situace v posuzované
lokalitě, nicméně i tak bude i nadále u některých hlukově chráněných objektů docházet k překračování
hygienických limitů. Oproti nulové variantě však u všech těchto bodů dochází k poklesu – tedy i když
nadlimitní situace zůstane dojde alespoň ke snížení hlukové zátěže. V rámci návrhu opatření se uvažuje
s realizací kompenzačních opatření.
Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínky.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

V rámci výstavby se předpokládají stavební práce v korytu řeky Svitavy. Tyto práce ani výsledné stavby
nesníží průtokový profil koryta ani významněji nezmění odtokové poměry v území. Pouze lze očekávat
mírné navýšení stavu v důsledku odvedení srážkových vod z komunikace do toku – s ohledem na relativně
nízké stavy vody v korytě po většinu roku je toto hodnoceno jako přínos. Vody vypouštěné do toku budou
předčištěny v odlučovačích lehkých kapalin, pro případ havárie (s únikem kapalných škodlivin) je navržena
instalace havarijního uzávěru (před zaústěním SO305 do SO 301).
Vliv zimní údržby (solení) na tok Svitavy byl vyhodnocen v rámci přílohy č. 5 (Vyhodnocení ovlivnění vod) a
byl hodnocen jako přípustný (dojde k navýšení průměrné koncentrace Cl- o 0,15 mg/l, celková koncentrace
vody v toku zdaleka nedosáhne limitní hodnoty).
Vlivy na podzemní vody či vodní zdroje po realizaci záměru se nepředpokládají.
Ke kapitole i k závěrům nemá zpracovatel posudku významnějších připomínek.

D.I.5. Vlivy na půdu

V kapitole je konstatováno, že realizace záměru je spojena se ztrátou (trvalou ani dočasnou) ZPF. V rámici
předchozích územních rozhodnutí již bylo příslušným orgánem vydáno souhlasné závazné stanovisko pro
tato odnětí. Zábor je tedy hodnocen jako přípustný.
Se záborem PUPFL se nepočítá.
Ke kapitole i k závěrům nemá zpracovatel posudku významnějších připomínek.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Vliv na horninové prostředí se v podstatnější míře nepředpokládá, záměr bude realizován především na
plochách stávajících navážek, které budou dále navyšovány. Pro založení objektů se uvažuje s pilotami.
V rámci kapitoly je konstatováno, že přírodní zdroje se v areálu nevyskytují a tedy nemohou být dotčeny.
K této složce nemá zpracovatel posudku žádné připomínky.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

V dokumentaci je řešena jak etapa výstavby tak i etapa provozu. Vlastní výstavba bude, v některých
částech území, spojena s přímou likvidací flóry, avšak z pohledu oživení dynamiky sukcesních procesů a
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opětovného šíření některých vzácnějších zástupců z řad R-stratégů, budou mít stavební aktivity a realizace
záměru vliv pozitivní. Budou vznikat narušovaná stanoviště, na něž bývají tyto druhy ruderálních zástupců
vázány (v mnoha případech vedené v Červeném seznamu květeny ČR). To může přispět k dalšímu šíření
této specifické flory dále do širokého okolí.
Vyhodnoceny jsou zde i vlivy na faunu včetně návrhu opatření pro omezení či kompenzaci negativních
vlivů.
Vyhodnocení je provedeno na základě výsledků průzkumů shrnutých v textové příloze č. 3 (Seznam druhů
rostlin a živočichů) a exportní příloze č. 3 (Migrační studie, ing. Tomáš Libosvár).
Vliv na faunu flóru, migrační potenciál území i na ekosystémy je vyhodnocen jako přípustný,
nejvýznamnější vliv na tyto složky životního prostředí bude mít etapa výstavby. Pro kompenzaci možných
negativních vlivů jsou navržena opatření.

Vlivy na území soustavy Natura 2000
U hodnoceného záměru byl významně negativní vliv na území soustavy Natura 2000 vyloučen.

Vlivy na VKP a ÚSES
Zájmové území leží převážně mimo vlastní plochy ÚSES a VKP. Křížení trasy komunikace s těmito prvky je
vyhodnoceno jako přípustné.
Ke kapitole i k závěrům nemá zpracovatel posudku kromě významnějších připomínek.

D.I.8 Vlivy na krajinu

Záměr se nachází v intravilánu města Brna, které je v této charakteristické obytnou zástavbou i
průmyslovými objekty. Z větší části je záměr navržen v prostoru stávajících komunikací. Celkově je vliv na
krajinný ráz hodnocen jako málo významný. Mírně positivně je hodnocen vliv na ekologickou funkci krajiny
(mírné navýšení rekreačního potenciálu).
Ke kapitole i k závěrům nemá zpracovatel posudku významnějších připomínek.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Realizace záměru je podmíněna demolicí některých stávajících objektů v území (rodinné domy, garáže ,
účelové objekty, nádrže PHM atd.). Vliv je hodnocen jako přijatelný.
Kulturní či jiné památky nejsou stavbou zasaženy (v sousedství stavby se však vyskytují). Záměr se
nachází v území s možností archeologických nálezů.
Stavba se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno.

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky.
D.I.10. Vlivy na environmentální charakteristiky

Z pohledu ovlivnění environmentálních charakteristik řešeného území budou dotčeny jen instituty - ÚSES
(územní systém ekologické stability) a VKP ze zákona (významný krajinný prvek) a to nevýznamně a
přijatelně. Funkčnost Regionálního biokoridoru 1470 toku Svitavy, ani ekostabilizační funkce VKP toku
Svitavy, nebude významně ovlivněna. Ostatní environmentální charakteristiky řešeného území dotčeny
nebudou vůbec, nebo minimálně.
Záměr není oproti jiným liniovým stavbám příliš rozsáhlý, proto dochází ke střetům pouze s několika
instituty, z nichž žádný není vážný.
U dotčeného institutu VKP již byl vydán souhlas se zásahem příslušným orgánem ochrany přírody a byla při
něm stanovena řada podmínek, které je nutné v rámci realizace předmětného záměru dodržet..

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky.
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D.II
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
a možnosti přeshraničních vlivů
Záměr je umístěn v městské zástavbě a v jejím okolí se nachází minimální zastoupení institutů ochrany a
přírodních ploch. Vzájemné působení jednotlivých vlivů tak lze očekávat především ve vztahu k
obyvatelstvu. Vzhledem k pokročilému stupni technické přípravy (ve stupni DSP) a navrženým opatřením
vyplývající z Dokumentace EIA, jsou jednotlivé negativní vlivy na obyvatelstvo a další charakteristiky
minimalizovány a ani jejich vzájemné působení nebude vést k výraznému zhoršení životního prostředí v
dotčeném území posuzovaného záměru.
Přeshraniční vliv ve smyslu hodnocení vlivů na životní prostředí nelze očekávat.

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky.
D.III

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

V rámci této kapitoly se zpracovatel komentuje možnost havarie – dopravní nehody spojené s únikem
ropných látek do toku Svitavy. Okrajově jsou řešeny i extrémní projevy počasí.

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky.
D.IV
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí
V posuzované dokumentaci byly uvedeny podmínky a opatření k prevenci, vyloučení, snížení, nebo
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí pro etapy výstavby, provozu a ukončení provozu. Tyto
podmínky po úvaze využíváme při návrhu stanoviska (viz podrobnější komentář v části IV tohoto posudku).

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
V této kapitole autor uvádí, popis metody vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví, dále zde uvádí stručný
popis metodik výpočtů rozptylové a hlukové studie. Komentován je i způsob vyhodnocení vlivu na krajinný
ráz a faunu a flóru s odkazem na přiložené expertní studie.
Popis použitých metod a metodik je uveden také v expertních přílohách (č. 1,2, 3, 5 a 6)
V závěru dokumentace jsou dále uvedeny zdrojové dokumenty využité při zpracování Dokumentace.
Z hlediska zpracovatele posudku je podstatné, že dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 k
zákonu č. 100/2001 Sb. (ve znění 326/2017 Sb.) a její přílohu tvoří doprovodné studie zpracovaná
odpovídajícím způsobem (příslušné postupy metody a metodiky jsou popsány v jednotlivých studiích
dostatečně).
K výběru metod a rozsahu jejich využití nemá zpracovatel posudku připomínky.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů
K obsahu kapitoly nemáme podstatnějších připomínek.

Část E.

Porovnání variant

Dokumentace celkově vyhodnocuje 2 varianty - aktivní a nulovou. Rozsah hodnocených variant odpovídá
zadání (záměr není navržen variantně) a je provedeno tabelární formou pro jednotlivé složky životního
prostředí. Kapitola v zásadě konstatuje negativní vlivy u obou variant, přičemž varianta aktivní je
vyhodnocena jako varianta celkově méně zatěžující životní prostředí a tedy únosnou.
K obsahu kapitoly nemáme podstatnějších připomínek.
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Část F.

Závěr

Dokumentace vyhodnocuje záměr (na základě veškerých dílčích i celkových výsledků hodnocení) jako
proveditelný, za podmínky dodržení všech opatření k prevenci, vyloučení a snížení negativních dopadů
stavby na životní prostředí a veřejné zdraví.
S vyhodnocením závažnosti jednotlivých vlivů zpracovatel posudku v zásadě souhlasí. Celkovou
akceptovatelnost záměru budu komentovat v příslušné kapitole posudku.

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
V dokumentaci byla uvedena pouze 1 aktivní varianta. Tato varianta je porovnána s nulovou variantou
(nerealizace stavby).
Realizace stavby pochopitelně vnáší do území jisté negativní vlivy (některé částečně kompenzuje), jejich
míra je však vyhodnocena v porovnání s variantou nulovou jako celkově méně zatěžující životní prostředí a
tedy akceptovatelná.
K tomuto závěru nemá zpracovatel posudku připomínky.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující
státní hranice
V dokumentaci je uvedeno, že záměrem nemůže být závažně ovlivněno životní prostředí ani obyvatelstvo
mimo území ČR. Zpracovatel posudku s tímto konstatováním souhlasí.
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ČÁST III.
(POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ)
Návrh technického řešení záměru „I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a I/42 VMO Brno Rokytova“ odpovídá
technickým řešením použitým v jiných dopravních stavbách. Řešení kromě provozních hledisek sleduje i
hlediska environmentální.
S navrženým technickým řešením tedy zpracovatel posudku souhlasí a pokládá jej za vhodné při
respektování podmínek a doporučení uvedených v podmínkách ke stanovisku.
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ČÁST IV.
(POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
V rámci této kapitoly rekapitulujeme všechna navržená opatření a stručně je komentujeme především s
ohledem na jejich následné převzetí do podmínek pro realizaci záměru. Do podmínek návrhu stanoviska
přejímáme především podmínky, které nejsou běžnou povinností vyplývající z příslušných zákonů,
návazných předpisů a technických norem neboť povinnost jejich splnění není třeba (a ani to není možné) v
rámci procesu EIA upravovat. Obdobně nejsou do návrhu stanoviska (tedy jako povinná) přebírána
doporučení zpracovatele dokumentace.
V dokumentaci jsou uvedena opatření jsou rozdělena do následujících oblastí:

Hlavní opatření, která jsou již součástí předkládaného záměru (projektové
dokumentace):
Z hlediska ochrany obyvatelstva
•

realizovat protihluková opatření navržená ve hlukové studii – u objektů, u kterých na základě
modelových výpočtů z Hlukové studie bude po realizaci záměru docházet k překračování
hygienických limitů a tato zátěž bude způsobena převážně vlastním záměrem, navrhnout
individuální opatření na snížení hlukové zátěže (Valchařská 6, Kaloudova 11 – 3. patro)

•

v rámci dalších fází přípravy výstavby obou VMO naplánovat postup a režim prací i navazující
dopravy materiálu tak, aby nepříznivé vlivy na obyvatelstvo byly v dosažitelné míře
minimalizovány.

Komentář zpracovatele posudku:

Obě výše uvedené podmínky do návrhu stanoviska přebírám ve znění:
•

V rámci dalšího stupně projektové přípravy navrhnout a v rámci výstavby realizovat protihluková
opatření navržená ve hlukové studii – u objektů Valchařská 6, Kaloudova 11 – 3. patro.

•

Plán organizace výstavby (dále jen „POV") bude navržen tak, aby nedocházelo k nadměrnému
obtěžování zejména přilehlé obytné zástavby emisemi, zpracovat odpovídající soubor technickoorganizačních opatření. V rámci POV budou stanoveny a projednány přepravní trasy k minimalizaci
dopravní zátěže stávajících komunikací v dotčeném území a negativní vlivy na obyvatelstvo. V
maximální míře bude využívána trasa budované komunikace jako přepravní trasy a tyto trasy
nesmí zasahovat do souvisle obydlených zón.

•

Minimalizovat vlivy na dopravní provoz na veřejných komunikacích — využívat účelové
komunikace, vjezdy a výjezdy ze staveniště volit tak, aby byl co nejméně omezen provoz na
komunikacích,

Z hlediska ochrany ovzduší a klima
•

při realizaci záměru dodržovat navržené podmínky vycházejících z projekčních dokumentací
záměru (zásady organizace výstavby) týkající se ochrany proti znečišťování komunikace a
nadměrné prašnosti a ochrany proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem.

STRANA 15 z 37

I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a I/42 VMO Brno Rokytova
POSUDEK NA DOKUMENTACI
Komentář zpracovatele posudku:

Uvedená opatření zahrnuji do podmínek uvedených v návrhu stanoviska ve znění:
•

Postup stavebních prací bude navržen tak aby byly minimalizována vlastní doba výstavby záměru.

•

Plán organizace výstavby (dále jen „POV") bude navržen tak, aby nedocházelo k nadměrnému
obtěžování zejména přilehlé obytné zástavby emisemi, zpracovat odpovídající soubor technickoorganizačních opatření. V rámci POV budou stanoveny a projednány přepravní trasy k minimalizaci
dopravní zátěže stávajících komunikací v dotčeném území a negativní vlivy na obyvatelstvo. V
maximální míře bude využívána trasa budované komunikace jako přepravní trasy a tyto trasy
nesmí zasahovat do souvisle obydlených zón.

•

Stavební práce budou projektovány podle zásad efektivního stavebního provozu. Procesy budou
navrhovány tak, aby byla minimalizována produkce částic polétavého prachu, např. umístit výjezd
ze staveniště, přístupovou cestu, skladovací plochy, skládku sypkých materiálů, parkování a
obratiště strojů a vozidel tak, aby byly minimalizovány pojezdy po nezpevněné ploše stavby a aby
byl v maximální možné míře redukován vliv na nejbližší chráněnou zástavbu -optimalizovat výběr
strojní techniky (dle velikosti, výkonu strojů, počtu a součinnost v rámci jednoho pracovního dne),

•

Minimalizovat vlivy na dopravní provoz na veřejných komunikacích — využívat účelové
komunikace, vjezdy a výjezdy ze staveniště volit tak, aby byl co nejméně omezen provoz na
komunikacích,

•

Skrývku půdy a zemní práce provádět postupně v závislosti na výstavbě objektů tak, aby se
neodkrýval celý povrch najednou a minimalizoval se tak zdroj prachu.

•

Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; při terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál byl vlhký, respektive
aby byl zkrápěn.

•

Dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru
staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti.

•

Po dobu výstavby bude důsledně dodržována zásada čištění vozidel vyjíždějících na vozovku. Pro
tyto účely budou používány vibrační rohože, vodní lázně s tlakovým čištěním nebo kombinace
omytí a přejezdů přes retardéry.

•

Znečištěné komunikace v okolí staveniště, budou pravidelně čištěny, a to v závěru dne po
ukončení prací, respektive odjezdu strojních zařízení a nákladních vozů, a to minimálně jednou za
24 hodin. V intravilánu je nutné čistit veřejné komunikace průběžně po znečištění.

•

V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních mechanismů s vysokým
výkonem, respektive s vysokou emisí škodlivin.

Z hlediska ochrany před hlukovou zátěží
•

při realizaci záměru dodržovat navržené podmínky vycházejících z projekčních dokumentací
záměru (zásady organizace výstavby) týkající se opatření na eliminaci negativních vlivů hluku v
období výstavby

•

u objektů, u kterých na základě modelových výpočtů z Hlukové studie bude po realizaci záměru
docházet k překračování hygienických limitů a tato zátěž bude způsobena převážně vlastním
záměrem, navrhnout individuální opatření na snížení hlukové zátěže (Valchařská 6, Kaloudova 11 –
3. patro)

Komentář zpracovatele posudku:

Uvedená opatření zahrnuji do podmínek uvedených v návrhu stanoviska (viz znění uvedené v kapitole
věnované zdraví obyvatelstva).
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Z hlediska ochrany vod
•

riziko kontaminace řeky Svitavy snížit doplněním systému odvodnění, před zaústěním SO 305 do
SO 301, o havarijní uzávěr.

Komentář zpracovatele posudku:

Uvedená opatření zahrnuji do podmínek uvedených v návrhu stanoviska ve znění:
•

Systém odvodnění komunikace před zaústěním SO 305 bude vybaven havarijním uzávěrem.

•

V rámci dalšího stupně projektové přípravy bude s OVLHZ MMB projednáno zabezpečení
odvodnění mostu SO 251 proti možné kontaminaci podzemních vod vsakovanými srážkovými
vodami nebo bude navržen jiný způsob odvedení srážkových vod.

•

Větve kanalizace pro odvod dešťových vod do toku řeky Svitavy budou osazeny lapače nečistot
spojené s odlučovači ropných látek.

Z hlediska ochrany půdy
Při předpokladu postupu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně půdy (vynětí z pozemků Zemědělského
půdního fondu, nakládání se skrytou ornicí) není třeba z hlediska vlivu na půdu navrhovat žádná
samostatná opatření.
Komentář zpracovatele posudku:

Jedná se o rekapitulaci platné legislativy, proto je do návrhu stanoviska nepřebírám.

Z hlediska ochrany horninového prostředí
Z hlediska vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje není třeba navrhovat žádná samostatná opatření.
Komentář zpracovatele posudku:

Bez připomínek.

Z hlediska ochrany flóry, fauny a ekosystému
•

po dobu výstavby bude jmenován tzv. biologický dozor, který bude v rámci realizace záměru
kontrolovat a zajišťovat provádění činností zajišťujících ochranu přírody (likvidace invazních druhů
rostlin, provádění aktuálních průzkumů, zjišťování aktuální přítomnosti chráněných, nebo
významných druhů, opatření proti vnikání volně žijících živočichů do prostoru staveniště, transfery
druhů z prostoru staveniště)

•

kácení dřevin a odstranění jiné vegetace (zejména na plochách zahrádkářských kolonií) provádět
mimo období rozmnožování ptáků a netopýrů (září – únor).

•

pro dutinově hnízdící ptáky (zejména v biotopu zahrádkářských kolonií) instalovat vhodné hnízdní
budky (zejména pro lejsky šedé a krutihlavy obecné, popřípadě pro rehky zahradní).

•

jako náhradní výsadbu za kácené dřeviny vybrat původní a stanovištně odpovídající druhy.

•

realizovat monitoring netopýrů

•

provést úpravu povrchu protihlukových stěn mostů přes Svitavu proti nalétávání ptáků, které je v
souladu s platnými předpisy a metodickými doporučeními (např. TP104)

•

během realizace provést monitoring rozvoje neofytů a dalších invazních druhů rostlin a zajistit
jejich případnou likvidaci
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Komentář zpracovatele posudku:

Uvedená opatření zahrnuji do podmínek uvedených v návrhu stanoviska ve znění:
•

Před zahájením prací v prostoru navrženého záměru bude zajištěn biologický dozor, prováděný
odborně způsobilou osobou, v souladu s § 5 odst. 3 a § 5a odst. 1 zákona o ochraně přírody, který
bude provádět dohled po celou dobu výstavby tak aby byly minimalizovány dopady na zájmy
ochrany přírody. Dozor bude zaznamenán do stavebního deníku jeho pokyny budou respektovány.

•

Biologický dozor, bude v rámci realizace záměru kontrolovat a zajišťovat provádění činností
zajišťujících ochranu přírody (likvidace invazních druhů rostlin, provádění aktuálních průzkumů,
zjišťování aktuální přítomnosti chráněných, nebo významných druhů, opatření proti vnikání volně
žijících živočichů do prostoru staveniště, transfery druhů z prostoru staveniště)

•

Harmonogram stavebních prací bude zvolen tak, aby práce s možnými dopady na životní prostředí
byly prováděny v době vegetačního klidu, případně dle pokynů osoby provádějící biologický dozor.

•

Kácení dřevin a odstranění jiné vegetace (zejména na plochách zahrádkářských kolonií) provádět
mimo období rozmnožování ptáků a netopýrů (září – únor). Pokácené stromy nechat na lokalitě
v klidu 2 dny (pro případný únik dutinových druhů do náhradního krytu).

•

Pro dutinově hnízdící ptáky (zejména v biotopu zahrádkářských kolonií) instalovat vhodné hnízdní
budky (zejména pro lejsky šedé a krutihlavy obecné, popřípadě pro rehky zahradní).

•

Jako náhradní výsadbu za kácené dřeviny vybrat původní a stanovištně odpovídající druhy.

•

Před zahájením terénních prací (demolic a kácení) realizovat monitoring netopýrů

•

Provést úpravu povrchu protihlukových stěn mostů přes Svitavu proti nalétávání ptáků, které je v
souladu s platnými předpisy a metodickými doporučeními (např. TP104)

•

Během realizace provést monitoring rozvoje neofytů a dalších invazních druhů rostlin a zajistit
jejich případnou likvidaci

Z hlediska ochrany krajiny
•

Při postupu realizace navržených vegetačních úprav v rámci výstavby není třeba navrhovat žádná
další samostatná opatření.

Komentář zpracovatele posudku:

Bez připomínek.

Z hlediska ochrany hmotného majetku a kulturních památek
Při předpokladu postupu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (provedení záchranného
archeologického průzkumu) a projednání případných změn v projektu s památkovým ústavem není třeba z
hlediska vlivu na hmotný majetek a kulturní památky navrhovat žádná samostatná opatření.
Komentář zpracovatele posudku:

Jedná se o platnou legislativou dané povinnosti, proto je do návrhu stanoviska nepřebírám.

Z hlediska ochrany environmentálních charakteristik
•

neumísťovat stavební dvory a skládky deponie a další plochy využívané v souvislosti s výstavbou
do vymezených ploch Územního systému ekologické stability

Komentář zpracovatele posudku:

Uvedená opatření zahrnuji do podmínek uvedených v návrhu stanoviska ve znění:
•

Stavební dvory a skládky deponie a další plochy využívané v souvislosti s výstavbou nebudou
umisťovány do vymezených ploch Územního systému ekologické stability.
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ČÁST V.
(VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K
DOKUMENTACI)
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu (Krajský úřad Jihomoravského kraje) celkem 6 vyjádření
k dokumentaci.
V této příloze uvádíme jejich přehled a vypořádání případných připomínek nebo námitek, požadavky na
zapracování do dokumentace jsou akceptovány, v textu však není tato skutečnost akcentována .
Plný text připomínek je uveden v příloze, v rámci následujícího textu je vždy v černém rámečku uvedena
citace připomínky, v dalším odstavci (již bez orámování) je uveden stručný komentář zpracovatele
posudku.
K vypořádání byly ze strany příslušného úřadu předány následující připomínky k dokumentaci:
1.1.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, oddělení technické
ochrany životního prostředí a oddělení vodního a lesního hospodářství ze dne
23.10.2017, č. j. JMK 152604/2017

1.2.

Magistrát města Brna, č.j. průvodního dopisu MMB/0394460/2017/Zah ze dne
30.10.2017:
•

odbor životního prostředí, č.j. MMB/0437232/2017/Zah, ze dne 27.10.2017,

•

odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č.j. MMB/0428653/2017, ze
dne 23.10.2017,

•

odboru územního plánování a rozvoje, č. j. MMB/0427953/2017/Kep, ze dne
23.10.2017,

1.3.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 01.11.2017,
č. j. KHSJM 57034/2017/BM/HOK

1.4.

Jihomoravský kraj ze dne 30.10.2017, č. j. JMK 155439/2017

1.5.

Česká inspekce životního prostředí - oblastního inspektorátu Brno ze dne 24.10.2017,
zn. ČIŽP/47/2017/2475

1.6.

Statutární město Brno, Městská část Brno-Maloměřice a Obřany, ze dne 17.10.2017, č.
j. 04931/17

Kopie těchto vyjádření jsou součástí přílohy zpracovaného posudku.
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1. Připomínky k dokumentaci
1.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, oddělení
technické ochrany životního prostředí a oddělení vodního a lesního hospodářství ze
dne 23.10.2017
č.j.: JMK 152604/2017

Z hlediska zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší:

STRANA 20 z 37

I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a I/42 VMO Brno Rokytova
POSUDEK NA DOKUMENTACI

Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko, požadované podmínky jsou převzaty do návrhu stanoviska ve znění:
Postup stavebních prací bude navržen tak aby byly minimalizována vlastní doba výstavby záměru.
Plán organizace výstavby (dále jen „POV") bude navržen tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování
zejména přilehlé obytné zástavby emisemi, zpracovat odpovídající soubor technicko-organizačních
opatření. V rámci POV budou stanoveny a projednány přepravní trasy k minimalizaci dopravní zátěže
stávajících komunikací v dotčeném území a negativní vlivy na obyvatelstvo. V maximální míře bude
využívána trasa budované komunikace jako přepravní trasy a tyto trasy nesmí zasahovat do souvisle
obydlených zón.
Stavební práce budou projektovány podle zásad efektivního stavebního provozu. Procesy budou
navrhovány tak, aby byla minimalizována produkce částic polétavého prachu, např. umístit výjezd ze
staveniště, přístupovou cestu, skladovací plochy, skládku sypkých materiálů, parkování a obratiště strojů a
vozidel tak, aby byly minimalizovány pojezdy po nezpevněné ploše stavby a aby byl v maximální možné
míře redukován vliv na nejbližší chráněnou zástavbu -optimalizovat výběr strojní techniky (dle velikosti,
výkonu strojů, počtu a součinnost v rámci jednoho pracovního dne),
Minimalizovat vlivy na dopravní provoz na veřejných komunikacích — využívat účelové komunikace, vjezdy
a výjezdy ze staveniště volit tak, aby byl co nejméně omezen provoz na komunikacích,
Skrývku půdy a zemní práce provádět postupně v závislosti na výstavbě objektů tak, aby se neodkrýval
celý povrch najednou a minimalizoval se tak zdroj prachu.
Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; při
terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál byl vlhký, respektive aby byl zkrápěn.
Dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště,
deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních
potenciálních zdrojů prašnosti.
Po dobu výstavby bude důsledně dodržována zásada čištění vozidel vyjíždějících na vozovku. Pro tyto účely
budou používány vibrační rohože, vodní lázně s tlakovým čištěním nebo kombinace omytí a přejezdů přes
retardéry.
Znečištěné komunikace v okolí staveniště, budou pravidelně čištěny, a to v závěru dne po ukončení prací,
respektive odjezdu strojních zařízení a nákladních vozů, a to minimálně jednou za 24 hodin. V intravilánu
je nutné čistit veřejné komunikace průběžně po znečištění.
V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních mechanismů s vysokým
výkonem, respektive s vysokou emisí škodlivin.
Realizovat dosadby zeleně pro stavbu I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí v rozsahu projektové
dokumentace stavební objekt 801 Vegetační úpravy v celkem 17 lokalitách s výsadbou:
listnaté stromy: 104 ks
listnaté keře: 3 810 ks
popínavé dřeviny: 300 ks
Realizovat dosadby zeleně pro stavbu I/42 VMO Brno Rokytova v rozsahu projektové dokumentace
stavební objekt 851 Vegetační úpravy v celkem 7 lokalitách s výsadbou:
listnaté stromy: 23 ks
jehličnaté stromy: 12 ks
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listnaté keře: 1 403 ks

V rámci organizace výstavby, budou vyžadovány podmínky pro zhotovitele na provádění stavebních prací:
•

ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a
komunikací (zemina, bet. směs). V případě odvozu suti je suť při nakládání na auta třeba zvlhčit kropením.
Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. Na staveništi – u výjezdů ze staveniště
bude zřízena plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby.
•

ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech
škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší
možnou míru. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. Při
demolicích používat prachové zástěny, uzavřené shozy a kropením snížit únik prachů do okolí.

Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko, požadované podmínky jsou převzaty do návrhu stanoviska ve znění:
V rámci další přípravy stavby bude navržen a s příslušným orgánem ochrany ovzduší projednán návrh
monitoringu kvality ovzduší sloužícího pro zhodnocení přínosu stavby. Monitoring bude zahrnovat
kampaňovité autorizované měření kvality ovzduší (PM10, PM2,5, NO2, B(a)P a benzenu) před započetím
vlastních stavebních prací a po komplexní realizaci stavby. Návrh monitoringu bude vycházet z metodiky
„Monitoring vlivu pozemních komunikací na životní prostředí“ (Ministerstvo dopravy, Praha 2014), pro
zjišťování kvality ovzduší mohou být využity i data ze stanice imisního monitoringu Brno – Svatoplukova.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko, požadované podmínky jsou převzaty do návrhu stanoviska ve znění:
V rámci dokumentace pro stavební povolení bude doložena podrobná bilance odpadů zahrnující nevzniklé,
využité a produkované odpady z výstavby.
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Z hlediska zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody

Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko, k vyjádření není ze strany zpracovatele posudku třeba komentář.

Z hlediska zákona č.254/2001 Sb. o vodách

Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko obsahující připomínku legislativních povinností, k vyjádření není ze strany
zpracovatele posudku třeba komentář.

Ostatní oddělení bez připomínek.
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1.2. Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí (č. j. MMB/0437232/2017/Zah, ze dne 27.10.2017)

Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko obsahující připomínku legislativních povinností, k vyjádření není ze strany
zpracovatele posudku třeba komentář. Požadavek na biologický dozor je respektován a zařazen do
podmínek stanoviska ve znění:
Před zahájením prací v prostoru navrženého záměru bude zajištěn biologický dozor, prováděný odborně
způsobilou osobou, v souladu s § 5 odst. 3 a § 5a odst. 1 zákona o ochraně přírody, který bude provádět
dohled po celou dobu výstavby tak aby byly minimalizovány dopady na zájmy ochrany přírody. Dozor bude
zaznamenán do stavebního deníku jeho pokyny budou respektovány.
Harmonogram stavebních prací bude zvolen tak, aby práce s možnými dopady na životní prostředí byly
prováděny v době vegetačního klidu, případně dle pokynů osoby provádějící biologický dozor.

Z hlediska odpadového hospodářství není k dokumentaci připomínek, Z hlediska ovzduší je vznesen
požadavek na opatření ke snížení prašnosti během realizace stavby.
Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko obsahující připomínku legislativních povinností, k vyjádření není ze strany
zpracovatele posudku třeba komentář. Požadavek na minimalizaci prašnosti je v rámci návrhu stanoviska
repektován.
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Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko obsahující připomínku legislativních povinností, k vyjádření není ze strany
zpracovatele posudku třeba komentář. Požadavek na zabezpečení svahu je respektován a zařazen do
podmínek stanoviska ve znění:
V rámci prováděcí projektové dokumentace bude navrženo zabezpečení svahové nestability – sklaní stěny
při výjezdu z tunelu (Kohoutova) tak aby byl vyloučen pád kamenů či skalních bloků na komunikaci a
přilehlé chodníky.

Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství (č. j. MMB/0428653/2017, ze dne 23.10.2017)

Komentář zpracovatele posudku:

Převážně souhlasné stanovisko obsahující připomínku legislativních povinností. Požadavek na havarijní
uzávěr a nesouhlas s odvodňovacím objektem SO326 je respektován a zařazen do podmínek stanoviska ve
znění:
Systém odvodnění komunikace před zaústěním SO 305 bude vybaven havarijním uzávěrem.
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V rámci dalšího stupně projektové přípravy bude s OVLHZ MMB projednáno zabezpečení odvodnění mostu
SO 251 proti možné kontaminaci podzemních vod vsakovanými srážkovými vodami nebo bude navržen jiný
způsob odvedení srážkových vod.

Odboru územního plánování a rozvoje (Č. j. MMB/0427953/2017/Kep, ze dne 23.10.2017), č. j. průvodního
dopisu MMB/0394460/ 2017/Zah ze dne 30.10.2017

Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko, k vyjádření není ze strany zpracovatele posudku třeba komentář.

1.3. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne
01.11.2017,
č. j. KHSJM 57034/2017/BM/HOK

Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko, požadovaná podmínka je převzata do návrhu stanoviska ve znění:
V dalším stupni řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude předložená dokumentace obsahovat návrh protihlukových
opatření (výměna oken, nucené větrání atd.) na nadlimitně hlukově zatížených objektech v okolí ramp v ul.
Karlova tak, aby bylo zajištěno maximální možné snížení hlukové zátěže z provozu dopravy v obytné
zástavbě, která je hlukem dlouhodobě nadlimitně zatížená, bude významně zatížená hlukem ze stavební
činnosti a nadlimitní hluková zátěž se předpokládá i po realizaci předmětné stavby..

1.4.

Jihomoravský kraj ze dne 30.10.2017,

č. j. JMK 155439/2017

Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko, k vyjádření není ze strany zpracovatele posudku třeba komentář.

STRANA 26 z 37

I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a I/42 VMO Brno Rokytova
POSUDEK NA DOKUMENTACI

1.5. Česká inspekce životního prostředí - oblastního inspektorátu Brno ze dne
24.10.2017,
zn. ČIŽP/47/2017/2475

Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko, požadovaná podmínka je převzata do návrhu stanoviska ve znění:
Větve kanalizace pro odvod dešťových vod do toku řeky Svitavy budou osazeny lapače nečistot spojené s
odlučovači ropných látek.

1.6. Statutární město Brno, Městská část Brno-Maloměřice a Obřany, ze dne
17.10.2017,
č. j. 04931/17

Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko, požadovaná podmínka je převzata do návrhu stanoviska ve znění:
Křižovatková větev dopravního napojení ulice Kulkova na VMO ze směru tunel Vinohrady - Tomkovo
náměstí bude zahrnuto a posouzeno v rámci dokumentace na záměr "Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel
Vinohrady - D1".
Vzhledem k tomu, že zmíněný úsek je v současné době podroben zjišťovacímu řízení (JHM1423)
předpokládáme, že tato připomínka bude ze strany městské části uplatněna také b rámci tohoto
zjišťovacího řízení.
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ČÁST VI.
(CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU)
Posuzovaný záměr „I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a I/42 VMO Brno Rokytova“ spočívá ve změně
dopravního řešení v části velkého městského okruhu s cílem zvýšit plynulost dopravy v severovýchodní
části VMO Brno a odlehčení dopravní zátěž ulic Provazníkova – Svatoplukova – Gajdošova.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí akceptujeme konstatování uvedená v dokumentaci že:

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví je záměr přijatelný neboť při navržení předepsaných eliminačních
opatření je předpoklad snížení hlukové zátěže obyvatelstva i ke snížení zátěže emitovanými škodlivinami do
ovzduší. Snižuje se i riziko úrazů.
Z hlediska vlivu na ovzduší je očekáváno snížení imisní zátěže především v prostoru ulic Provazníkova a
Svatoplukova jednak v důsledku větší plynulosti dopravy a jednak v důsledku převedení převažující
dopravy na novou trasu.
Z hlediska vlivu na hlukovou situaci je očekáváno zlepšení stávajícího stavu nicméně i po realizaci bude
docházet k nadlimitním stavům v některých hlukově chráněných venkovních prostor staveb. K jejich
ochraně jsou doporučena individuální opatření.
Z hlediska vlivu na povrchové vody se očekávají pouze lokální dopady v místech úprav vodoteče.
Významnější zásah do odtokových poměrů ani vliv na kvalitu vod v tou Svitavy se nepředpokládá. Pro
minimalizaci rizika kontaminace v případě úniku závadných látek na komunikaci jsou navržena technická
opatření (havarijní uzávěr).
Vliv na podzemní vody se neočekává.
Z hlediska vlivu na půdy se očekává mírně negativní vliv v důsledku záboru ZPF, vliv na lesní pozemky je
nulový.
Vliv na horninové prostředí a surovinové zdroje se nepředpokládá.
Jistý negativní vliv je předpokládán na faunu, flóru a ekosystémy především v důsledku nových záborů
ploch. Jsou však navržena eliminační opatření zmírňující negativní dopady realizace záměru.
Vliv na krajinný ráz je hodnocen jako přijatelný.
Z hlediska vlivu na hmotný majetek, kulturní a archeologické památky je především konstatováno, že
záměr bude realizován v území s archeologickými nálezy.
Vliv na environmentální charakteristiky je přijatelný.
Na základě údajů uvedených v dokumentaci a doprovodných studií a na základě vlastního šetření
pokládáme za realizovatelnou navrženou variantu realizace obou úseků I/42 VMO Brno Tomkovo
náměstí a I/42 VMO Brno Rokytova v rozsahu popsaném v předmětné dokumentaci za přípustnou.
Podmínky pro prevenci, vyloučení snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí uvedené v
dokumentaci byly v převážné míře akceptovány a doplněny o další podmínky navržené zpracovatelem
posudku.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci a při respektování opatření k ochraně životního prostředí a
veřejného zdraví rezultujících z procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na ŽP v platném znění lze konstatovat, že záměr je akceptovatelný.
Posuzovaný záměr nebude mít nepřípustné nepříznivé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Životní
prostředí jako celek tedy nebude ovlivněno nad únosnou míru.
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ČÁST VII.
(NÁVRH STANOVISKA)
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Č.j.:
Vyřizuje:
tel.:
fax:
e-mail:
datum:

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.

Název záměru
I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a I/42 VMO Brno Rokytova

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Záměr představuje vybudování dvou úseků Velkého městského okruhu (VMO) Brno, a to v rozsahu VMO
Tomkovo náměstí a VMO Rokytova. První část VMO je vedena v trase stávajícího silnice I/42 od vyústění z
Husovického tunelu po ulici Karlovu, druhá část je vedena převážně na mostním objektu mimo trasy
stávajících silnic a je ukončena na ulici Rokytova.
Délka celého záměru je 1 249 m.
Součástí záměru jsou následující 2 úseky VMO Brno.

VMO Tomkovo náměstí
•

silnice I/42 – kategorie MS 24,00, návrhová rychlost 60 km/hod, km 0,000 – 0,680, délka 680 m

•

mimoúrovňová křižovatka (MÚK) na Tomkově náměstí (všesměrné napojení VMO, ulice Dukelská
třída a ulice Provazníkova)

•

odsunutá ulice Provazníkova v kategorii MS 9/50

•

mostní objekt přes řeku Svitava

•

víceúčelová lávka přes řeku Svitavu (přechod pěších a cyklistů, převedení přeložek inženýrských
sítí)

•

mimoúrovňové křížení VMO s Karlovou ulicí (není umožněno všesměrné napojení)

VMO Rokytova
•

silnice I/42 – kategorie MS4d 20,00, návrhová rychlost 60 km/hod, km 0,680 – 1,249, délka 569 m
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•

mostní estakáda v délce 515 m

•

napojení ulice Rokytova (část větví budoucí MÚK Rokytova, která je součástí dalšího úseku VMO
Vinohrady)

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:
správní obec s rozšířenou působností:
obec:
katastrální území:

4.

Jihomoravský
Brno
Brno
Husovice
Maloměřice
Židenice

Obchodní firma oznamovatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

5.

IČ oznamovatele
659 93 390

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele
Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 – Nusle

7.

Oprávněný zástupce oznamovatele
ng. Robert Nedbálek
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
tel.: + 420 549 133 432
email: robert.nedbalek@rsd.cz

II.

PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1.

Dokumentace
Zpracovatel:

Mgr. Tomáš ŠIKULA,
HBH Projekt spol. s r.o., Brno-Královo Pole, Ponava, Kabátníkova 216/5

3.

Číslo autorizace:

81390/ENV/16

Datum zveřejnění:

25.9.2017

Posudek
Zpracovatel:

Ing. Pavel Cetl,
Demlova 24, 613 00 Brno

Číslo autorizace:

46325/ENV/06 (osvědčení č. 1713/209/OPVŽP/97)
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Datum předložení:

4.

5.1. 2018

Veřejné projednání
Místo:
Datum:
Čas:

5.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Předmětný záměr podléhá procesu podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon) na základě skutečnosti, že spadá do kategorie I
dle přílohy č.1 zmíněného zákona.
Proces posuzování vlivu na životní prostředí ve věci záměru "I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a I/42 VMO
Brno Rokytova" byl zahájen po předložení příslušné dokumentace. Její zveřejnění bylo oznámeno dne
25.9.2017.
Zpracováním posudku byl pověřen Ing. Pavel Cetl, Demlova 24, 613 00 Brno.
Dokumentace byla zveřejněna a předložena dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným celkům, v úplném souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb.
Zpracovaný posudek byl řádně zveřejněn dopisem ze dne ………. zn. …………… a zainteresované subjekty a
veřejnost byla vyzvána k podávání připomínek v zákonné lhůtě.
Vlivy záměru "I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a I/42 VMO Brno Rokytova" na životní prostředí byly
posouzeny ze všech podstatných hledisek.
Podrobně jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného projednání č.j.: ……… ze
dne ………

6.
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela
zahrnuta
Vyjádření k dokumentaci:
1.1.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, oddělení technické
ochrany životního prostředí a oddělení vodního a lesního hospodářství ze dne
23.10.2017, č. j. JMK 152604/2017

1.2.

Magistrát města Brna, č.j. průvodního dopisu MMB/0394460/2017/Zah ze dne
30.10.2017:
•

odbor životního prostředí, č.j. MMB/0437232/2017/Zah, ze dne 27.10.2017,

•

odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č.j. MMB/0428653/2017, ze
dne 23.10.2017,

•

odboru územního plánování a rozvoje, č. j. MMB/0427953/2017/Kep, ze dne
23.10.2017,

1.3.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 01.11.2017,
č. j. KHSJM 57034/2017/BM/HOK

1.4.

Jihomoravský kraj ze dne 30.10.2017, č. j. JMK 155439/2017

1.5.

Česká inspekce životního prostředí - oblastního inspektorátu Brno ze dne 24.10.2017,
zn. ČIŽP/47/2017/2475

1.6.

Statutární město Brno, Městská část Brno-Maloměřice a Obřany, ze dne 17.10.2017, č.
j. 04931/17
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III.

HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1.

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z
hlediska jejich velikosti a významnosti

Záměr byl posouzen z pohledu ovlivnění životního prostředí s použitím současných metod posuzování vlivů
staveb tohoto druhu na životní prostředí. Byly posouzeny jednotlivé výstupy z výstavby i provozu záměru
do životního prostředí a na charakter okolní krajiny, včetně její současné environmentální zátěže.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí se jedná o záměr měnící stávající dopravní infrastrukturu,
záměr je uskutečňován na převážně ploše antropogenně pozměněné předchozím mnohaletým využitím
(jako komunikace i průmyslový areál).
Záměr spočívá ve vybudování dvou úseků Velkého městského okruhu (VMO) Brno, a to v rozsahu VMO
Tomkovo náměstí a VMO Rokytova. První část VMO je vedena v trase stávajícího silnice I/42 od vyústění z
Husovického tunelu po ulici Karlovu, druhá část je vedena převážně na mostním objektu mimo trasy
stávajících silnic a je ukončena na ulici Rokytova. Délka celého záměru je 1 249 m.
Realizace záměru bude mít positivní vliv na životní prostředí, spočívající především ve snížení stávající
zátěže emisemi škodlivin do ovzduší i hlukových emisí.
V rámci dokumentace byla navržena opatření pro snížení těchto emisí a jejich dopad na okolí záměru byl
vyhodnocen hlukovou a rozptylovou studií. Výsledky studií nepředpokládají vznik nových nadlimitních
stavů, mírně negativně je hodnocen zábor ploch ZPF a zeleně.
Na základě údajů uvedených v dokumentaci a doprovodných studií a na základě vlastního šetření
pokládáme za realizovatelnou navrženou variantu zahrnující "I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a I/42 VMO
Brno Rokytova" v rozsahu popsaném v předmětné dokumentaci za přípustnou.

2.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí

Technické řešení odpovídá způsobu a postupům uplatňovaným při výrobě v obdobných provozech v jiných
dopravních stavbách obdobného rozsahu.

3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vycházející z procesu posuzování vlivů
na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí pro fázi realizace a provozu záměru.

4.

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

V rámci dokumentace byla předložena pouze 1 aktivní varianta.
Varianta navrhovaného řešení byla z hlediska vlivu na životní prostředí vyhodnocena jako přípustná, neboť
její negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou oproti stávající situaci příznivější,
zpracovatel posudku s tímto závěrem souhlasí, souhlas podmiňuje splněním dále uvedených podmínek.

5.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku

Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru "I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a I/42 VMO Brno Rokytova" na
životní prostředí, která jsou předmětem řešení posudku o vlivech uvedeného záměru na životní prostředí a
vyjádření k tomuto posudku jsou vypořádána v tomto stanovisku příslušného úřadu k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí, resp. v rámci podmínek tohoto stanoviska.
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Všechna obdržená vyjádření jsou archivována u Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

6.

Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru

Na základě „dokumentace“, „posudku“, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací vydává
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru
"I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a I/42 VMO Brno Rokytova"
v rozsahu:
Dvou úseků Velkého městského okruhu (VMO) Brno - VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova. První část
VMO je vedena v trase stávajícího silnice I/42 od vyústění z Husovického tunelu po ulici Karlovu, druhá
část je vedena převážně na mostním objektu mimo trasy stávajících silnic a je ukončena na ulici Rokytova.
Délka celého záměru je 1 249 m.
Součástí záměru jsou následující 2 úseky VMO Brno:

VMO Tomkovo náměstí
•

silnice I/42 – kategorie MS 24,00, návrhová rychlost 60 km/hod, km 0,000 – 0,680, délka 680 m

•

mimoúrovňová křižovatka (MÚK) na Tomkově náměstí (všesměrné napojení VMO, ulice Dukelská
třída a ulice Provazníkova)

•

odsunutá ulice Provazníkova v kategorii MS 9/50

•

mostní objekt přes řeku Svitava

•

víceúčelová lávka přes řeku Svitavu (přechod pěších a cyklistů, převedení přeložek inženýrských
sítí)

•

mimoúrovňové křížení VMO s Karlovou ulicí (není umožněno všesměrné napojení)

VMO Rokytova
•

silnice I/42 – kategorie MS4d 20,00, návrhová rychlost 60 km/hod, km 0,680 – 1,249, délka 569 m

•

mostní estakáda v délce 515 m

•

napojení ulice Rokytova (část větví budoucí MÚK Rokytova, která je součástí dalšího úseku VMO
Vinohrady)

Podmínky souhlasného stanoviska:
Níže uvedený návrh opatření sumarizuje doporučení uvedená v dokumentaci, doporučení vzešlá z
vyhodnocení došlých vyjádření k oznámení a dokumentaci záměru v rámci posudku a doporučení, vzešlá z
vyhodnocení průběhu veřejného projednání:

v dalších fázích přípravy projektu
•

V rámci dalšího stupně projektové přípravy navrhnout a v rámci výstavby realizovat protihluková
opatření navržená ve hlukové studii – u objektů Valchařská 6, Kaloudova 11 – 3. patro.

•

Postup stavebních prací bude navržen tak aby byly minimalizována vlastní doba výstavby záměru.

•

Plán organizace výstavby (dále jen „POV") bude navržen tak, aby nedocházelo k nadměrnému
obtěžování zejména přilehlé obytné zástavby emisemi, zpracovat odpovídající soubor technickoorganizačních opatření. V rámci POV budou stanoveny a projednány přepravní trasy k minimalizaci
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dopravní zátěže stávajících komunikací v dotčeném území a negativní vlivy na obyvatelstvo. V
maximální míře bude využívána trasa budované komunikace jako přepravní trasy a tyto trasy
nesmí zasahovat do souvisle obydlených zón.
•

Harmonogram stavebních prací bude zvolen tak, aby práce s možnými dopady na životní prostředí
byly prováděny v době vegetačního klidu, případně dle pokynů osoby provádějící biologický dozor.

•

V rámci organizace výstavby, budou vyžadovány podmínky pro zhotovitele na provádění
stavebních prací:

ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti:
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke
znečišťování ploch a komunikací (zemina, bet. směs). V případě odvozu suti je suť při
nakládání na auta třeba zvlhčit kropením. Případné znečištění komunikací musí být
okamžitě odstraňováno. Na staveništi – u výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro
mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby.
ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem:
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a
předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování
stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět
pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. Při demolicích
používat prachové zástěny, uzavřené shozy a kropením snížit únik prachů do okolí.
•

V rámci další přípravy stavby bude navržen a s příslušným orgánem ochrany ovzduší projednán
návrh monitoringu kvality ovzduší sloužícího pro zhodnocení přínosu stavby. Monitoring bude
zahrnovat kampaňovité autorizované měření kvality ovzduší (PM10, PM2,5, NO2, B(a)P a benzenu)
před započetím vlastních stavebních prací a po komplexní realizaci stavby. Návrh monitoringu bude
vycházet z metodiky „Monitoring vlivu pozemních komunikací na životní prostředí“ (Ministerstvo
dopravy, Praha 2014), pro zjišťování kvality ovzduší mohou být využity i data ze stanice imisního
monitoringu Brno – Svatoplukova.

•

V rámci dokumentace pro stavební povolení bude doložena podrobná bilance odpadů zahrnující
nevzniklé, využité a produkované odpady z výstavby.

•

V rámci prováděcí projektové dokumentace bude navrženo zabezpečení svahové nestability –
sklaní stěny při výjezdu z tunelu (Kohoutova) tak aby byl vyloučen pád kamenů či skalních bloků
na komunikaci a přilehlé chodníky.

•

Systém odvodnění komunikace před zaústěním SO 305 bude vybaven havarijním uzávěrem.

•

V rámci dalšího stupně projektové přípravy bude s OVLHZ MMB projednáno zabezpečení
odvodnění mostu SO 251 proti možné kontaminaci podzemních vod vsakovanými srážkovými
vodami nebo bude navržen jiný způsob odvedení srážkových vod.

•

V dalším stupni řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude předložená dokumentace obsahovat návrh
protihlukových opatření (výměna oken, nucené větrání atd.) na nadlimitně hlukově zatížených
objektech v okolí ramp v ul. Karlova tak, aby bylo zajištěno maximální možné snížení hlukové
zátěže z provozu dopravy v obytné zástavbě, která je hlukem dlouhodobě nadlimitně zatížená,
bude významně zatížená hlukem ze stavební činnosti a nadlimitní hluková zátěž se předpokládá i
po realizaci předmětné stavby.

•

Křižovatková větev dopravního napojení ulice Kulkova na VMO ze směru tunel Vinohrady Tomkovo náměstí bude zahrnuto a posouzeno v rámci dokumentace na záměr "Silnice I/42 Brno
VMO v úseku tunel Vinohrady - D1".
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ve fázi realizace:
•

Minimalizovat vlivy na dopravní provoz na veřejných komunikacích — využívat účelové
komunikace, vjezdy a výjezdy ze staveniště volit tak, aby byl co nejméně omezen provoz na
komunikacích,

•

Postup stavebních prací bude navržen tak aby byly minimalizována vlastní doba výstavby záměru.

•

Stavební práce budou projektovány podle zásad efektivního stavebního provozu. Procesy budou
navrhovány tak, aby byla minimalizována produkce částic polétavého prachu, např. umístit výjezd
ze staveniště, přístupovou cestu, skladovací plochy, skládku sypkých materiálů, parkování a
obratiště strojů a vozidel tak, aby byly minimalizovány pojezdy po nezpevněné ploše stavby a aby
byl v maximální možné míře redukován vliv na nejbližší chráněnou zástavbu -optimalizovat výběr
strojní techniky (dle velikosti, výkonu strojů, počtu a součinnost v rámci jednoho pracovního dne),

•

Minimalizovat vlivy na dopravní provoz na veřejných komunikacích — využívat účelové
komunikace, vjezdy a výjezdy ze staveniště volit tak, aby byl co nejméně omezen provoz na
komunikacích,

•

Skrývku půdy a zemní práce provádět postupně v závislosti na výstavbě objektů tak, aby se
neodkrýval celý povrch najednou a minimalizoval se tak zdroj prachu.

•

Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; při terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál byl vlhký, respektive
aby byl zkrápěn.

•

Dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru
staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti.

•

Po dobu výstavby bude důsledně dodržována zásada čištění vozidel vyjíždějících na vozovku. Pro
tyto účely budou používány vibrační rohože, vodní lázně s tlakovým čištěním nebo kombinace
omytí a přejezdů přes retardéry.

•

Znečištěné komunikace v okolí staveniště, budou pravidelně čištěny, a to v závěru dne po
ukončení prací, respektive odjezdu strojních zařízení a nákladních vozů, a to minimálně jednou za
24 hodin. V intravilánu je nutné čistit veřejné komunikace průběžně po znečištění.

•

V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních mechanismů s vysokým
výkonem, respektive s vysokou emisí škodlivin.

•

Systém odvodnění komunikace před zaústěním SO 305 bude vybaven havarijním uzávěrem.

•

V rámci dalšího stupně projektové přípravy bude s OVLHZ MMB projednáno zabezpečení
odvodnění mostu SO 251 proti možné kontaminaci podzemních vod vsakovanými srážkovými
vodami nebo bude navržen jiný způsob odvedení srážkových vod.

•

Větve kanalizace pro odvod dešťových vod do toku řeky Svitavy budou osazeny lapače nečistot
spojené s odlučovači ropných látek.

•

Před zahájením prací v prostoru navrženého záměru bude zajištěn biologický dozor, prováděný
odborně způsobilou osobou, v souladu s § 5 odst. 3 a § 5a odst. 1 zákona o ochraně přírody, který
bude provádět dohled po celou dobu výstavby tak aby byly minimalizovány dopady na zájmy
ochrany přírody. Dozor bude zaznamenán do stavebního deníku jeho pokyny budou respektovány.

•

Biologický dozor, bude v rámci realizace záměru kontrolovat a zajišťovat provádění činností
zajišťujících ochranu přírody (likvidace invazních druhů rostlin, provádění aktuálních průzkumů,
zjišťování aktuální přítomnosti chráněných, nebo významných druhů, opatření proti vnikání volně
žijících živočichů do prostoru staveniště, transfery druhů z prostoru staveniště)

•

Kácení dřevin a odstranění jiné vegetace (zejména na plochách zahrádkářských kolonií) provádět
mimo období rozmnožování ptáků a netopýrů (září – únor). Pokácené stromy nechat na lokalitě
v klidu 2 dny (pro případný únik dutinových druhů do náhradního krytu).
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•

Pro dutinově hnízdící ptáky (zejména v biotopu zahrádkářských kolonií) instalovat vhodné hnízdní
budky (zejména pro lejsky šedé a krutihlavy obecné, popřípadě pro rehky zahradní).

•

Jako náhradní výsadbu za kácené dřeviny vybrat původní a stanovištně odpovídající druhy.

•

Realizovat dosadby zeleně pro stavbu I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí v rozsahu projektové
dokumentace stavební objekt 801 Vegetační úpravy v celkem 17 lokalitách s výsadbou:
listnaté stromy: 104 ks
listnaté keře: 3 810 ks
popínavé dřeviny: 300 ks

•

Realizovat dosadby zeleně pro stavbu I/42 VMO Brno Rokytova v rozsahu projektové dokumentace
stavební objekt 851 Vegetační úpravy v celkem 7 lokalitách s výsadbou:
listnaté stromy: 23 ks
jehličnaté stromy: 12 ks
listnaté keře: 1 403 ks

•

Před zahájením terénních prací (demolic a kácení) realizovat monitoring netopýrů

•

Provést úpravu povrchu protihlukových stěn mostů přes Svitavu proti nalétávání ptáků, které je v
souladu s platnými předpisy a metodickými doporučeními (např. TP104)

•

Během realizace provést monitoring rozvoje neofytů a dalších invazních druhů rostlin a zajistit
jejich případnou likvidaci

•

Stavební dvory a skládky deponie a další plochy využívané v souvislosti s výstavbou nebudou
umisťovány do vymezených ploch Územního systému ekologické stability.

ve fázi provozu:
•

Po realizaci předmětného záměru bude pro ověření předpokladů hlukové studie provedeno
kontrolního měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb na místech, která budou
odsouhlasena příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

•

Provádět pravidelné údržby a technické prohlídky technologického zařízení včetně čištění a kontrol
systému pro odvedení srážkových vod.

•

Provádět pravidelné čištění povrchu komunikace.

•

Bude pokračováno v monitoringu kvality ovzduší sloužícího pro zhodnocení přínosu stavby dle
schváleného rozsahu.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.
Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

Datum zpracování posudku:

5.1.2018

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování posudku:
Ing. Pavel Cetl,
Demlova 24, 613 00 Brno,
tel.: 608 968 368
Číslo autorizace:

46325/ENV/06 (osvědčení č. 1713/209/OPVŽP/97)

Podpis zpracovatele posudku:

....................
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Odborná spolupráce:
Mgr. Edita Ondráčková
Ing. Pavel Koláček, PhD.
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