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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
OFFICE PARK HERŠPICKÁ - BRNO
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb. a slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona a zároveň respektuje "2. Metodický pokyn odboru
posuzování vlivů na životní prostředí MŽP pro zpracování přílohy č. 3 Náležitosti oznámení", publikovaný
ve Věstníku MŽP č. 2/2002.
Oznamovaným záměrem je soubor jedenácti administrativních budov s pronajímatelnými kanc elářskými
plochami „back office“ společností zaměřených na oblast služeb, včet ně center výzkumu a vý voje,
obslužných oddělení, zákaznických center pro vý voj produktů a finančních služeb. Součástí souboru jsou
podzemní parkoviště s kapacitou 1185 osobníc h vozidel a 90 parkovac ích míst při komunikac ích.
Posuzovaná stavba výrobního a skladového areálu spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do
kategorie II, bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včet ně nákupních středisek, o celk ové výměře
2
nad 3000 m zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacíc h stání v součtu
pro celou stavbu. Dle §4 uvedeného zákona proto patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá
posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovac ím řízení podle §7.
Oznamovat elem záměru je společnost CTP Project Invest, spol. s r. o., Central Trade Park D1, 396 01
Humpolec.
Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivec h na životní prostředí a
rizicích vyplý vajíc ích z jeho provoz u. Oznámení je zhotoveno firmou INVES Tprojekt NNC, s.r.o. na základě
objednávky firmy CTP P roject Invest, spol. s r. o.
Zprac ování dokumentace proběhlo v břez nu 2005. P ro z prac ování byly použity podklady poskytnuté
investorem a projektant em, dílčí doplňující informace vyž ádané z pracovat elem oznámení během vlastního
zpracování a údaje získané z průzkumů lokality.
Pro širší veřejnost doporučujeme jako první informaci o záměru shlédnout Část H oznámení, která
obsahuje přílohy a přečíst Část G oznámení, která stručně shrnuje podstatné informace o záměru.
Podrobnější informace jsou pak uvedeny v textu oznámení, který je strukturován v souladu s požadavky
zákona.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
CTP Project Invest, spol. s r. o.,
Cent ral Trade Park D1, 396 01 Humpolec

2. IČ
25179373

3. Sídlo
Cent ral Trade Park D1,
396 01 Humpolec

4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Tomáš Jirků
Cent ral Trade Park D1,
396 01 Humpolec
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název záměru
OFFICE PARK HE RŠPICKÁ - BRNO

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem projektu je komplex jedenácti kancelá řských budov, umístěný na jižním okraji cent ra Brna při
2
ulici Heršpické, snadno dostupný z dálnice na V ídeň a Prahu. Komplex nabídne c elkem až 75 000 m
kanceláří k pronajmut í. Jedná se o administrativní zázemí velkých společností, design centra nebo
regionální podporu aktivit společností, aj.
Administrativní budovy budou projektovány na míru, aby přesně vyhovovaly potřebám společností, které
umísťují s vé provozy v oblasti služeb do České republiky - vč etně center výzkumu a vý voje, obslužných
oddělení, zákaznických center, zkušebních středisek, center pro vý voj produktů a finančníc h služeb.
2

Celková plocha pozemku činí 6, 2 ha, z toho plocha budov činí 12 240 m . Komplex bude vy baven
inženýrskými sítěmi a potřebnými komunikacemi. Součást í komplexu jsou parkovací stání pro cca 90 vozů
a podzemní hromadné garáže pro 1185 os obních vozidel.
Tab.: Zastavěné plochy
Budova A

940 m2

Budova B

1 700 m2

Budova G

1 200 m2

Budova H

1 000 m2

CAFÉ

200 m2

Budova C

1 000 m2

Budova D
Budova E

1 000 m2
1 000 m2

Budova F

1 000 m2

Budova J

1 200 m2

Budova K

1 000 m2

Budova L

1 000 m2

Celkem

12240 m2

B.I.3. Umístění záměru
Kraj Jihomoravský, město Brno, katastrální území Brno - Štýřice.
Výstavba administrativního komplexu je situována do prostoru mezi ulici Heršpickou, železniční těleso
Českých drah a řeku S vratku do sousedst ví obchodního střediska Hornbach. Tato plocha je podle
územního plánu určena městské funkce, občanskou vy bavenost, administrativu a služby, pás území podél
řeky S vratky je vymez en pro městskou zeleň a biokoridor. Uvedenému určení odpovídá záměr výstavby
centra administrativy a služeb a návrh zástavby v plochách městské zeleně s vodními prvky.
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V současnosti není pozemek prakticky nijak využíván. Plocha pro budouc í výstavbu je rovinná.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku:
Obr.1: Um ístění záměru

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem projektu je komplex jedenácti kancelářských budov. Jedná se o kanceláře typu administrativní
zázemí, design centre nebo podpora aktivit společnosti v regionu.
Administrativní budovy jsou projektovány na míru, aby přesně vy hovovaly potřebám společností, které
umísťují s vé provozy v oblasti služeb do České republiky. Podle přání zák azníka lze vybavit podlaží tak,
aby byla vhodná pro operace vyž adující speciální vnitřní vybavení, vč etně antistatických podlahovin,
velkokapacitních datových, záložních a telekomunikač ní systémů, bezpečnostních a protipožárních
systémů, HVAC (klimatizace s vyhříváním a větráním) a automatizovaných systémů řízení vy bavení
budovy (výtahy, klimatizace).
Komplex kanc elářských budov je umístěn v současné době nevyužitém úz emí na jižním okraji centra B rna
při ulici Heršpické. Vzhledem k tomu, že p ůjde o administrativní čili nevý robní areál, nepředpokládáme, že
by stávajíc í užití území v okolí v souvislosti s oznamovaným záměrem mohlo způsobit významnou
kumulaci vlivů na oby vatelst vo nebo životní prostředí.
Realizac í záměru v daném prostoru bude vyloučena realizace případných jiných aktivit obdobných aktivit,
jak je dáno Územním plánem města Brna.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Posuzovaný záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací i dalšími aktuálními územně
plánovacími podklady, zejména projednávaným návrhem změny ÚPmB vy plý vající z přestavby
železničního uzlu Brno a schváleným regulačním plánem Heršpická.
Územním plánem města Brna a konceptem změny ÚpmB, vyplý vající z přestavby ŽUB, je převážná část
řešeného území závazně vy mezena jako návrhové stavební plochy smíšené urbanistické funkce a plochy
pro dopravní stavby, služby a zařízení. Území podél řeky S vratky je vymezeno jako plocha nestavební volná bez stavebního vy užití pro funkci ostatní městské zeleně s vymezeným pásmem biokoridoru.
Podrobnější účel vy užití stavebních ploch je stanoven funkčním typem smíšené plochy obchodu a služeb
/SO/, sloužící k umístění obchodních a servisních provozoven a administrativy, které podstatně neruší
bydlení.
2

Přípustné jsou administrativní budovy, maloobchodní provozovny do velikosti 3000 m prodejní plochy za
předpokladu situování ve víc epodlažním objektu a zajištění parkování v objektu, provozovny stravování,
ubytovací zařízení, řemeslné provozovny, stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické,
školské a sportovní účely, vč. středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit,
zábavní zařízení.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Území výstavby
Řešené úz emí s e nac hází na jižním okraji centra B rna, při ulici Heršpické, mezi S vrateckým nábřež ím a
areálem Hornbac h. Lokalita je at raktivní s vou polohou, blízko historického jádra města a dostupností z
dopravních radiál i MHD.
Celá plocha pro výstavbu je dos ud nezastavěné území, ač je v bezprostřední blízkosti centra města a budí
dojem městské periferie. Součas ný periferní charakter uvozuje sousedst ví náspu železniční trati,
nekultivované Štýřické nábřeží a obslužné a skladové zázemí obchodního centra Hornbach.
Staveniště není v současné době vy užito. Předchozí využití pro stavební dvůr a pomocné objekty ŽS B rno
a.s. bylo zrušeno, veškeré pozemní stavební objekty byly odstraněny.
Staveniště je rovinné, na výškové úrovni 198 – 201 mm, částečně porostlé náletovými dřevinami.

Příprava staveniště a výstavba
Návrh urbanistické koncepce je výsledkem analýzy platné územně plánovac í dokumentace města, z vážení
roz voje jižního cent ra a vlivu přesunu železničního uzlu, vyhodnocení dopravní situace, parkování atd.
Prostorový urbanistický koncept navrhuje výstavbu pěti kancelářských vil podél ulice Heršpické, čtyři vyšší
budovy v pozadí a dvě odlišné budovy v severním segmentu území, poblíž řeky S vratky. Vzhledem
k charakteru lokality nejsou kladeny z vláštní nároky na přípravu staveniště. Výstavba bude prováděna
dodavatelsky (na základě vý běrového řízení), samozřejmým požadavk em na dodavatele prací je
podmínk a respektovat hygienické normy a dodržovat podmínky určené stavebním úřadem. Sociální a
provozní zařízení staveniště budou t vořeny dočasnými stavbami, které budou po dok ončení stavebních
prac í odstraněny. Po dokončení přípravných prac í bude zahájena výstavba areálu, projekt předpokládá
provést ozelenění areálu, s využitím vodních ploch.

Etapizace výstavby
Podle záměrů investora je výstavba roz vržena do 4 časových etap.
Etapa
Etapa I.
Etapa II.
Etapa III.
Etapa IV.
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Provoz
2

Předmětem projektu je komplex jedenácti kancelářských budov. Komplex nabídne celkem až 75 000 m
kanceláří typu „back office“ k pronajmutí, pro zázemí nadnárodních společností. Jedná se o kanceláře typu
administrativní zázemí, design centre nebo podpora aktivit společnosti v regionu.

Pracovní síly
Celkový předpokládaný poč et pracovníků bude znám v dalším stupni projektové dokumentace. Podle
projektované plochy kanceláři, lze však předpokládat cca 6000 zaměstnanců.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín předpokládaného zahájení stavby je v průběhu roku 2005.
Záměrem investora je dostavět celý areál do roku 2009, vz hledem k ranné fázi projektové přípravy vš ak
lze tento termín považ ovat pouz e za orientační.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následujíc í územně samosprávné celky:
Kraj:

Jihomoravský
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerot ínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
tel: 541 651 111
fax: 541 651 209

Obec:

Brno
Úřad Brno - střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
tel.: 542 526 111
fax. 542 526 395

Katastrální území:

Štýřice

B.I.9. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona
93/2004 Sb.
Tato kapitola je doplněna na základě Metodického pokynu odboru posuzování vlivů na život ní prostředí
(věstník MŽP č.2/2002).
Z paramet rů záměru a dle přílohy č.1 zákona č.100/01 Sb. a legislativního výkladu, uvedeného v dopise
OPVŽP MŽP č.j. 645a/OPV ŽP/02 ze dne 15. 5. 2002 je záměr zařazen následně:
Kategorie:

II

Bod:

10.6

Název:

Skladové nebo obchodní komplexy včetně nák upních středisek, o celkové výměře
2
nad 3000 m zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovac ích stání v součtu pro celou stavbu.

Sloupec:

B
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Administrativní centrum bude umístěno na pozemcích v katastrálním území Brno-Štýřice. Celková vým ěra
2
pozemků určených k zastavění, včetně souvisejíc ích komunik ací a zeleně bude činit 62 015 m , z toho
2
2
2
komunikace 19 839 m a vodní plochy 3901 m . Na ozelenění připadá 21 933 m plochy.
Dle výpis u z katastru nemovitostí jsou pouze pozemky č. 206/1, 206/2 souč ástí ZPF.
Tab.: Pozemky ve vztahu k BPEJ
Parcela
206/1
206/2

Výměra (m2)
423
23

BPEJ
25600
25600

Třída ochrany
I. třída ochrany
I. třída ochrany

B.II.2. Odběr a spotřeba vody
Období výstavby
Možnost zásobování vodou po dobu výstavby se bude odvíjet od místních podmínek. Množství odebírané
vody bude záviset na počtu pracovníků při výstavbě a odběru vody pro technologické účely v rámci stavby
a rychlosti stavebních prac í. V této fázi výstavby nebyly ještě řešeny kapacity odběrů a spotřeby vody. O
dodavatelském zabezpečení stavby se rozhodne na základě výběrového řízení.
Firmy, které budou provádět stavební práce, zajistí sociální zařízení staveniště doč asnými stavbami
(buňkami), které budou po dokončení stavebních prací odstraněny. Povinnost í stavebních firem bude
zajistit chemické WC pro s vé pracovníky. Voda k pití a pro stavební účely v období výstavby se bude
odebírat ze stávajícího vodovodního řadu DN 200 v ul. Heršpické, a to buď staveništními přípojkami vody
nebo s vy užitím přípojek pro budovy. Pitná voda může být také na staveniště dovážena balená.
Období provozu
V řešeném území jsou vedeny tři vodovodní řady, z nichž dva jsou ve správě Brněnských vodovodů a
kanalizací, a.s. Jedná se o vodovodní řad DN 600, vedený podél řeky S vratky a vodovodní řad DN 200
vedený podél ulice Heršpické, napojený na vodovod DN 600. Třetí vodovodní řad DN 150 je uložený
podél komunikace v ulici Pražákova, mezi železniční trat í a zásobovacím dvorem obchodního centra
HORNBA CH. Tent o vodovod byl vybudován v roce 1999, dosud není předán do správy BVK. Zájmová
lokalita je zásobována pitnou vodou z vodojemu Holé Hory, jehož max. hladina je na úrovni 272,50 m n.m.
V lokalitě bude nutno z provozních důvodů propojit stávající vodovod DN 200 s vodovodem DN 150, ze
kterého není v současné době dostatečný odběr a voda v tomto vodovodu nemá dostatečnou obměnu.
Stávající vodovody a nové propojení bude sloužit jako zdroj pitné vody a pro zajištění vnější požární vody
z nově navržených podzemních hy drantů pro připravované objekty. Každý objekt má samostatnou
vodovodní přípojku, ukončenou ve vodoměrné komoře, ze které je proveden vnitřní vodovodní roz vod.
Potřebné množst ví pitné vody bude stanoveno v dalším stupni PD po dopřesnění zadání investorem, níže
uvádíme pouze jeho odhad.
Předpokládaný počet zaměstnanců je cca 6000 osob. Celková denní potřeba pitné vody bude cca 360
3
-1
3
m .den . Roční potřeba vody (uvažuje se s provozem 220 dnů v roce) bude cca 79.000 m . Do výpočtu
-1
potřeby pitné vody pro jednoho zam ěstnance (60 l.den ) je zahrnuta voda pro výdejny jídel a voda na
3
-1
zabezpeč ení úklidových prací. Odhad potřeby vody pro budouc í kavárnu je cca 0,6 m .den .
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Provozní voda
V posuzovaném objektu nebude vý robní činnost, která by vyžadovala odběr provozní vody, kromě potřeby
pro úklidové práce.
2

V zájmové lokalit ě se připravuje vybudování vodních prvků – vodní plochy o celkové rozloze cca 4.400 m .
Vodní prvky budou zásobovány vodou z nově vy budovaných studní, zřízených v blízkosti vodní plochy.
Zásobování vodních prvků vodou z řeky S vratky není vhodné s ohledem na kolísající k valitu vody
v průběhu roku. Zásobování vodou z veřejného vodovodního řadu se jeví jako neekonomické.
Počet, hloubka a konstrukce studní bude stanovena až na základ ě hydrogeologického průzkumu v lokalitě.
Voda ze studní bude použ ívána jednak na doplňování vý paru z vodní hladiny, dále na dopl ňování vody,
spotřebované vegetac í, vysazenou ve vodní ploše, a také na případné ztráty při technologii čištění vody
(praní filtrů, čištění ploc h,...). Ze studní bude odebírána rovněž voda na údržbu zeleně. Obvykle se uvažuje
3
-1
10 m .ha .
Požární voda
Stávající vodovody a nové propojení bude sloužit jako z droj vody pro zajištění požární vody z nově
navržených podzemních hydrantů pro připravované objekty. Každý objekt má samostatnou vodovodní
přípojku.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje
Oznamovaný záměr je areál administrativních kancelářských budov, tedy objektů nevýrobní povahy.
Spotřeba surovin pro jejich provoz je relativně nízká. Lze uvažovat spotřebu kancelářských potřeb,
zejména papíry a materiály k provádění vazby, spotřební materiál kopírovacích stroj ů (např. tonery,
inkousty) a záznamová média (diskety, CD ROM a dalš í), úklidové prostředky.
V menš ím objemu pak budou spotřebovávány materiály při vybavování kanceláří novými zařízeními, či při
obnově vý početní tec hniky (počítače, spojovac í mat eriál, vodiče a další drobný elektrotechnický materiál
ap.). Dále bude do areálu dováženo zboží jako periferní zařízení k poč ítačům (tiskárny, monitory,
klávesnice apod.).
Pro stravování zaměstnanců se předpokládá dovoz hot ových jídel, balená pitná voda a dalš í nápoje do
nápojových automatů.

Energetické zdroje
Elektrická energie
Elektrická energie bude spotřebovávána jednak přímo provozem kanc eláří (výpočetní technika, os větlení
chodeb a kanceláří, ap.), klimatizaci kanceláří (výrobníky chladu, ventilátory ap.), pro veřejné os větlení
areálu (74 ks venkovních s vítidel).
Pro zabezpečení napájení objektů elektrickou energií bude v každém objektu instalována samostatná
transformovna 22/0,4kV, 1x nebo 2x 630kVA, budou provedeny roz vody VN a související přeložky a
úpravy v distribuční síti VN. Počet odběrných míst není v současné době ujasněn, dle předběžné
energetické bilance se bude celkem jednat o následujíc í:
Požadované hodnoty el. přík onu :
-

Instalovaný přík on (vš ech objektů) :

Pi

=

12 892,50 kW

-

Soudobý výkon (všech objektů)

:

Ps

=

8 382,50 kW

-

Maximální soudobý výkon území

:

Ps max

=

6 287,00 kW

-

Současnost (celková)

:

0,5
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Slaboproudé rozvody
V rámci slaboproudu budou vy budovány v růz ných objektech (tak jak budou postupně budovány) různé
druhy sdělovac ích a zabezpečovacích roz vodů (např. elektrická požární signalizace, elektrická
zabezpeč ovací signalizac e, kamerový systém CCTV, sdělovac í roz vody telefonní, datové, případně i
areálový rozhlas 100V, televizní roz vod S TA ). Některé s těchto roz vodů budou budovány nezávisle v rámci
jednotlivých objektů, jiné bude výhodné budovat se společ nou centrální jednotkou a s páteřními roz vody
v areálu (navrhuje se devítiot vorový kabelovod „multikanál“, který je tvo řen plastovými t várnic emi, které je
možné ukládat přímo do výkopů).
Tepelná energi e
Řešené území, resp. navržené objekty, budou c eloročně zás obovány teplem pro vytápění, větrání a ohřev
teplé užitkové vody.
Záměr předpokládá využ ít k zabezpečení tepelné energie samostatných domovních teplovodních kotelen
na spalování zemního plynu (viz níže). Přesto je alternativně uvažováno zásobování teplem z centrálního
zdroje tepla (CZT). Napojení areálu na CZT je značně problematické. Jednak je místo pro napojení na
horkovod je značně vzdáleno (nejbližší možnost připojení je hork ovod při ulici Strážní, vzdálený cca 500 m
od plánované zástavby) a dále provedení přípojky kříž í množst ví inženýrských sít í. Technická a
ekonomická reálnost napojení zástavby v řešeném území na cent rální zdroj vytápění bude prověřena
v dokumentaci k územnímu řízení. Pro potřeby oznámení se uvažuje se zabezpečením tepla vlastními
plynovými kotelnami.
Zemní plyn
Nejvýznamnějším odběratelem plynu budou teplovodní kotelny pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody
umístěné v jednotlivých objektech. Mimo ně budou pravděpodobně v některých objektech umístěny také
drobné plynové spotřebiče (sporáky, vařiče apod. ). Jejich spotřeba vš ak bude v celkovém součtu málo
významná.
Tab.: Spotřeba zemního plynu:
Budova

výkon kotelny

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
celkem

1 350
1 350
880
880
880
880
520
500
520
500
520
3 495

spotřeba plynu
3

m .h-1

m3.rok-1

150
150
98
98
98
98
58
55
58
56
58
976

260 000
260 000
170 000
170 000
170 000
170 000
100 000
96 000
100 000
96 000
100 000
1 692 000

Plyn bude odebírán z veřejné roz vodné sítě.
Pohonné hmoty
Lze uvažovat nevelkou spotřebu pohonných hmot pro provoz drobné techniky sloužící k údržbě areálu
(sekání trávy, odhrnování sněhu ap.).
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období výstavby
Nároky na dopravní infrastrukturu v průběhu výstavby vy plý vají zejména z nutnosti dopravit na místo
určení stavební stroje a stavební materiál. Charakter území nevy volá potřebu hrubých terénních úprav, s
výjimkou zakládání budov. P odrobná bilance z emních prac í však nebyla v době zpracování tohoto
oznámení známa. Při uvážení špičkové denní dopravy cca 100 tun stavebního nebo konstrukčního
materiálu je možno očekávat do 30 přijíž dějících a stejný poč et odjíždějíc ích vozidel denně (nalož ení je
uvažováno cca 3 tuny).
V první etapě výstavby areálu se uvažuje se zprovozněním budov J, K a L a výstavbou východní části
ulice Vodařské a dostavba ulice Praž ákovy, až ke křižovatce s ulicí Vodařskou. By bylo vhodné již v této
etapě zrealizovat napojení ulice Vodařské na ulici Heršpickou, i když pro provoz areálu není toto napojení
podmínk ou. V první etapě budou také realizovány účelové komunikace napojujíc í budovy J, K a L na ulici
Vodařskou a severní obslužnou komunikaci areálu Hornbach.
V druhé etapě budou dopravně napojeny na ulici Praž ákovu budovy C, D, E a F.
Ve třetí et apě budou realiz ovány bloky G a H a s nimi i účelové komunikac e, které tyto stavby napojí na
ulici Vodařskou.
Poslední etapou je realiz ace budov A a B. Tyto budovy budou dopravně napojeny na severní prodloužení
ulice Pražákovy od křižovatky s ulicí Vodařskou.
Období provozu
Navrhovaný areál je s vými komunikacemi napojen na ulici Heršpickou, ulici P ražákovu a úč elovou
komunikaci v severní části areálu Hornbach.
Základní komunikační systém areálu je založ en na rastrovém us pořádání komunik ací, doplňujících
stávající stav. Současný stav je v návrhu doplněn hlavními komunikacemi funkční třídy C2 v kategorii MO
9,0. Hlavní komunikační systém je t vořen prodloužením stávajíc í ulice Pražákovy s everním sm ěrem k toku
řeky S vratky a spojnicí mezi ulic í Heršpickou a prodlouženou ulicí Pražákovou – etapa výstavby ulice
Vodařské.
Ulice Pražákova je navržena v k ategorii MO 9,0 s rozšířením o pruhy pro podélné stání na obou stranách
komunikace. Stavební úpravy stávající ulice jsou započaty za křižovatkou s obslužnou komunikac í v
severní části areálu Hornbach. V šířce MO 9,0 je ulice navržena až k e křižovatce s nově budovanou ulicí
Vodařskou.
Na ulici Pražákovu js ou napojeny dva vjezdy do podzemních garáž í navrhovaných objektů C, D, E a F. V
návrhu ulice Pražákova pokračuje dál severním směrem za křižovatkou s ulicí V odařskou avšak v této
části se mění jak funkční třída na C3, tak i kategorie na MO 7,0 s přidaným pruhem pro podélné stání na
východní straně ulice a vjezdem do podzemních garáž í pod objektů A a B na straně západní.
V návrhu se počít á i s rezervou pro provizorní dopravní připojení zařízení staveniště ŽUB v s everní části
řešeného území – stávající provizorní příjezd k objektu opravárenského závodu ČSAD a objektům ČD.
Ulice Vodařská (funkční třída C2, kategorie MO 9,0) je napojena pomoc í stykové křižovatky na ulici
Herš pickou samotnými vy řazovac ími a zařazovacími pruhy. Počít á se pouze s možností pravého
odbočení, podrobněji – viz obrázek.
Navrhované budovy jsou dopravně obslouženy buď přímo z ulice Pražákovy, nebo z ulice Vodařské
pomoc í zklidněných účelových komunikac í, na které jsou napojeny vjezdy do podzemních garáž í. Pro
krátkodobé stání jsou určena parkovac í místa podél ulice Pražákovy.
V navrž eném areálu je umožněn pohy b pěších po samostatných chodníc ích podél hlavních komunikací a
po zklidněných účelových komunikac ích určených i pro příjez d k objektům. Naváz ání pěších tras na
stávající je realizováno pomocí přechodů pro chodce (směr s ever – jih), výstavbou nové lávky přes řeku
S vratku a rekonstrukcí stávajícího podchodu ulice Heršpické před silničním mostem přes S vratku.
Propojení areálu s pěšími tras ami kolem řeky S vratky umožní i přístup k tramvajové trase na ulici
Renneské.
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Provoz areálu vy volá rovněž zvýšení individuální automobilové dopravy do území, projekt poč ítá se
vz nikem cca 1300 parkovac ích míst. Příjezdem a odjezdem zák azníků a zaměstnanců areálu dojde t edy k
nárůstu intenzity dopravy na ok olních komunikacích. Uvažujeme-li, obrat na jedno park ovací místo v
průměru čtyři vozidla denně dojde k nárůstu intenzity dopravy celkově o 5200 vozidel denně. V naprosté
většině půjde o vozidla lehká. Pro zásobování areálu lze očekávat do 10 nákladních vozidel denně.
Doprava bude rozdělena do všech směrů, převažujícím však bude zřejmě směr k městskému centru po
ulici Heršpická. V následující tabulce jsou uvedeny stávajíc í intenzity dopravy na okolních komunikacích
stanovené na základě sčítání dopravy z roku 2003 a očekávané intenzity, stanovené na základě výše
uvedených předpokladů.
Tab.: denní intenzita dopravy
stávající

očekávaná

rozdíl [%]

celkově

těžká vozidla celkově

Heršpická

41 000

4 100

46 200

těžká vozidla
4 110

+ 12,7

Poř íčí

47 000

4 230

49 600

4 235

+ 5,5

Opuštěná

36 000

3 600

38 000

3 605

+ 5,6

Nejvý raznější nárůst dopravy lze předpokládat vedle vnitroareálové komunikace zejména na ulici
Herš pická při plánovaných výjezdech z areálu. V budoucnosti rovněž na nově budované ulici Pražákova. V
návaznosti na tyto komunikace dojde k nárůstu dopravy rovněž na ulici Poříčí, resp. Opuštěná.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Období výstavby
Během výstavby komplexu OFFICE PARK HERŠP ICKÁ - BRNO nebudou v prostoru staveniště
provozovány žádné bodové zdroje znečištění ovz duš í.
Plocha výstavby bude, předevš ím v průběhu terénních prac í působit jako plošný zdroj znečišťování
ovzduší. Emitovanými škodlivinami budou tuhé znečišťujíc í látky (prach), které se budou dostávat do
vz nosu při výk opových prac ích, manipulac í se sypkými substráty a pojezdu techniky po nezpevněných
plochách. Množst ví emise prachu bude závislé p ředevš ím na aktuální vlhk osti podlož í a manipulovaných
hmot. K emisi prachu bude docházet předevš ím v úvodní etapě výstavby – při vy rovnávk ách terénu.
Celkově ale bude emise prachu srovnatelná se situac í při z emědělském obdělávání, např. orbě, vláčení,
apod.
Dále budou zdrojem škodlivin v průběhu výstavby motory vozidel a mechanismů pohybujíc ích se po ploše
stavby. S ohledem na rozsah stavby předpokládáme maximálně 5 vozidel a mechanismů současně
pracujícíc h na staveništi. Předpokládané emitované množst ví škodlivin je uvedeno v následujíc í tabulce:
tuhé látky
kg/h

SO2
kg/h

NOx
kg/h

CO
kg/h

org. látky
kg/h

0,015

0,002

0,425

0,128

0,052

Jako liniový zdroj bude během výstavby působit automobilová doprava stavebních materiál ů, případně
výkopku, při předpokládané maximální denní intenzitě dopravy 30 přijíždějíc ích a stejný počet odjíždějících
vozidel lze očekávat následujíc í produkci škodlivin:
tuhé látky
kg/km.den

SO2
kg/km.den

NOx
kg/km.den

CO
kg/km.den

org. látky
kg/km.den

0,032

0,002

0,966

0,277

0,100

Období provozu
Vytápění objek tů zemním plynem
Vytápění objektů bude zajištěno vlastními z droji tepla využ ívajíc ím jako palivo zemní plyn z ve řejné s ítě.
Každá z uvažovaných budov bude vy bavena vlastní kotelnou. Předpokládané roční spotřeby plynu jsou
uvedeny v předchozí kapitole. Této spotřebě odpovídá následujíc í produkce škodlivin:
Budova

tuhé látky
kg/rok

SO2
kg/ rok

NOx
kg/ rok

CO
kg/ rok

org. látky
kg/ rok

A

5,2

2,5

499,2

83,2

16,6

B

5,2

2,5

499,2

83,2

16,6

C

3,4

1,6

326,4

54,4

10,9

D

3,4

1,6

326,4

54,4

10,9

E

3,4

1,6

326,4

54,4

10,9

F

3,4

1,6

326,4

54,4

10,9

G

2,0

1,0

192,0

32,0

6,4

H

1,9

0,9

184,3

30,7

6,1

J

2,0

1,0

192,0

32,0

6,4

K
L

1,9
2,0

0,9
1,0

184,3
192,0

30,7
32,0

6,1
6,4

celkem

33,8

16,2

3248,6

541,4

108,3
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Automobilová doprava vyvolaná záměrem
Jako liniový zdroj bude působit osobní automobilová doprava zaměstnanců a návštěvník ů komplexu, dále
bude jako zdroj emis í škodlivin p ůsobit nákladní automobilová doprava vstupních surovin a hotových
vý robků. Při předpokládané intenzitě dopravy osobní dopravy (5 200 příjezdů a odjezdů) a nákladní
dopravy (10 příjezdů a odjezdů) lze očekávat následující denní produkci škodlivin:
tuhé látky
kg/km.den

SO2
kg/km.den

NOx
kg/km.den

CO
kg/km.den

org. látky
kg/km.den

0,005

0,022

0,700

1,915

0,334

Provoz park oviště
Dále budou zdrojem škodlivin podzemní parkoviště v jednotlivých objektech. Emise z těchto prostor budou
odvedeny ventilačním systémem nad střechu budovy. Při celkové k apacitě 1185 parkovacích míst a
průměrné čtyřnásobné obměně na jedno park ovací místo předpokládáme následujíc í celkovou roční
produkci škodlivin:
Budova

tuhé látky
kg/den

SO2
kg/den

NOx
kg/den

CO
kg/den

org. látky
kg/den

Budova A

0,088

1,748

29,633

201,958

32,830

Budova B

0,119

2,351

39,851

271,595

44,150

Budova C

0,068

1,352

22,923

156,228

25,396

Budova D

0,068

1,352

22,923

156,228

25,396

Budova E

0,068

1,352

22,923

156,228

25,396

Budova F

0,068

1,352

22,923

156,228

25,396

Budova G

0,017

0,329

5,580

38,031

6,182

Budova H

0,015

0,301

5,094

34,717

5,644

Budova J
Budova K

0,017
0,015

0,329
0,301

5,580
5,094

38,031
34,717

6,182
5,644

Budova L

0,011

0,225

3,821

26,038

4,233

Celkem

0,554

10,992

186,345

1269,999

206,449

Jako plošný zdroj bude za provozu působit i povrchová parkoviště pro 90 vozidel. Při uvažované obměně
parkujícíc h vozidel 360 denně předpokládáme následujíc í celkovou roční produkci škodlivin:
tuhé látky
kg/den

SO2
kg/den

NOx
kg/den

CO
kg/den

org. látky
kg/den

0,0001

0,0002

0,003

0,021

0,003

B.III.2. Odpadní voda
Odpadní vody splašk ové
V zájmovém území je navržen oddílný kanalizační systém. Splaškové vody ze zájmového území budou
napojeny do kmenové stoky „A“, a to za oddělovací komorou. P řipravované objekty u ul. Heršpické budou
napojeny do nových kanalizačních řadů, odvádějíc ích splaškové odpadní vody do stávající splaškové
kanalizace DN 400, napojené za oddělovac í komorou do kmenové stoky „A“. Ostatní objekty budou
napojeny samostatnými přípojkami přímo do této splaškové kanalizace DN 400, vedené v ul. Pražákově.
Množst ví splaškových vod bude stanoveno v dalš ím stupni P D po dopřesnění zadání investorem. Za
předpokladu že množst ví odpadních vod bude přibližně odpovídat množst ví spotřebované vody pitné bude
3
-1
3
toto množst ví činit cca 360 m .den , tj. cca 79.000 m za rok.
Hodnoty znečištění splaškovýc h odpadních vod přicházejících z objektů do městské kanalizace musí
splňovat požadavky stanovené kanalizačním řádem. Stávající Kanalizační řád města Brna byl schválen
rozhodnutím Magistrátu m ěsta Brna odboru Vodního a lesního hospodářst ví a zemědělst ví č.j. VLHZ –
1690/04 –Te/Dr s platností od 28. 5. 2004 do 31. 12. 2004 (platnost byla prodloužena do 31.3.2005).
Nový kanalizační řád města Brna, bude, dle sdělení pracovníků odboru VLHZ Magistrátu města Brna,
platný od 1.4. 2005, ale není v současnosti zveřejněn.
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Dešťové vody
Nové dešťové kanalizace budou odvádět jednak dešťové vody z nově navrhovaných komunikac í a dále ze
střech objektů. Dešťové stoky budou napojeny do stávající překládané dešťové kanalizace DN 1000,
vedouc í ul. P ražákovou a napojené přímo do řeky S vratky. Zvýšené odt okové množst ví dešťových vod ze
zájmového území bude redukováno jednak pomocí menš ích dešťových zdrží, které budou osazeny na
odtoku dešťových vod ze střech, a dále v připravovaném vodním prvk u, který bude t vořit ok rasné
začlenění území do biok oridoru, plánovaném podél řeky S vratky. V menších retenčních nádržích dojde
jednak k částečné retenci dešťových vod, a dále zde dojde (vy výšeným odtokovým pot rubím oproti
přítokovému) k vy vedení dešťových vod do připravovaného vodního prvku, který bude sloužit jako hlavní
retenční objem pro dešťové vody ze střech objektů. Z menších retenční nádrží bude dešťová voda použita
buď pro údržbu zeleně, nebo bude (po opadnutí přívalovýc h srážek) přečerpána do vodního prvku.
Z vodního prvku budou vybudovány přepadové objekty v takové potřebné výškové úrovni, aby byl vyt vořen
dostatečný retenční objem. Z bez pečnostních přepadů budou dešťové vody při z výšených přívalových
srážkách odváděny do stávající dešťové kanalizace DN 1000 a nebo přímo do řeky S vratky mělkým
povrchovým zářezem.
Kanalizace DN 1000, vedená v ul. Pražákově, umožňuje podle Generelu kmenové stoky „A“ napojení
dešťových vod v množst ví, které odpovídá koeficientu odtoku 0,35. Vyšší množst ví vod je pak nutno
likvidovat jiným způsobem – např. retencemi, vsakem, zpomalením odt oku, apod.
2

Plocha celého areálu, který se plánuje zastavět (od HORNBACHU až po řeku S vratku) je cca 61 737,0 m .

Možné množství odvedených dešťových vod - celý areál
Iintenzita návrhového deště (n = 0,5)

i = 129,0 l/s.ha
2

F [m ]

Ψ

Q [l/s]

Zelené plochy

61.737,00

0,35

278,74

Celkem:

61.737,00

Typ povrchu

278,74

Do stávající stoky DN 1000 je tedy možné napojit dešťové vody v množst ví 278,74 l/s, což bude odpovídat
Generelu kmenové stoky „A“.

B.III.3. Odpady
Základním předpokladem fungujíc ího odpadového hospodářst ví v praxi je vzájemná úzká spolupráce
vš ech zúčastněných a splnění vš ech zákonných a normativních požadavků v oblasti odpadového
hospodářst ví.
Veškeré nakládání s odpady produkovanými při demolici, případné sanaci, výstavbě i v rámci běžného
provozu jednotlivých staveb Office park, Heršpická Brno, případně při havarijních situacích musí být v
souladu zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, s vy hláškou č. 383/ 2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady v platném znění a s vyhláškou Města Brna č.23/2001 o odpadech. Je
třeba zohlednit maximální materiálové, energetické a ekonomické vy užití odpad ů.
Nakládání s odpady produkovanými při případné sanaci, výstavbě i v rámci běžného provozu Office park,
Herš pická Brno, případně při havarijních situacích bude v souladu s Plánem odpadového hospodá řst ví
Jihomoravského kraje.
Ve smyslu §44 zákona 185/2001 Sb., o odpadech je třeba, aby původci odpadu, kteří naplní literu tohoto
paragrafu, zprac ovali v příslušné lhůtě plán odpadového hospodářst ví původce odpadů.
Konkrétní řešení odpadového hospodářst ví Office park, Heršpická Brno je rozděleno na tři základní části:
Období výstavby
Nakládání s odpady a jejich lik vidace bude zajišt ěna smluvně. Ve smyslu §4, písm. p) zákona č.185/2001
Sb., o odpadech v platném znění za nakládání a lik vidaci odpadů, které vzniknou při výstavbě, budou
odpovědné firmy provádějíc í tuto fázi (terénní úpravy, přípravu pozemků, sanace, demolice, výstavbu at d.).
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Zemní práce se budou významně podílet na vzniku odpadů. Tyto odpady budou z části využity v rámci
stavby a z části předány oprávněné osobě.
Obecné podmínky:
• třídit odpady dle jednotlivých druhů (zabránit ředění nebo míšení),
• odpady, které sám nemůže využ ít nebo odstranit převést do vlastnict ví pouze osobě oprávněné,
• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
Standardní postup odstraňování odpadů:
Na staveniště budou umístěny kontejnery (resp. sběrné nádoby) pro shromažďování jednotlivýc h druhů
odpadů, a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny druhem odpadů, který
je urč en pro shromažďování. Lik vidaci odpadů bude provádět firma, nebo víc e firem, mající pro lik vidaci
takovýchto odpadů příslušné oprávnění (dále jen oprávněná osoba).
Nestandardní postup odstraňování odpadů:
Tímto způs obem budou odváženy odpady vznik ajíc í nárazově (mimo předpoklad), které budou odváženy
na základě výz vy. Odpady budou odváženy přímo ke z neškodnění, nebo budou ukládány do kontejnerů,
které budou přistavované na základě výz vy. Odpady budou odváženy po naplnění nádob, nebo tehdy,
bude-li zřejmé, že odpad již nebude vznikat (např. u stavební činnosti po skončení práce nebo její etapy).
Odpady budou předávány oprávněné osobě a odváženy z místa vzniku nebo po naplnění kontejneru přímo
k využití nebo k e zneškodnění. Lik vidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, majíc í pro lik vidaci
takovýchto odpadů příslušné oprávnění (dále jen oprávněná osoba).
Tab.: Předpokládané odpady vzikající při výstavbě
Poř.
č.
1

02 01 03

Kat.
odp.
O

2

03 01 05

O

3

08 01 11

N

4
5
6
7
8
9

13 02 05
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 06
15 01 10

N
O
O
O
O
N

10

15 02 02

N

11
12
13

17 01 01
17 01 02
17 01 03

O
O
O

14

17 01 07

O

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 01
17 04 05
17 04 09
17 04 11
17 05 04
17 06 04
17 08 02

O
O
O
N
O
N
O
O
O
O

25

17 09 03

N

26
27
28
29

20 01 21
20 02 01
20 03 01
20 03 03

N
O
O
O

Kód odpadu
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Název odpadu
Odpady rostlinných pletiv
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod
číslem 03 01 04
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Papírový obal
Plastový obal
Dřevěný obal
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky neuvedené pod
kódem 170106
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi obsahující dehet
Železo a ocel
Kovové odpady znečištěné nebezpečnými látkami
Kabely neuvedené podčíslem 17 04 10
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Izolační materiály neuvedené podčísly 170601 a 170603
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené podčíslem 170801
Jiné stavební a demolič ní odpady (včetně směsných stavebních a demolič ních
odpadů) obsahující nebezpečné látky
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Ulič ní smetky

Způsob
odstranění *
10
1-2
4
4
1
1
1-2
2
4
4
1
1
1
1
1-2
1
1
1
1
1
1
2
4
1
3-4
1
10
2
2

Zak ázk a/Dok ument: C220-04/Z01
Vydání: 01
Strana: 20 z 48

OFFICE PARK HERŠPICKÁ - BRNO
Oznámení záměru

Období provozu
Nakládání a lik vidace odpadů bude zajištěna smluvně.
Ve smyslu §4, písm. p) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění za nakládání a lik vidaci
odpadů, které vz niknou při provozu budou odpovědné firmy jež zde budou provozovat s voji činnost a bude
z jejich činnosti vznikat odpad.
Nakládání a lik vidace odpadů budou zajištěny smluvně a smluvními závazky bude definována odpovědná
firma ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Odpady které budou vznikat v průběhu provozu je možno rozdělit na dvě skupiny:
• odpady vznikající při správě, respektive údržbě vlastních objektů včetně okolních volných ploch,
• odpady vznikající v důsledku aktivit provozovaných v jednotlivých částech objektů uživateli či nájemci.
Odpady ze správy a údržby objektu budou vz nikat při běž ném provozu jako jsou drobné opravy, úklidové
práce, údržba zeleně a výměny spotřebních s oučástek (os větlovac í zdroje, filt ry vzduc hotechniky apod.).
Původcem odpadů budou provozovatelé a správcové objektů. Nakládání s těmito odpady bude spoč ívat v
jejich uložení do příslušných shromaždišť odpadů a následném předání odborným firmám k lik vidaci (nebo
vy užití).
Odpady, které budou vznikat v důsledk u činností jednotlivých uživatelů částí objektů budou vznikat v
závislosti na typu provozovaných činností. Původc em odpadu bude konkrétní uživatel, respektive nájemce.
Nakládání s odpady bude spočívat v jejich shromažďování a následném předání k lik vidaci odborným
firmám. Shromažďování odpadů a předávání k lik vidaci budou zajišťovat původci nebo, na základě
smlouvy, provozovatelé (správcové) objektů.
Standardní postup odstraňování odpadů:
Odpady z provozů budou bez prostředně po s vém vz niku tříděny a předávány k lik vidaci (využití). Lik vidaci
odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro lik vidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění.
Postup bude platit pro téměř všec hny odpady. Sběrné nádoby budou rozmístěny v jednotlivých příslušných
částech buď tak, že budou soustředěny na určených místech, nebo přímo u jednotlivýc h zdrojů odpadů (v
místě vzniku). Jednotlivé druhy odpadu budou odkládány do sběrných nádob označených příslušným
nápisem ukládaného odpadu. Za třídění odpadů a jejich správné ukládání do odpovídajíc ích nádob nese
odpovědnost původce odpadu. Takto vytříděný odpad bude odebírán ze sběrných nádob firmou odborně
způsobilou pro lik vidaci (využití) odpadu.
Nestandardní postup odstraňování odpadů:
Tímto způs obem budou odváženy odpady vznik ajíc í nárazově (mimo předpoklad), které budou odváženy
na základě výz vy. Odpady budou odváženy přímo ke z neškodnění, nebo budou ukládány do kontejnerů,
které budou přistavované na základě výz vy. Odpady budou odváženy po naplnění nádob, nebo tehdy,
bude-li zřejmé, že odpad již nebude vznikat.
Odpady budou odváženy z místa vzniku nebo po naplnění kontejneru přímo k využit í nebo ke zneškodnění
firmou odborně způsobilou pro lik vidaci (vy užití) odpadu.
Tab.: Předpokládané odpady z provozu
Poř.
č.
1

02 01 03

Kat.
odp.
O

2

08 01 11

N

3
4
5
6

13 02 05
13 05 02
15 01 01
15 01 02

N
N
O
O

7

15 01 10

N

8

15 02 02

N

9

15 02 03

O

10

16 01 07

N

Kód odpadu
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Název odpadu
Odpady rostlinných pletiv
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Kaly z odlučovačů oleje a vody
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečiš těné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
neuvedené pod číslem 15 02 02
Olejové filtry

Způsob
odstranění *
10
4
4
6
1
1
4
4
4
4
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Poř.
č.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Kód odpadu
16 01 17
16 01 18
17 02 02
17 02 03
17 04 05
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 21
20 01 25
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 06

Kat.
odp.
O
O
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O
O
O

Název odpadu
Železné kovy
Neželezné kovy
Sklo
Plasty
železo a ocel
Papír a lepenka
Sklo
Biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Jedlý olej a tuk
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Ulič ní smetky
Odpad z čiš tění kanalizace

Způsob
odstranění *
1
1
1
1
1
1
1
10
1
8 - 10
10
2
2
5-6

Období po ukončení provozu
Za nakládání a lik vidaci odpad ů, které vzniknou při provozu budou odpovědné firmy jež budou odpovědné
za fázi ukončení provoz u ve smyslu platné legislativy v oblasti odpadového hos podářst ví.
Nakládání s odpady v rámci ukončení provozu bude v souladu s legislativou platnou v době zahájení této
fáze.

B.III.4. Ostatní
4.1. Hluk
Období výstavby
Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prac í zatíž eno hlukovými imisemi z emních a
stavebníc h strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani
časový harmonogram nasazení však nelze přesně k vantifikovat. Obecně lze říci, že výraznějš í hlukové
zatížení bude na počátku výstavby, a to v době provádění zemních prací. Ek vivalentní hladiny ak ustického
tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních strojů (rypadla, nakladače) dosahovat hodnot až do
90 dB ve vzdálenosti 5 až 10 m, u těžkých nákladních vozidel se tyto hladiny pohybují v pr ůměru v okolí
hodnoty 80 dB v téže vz dálenosti. Celkové hladiny hluk u budou záviset mj. i na k valit ě a údrž bě strojového
parku a budou dány energetickým součtem všech spolupůs obících zdrojů, tj. budou závislé na počtu
zdrojů hluku a jejich časovém nasazení v průběhu dne.
Vztáhnuto na polohu nejbližší obytné zástavby při předpokladu současného nasazení tří mechanismů
(buldozer, nakladač, nákladní automobil) po celý den na okraji staveniště (nejmenš í vz dálenost cca 140
metrů od obytné zástavby) to prakticky znamená, že hladina hluku ze stavby nepřekroč í cca 40 dB.
Hygienický limit pro provádění stavebních prac í je v tomto případě 65 dB.
Období provozu
Převažujícím zdrojem hluku v souvislosti s provozem areálu je automobilová doprava. Podzemní garáže,
jako takové, nejsou považovány za zdroj dopravního hluku. Důvodem je fakt, že hluk vznikající provozem a
pojezdy vozidel uvnitř garáž í je spolehlivě utlumen v interiéru. Za zdroj dopravního hluku jsou tedy
považována pouze nadzemní parkovací místa (celkem 90 stání). Výpočet dopravního hluku byl proveden v
rámci hlukové studie – viz příloha č. 3, výsledky jsou uvedeny v kapitole ČÁS T D I. - Vlivy na hlukovou
situaci.
Realizac í projektovaného areálu, příjezdových komunikac í a parkovacích míst docház í ke z výšení hlukové
zátěže v referenčních bodech, nevznikají však nové nadlimitní situace. S uvážením stávajíc í hlukové
zátěže a charakteru dotčeného území je hluk souvisejíc í s provozem navrhovaného areálu málo
významný.
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Provoz souboru administrativních budov předpokládá rovněž zdroje hluku, ovlivňující venkovní prostor.
Jedná se zejména o zařízení vzduchotechniky a kotelny umístěné v interiéru s vý duchy provedenými nad
střechy objektů.
Nejbližší obytná z ástavba se nacház í ve vz dálenosti min. 140 metrů. Uvaž ujeme běžná zařízení, u kterých
obvykle výrobce garantuje nepřekroč ení LAeq = 55 dB ve vzdálenosti 5 m. V takovém případě lze ve
vz dálenosti 40 m zajištěno noční limit LAeq, T = 40 dB, pro hluk z provozu technologie.

Podíl očekávané t akto vznikající hlukové zátěže je naprosto zanedbat elný vz hledem k dopravně –
hlukovému zatížení celého území.

4.2. Vibrace
Lokálně omezené vibrace mohou vz nikat během výstavby v důsledku činnosti stavebníc h mechanismů a
dopravy nákladními vozidly. Tyto vibrace se běžně projevují pouz e do vzdálenosti několika metrů a to
zcela výjimečně, většinou jsou utlumeny v podlož í na přijat elnou míru již v těsné blízkosti jejich vzniku). Ani
v období výstavby ani v období provozu nebude docházet ke vz niku vibrací, které by mohly jakkoli
negativně ovlivňovat okolí.

4.3. Záření a další fyzikální faktory
Provoz areálu není ani v období výstavby zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického zá ření
případně dalš ích fyzikálních faktorů, které by mohly ovlivňovat oby vatelst vo nebo životní prostředí.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Z hlediska možnosti vzniku havárií není výstavba ani provoz areálu Office Park Heršpická takovým
záměrem, který by sebou nesl významné riziko vyplý vající z používání látek nebo tec hnologií. Při výstavbě
budou použity standardní materiály a standardní stavební postupy.
Vlastní provoz nepředpokládá použ ívání žádných nebezpečných, vysoce hořlavých ani toxických látek.
Provoz podz emních parkovacích ploch je, z hlediska možného vz niku havárií, prakticky srovnatelný s
běžným provozem na pozemních komunikac ích. Možnost vz niku a předevš ím důsledky dopravní nehody
jsou však s ohledem na nízkou pojezdovou rychlost nižší.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.I.1. Územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky,
významné krajinné prvky
Hodnocené území není součástí žádného národního parku a neleží ani v chráněné oblasti. V dosahu
posuzovaného území nejsou vyhlášeny také žádné národní přírodní rezervace a přírodní rezervace ani
jiné kategorie z vláště chráněných území.
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliništ ě, vodní t oky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zák ona orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek. V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zaregistrovány žádné
VKP. VKP ze zákona je vodní tok a údolní niva řeky S vratky.
Popis územního systému ekologické stability ve vymezeném území vycház í z Územního plánu m ěsta Brna
z r.1994, zpracovaný UAD studiem,s.r.o., jeho aktualizovaného stavu z 31.3.2003. V těsné blízkosti
zájmového území probíhá osa regionálního biokoridoru sledující koryto vodního toku řeky S vratky. Území
podél řeky S vratky je územním plánem vymezeno jak o plocha nestavební-volná bez stavebního využití pro
funkci ostatní městské zeleně s vymezeným pásmem biokoridoru. V blízkosti se nacház í lokální
biocentrum 72 Štyřické nábřeží a 70 Bakalovo nábřeží.

C.I.2. Území historického, kulturního nebo archeologického významu, dosavadní užívání
území
Areál Office Parku Heršpická je situován na ploše, která navazuje na stávající zónu do které je
soustředěna řada obchodních a administrativních budov (M-palác, Horbac h, Bauhaus, atd.). Tato plocha je
podle územního plánu vedena jako smíšená plocha centrálního charakteru, tedy odpovídajíc í danému
záměru.
V minulosti byl pozemek využíván jak o stavební dvůr ŽS. v současnosti je opuštěn a není ni udržován. Na
ploše se nenacházejí žádné stavby nebo jiná zaříz ení trvalého charakteru.
Lokalita se nachází na území arc heologických zájmů ve smyslu § 22 odst.2, zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

C.I.3. Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení,
staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území
Hi storický vývoj území
Až do konce 19. století byl v oblasti k.ú. Štýřice pouze kostel, starobrněnský hřbitov a podél ulice Vídeňská
několik domů a kasárna. Na zbý vajícím území byly zahrady, pole, louky a mokřady.
V období mezi dvěma válkami bylo v k.ú. Štýřice vybudováno několik drobných řemeslnických provozoven
a vozovna brněnského dopravního podniku. K výraznějš ímu průmyslovému roz voji území došlo až po 2.
sv. válce.
V současné době patří mezi hlavní podniky provozující průmyslovou výrobu Energetické strojírny Brno,
a.s. na ul. Vídeňská a A via Karoseria Brno, a.s. na ul. Heršpickáspolu s ABB ELSYN s.r.o. zabý vajíc í se
vý robou a mont áží jističů a roz vaděčů, dalšími nájemníky jsou OPL s.r.o., který vy rábí otopná t ělesa, firma
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Tomáš Fröhlich - zpracování betonářské oceli aj. Výrobou pro stavební odvět ví se zabý vají v k.ú. Štýřice
betonárna S TAPPA mix s.r.o. na ulici Heršpická a betonárna P řemysl Veselý, stavební a inženýrská
činnost, s.r.o. na ul. Pražákova, kde je umístěno i zázemí této stavební firmy. Při ulici Pražákova se také
nacház í prodejna stavebnin a rozsáhlý areál - Vojenská ubytovací správa Brno. K významným provozům
v t omto katastrálním území patří dále areál Moravská typografie, a.s. na ulici Heršpická. Jižně od
uvažovaného areálu s e nacházejí velká obchodní a administrativní centra (Bauhaus, Hornbach, Mediahall,
Interspar, M – palác, Brněnské komunikace a.s., Česká pošta, SPT Telecom), velkoobjemové sklady
(Ferona a.s., Cedr, Chepos, BE TA Olomouc) autoservis a pneus ervis Temposervis a při komunikaci
Herš pická několik čerpac ích stanic PHM (OMV, JE T, SHELL). Dotčený areál, situovaný jižně od řeky
S vratky mezi břeclavskou tratí a ul. Heršpická, je již několik let vyklizen pro následnou výstavbu.
Nejbližší zástavbu představují obytné domy při ulici Polní a Renneské (200 m a víc e) třídě nebo přes řeku
na ulici Křídlovická a Poříč í (150 m a víc e). Území stavby, ač blízko centra města, nelze považovat za
hustě os ídlené. A reál sousedí s kolejištěm ČD, silně dopravně zat íženou ulicí Heršpickou a zónou
obchodních domů a služeb.
Dle přílohy č. 11 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.60/2002 Sb. patří katastrální
území Brna mezi oblasti se zhoršenou k valitou ovzduší. Důvodem zařazení je skutečnost, že na části
území docház í k překročení imisního limitu pro zátěž prachem (PM10 ).
V území nelze vyloučit výskyt staré ekologické zátěže. V rámci průzkumu (souvisejíc í s výstavbou
železničního uzlu Brno (A QUA E NVIRO 2004) byla v ok olí území s plánovanou výstavbou Office park
zjištěna kontaminace podzemní vody polyaromatickými uhlovodíky (pravděpodobně tranzitní). Nelze
rovněž vyloučit bodové znečištění půd ropnými látkami nebo těžkými kovy.
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C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo
Záměr je umístěn mezi řeku, železniční trať, frek ventovanou silnici a parkoviště obchodního domu.
V okruhu 200 m od navrhovaného areálu není trvale obydlená zástavba. Nejbližší trvale obý vaná zástavba
se nacház í ve vzdálenosti 200 m a dále od hranice areálu. V okruhu asi 500 m žije, dle naš eho odhadu,
asi 500 lidí. V městské části Brno – Štyřice žije trvale 8 635 oby vatel. Jedná se o městskou zástavbu při
ulicích Polní, Dvorského a Renneské třídě.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Dle přílohy č. 11 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.60/2002 Sb. patří katastrální
území B rna mezi oblasti se zhoršenou k valitou ovz duší. Důvodem zařazení je skutečnost, že na 63, 9 %
území dochází k překročení imisního limitu pro maximální denní (24 hodinovou) zát ěž prachem (PM10) a
na 3,3 % území dochází k přek ročení imisního limitu pro průměrnou roční zátěž prachem (PM10).
V zájmovém území se neprovádí soustavné sledování k vality ovzduší, proto pro popis stávajíc í úrovně
imisní zátěže byly využity údaje z měření na nejbližších stanic imisního monitoringu.
Imi sní zátěž tuhými zneči šťujícími látkami

Z naměřených hodnot vy plý vá, že imisní zátěž tuhými znečišťujíc ími látkami je v ročním průměru
podlimitní, denní maximální hodnoty imisní limit p řekračují. Vyšší hodnoty jsou nam ěřeny především
v zimních m ěsících.
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Imi sní zátěž oxidem dusi čitým (NO2)

V prostoru hodnoceného území, v blízkosti ulice Zvonařka je umístěna stanice imisního monitoringu
provozovaná Magistrátem města Brna. Výsledky měření za minulé 3 roky (2002 – 2004) uvádíme
v následující tabulce:
rok

leden

únor

březe n

duben

kv ěten

červ en

2002
2003
2004

52,7
50,1
45,6

40,8
52,0
46,3

39,3
50,7
46,1

34,9
31,8
40,5

41,3
26,3
23,0

25,9
30,2
21,5

červ enec

25,8
30,9
18,4

srpen

32,9
40,6

září

říjen

31,6
43,0

38,0
42,3

listopad

prosinec

průměr

49,5
46,9

55,3
41,65

39,0
40,5
34,5

Průměrné roční koncentrace NO2 se na stanici Zvonařka pohybují v hodnotách blízko úrovně ročního
imisního limitu. Na stanic ích Húskova a Skaunicové byly zaznamenány hodnoty vý razn ě nižší, stanice
vš ak měřily s častými výpadky.
Dále při popisu stávajíc í imisní z átěže vycházíme z výsledků rozptylové studie pro toto území z prac ované
Mgr. Buckem v roce 2004.
Z výsledků presentovaných na následujíc ích obrázcích vy plý vá, že:
Za stávajícího stavu jsou maximální hodinové koncent race dos ahující nebo překračující hodnotu imisního
limitu dosahovány předevš ím v blízkosti frek vent ovaných komunikac í jako je Herš pická, Vídeňská, Koliště,
Plotní a Opuštěná. V případě průměrných ročních koncentrací zde limitní koncentrac e překračovány
nejsou, nejvyšší zátěž je však opět předpokládána v blízkosti ulic Heršpická, Koliště, Plotní a Opuštěná.
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Obr. : m aximální hodinové koncentrace (µg.m-3)

Obr. : Průměrné roční koncentrace (µg.m-3)
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Imi sní zátěž oxidem siřiči tým (SO2 )

Výše uvedené stanic e v roce 2003 měřily s častými vý padky, přesto z naměřených hodnot vy plý vá, že
imisní zátěž oxidem siřičitým dosáhla poměrně nízkých hodnot, u 24hodinového maxima cca 26% imisního
limitu.
Klima
Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do teplé klimatické oblasti - T4, kterou je možno
stručně charakterizovat následně:
T 4 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, 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 pokrý vky.
Tab.: Charakteristika klim atu oblasti T4
Údaj

T4

Počet letních dnů

60 až 70

Počet dnů s teplotou nad 10 °C

170 až 180

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

19 až 20

Průměrná teplota v dubnu

9 až 10

Průměrná teplota v říjnu

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm

80 až 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

300 až 350

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 až 50

Počet dnů zamračených

110 až 120

Počet dnů jasných

50 až 60

Pro podrobnější popis uvádíme údaje z klimatické stanice v Brn ě - Tuřanech
Tab.: Průměrná teplota vzduchu (ºC), stanice Brno - Tuřany
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-2,5

-0,3

3,8

9

13,9

17

18,5

18,1

14,3

9,1

3,5

-0,6

Rok
8,7

normál za období 1961 - 1990
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Tab.: Srážkový úhrn (mm), stanice Brno - Tuřany
I

II

III

IV

V

24,6

23,8

24,1

31,5

61

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

72,2

63,7

56,2

37,6

30,7

37,4

27,1

490,1

X

XI

XII

Rok

124

51,3

40,1

1677,4

normál za období 1961 - 1990
Tab.: Trvání slunečního svitu (h), stanice Brno - Tuřany
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

45,3

71,6

121,5

169,1

219,1

221

234,9

217,9

IX
161,9

normál za období 1961 - 1990
Tab.: Větrná růžice (%), stanice Brno - Tuřany
Třída rychlosti

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

CALM

Celkem

1,7 m/s

3,00

4,30

3,20

3,10

4,59

2,60

3,79

5,20

8,62

38,40

5 m/s

5,40

8,70

6,30

6,10

6,00

4,10

6,70

9,10

52,40

11 m/s

0,70

1,60

0,50

1,70

1,00

0,50

1,60

1,60

9,20

Celkem

9,10

14,60

10,00

10,90

11,59

7,20

12,09

15,90

8,62

100,00

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Dotčené území se nachází na průmyslovém okraji centrální zástavby, procház í zde významné dopravní
koridory a funkce území vy volává c ílovou dopravu. Stávajíc í hluková situace v prostoru záměru je vý razně
zatížena hlukem z pozemní automobilové dopravy i z provozu železnice. V blízkosti jsou provozovány
obchodní domy HORNBACH a BA UHA US a plánuje se výstavba nového odstavného nádraží ČD, vedení
velkého městského okruhu i další roz voj městské komunikační infrastruktury.
Hygienické limity pro hlukovou zátěž jsou na mnoha místech systematicky překračovány v denních i
nočních hodinác h.
Vibrace
V území se nevyskytují významné zdroje vibrací. Potenciální dopravní vibrace jsou utlumeny na míru
splňující stavební a hygienické limity již v bezprostředním okolí komunikací.
Záření
V území nejs ou provozovány zdroje radioaktivních vý pustí do životního prostředí.
Úroveň elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běž nému stavu,
bez konfliktů s hygienickými limity.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Zájmové území náleží hy drograficky do hlavního povodí řeky Dunaj 4-00-00 a jeho dílč ího povodí 4-15-01
S vratka po S vitavu. Při detailnějším členění je, podle základní vodohospodářské mapy 1:50 000, list 24-34
Ivančice, posuzovaná lokalita umístěna v drobném povodí 4-15-01-153 S vratka od Komínského potoka po
2
Ponávk u s plochou povodí 24,848 km a lesnatostí 20%.
Řeka S vratka je ve smyslu vy hlášky ministerst va zem ědělst ví č.333/2003 S b., kterou se mění vyhláška č.
470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností
souvisejících se správou vodníc h toků, významným vodním tokem v celé s vé délce (tj. od ústí po pramen).
Správcem tohoto vodního toku je Povodí Moravy, a.s.
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S vratka pramení na západních s vazích Křivého javoru ve výšce 760 m n.m., ústí zleva do Dyje ve střední
nádrži Nové Mlýny ve výšce 170 m n.m. Plocha celého povodí S vratky nad sledovaným profilem Brno2
Poříč í v ř.km 46, 8 je 1638 km .
Níže uvádíme N-let é průtoky ve stanici Brno - Poříčí. Údaje byly získány z webové stránky ČHMÚ.
Tok:
Stanice:
Průměrný roční stav:
Průměrná denní průtok Q30
Průměrný roční průtok Qa
N-leté průtoky
1
Q (m3.s -1)
63,0

5
124

Svratka
Brno - Poříčí
57 cm
18,1 m3.s-1
7,68 m3.s-1
10
50
156
240

100
281

Průtok vody v řece je řízen periodickým vypouštěním vody z Brněnské přehrady. Řeka S vratka před
regulací siln ě meandrovala a její koryto mezi ulicí Renneská a železničním mostem zasahovalo hluboko na
jihozápad, až zhruba 130 m od dnešního pravého břehu řeky, do míst odstavných nádraží a okolních
zahrádkářských kolonií. Neupravené koryto S vratky mělo v t ěchto místech š ířku až 140 m a při regulaci
bylo místy vyplněno navážkami. V současné době je tok na celém úseku vodohospodářsky upraven.
Koryto je pro bezpečné převedení velkých vod zkapacitněno zahloubením (5-7 m pod úroveň ok olního
terénu). Koryto má na příčném průřezu pravidelný lichoběžníkový profil. Sklony břehů jsou velmi strmé, na
některých místech je vybudována úzká berma. Břehy jsou zpevněny kamennou rovnaninou, která je dnes
překryta vegetac í. Veget ace má zde většinou nitrofilní a ruderální charakter. Břehový porost je t vořen
různorodou směsicí dřevin a křovin. S vratka je v hy draulické spojitosti s podz emní vodou k vartérních
sediment ů.
Dno řeky v dané lokalitě je na úrovni asi 195,40 m n.m. a terén na pravém břehu ok olo 201,5 m n.m.
3 -1
Maximální průtok Q100 podle výše uvedené tabulky by činil 281 m .s . a hladina by dosáhla výšky 199,80
m n.m., není tedy předpoklad zaplavení plochy lokality výstavby stoletou vodou. Při posledních velkých
povodníc h nepřekročila hladina výšku 198, 10 m n.m. (odpovídá asi Q 30).
Vlastní hodnocené území je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrc hový tok a nenachází se
na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. V posuzovaném území se rovněž nenac hází žádné
ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/ 2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších
předpisů. Stavba bude umístěna mimo zátopové území řeky Svratky (ověřeno OVLHZ MMB).
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází c hráněná oblast přiroz ené akumulace vod
(CHOPAV). Nejblíže je jihovýchodním sm ěrem situovaná CHOPAV K vartér řeky Moravy, vyhlášené
nařízením vlády ČR č. 85/ 1981 Sb. V posuzovaném území se rovněž nenacház í žádné ochranné pásmo
vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějšíc h předpisů.
Podzemní voda
Posuzované území náleží z hlediska regionální hydrogeologické rajonizace k rajónu č. 164-2 K vartérní
fluviální sedimenty v povodí S vratky. Předpokládanou výstavbou bude zasažena mělká z vodeň, vázaná na
kvartérní písčité štěrky údolní nivy řeky S vratky.
Z inženýrského průzkumu, provedeného v území v rámci projektové přípravy (Geotest 2004), vyplý vá, že
podzemní voda je vázána na průlinově propustnou vrst vu hlinitopísčitých štěrků, která je zastižena
v proměnlivé mocnosti v hloubce cca 4,0 až 7,5 m. Vrtnými pracemi byla hladina podzemní vody zastižena
ve 2 vrtech (J-9, J-12) v hloubce 3,5 až 5,7 m pod úrovní terénu. Hladina podzemní vody se jeví jako mírně
napjatá.
Tab.: Úroveň hladiny podzemní vody v m ístě výstavby
vrt

datum

J-9
J-12

14.9.2004
14.9.2004

hladina naražená hladina naražená
[m pod terénem]
[m n.m.]
4,5
197,2
5,8
194,1

hladina ustálená
[m pod terénem]
3,5
5,7

hladina ustálená
[m n.m.]
198,2
194,2

Hladina podzemní vody má hydraulický spád směrem k řece S vratce, která přilehlé úz emí odvodňuje.
Na volné ploše mezi objektem „L“ a ulic í Holandskou bude nyní z řízen jeden hy drogeologický úplný vrt,
určený pro zajištění stálé hladiny vodní plochy. Vydatnost a povolení k čerpání požadovaného množst ví
vody bude součástí dalš í části projektové přípravy.
FileName: Off ice Park Heršpická.doc
Sav eDate: 08. 03. 2005

Zak ázk a/Dok ument: C220-04/Z01
Vydání: 01
Strana: 31 z 48

OFFICE PARK HERŠPICKÁ - BRNO
Oznámení záměru

C.II.5. Půda
V současné době není plocha uvažovaného záboru trvale zastavěna.
Půdy v prostoru výstavby jsou dle morfogenetického klasifikačního systému půd z ařazeny jako
antropogenní formy primárních půdních typů s různou int enzitou antropických zásahů, tj. půdy ovlivněné,
přeměněné a umělé. Převažujícími primárními půdními typy v místě záměru v jeho ok olí jsou černozemě, v
nivác h velkých vodních toků fluvizem ě (nivní půdy). V současnosti se tyto půdy vyskytují pouze
ostrůvkovitě nebo fyzicky tvoří směs antropogenních půd.
V současné době není známa k valita půdy z hlediska znečištění chemickými škodlivinami.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Z regionálně geologického hlediska je z ájmové území situováno na západním okraji K arpatské
předhlubně, na styku dvou významných geologických jednotek - Českého masívu a K arpat. Zájmové
území je součástí na západního okraje karpatské předhlubně. Sedimentární výplň karpatské předhlubně je
tvoří neogenními uloženinami. Ve spodní části se ukládaly sedimenty tz v. brněnských či bádenských
písků, ve s vrchní části pak zelenošedé vápnité jíly, tzv. tégly.
K vart érní pokry vné út vary v nadloží neogenních sedimentů jsou reprezentovány fluviálními s edimenty řeky
S vitavy. Spodní část souvrst ví údolní nivy t voří hrubozrnné nesoudržné sedimenty - fluviální štěrky
s příměs í písků. Svrchní část je tvořena souvrst vím povodňových hlín.
Nejs vrchnější vrst vu představuje velmi prom ěnlivý komplex antropogenních navážek složený většinou ze
zeminné směsi s různým podílem stavebního a průmyslového odpadu (panely, cihly, stavební suť, dřevěné
desky apod).
V území nelze vyloučit výskyt staré ekologické zátěže. Průzkum, který byl proveden v rámci projektové
přípravy přestavby železničního uzlu Brno (AQUA ENV IRO 2004), zjistil v širším okolí pozemk u Office
Park výskyt z výšené k ontaminace PA U v podz emní vodě. Vyloučit nelze rovněž bodovou kontaminaci
zemin ropnými látkami a těžkými kovy. Znečištění podzemních vod PAU může pocházet z provozu
průmyslovýc h objektů nacházejíc ích se proti směru proudění podzemní vody, možný původ z nečištění je i
v navážkách, kterými byl terén vy rovnán a které mohly obsahovat strusku a popeloviny.
Radonové rizik o
Míra rizika pronikání radonu z podloží nebyla v oblasti zjišťována. P rovedení radonového průzkumu a
vy hodnoc ení jeho výsledk ů bude součástí dalšího stupně projektové přípravy. Dle odvoz ené mapy
radonového rizika jihomoravského kraje 1:200 000 patří tato oblast k území se středním radonovým
rizikem.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové úz emí na rozhraní dvou
biogeografických podprovincií - provincie panonské a provincie hercynské, na území Lechovického
bioregionu, jeho přechodné, tedy nereprezentativní části. Bioregion leží ve středu Jižní Moravy a zasahuje
podstatnou částí do Rakouska. Zabírá geomorfologický celek Dyjsko-s vrat ecký úval.
Bioregion je t vořen štěrkopískovými terasami s pokry vy spraší a ostrůvky krystalinika. Horninové podloží
tvoří nezpevněné sedimenty mořského neogénu - jíly, písky a štěrky, které jsou místy pevněji stmelené a v
různé míře vápnité. Převažuje zde 1. dubový vegetační stupeň, na severních s vaz ích dominuje 2.bukodubový stupeň. Bioregion představuje část severopanonské podprovincie ovlivněné s rážkovým stínem a
sousedst vím hercynských bioregionů. Díky srážkovému stínu je pro tento bioregion charakteristické
nejteplejší podnebí v České republice.
Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík,1988) se zkoumaná oblast nachází
ve fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Panonské termofytikum, na hranici fytogeografických
okresů 20b Jihomoravská pahorkatina, Hustopečská pahorkatina a 17 Jihomoravský úval.
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Fauna a flora
Zájmová plocha není v součas né době vy užita, veškeré pozemní stavební objekty byly odstraněny.
Staveniště je rovinné, na výškové úrovni 198 – 201 mm, částečně porostlé náletovými dřevinami a
ruderálním porostem.
Nejcennějš ím úz emím zájmového území z hlediska fauny a flory je biok oridor řeky S vratky. S vratka s
břehový m doprovodným porostem představuje přírodní enklávu v urbanizované krajině, charakteristickou
výskytem drobných živočichů, předevš ím pták ů, mezi nimiž se vyskytují i některé řídc e se vyskytující
druhy. V zimě se stává zimovištěm kachen, labut í a lysek. Úsek tok u řeky mezi S vrateckým a želez ničním
mostem byl necitlivě zregulován kamenným korytem. Břehové porosty pravého břehu řeky S vratky t voří
řídké porosty dřevin a keřů. Zastoupeny jsou slíva, líska turecká, ořešák královský, růže šípková. Za
zpevněnou cestou je řada vz rostlých 9-ti topolů vlašských. Ve stavebním areálu se dále nacház í topoly,
bříza bělokorá, vrba jíva, pajasan žlaznatý, topol osika, plamének plotní. Bylinné patro na b řehu S vratky
odpovídá silné ruderalizaci, vyskytují se z de zcela běžné druhy travobylinných společenstev s druhy
plevelů.
Přehled dřevin zájmového území

Lokalita: Břehové porosty řeky Svratky
Latinský a český název
slíva (Prunus insiticia)
líska turecká (Corylus colurna)

Lokalita: Porosty zájmové území (staveniště)
Latinský a český název
pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima)
bříza bělokorá (Betula alba)
topol osika (Populus tremula)
plamének plotní (Clematis alb a)

Latinský a český název
ořešák královský (Juglans regia)
růže šípková (Rosa canina)
topol vlašský (Populus nigra !italica")

Latinský a český název
vrba jíva (Salix caprea)
růže šípková (Rosa canina)
topol vlašský (Populus nigra „italica")

Charakteru zájmového území, bez hodnotnějš í zeleně, odpovídá i zastoupení fauny. Objevují se zde
běžné druhy aviafauny jako jsou drobní pěvci, holub, havran v korytu řeky občasně kachna divoká, labuť
bílá, racek chec htavý. Lze zde dále předpokládat výskyt drobných zástupců fauny (hmyz, drobní
savci,charakteristických pro městská stanoviště.
Vzhledem k charakteru lokality nepředpokládáme, že by zájmové území bylo biotopem z vláště chráněných
druhů rostlin a živočichů ve smyslu zákona č.114/1992Sb., o ochraně přírody a k rajiny a jeho prováděc ího
předpisu.

C.II.8. Krajina
Dotčené území je lokalizováno v zastavěném území města Brna. Jižním směrem je dotčené území
orientováno do rovinat é krajiny celku Dyjsko-s vrateckého úvalu. Západn ě a severně dotčeného území se
zvedají vy výšeniny celku B obravské vrchoviny, do které patří i vrchy Červeného a Žlutého kopce,
Špilberku a Pet rova. Severovýc hodně se potom z vedají vrchy celku Drahanské vrc hoviny, s nejbližším
vý běžkem Moravsk ého krasu - vrchem Hádů.
Současný stav k rajiny a řešeného území lze vyhodnotit jako antropologicky silně poznamenaný. Území se
nacház í mezi dvěma dopravními koridory (automobilová a železniční doprava).

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Staveniště není v součas né době vy užito. Předchozí využití pro stavební dvůr a pomocné objekty ŽS B rno
a.s. bylo zrušeno, veškeré pozemní stavební objekty byly odstraněny. V prostoru výstavby se nenachází
žádný hmotný majetek.
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Architektonické a hi storické památky
V místě projektované stavby a v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní
památky, podléhajíc í zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a
evidované v Ústředním seznamu kulturních památ ek České republiky. Tato skutečnost byla ověřena v
Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Brně. Na pozemku se rovněž nenachází
ani drobná solitérní architektura (např. Boží muka, kříž, kaplička, zvonička, socha, pomník, milník apod.).
Nejblíže situovanou nemovit ou kult urní památkou podléhající výše zmíněnému zákonu je litinový most
přes řeku S vratku a ulici Poříčí – Opuštěná.

Lokalita dotčená předmětným záměrem je situována v oblasti ochranného pásma Městské památkové
rezervac e ustanoveného rozhodnut ím Odboru kultury NVmB ze dne 6.4.1990 pod č.j. kult.402/90/sev.
Archeologická nalezi ště
Dle informac í odboru památkové péče Magistrátu města Brna se předmětná lokalita nachází na území
archeologických zájmů ve smyslu § 22 odst.2, zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění
pozdějš ích předpisů. Při zásazích do t erénu může dojít na takovémto t eritoriu k narušení nebo odkrytí
archeologických nálezů, a bude tedy nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu.
Níže uvádíme dos ud zjištěné archeologické lokality a nálezy v blízkosti proponovaného zám ěru
(Archeologický ústav AV ČR Brno).
Ulice Poříčí – ojedinělý nález mince římského císařst ví (1. – 4. století po Kristu).
Ulice Nové Sady, Křídlovická – jihovýchodní část původní předměstské vsi Křídlovice, s kontinuálním
osídlením od 13. století až po nejnovější dobu, je třeba přepokládat jak starší středověké fáze (např.
nálezy z 11. a 12. století), tak případné stopy osídlení v pravěku.
Není vyloučena pravděpodobnost, že tato naleziště budou pokračovat směrem na plochu určenou pro
záměr a že na místě předpokládané stavby budou objeveny dalš í movité i nemovité archeologické
památky.
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C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Základní komunikační síť zájmového území je t vořena sběrnými a obslužnými městskými komunikacemi.
V budoucnosti je plánováno prodloužení ulice Pražákova a budování další komunikační infrastruktury
v rámci přestavby železničního uzlu B rno a souvisejíc ích staveb městské infrastruktury. Ulice Heršpická je
sběrnou městskou komunikac í a představuje mimo lok ální dopravy také připojení k dálnici a dalším
městským částem. Má vyhovujíc í asfaltobet onový povrch se čtyřpruhovým směrově děleným šířkovým
uspořádáním. Je napojena na ulici Poříčí a dále do směrů Opuštěná, resp. Uhelná. S připravovanou
realizac í propojení mezi ulicemi Černovickou a Heršpickou lze však očekávat určité změny v dopravě.
Stávající intenzity jsou stanoveny dle sčítání dopravy ve městě Brně v roce 2003:
ul. Heršpická

41 000 vozidel za 24 hodin, z toho 4 100 těžkých

ul. Poříč í

47 000 vozidel za 24 hodin, z toho 4 230 těžkých

ul. Opuštěná

36 000 vozidel za 24 hodin, z toho 3 600 těžkých

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné dalš í charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na veřejné zdraví
V této kapitole jsou pos uzovány předevš ím pot enciální zdravotní vlivy plánovaného areálu
administrativních budov Office Park Heršpická a zohledněny i vlivy sociální a ekonomické. Jsou
odhadnuty i možné ovlivnění oby vat elst va v průběhu výstavby.
Realizac e výstavby záměru z výš í průjezd vozidel po okolníc h komunikacích, zejména na ulicích Heršpická
a Poříčí. Hlavními škodlivými vlivy aut omobilové dopravy jsou hluk, znečišťování ovzduš í, narušování
psychické pohody a rizika úrazů.
Hluk
Stávající dopravně hluková situace v některých referenčních bodech je v současnosti nadlimitní a
navýšením provozu nedojde k významnější změně. V souvislosti s provozem areálu nedojde ke vzniku
nových nadlimit ních stavů. Během provozu budou zdrojem hluku rovněž zařízení vytápění a
vz duchotechniky. Veškeré technologické prvky budou umístěny uvnitř budovy s vý duchy na střechách, na
straně odvrácené od obytné zóny. Vzhledem ke vzdálenosti obytných budov nelze očekávat, žádné
negativní vlivy na oby vatele z hluku technologií.
Znečišťování ovzduší
Navrhovaný areál přispěje částečně ke znečišťování ovzduší v dotčené oblasti. Při provozu vš ak
předpokládaný příspěvek imisní koncentrace např. NO2 nepřesáhnou 0,5 % limitu pro průměrné roční
koncentrace a 5% maximální denní koncentrace. S ohledem na stávající imisní zátěž v hodnoceném
území předpokládáme, že z hlediska oby vatelst va nedojde k výz namné změně. Již v současnosti je denní
maximální imisní limit zejména v zimních m ěs ících překračován.

Další vlivy
Úrazovost
Automobilový provoz zvyšuje s rostoucí hustotou i nebezpečí dopravníc h úrazů, zejména v místech
častého přec hodu chodců, případně pohybu cyklistů apod. Navrhovaný projekt počítá s výstavbou dvou
míst napojení a křižovat ek pro vjezd a výjezd z areálu do ulice Heršpická. S ohledem moderní dopravní
organizaci území však není důvod očekávat z výšení úrazovosti v souvislosti s provozem areálu.
Psychologi cké vlivy dopravy
Hustý automobilový provoz má nepříznivé dopady na psychiku lidí. Příčinou je nejen intenzívní,
nepravidelný a nárazový hluk a jím vy volané rušení soustředěných činností, ale i dalš í reakce na hustou
pozemní dopravu, na zápach vý fukových plynů, dále stresy při přecházení ulice na nedostatečně
zabezpeč ených místech, a to zejména u starých osob, invalidů, matek s kočárky a malými dětmi apod. K
tomu přistupují i některé trvale znepokojující obavy, např. o bezpečnost samostatně se pohybujícíc h dětí.
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Duševní napět í a stresy ovlivňují u člověka výrazně emocionální stránku jeho psychiky a jejím
prostřednict vím rozkolísávají hormonální hladinu; mění tak funkční a metabolické pom ěry v organismu.
Tím je otevřena cesta i k zásahům psychických stavů do oblasti tělesného zdraví.
Tento stresujíc í vliv dopravy bude v blízkém okolí plánovaného areálu mírně zhoršen adek vátně nárůstu
automobilové dopravy. Celková zátěž oby vat elst va stresujícími vlivy vš ak díky vedení dopravy mimo oblast
vy užívanou k bydlení zůstane prakticky nezměněna.
Znehodnocování hygieni cké kvality a rekreační funkce území
Vybudování areálu Office P ark nebude měnit k valitu území ani jeho širšího okolí. Plocha plánované stavby
se v současnosti prakticky nijak nevyužívá, je obklopena průmyslovými areály a dopravními koridory.
Jižním cípem navazuje na obchodní dům a na severu je ohraničena řekou. Území východně od areálu je
vy užíváno železniční trať a zázemí ČD. Rekreační využití se předpokládá v sousedst ví po dokončení
přestavby ŽUB. Plochy zeleně u řeky S vratky a opuštěných stávajících t ratí mohou sloužit v návaznosti na
biokoridor ke krátkodobé rekreaci.

Sociální a ekonomické důsledky
Lze očekávat vznik nových pracovních příležitostí jak s výstavbou, tak při samotném provozu areálu.
2
2
Projekt předpokládá asi 75 000 m , což při průměrné ploše 10 m na jednoho pracovníka představuje až
7 500 nových pracovních míst, další lze uvažovat u obslužných provoz ů. Zároveň dojde ke stavebnímu
vy užití esteticky a urbanisticky nedořešené části města.

Počet dotčených obyvatel
Blízkem okolí zám ěru (do 200 m) není trvale obydleno,. V okruhu do 500 m žije, dle našeho odhadu, asi
500 lidí. Jedná se o městskou zástavbu při ulic ích Polní, Dvorského a Renneské třídě. K dotčení oby vatel
v negativním slova smyslu zde prakticky nedojde. Za pozitivní vliv lze považovat vz nik cca 6000 nových
pracovních míst.

Vlivy v průběhu výstavby
Vlastní stavební práce na ploš e stavby se pravděpodobně významněji nedotknou zdraví ani pohody
oby vatel. Závaž nější rušení by mohlo být spojeno pouze se zemními pracemi a s t ím souvisejícím vyšším
provozem těžkých nákladních automobil ů a prašnosti. Ve fázi plánování stavby bude proto nutné uzpůsobit
režim zemních a dalších stavebních prací, dopravní trasy i umístění pomocných provozů tak, aby rušivé
vlivy na oby vatelst vo byly v dosažitelné míře minimalizovány resp. potlačeny.

Shrnutí
Z hlediska vlivu na oby vat elst vo není důvod pro zamítavý postoj. Stavba s vým charakterem sice změní
současnou funkci území, nepřis pěje k e zhoršení k vality životního prostředí pro okolní oby vatelst vo.
Příznivý m efektem bude zajištění nových pracovních příležitostí v areálu, ozelenění a zkulturnění dané
plochy. .

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
D.I.2.1. Ovlivnění kvality ovzduší
Během výstavby ne budou prováděny terénní práce významného rozsahu (na ploše 6,2 ha) během nichž
může docházet k emisi prachu. Významnější dopady na okolí budou vš ak omezeny pouze na suché a
větrné dny, celkový dopad bude srovnat elný s dopady zemědělského obdělávání plochy stávajícím
způsobem. Imisní dopad spalin produkovaných spalovacími motory mechanismů a vozidel pohybujících se
po staveništi významně neovlivní stávajíc í imisní zátěž.
Vzhledem ke vzdálenosti staveniště od obytné zástavby a rozsahu prac í nepředpokládáme významné
obtěžování oby vatelst va imisemi nebo zápachem.
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Ovlivnění imisní zátěže v průběhu provozu byla zhodnocena na základě zpracované rozptylové studie.
Studie vy hodnotila imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2), který je u spalování zemního plynu a
automobilové dopravy rozhodnou škodlivinou. Předmětem výpočtu byl přís pěvek imisní zátěž e způs obený
provozem tepelných zdrojů a obslužnou dopravou.
Výsledky výpočtu jsou graficky znázorněny na následujíc ích obrázcích:
příspěvek maxim ální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3)

příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m-3)

-3

Příspěvek maximální hodinové koncentrac e NO2 způsobený provozem dosahuje cca 9 µg.m , tedy méně
-3
než 5 % imisního limitu (200 µg.m ). Tot o maximum je dosahováno na ulici Heršpické a P oříčí, jižně a
západně od navrhovaného komplexu. V ostatních částech zájmového území je příspěvek maximální
hodinové koncentrace nižší. Doba trvání maximální koncentrace je velmi krátká (mén ě než 1 hodinu za
-3
rok). Příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 způsobený provozem dosahuje do 0,2 µg.m , tedy cca
-3
0,5 % imisního limitu (40 µg.m ). Nejvyšší příspěvek je dosahován na železničním náspu východně od
areálu, v ostatních částech zájmového území vychází příspěvky průměrné roční koncentrace pod 0,2
-3
µg.m .
Z výše uvedené rekapitulace je zřejmé, že v důsledku provozu nově navrhovaného komplexu OFFICE
PARK BRNO dojde k malému nárůstu imisní zátěž e hodnoceného území. S ohledem na vypočtené
příspěvky a předpokládanou imisní zátěž můžeme konstatovat, že zjištěný nárůst nebude významný.

D.I.2.2. Klimatické vlivy
S ohledem na konfiguraci terénu, výšku a tvary budov nepředpokládáme významnější ovlivnění
klimatických charakteristik. Nevelký klimatický dopad předpokládáme pouz e na úrovni mikroklimatu
v prostoru vlastního komplexu, předevš ím díky vodním plochám.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Výpočet dopravního hluku i hodnocení hluku z provozu tec hnologie byl proveden v rámci hlukové studie –
viz příloha č. 3, výsledky shrnuje následujíc í tabulka:
den
noc
Referenční

Výška

bod

[m]

Limit

Stav

stav

rozdíl

1

3
10
20
3
10
3
10
3
10

55
55
55
55
55
55
55
55
55

62,1
62,1
62,1
63,0
63,0
55,9
55,9
52,7
52,7

62,2
62,2
62,2
63,2
63,2
56,5
56,5
53,3
53,3

+
+
+
+
+
+
+
+
+

2
3
4

Stávající
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očekávaný

stávající

0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,6
0,6
0,6
0,6

očekávaný

Limit

stav

stav

rozdíl

45
45
45
45
45
45
45
45
45

49,4
49,4
49,4
50,1
50,1
42,9
42,9
39,6
39,6

49,5
49,5
49,5
50,3
50,3
43,6
43,6
40,4
40,4

+
+
+
+
+
+
+
+
+

0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,7
0,7
0,8
0,8
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Referenč ní bod. č.1 – Křídlovická 80, dvanáctipodlažní ubytovna
Referenč ní bod. č.2 – Křídlovická 66, šestipodlažní obytný dům
Referenč ní bod. č.3 – Rennenská tř. 1, pětipodlažní obytný dům
Referenč ní bod. č.4 – Polní 4, pětipodlažní obytný dům
Dotčené úz emí je již v s oučasnosti poměrně významně z atíženo dopravním hluk em z přilehlých
komunikací. Hluková situace se v dotčeném prostoru významně nezmění a některé hlukové limity budou
porušovány i nadále.
Realizac í záměru areálu Office park bude stávající hluk navýšen zcela minimálně a nedojde ke vzniku
nových nadlimitních stavů.
Hluk technologie je spolehlivě řešitelný a nepředstavuje významnější problém. Lze doporučit akustické
ošetření nejvýznamnějších zdrojů hluk u, zejména vz duchotechnických výduchů a výměníků tepla.
Hluk v průběhu výstavby je obdobně tak řešitelný, ve špičkových obdobích (zejména při zemních pracích
na počátku výstavby) však nelze vyloučit rušivé vlivy. Z tohoto důvodu je nezbytné omezit zemní práce
pouze na denní období s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních hodin (tedy na období mezi
7.00 až 19.00). Za tohoto předpokladu lze očekávat i splnění příslušného korigovaného limit u pro stavební
práce.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Povrchová voda
Vlivy na odvodnění území:
2

Zájmové území je nezastavěné. V současné době je celá ploc ha zájmové lokality o rozloze 61 737 m
porostlá nízkým nálet em listnatých dřevin a ruderálním porostem. Na celém území dochází k přirozenému
vs akování srážkových vod do volného terénu. Realizací záměru dojde ke z výšení zpevněných a
zastřešených ploch v území a tedy i ke z výšení povrchového odtoku na úkor vsaku. S rážkové vody budou
odvedeny do dešťové kanalizace, která ústí do S vratky. Jedná se ale o relativně malé množst ví, které
způsobí sot va znatelné ovlivnění jeho průtoku.

Odvedením dešťových vod kanalizac í se tak částečně změní charakter odvodnění posuzovaného území.
Omezení infiltrace dešťové vody do půdy je však z hlediska povodí zanedbatelné a tedy i vliv na charakter
odvodnění můžeme hodnotit jako zanedbat elný.
Vliv na jak ost povrchových vod
Splaškové vody z objektů zájmového území budou napojeny do splaškových kanalizac í. Předpokládáme,
3
že množst ví odpadních vod splaškových bude odpovídat množst ví potřeby vody, tj. 79 000 m za rok.
Hodnoty znečištění u vy pouštěných odpadních vod budou odpovídat povoleným limitům kanalizačního
řádu. V areálu nebudou produkovány průmyslové odpadní vody a nebudou používány a ani skladovány
látky ohrožující jakost vod.
Dešťové stoky budou napojeny do stávající překládané dešťové kanalizace DN 1000, vedouc í ul.
Pražákovou a napojené přímo do řeky S vratky. Parkoviště jsou umístěny v suterénu budov, takže nehrozí
znečištění dešťových vod ropnými látkami.
Významnější škodlivinou, která by mohla ovlivnit jakost vody v recipientu jsou soli použ ívané k zimní
údržbě vozovek. Zvýšené koncentrace Cl zejména v zimním období jsou c harakteristické pro recipienty,
do kterých jsou odváděny vody ze solením udržovaných komunik ací.
Na základě námi známých skutečností nepředpokládáme významné negativní ovlivnění vodního toku v
zájmovém území a tím negativní ovlivnění životního prostředí.
Na zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se rovněž nenacház í žádné chráněné území přirozené
akumulac e vod (CHOPAV), žádná vodní plocha ani pásmo hygienické ochrany vod (P HO) a tyto nebudou
realizac í záměru nikterak dotčeny.
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Podzemní voda
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik může při stavbác h podobného rozsahu dojít zejména
v souvislosti se zásahem do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody.
Budovy budou založeny cca 4 až 7 m po úrovní terénu, přičemž stávajíc í terén bude v některých místech
nasypáván (zarovnání do roviny). Hladina podz emní vody se nacház í 3,5 až 5,7 m pod terénem, přičemž
záleží na vz dálenosti od toku řeky.
Před dalším stupněm PD bude proveden podrobný HG průzkum lokality, bude provedena čerpací zkouška
z vrt u a bude také proveden rozbor podzemní vody. Na základě těchto údajů bude následně rozhodnuto,
zda nyní navrhovaný vrt bude dostačujíc í pro zásobování vodní plochy nebo zda bude nut no budovat ještě
vrty další. Zároveň je nutno ověřit k valitu podzemní vody na přítomnost kontaminantů zjištěných
v podzemní vodě v okolí výstavby (zahrnut o v návrhu opatření).
Vliv na k valitu podz emní vody v pos uzované oblasti (za předpokladu splnění doporučení v návrhu
opatření) lze označit jako akceptovatelný, vodní zdroje nebudou ohroženy.

D.I.5. Vlivy na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu jsou dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF),
případně ovlivněním její k vality. Pozemky pro zamýšlenou výstavbu nejsou součástí pozemků určených
k plnění funkcí lesa a vyjma parcel č. 206/1 a 206/2, řazených dle BPEJ do I. třídy ochrany ZPF nepatří
k zemědělskému půdnímu fondu.
Obr. Lokalizace parcel ZPF řazených do I. třídy ochrany

V současnosti je celé předmětné území ant ropogenně pozměněno. Dle územního plánu se jedná o plochu
smíšenou, určenou pro umístění obchodních a vý robních provozoven. V území dotčeném výstavbou není
vyloučena lokální kontaminace půd. Za předpokladu, že bude ověřena k valita půdy v místě záměru, lze
vlivy způsobené výstavbou a provozem označit za nevýznamné. Poloha parcel s půdou v I. třídě ochrany
se nacház í v intravilánu města, území je překryto navážkou, plochy ZPF již neplní s vou funkci, její vynětí je
otázkou následného správního řízení.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Pro hodnocení vzájemného vlivu stavby a horninového prostředí je roz hodujíc í geomechanický stav
horninového podlož í. Základová spára bude dle projektových podklad ů realizována v úrovni 199 m n.m.
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(jednopatrové garáže) nebo 196 m n.m (dvoupatrové garáže). Předběžným průzkumem byl prokázán
výskyt antropogenních naváž ek o mocnosti 2 až 5 m pod úrovní terénu, následuje poloha písčitých a
prachovitých hlín uložených na hrubozrnných až středně zrnných štěrcích.
Terén bude zarovnáván násypem, cca 1 lokálně až 2 m, podle modelace terénu. Hloubeny budou prostory
pro podzemní garáž e. Předpokládaná hloubk a založ ení je 4 m pro jednopatrové garáže a 7 m pro
dvoupatrové garáže pod projektovanou úrovní t erénu. Zakládáním budou tedy zasaženy vrst vy navážek
(komunik ace, doprovodné objekty) a štěrkopískové vrst vy, kde se poč ítá s hlubinným založením pro nosné
prvky konstrukce (cca v hloubce 4–7 m od původního terénu).
Projektované objekty neprodukují teplo, které by se šířilo pod základy budov a mohlo ovlivnit k valitu
horninového prostředí. Zároveň nejsou zdrojem vibrac í, které mohou přecházet do podloží a narušit
geologickou stavbu území, popř. narušit dynamickou stabilitu či způsobit ztekucení materiálů zemních
těles a násypů, veškeré navážky na staveništi budou zhutněny.
Stavba samot ná t voří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavb ě území bez dalších vlivů
na její k valitu.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Realizac í zám ěru dojde ke smýcení stávajících dřevin a t o v prostoru vlastní stavební ploc hy i zřejmě
břehovýc h porostů řeky S vratky. Jak již bylo uvedeno v kapitole C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, tok řeky
v prostoru zájmového území byl v minulosti necitlivě zregulován kamenným korytem, při tomto zásahu byly
odstraněny i původní břehové porosty. Hodnotné, přírodě blízké břehové porosty začínají až za
železničním mostem, tedy mimo zájmové území. Kácení zeleně je nutno provádět v období vegetačního
klidu na základě povolení ke k ácení dřevin dle § 8 zák ona ČNR č.114/1992 Sb., o oc hraně přírody a
krajiny v úplném znění.
U stromů, které bude možné zachovat bude po dobu stavebních prací potřeba zajistit ochranu před
poškozením kmene a kořenového systému. Proti mechanickému poškození (pohmoždění kůry, kmene a
kořenů, poškození koruny) vozidly a stavebními stroji doporučujeme oplocení jednotlivých dřevin. Plot by
měl chránit c elou kořenovou z ónu (plocha půdy pod korunou stromů, daná okapovou linií koruny a
zvětšená o 1,5m po celém obvodu koruny). Pokud z důvodu nedostatku místa není možné chránit celou
kořenovou zónu, je nutné alespoň obednit kmen do výše nejméně 2m. V případě poškození stromů
provést oš etření ran, zatřením fungicidním přípravkem ihned po vzniklém narušení kmene, větších kořenů
a vět ví apod.
V souladu s § 9 zák. č. 114/92 S b. je předpokládána náhrada za vykácenou zeleň, a to formou náhradních
výsadeb (případně formou odvodu finanč ní částky ve výši oceněné lik vidované z eleně příslušnému městu
nebo obci, jež tyto prostředky vy užijí na výsadby zeleně podle s vých požadavk ů). P řed vlastním kácení
dřevin je nutné provést inventarizaci zeleně, vč etně ocenění zeleně určené k asanaci (vy hláška č. 10/1994
o zeleni v městě Brně). Návrh ozelenění areálu bude doložen v dalším stupni projektové dokumentace a
bude konzultován s přísluš ným orgánem ochrany přírody a krajiny. Druhová skladba dřevin by měla
odpovídat místním stanovištním podmínkám, doporučujeme použít domácí druhy dřevin.
K ovlivnění fauny a flóry dojde při provádění skrý vek povrchových vrstev půd. Je zřejmé, že různé rostlinné
i živočišné druhy mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny v různé míře. U některých pohyblivějších
živočichů je možné předpokládat ztrátu biotopu s jeho možnou náhradou v okolních lokalitách (ptáci, hmyz
apod.) Některým méně pohyblivým živočichům (brouci) hrozí fyzická lik vidac e. Dalš í skupinou rostlin a
živočichů jsou většinou velmi početné drobné druhy. Vzhledem k populační dy namice drobných druhů je
pravděpodobné, že na vhodných okolních stanovištích mohou být jejich početní ztráty nahrazeny.
Záměr je umístěn do antropogenně ovlivněného území, v němž nepředpokládáme výskyt chráněných
rostlinných ani živočišných druhů ani významných biotopů. Přímé poškození či vyhubení významných
druhů rostlin a živočichů je proto vyloučeno.
Z hlediska zachování funkčnosti prvků ekologické stability, by se minimální šířka biokoridorů regionálního
významu měla pohybovat 40-50m podle typu společenst va (Rukověť projektanta místního ÚSES, J. Löw a
spolupracovníci 1995). Podle ÚSES je pro regionální biokoridor v zájmovém území určena minimální šíře
25 m od horní hrany břehu. Hranice biokoridoru je záměrem respektována, respektive rozšířena a
posunuta směrem k zástavbě, cca 40 – 50 m od břehové čáry toku. V rámci třet í etapy výstavby, bude
realizována budova G která s vým severním cípem zasáhne cca 5-ti metry přes hranici biokoridoru.
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Vzhledem k tomu, že bude dodržena minimální šíře biokoridoru nepovažujeme tento zásah za významný.
K zásahům do VKP (vodní tok S vratka) je nutné získat závazné stanovisko podle ustanovení § 4 odst. 2.
zákona č. 114/1992 Sb.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v místě uvažovaného záměru je již ovlivněna starší antropogenní činnost í a realizace zám ěru
charakter krajiny významně nezmění.
Území podél Heršpické ulic e je Územním plánem města Brna určeno pro městské funkce, občanskou
vy bavenost, administrativu a služby, pás území podél řeky S vratky je vymezen pro m ěstskou zeleň a
biokoridor. Uvedenému určení odpovídá záměr výstavby cent ra administrativy a služeb a návrh zástavby v
plochách městské zeleně s vodními prvky.
Pokud dojde k plánované přestavbě ŽUB, ke zruš ení těles a železnice, prodloužení ulice Vojtovy a
vy budování nové ulice V odařské, celá lokalita z íská na s vé atraktivitě, neboť se bude nacházet na okraji
nové městské čtvrti Vodařská - Pražákova.
Nejvyšší budovy záměru (A, B) předpokládají výšku čtrnácti nadzemních podlaž í (budova A ) a výšku
šestnácti plných nadzemních podlaž í (budova B ) s využitím pro kanceláře, ubytování, případně
maloobchodní služby. Lze očekávat, že tato stavby se stanou dominant ami v současné městské zástavbě.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek ani arc hitektonické památky nebudou z důvodu jejich absence v lokalitě ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě proponovaného záměru není
vyloučena, poněvadž, jak již bylo uvedeno, z kap. C. II. 9. tohoto Oznámení vy plý vá, že území dotčené
výstavbou může být územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění
pozdějš ích předpisů. Je proto nutné zajistit záchranný archeologický výzkum.
Lokalita je situována v oblasti ochranného pásma Městské památkové rezervace (OP MPR) Brno,
ustanoveného roz hodnut ím Odboru kultury NVmB ze dne 6.4.1990 pod č.j. kult.402/90/sev. Je proto nutno
dodržovat podmínky ochrany, stanovené výše uvedeným nařízením a rozhodnut ím.
Za předpokladu respektování veškerých ochranných podmínek a omezení ustanovených výše uvedeným
rozhodnutím Odboru kultury NvmB se nepředpokládají žádné vý razné negativní ovlivnění ochranného
pásma.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Navrhovaný areál je s vými komunikacemi napojen na ulici Heršpickou, ulici P ražákovu a úč elovou
komunikaci v severní části areálu Hornbach. Nejvýz namnějším vlivem v souvislosti s jeho výstavbou i
provozem je nárůst intenzity na těchto komunikac ích. V důsledku provozu areálu a přilehlých podzemních i
povrchových parkovišť je očekáváno navýšení intenzit dopravy celkem o max. 5200 vozidel denn ě.
Doprava bude rozdělena do všech směrů, převažujícím však bude zřejmě směr k městskému centru po
ulici Herš pická. Navýšení intenzity dopravy vš ak lze považ ovat ve s rovnání se stávájíc í dopravní situaci za
málo významné. Detailní popis dopravní intenzity a srovnání se současným stavem je podrobně v k apitole
B II. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.
V souvislosti s výstavbou bude rovněž zrekonstruována a zkapacitněna č ást ulice Pražákova a případné
napojení na prodlouž enou ulici Vodařskou. V severní části areálu podél řeky S vratky se nachází jedna z
hlavních cyklistických tras města Brna. Tato cyklistická stezka zůstane zachována.
Další vlivy na dopravní infrastrukturu nejsou očekávány.
Hodnocený záměr nemá významnější vliv na jinou infrastrukturu.
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D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Jak vy plý vá z předchozíc h textů, rozsah vlivů záměru na většinu složek životního prostředí je vzhledem
k ploše a umístění záměru, minimální, prakticky nepostižitelný.
Vzhledem v umístění areálu a k malému imisnímu působení (ovzduší, hluk) záměru a vy volané dopravy
nebude realizac í zám ěru docházet k z vyšování z dravot ních rizik, ani k narušování faktorů pohody
oby vatelst va.

D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Negativní vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Za běžného provozu nevy volává z áměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplý vá zejména z důsledného
dodržování platných zákonných předpisů, norem, podnikových předpisů a schválených provoz ních nebo
havarijníc h řádů.
Přesto lze nalézt některá dílčí opatření, která mohou zlepšit působení areálu na okolí. Ta jsou následující:
•

Areál bude vybaven vodními plochami, které budou sloužit i jako retenční jímka.

•

Objekty přípojky vody, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, ret enční nádrže, mus í být součástí
stavebního povolení.

•

Provedení napojení vodovodu a kanalizace pro odvedení odpadních vod mus í odpovídat ustanovením
„Městských standardů pro vodovodní síť a kanalizační zařízení“ .

•

Hodnoty znečištění u vypouštěných odpadních vod budou odpovídat povoleným limitům kanalizačního
řádu.

•

Zvýš enou pozornost ochraně podzemní vody je nutno dbát nejvíce v období výstavby, kdy v daném
prostoru bude přítomna těžká technika. V případě, že by došlo k havárii spojení s únikem ropných látek,
je třeba tuto zeminu okamžitě odtěžit a deponovat na zabezpečené skládce.

•

V průběhu výstavby v případě vyšší prašnosti plochy staveniště zajistit její skrápění. Místa výjezdu na
veřejnou komunikaci pravideln ě čistit od znečištění způsobeného koly vyjíždějících vozidel.

•

Během provozu zajistit pravidelnou údržbu a se řizování kotlů a dalších zdrojů tepla.

•

Pro plánované zásobování vodní plochy vodou realizovat podrobný hydrogeologický průzkum s čerpac í
zkouškou. Tato zkouška stanoví množst ví čerpané podzemní vody a počet hydrogeologických vrt ů
potřebných k pokrytí spotřeby vody.

•

Provést rozbor vzorků podzemní vody a ověřit, zda je kvalitativně vhodná pro zásobování vodních
plochy.

•

Ověřit laboratorním rozborem vz orků půdy (např. v rámci hydrogeologického průzkumu) znečištění
půdního pokry vu staveniště. Výsledkům analýzy přizpůsobit nakládání se zeminou (potenciální
kontaminace těžkými kovy, ropnými látkami, PAU).
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•

V souladu s platnou legislativou zajistit vyn ětí parcel č. 206/1 a 206/2 (BPEJ 25 600, I. třída ochrany) ze
zemědělského půdního fondu.

•

Před realizac í stavby provést inženýrskogeologický průzkum pro objasnění detailní geologické skladby
v okolí stavby a základových poměrů.

•

Provést základní vyhodnocení potenciální kont aminac e v prostoru výstavby jednotlivých objektů (např.
v rámci inženýrskogeologického průzkumu).

•

Za vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba v rozsahu, který stanoví příslušný orgán
ochrany přírody.

•

Vysázené dřeviny v rámci terénních úprav budou s vými nároky odpovídat místním klimatickým
poměrům a půdní poměry budou přizpůsobeny požadavk ům rostlin. Doporučujeme vy užít druhy a
kultivary dřevin, které jsou vhodné pro výsadbu v m ěstském prostředí (odolné proti prachu a vý fukovým
plynům).

•

Bude zajištěna řádná péče o veškerou zeleň v areálu. Nově provedené výsadby budou řádně
udržovány včetně provedení případných dosadeb za uhynulé dřeviny.

•

Z důvodu prevence ruderalizac e území budou v rámci konečných terénních úprav rekultivovány
vš echny ploc hy zasažené stavebními pracemi.

•

Lokalita se nachází na území archeologických zájmů ve smyslu § 22 odst.2, zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a proto stavebník předem oznámí případné
výkopové práce Arc heologickému ústavu AV ČR, Králopolská 147, 612 00 Brno, v souladu s § 23
odst.2, výše uvedeného zákona a § 127 odst.2 zákona č.50/176 S b., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějš ích předpisů.

•

Investor uzavře před vydáním stavebního povolení smlouvu (dohodu) na provedení záchranného
archeologického výzkumu s organizací mající oprávnění k provádění arc heologických výzkumů
(Archeologický ústav AV ČR Brno, Ústav archeologické památkové péč e Brno, Moravské zemské
muzeum Brno, Muzeum města Brna, Archaia-pracoviště Brno).

•

Investor předlož í při kolaudačním řízení příslušnému orgánu státní správy zprávu o provedení
záchranného archeologického výzkumu. Tato zpráva je považována za nedílnou součást dokumentace
k předmětné akci.

•

Při zpracování dopravní části dokumentace bylo použito přibližného výpočtu vy volaných dopravních
zátěží jak v průběhu výstavby, tak v průběhu provozu areálu. Výpočet byl proveden na základě úvahy o
počtu zákazníku a zaměstnanc ů areálu Office park Heršpická.

•

Vlivy hluku není nutno eliminovat případně kompenzovat dodatečnými technickými opat řeními. Je nutno
v průběhu projektové přípravy zajistit, aby byly požadované hlukové limity spolehlivě splněny.
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D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Toto oznámení bylo zpracováno na základě s oučasných znalostí o výstavbě a provoz u pos uzovaného
areálu. Na překládaný záměr byla zpracována Urbanistická studie, tomu byla přizpůsobena i úroveň
zpracování oznámení, která je z aměřena spíše na vytipování možností vz niku nepříznivých vlivů než na
konkrétní det ailní rozbory, ke kterým navíc nejsou odpovídající podrobné podklady. Vzhledem k tomu, že
nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit podrobnějšími analýzami, lze říci, že
se v průběhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti,
které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.

ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr nebyl předložen ve více variant ách.
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ČÁST F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

FOTODOKUMENTACE

Plocha k výstavbě – pohled od severu

Nejbližší trvale obydlená zástavba

Panoram atický pohled na dotčené území od železnižní trati
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Záměrem investora je výstavba areálu administrativních budov. Areál sestává z jedenácti vícepodlažních
budov s pronajímatelnými kancelářskými ploc hami společností zaměřených na oblast služeb. Jeho
výstavba je plánována ve čtyřech etapách.
Areál výstavby je umístěn na jižním okraji brněnského městského centra mezi řekou S vratkou a areálem
obchodního domu Hornbach. Z východu je ohraničen ulic í Heršpickou, která představuje jednu z hlavních
městských komunikací a je silně dopravně zat ížená. Dotčená lokalita je řazena jako smíšená plocha pro
městské funkce, občanskou vybavenost, administrativu a služby. V souvislosti s dalším roz vojem m ěsta
(výstavba velk ého městského okruhu, přestavba Železničního Uzlu) je zde plánována výstavba městské
infrastruktury.
V současnosti je plocha nevyuž ívaná s náletovou zelení i vzrostlými stromy při okraji.
Výstavba a následný provoz areálu nevy volá významné negativní vlivy na životní prostředí či veřejné
zdraví.
Provoz areálu Office P ark Heršpická – B rno nebude významným způsobem ovlivňovat k valitu ovzduš í.
Jeho provozem rovněž nedojde k významné změně hlukové zátěže území. Přestože je očekáván mírný
nárůst hlukových hladin zejména z důvodu vy volaného dopravního provozu, půjde však o akusticky
nevýznamnou změnu.
Odvedením dešťových vod kanalizac í se tak částečně změní charakter odvodnění posuzovaného území.
Omezení infiltrace dešťové vody do půdy je však z hlediska povodí zanedbatelné a tedy i vliv na charakter
odvodnění můžeme hodnotit jako zanedbat elný.
Při standardním provozu areálu nebude produkováno takové znečištění odpadníc h vod, které by mohlo
ovlivnit k valitu povrc hových vod. Odpadní vody budou zaústěny do stávajícího kanalizačního řadu města
Brna.
Vliv na k valitu podzemní vody v posuzované oblasti lze označit jako minimální, vodní zdroje nebudou
ohroženy.
2

Asi 500 m z celkových cca 6,2 ha je v současnosti stále vedeno jako zemědělská půda. Její využití vš ak
vz hledem ke stávajíc ímu vy užití okolních ploc h není vhodné pro pěstování jakék oliv plodiny.
Realizac í zám ěru dojde k e kácení vzrostlých stromů, nejedná se však vesměs o hodnotné porosty. Záměr
je umístěn do antropogenně ovlivněného území, v němž nepředpokládáme výskyt chráněných rostlinných
ani živočišných druhů ani významných biotopů. Přímé poškození či vyhubení významných druhů rostlin a
živočichů je proto vyloučeno.
Prvky systému ÚSES budou realizac í záměru dotčeny v blízkosti vodního tok u S vratky. Hranice
biokoridoru je záměrem respektována, respektive rozšířena a posunuta směrem k zástavbě, cca 40 – 50 m
od břehové čáry toku. V rámci třetí etapy výstavby bude realizována budova, která svým severním cípem
zasáhne cca 5-ti metry přes hranici rozšířeného biokoridoru. Vzhledem k tomu, že bude dodržena
minimální šíře biokoridoru nepovažujeme tento zásah za významný. Záměr bavíc předpokládá doplnit
výsadby zeleně v souladu s funkcí USES.
Záměr uvedeného rozsahu nemá vliv na krajinný ráz. Dvě výškové budovy budou v daném území vyt vářet
adek vátní dominantu.
S ohledem na stávajíc í využití území lze výstavbu areálu doporučit. Jedná se o záměr, který je v souladu
s územním plánem města a nevykazuje takové negativní vlivy na zdraví oby vatel a životní prostředí, které
by bránily jeho realizaci.
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ČÁST H
PŘÍLOHY
Příloha č.1 Situace širších vz tahů 1:10 000
Příloha č.2 Situace stavby
Příloha č.3 Hluková studie
Příloha č.4 Rozptylová studie
Příloha č.5 Vyjádření příslušného stavebního úřadu
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