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ČIŽP
ČHMÚ
ČOV

}
}
}

Česká inspekce životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav
čistírna odpadních vod

ČSN
EF
EIA

}
}
}

Česká státní norma
emisní faktor
Posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení, dokumentace, proces);
zkratka anglického výrazu (Environmental Impact Assessment)

KHS
KO
k.ú.

}
}
}

Krajská hygienická stanice
katalog odpadů
katastrální území

KÚ JmK
LPF
MHD

}
}
}

Krajský úřad Jihomoravského kraje
lesní půdní fond
městská hromadná doprava

MMB
MŽP ČR
N

}
}
}

Magistrát města Brna
Ministerstvo životního prostředí České republiky
odpady kategorie nebezpečné

NO
NV

}
}

nebezpečný odpad
nařízení vlády

O
OA
OI

}
}
}

odpady kategorie ostatní
osobní automobily
občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OPVI
OÚ
MMB OÚPR

}
}
}

odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
obecní úřad
Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje

OVSS
p.č.

}
}

odbor výkonu státní správy
parcelní číslo

PD

}

projektová dokumentace

PHO
TAP

}
}

pásmo hygienické ochrany
technologie výroby alternativního paliva

TNA

}

těžké nákladní automobily

ÚMČ

}

Úřad městské části

ÚPD

}

územně-plánovací dokumentace

ÚSES
ÚPmB

}
}

územní systém ekologické stability
územní plán města Brna

VKP

}

významný krajinný prvek

ZCHÚ
ZMB

}
}

zvláště chráněné území
Zastupitelstvo města Brna

ZPF

}

zemědělský půdní fond

ŽP

}

životní prostředí
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.A.S.A. spol. s r.o., provozovna Brno
Sklad odpadů – změna v užívání stavby
oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
zpracováno ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu

A.
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Název
.A.S.A. spol. s r.o.

název:

A.2. IČO
4580 9712

IČO:

A.3. Sídlo (adresa)
.A.S.A. spol. s r.o., provozovna Ďáblice

sídlo:

Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
A.4. Zástupce oznamovatele
Ing. Petr Morávek, prokurista společnosti

B.
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměr
název záměru:

Sklad odpadů – změna v užívání stavby

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, je změna v užívání objektu meziskladu barevných kovů na sklad odpadů kategorie
nebezpečný.
Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), kde je uveden pod bodem č. 10.1.:
Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1 000 až 30 000 t/rok; nakládání
s nebezpečnými odpady s kapacitou od 100 do 1 000 t/tok.
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Zařazení záměru a požadavek na provedení zjišťovacího řízení vyplývá z vyjádření MŽP, OVSS
VII, zn.: 560/732/05 ze dne 21.3.2005 (viz příloha č. F.2.1.).
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji:
Maximální aktuální kapacita skladu

80 tun NO

Roční kapacita skladu (obrat)

1 000 tun/rok NO

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

Záměr je situován na území města Brna, které náleží k Jihomoravskému kraji.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Jihomoravský

obec:

Brno, městská část Brno-Líšeň

katastrální území:

Líšeň

Obrázek č. 1: Situace širších vztahů (1:25 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je provoz skladu odpadů kategorie nebezpečný.
Sklad je navržen k umístění do stávajícího objektu „meziskladu barevných kovů“, objekt ozn. 104B
(viz následující obrázky a situace v přílohách).
Celý záměr je situován ve stávajícím areálu společnosti .A.S.A., provozovna Brno, v ulici Líšeňské.
Řešený objekt je umístěn ve východní části provozovny, ve které se nacházejí všechny objekty a
zařízení pro nakládání s odpady. V západní části provozovny je umístěna pouze výdejna
pohonných hmot a odstavné plochy pro techniku, prázdné kontejnery a nádoby.
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Vlastní areál je vymezený na jihu komunikací v ulici Líšeňská, na severozápadě komunikací v ulici
Křtinská. Na východě je hranice vedena podél stávající tramvajové tratě. Záměr je umístěn do
stávajícího objektu, takže nevyžaduje žádné stavební zásahy mimo tento objekt.
Platný územní plán města Brna specifikuje pro dané území funkční využití – smíšené plochy
obchodu a služeb (SV). V současné době se projednává návrh na změnu funkčního využití ploch
uvnitř areálu provozovny na plochy pro nakládání s odpady (TO).
Záměr nepředstavuje žádnou změnu ve využití areálu, ani tímto záměrem nedochází ke změnám
ve využití území v jeho okolí.
Vzhledem k umístění záměru budou vlivy jím vyvolané kumulovány se stávajícími aktivitami
v dotčeném území (zejména současným provozem areálu A.S.A.). Kumulace se stávajícími
aktivitami je hodnocena v části D oznámení. Jiné záměry, které by mohly vyvolat kumulativní
působení vlivů nejsou v území uvažovány, ani nejsou předpokládány v územně plánovací
dokumentaci.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměr je situován v areálu, ve kterém je činnost nakládání s odpady dlouhodobě provozována
(dřívějším provozovatelem areálu byl s.p. Sběrné suroviny). Středisko je začleněno do stávajícího
systému sběru a výkupu odpadů a druhotných surovin na území města Brna.
Realizací hodnoceného záměru se:
® zlepší podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů kategorie
„nebezpečný“;
® umožní reálné rozšíření sortimentu přijímaných a shromažďovaných odpadů v kategorii
„nebezpečný “;
® dosáhne souladu se stávající legislativou v oblasti odpadového hospodářství a ochrany
vod.
Realizace záměru nevyvolává žádné změny v současném využití areálu provozovny.
Za stávající situace je provoz skladu (barevných kovů) součástí činnosti sběrného střediska
odpadů a výkupny využitelných odpadů. Tato činnost je v areálu provozovny povolena
rozhodnutím KÚ JmK, č.j.: JMK 13158/2003 OŽPZ/Ra ze dne 10.11.2003 s doložkou o nabytí
právní moci ze dne 19.11.2003, kterým je udělen souhlas k provozování zařízení ke sběru a
výkupu odpadů „Sběrné středisko odpadů a výkupna využitelných odpadů, Líšeňská 35, Brno –
Líšeň“.
Podmínkou vydání rozhodnutí bylo souhlasné stanovisko KHS Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně, tj. BM-12041/2003-HOK ze dne 3.11.2003.
Další podmínkou provozování stavby je rozhodnutí Odboru výstavby, dopravy, zemědělství a
životního prostředí Úřadu městské části města Brna, Brno – Líšeň o změně užívání ze skladových
prostor na sběrné středisko odpadů, č.j.: STU/20/0301077/000/002 ze dne 24.11.2003.
Jedná se o nakládání s odpady ve smyslu jejich soustřeďování k periodickému odvozu do
externího zařízení k využívání/recyklaci mimo areál provozovny. Plochy pro skladování jsou za
současného stavu situovány:
a) v objektu 104B – mezisklad barevných kovů
b) v objektu 122 – ostatní plochy – sklady inertních odpadů (sklo, stavební suť, beton, dřevo)
Platnost : do 30.11.2008
Kapacita schválená: cca 260 t/rok

Strana: 7

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
.A.S.A., provozovna Brno, sklad odpadů – změna v užívání stavby

A.M. - Ekologické inženýrství

Záměrem dojde k úpravě provozu sběrného střediska a provoz skladu bude samostatným
zařízením ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění).
Za současného stavu jsou v areálu provozovny dále povoleny a provozovány činnosti:
1. Zpracování obalových materiálů drcením – technologie pro přípravu alternativního paliva
2. Zpracování obalových materiálů – technologie lisování
Tyto činnosti nebudou záměrem nijak ovlivněny a prověřovaný záměr nevyvolá v tomto směru
žádné kapacitní či technologické změny.
Záměr je situován do prostoru bez obytné zástavby. Nejbližší souvislá obytná zástavba se nachází
cca 350 m severně v ulici Čejkovické (jižní část sídliště Vinohrady). Severně od ulice Křtinská se
nachází domov důchodců (cca 200 m od řešeného záměru) a základní škola.
Umístění záměru je vázáno na řešené území a nebylo řešeno v jiných lokalizačních ani
technických variantách.
Lokalizace záměru nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými
dopady provozu ani z hlediska ochrany životního prostředí.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku (podrobněji viz přílohy
oznámení).
Obrázek č. 2: Situace zájmové lokality – umístění záměru
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Charakter a účel zařízení
Účelem provozu skladu nebezpečných odpadů je shromažďování odpadů a jejich následné
předání k využití či odstranění jiné oprávněné osobě. Cílem je vytvoření přepravní dávky pro
odpady se shodným cílovým využitím či způsobem odstranění tak, aby přeprava k tomuto účelu
byla prováděna za podmínek stanovených platnými předpisy (zabezpečení potřebnou technikou,
školení obsluhy) a byla současně ekonomicky výhodná.
Popis současného stavu
Pozemek, na kterém je stávající objekt č. 104B umístěn, je součástí areálu provozovny .A.S.A.
v Brně.
Technické řešení objektu vychází z provozních potřeb původního určení objektu jako meziskladu
barevných kovů. Vzhledem k umístění a účelu objektu jsou ostatní parametry (architektonické,
urbanistické) podřízeny funkci a provozu objektu.
SO 104 B – mezisklad barevných kovů
Výstavba skladu barevných kovů (objekt 104B) a požární nádrže (v sousedství skladu) byla
povolena stavebním povolením, které vydal Úřad městské části města Brna, Brno – Líšeň, odbor
výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, č.j. STU/20/0300138/000/002 ze dne
19.03.2003. V tomto stavebním povolení jsou i podrobně specifikovány podmínky pro výstavbu
těchto objektů.
Jedná se o přízemní ocelovou nezateplenou halu s betonovým soklem a s betonovou opěrnou
stěnou v zadní části. Půdorysné rozměry haly jsou 18,4 x 10,4 m, ocelového přístřešku u haly 4,5 x
10,4 m. Hala slouží za současného stavu pro shromažďování a dočasné skladování barevných
kovů.
Technické řešení stavby
Sklad odpadů kategorie nebezpečný bude umístěn v objektu 104B, který je za současného stavu
využíván jako sklad barevných kovů.
Veškeré stavební úpravy objektu budou zaměřeny na splnění platných předpisů v oblasti nakládání
s odpady, resp. s nebezpečnými látkami. Základní návrh těchto opatření je uveden v kapitole D.4.
oznámení.
Ze stavebního hlediska se jedná o stávající objekt, ve kterém budou provedeny potřebné stavební
úpravy s cílem změny v užívání objektu. Hala bude tvořit samostatný požární úsek, požární
zabezpečení haly bude řešeno v rámci projektu pro stavební řízení. V části haly budou osazeny
ocelové regály pro shromažďování odpadů, ve zbývající části haly budou umístěny přepravní
nádoby (sudy, kontejnery), určené a schválené pro přepravu nebezpečných odpadů.
V rámci stavebních úprav objektu bude řešeno vodohospodářské zabezpečení vnitřních i
venkovních manipulačních prostor, včetně havarijního zabezpečení podle platných předpisů.
Hala bude využívána zejména pro shromažďování tekutých a kašovitých odpadů kategorie
„nebezpečný“. Jednotlivé druhy odpadů zde budou shromažďovány buď v původních obalech
(pokud vyhovují požadavkům na přepravu), nebo v přepravních nádobách určených pro přepravu
odpadů. Odpady budou shromažďovány odděleně v označených prostorách. Po naplnění
transportní dávky budou odpady vyskladněny a předány oprávněným osobám k dalšímu využití
nebo odstranění.
Situace areálu provozovny a umístění řešeného objektu skladu nebezpečných odpadů jsou
znázorněny na následujícím obrázku.
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Obrázek č. 3: Situace areálu provozovny
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Popis technologického řešení
V rámci skladu nebezpečných odpadů nebudou kromě vlastního skladování prováděny žádné jiné
způsoby nakládání s odpady (fyzikální či chemické úpravy, předprava, zpracování, apod.).
Sklad bude vybaven přenosnou přečerpávací soupravou pro přečerpání tekutých odpadů
(v případě nutnosti). Jiné úpravy či zpracování odpadů nebudou v rámci provozu skladu
prováděny.
Provozní podmínky
Provoz skladu odpadů bude zabezpečen stávajícími pracovníky v areálu provozovny; nevyžaduje
tedy nová pracovní místa.
Provoz skladu bude shodný s provozem celého areálu tj. v denní době od 800 do 1600 hod, resp.
900 – 1700 hod (v letním období). O víkendech, kdy je areál provozovny otevřený, se provoz skladu
předpokládá v minimálním rozsahu.
Pro manipulaci s nádobami a kontejnery bude využíván vysokozdvižný vozík, využívaný
v provozovně za stávajícího stavu.
Provoz skladu nevyžaduje nová parkoviště pro nákladní ani pro osobní vozidla; pro parkování
budou využívány stávající plochy parkovišť v areálu provozovny.
Pro složení či naložení nákladu bude využívána zpevněná a vodohospodářsky zabezpečená
plocha v rámci skladu.
Umístění skladu nebezpečných odpadů v areálu provozovny je patrné z následujícího obrázku.
Obrázek č. 4: Umístění skladu nebezpečných odpadů
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Přehled odpadů
Provoz skladu je charakterizován jako zařízení pro nakládání s odpady. V zařízení bude nakládáno
s odpady v rozsahu rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který je příslušným
správním úřadem v odpadovém hospodářství, a který uděluje souhlas k provozování zařízení
k nakládání s odpady.
Návrh jednotlivých druhů odpadů, určených pro nakládání v rámci skladu nebezpečných odpadů je
vzhledem k rozsahu uveden v příloze č. F.2.2. tohoto oznámení. V následující tabulce je uveden
přehled skupin odpadů s předpokládaným ročním množstvím v těchto skupinách. Uvedení
množství pro jednotlivé druhy odpadů není v této fázi reálné. Skutečné množství jednotlivých druhů
odpadů procházejících skladem bude závislé na řadě faktorů, mezi něž je nutné uvažovat i trh
s odpady, a vyplynou z evidence provozu zařízení.

Množství odpadů podle skupin
určených k nakládání v rámci skladu nebezpečných odpadů v areálu
provozovny Brno, .A.S.A. spol. s r.o.
dle přílohy č. 1 k vyhlášce č.381/2001 Sb.

Kód Skupiny katalogu odpadů

Množství

01

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A
KAMENE
50 t/rok

02

ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY
POTRAVIN
20 t/rok

03

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY

20 t/rok

04

ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

30 t/rok

05

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLITICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ

20 t/rok

06

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

25 t/rok

07

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

25 t/rok

08

ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A
SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
120 t/rok

09

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

5 t/tok

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

100 t/rok

11

ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVECHOVÝCH ÚPRAV KOVU A JINÝCH
MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ
50 t/rok

12

ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ

13

ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH
VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19)
100 t/rok

14

ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠT ĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MMÉDIA (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH
VE SKUPINÁCH 07 A 08)
40 t/rok

15

ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ
ODĚVY JINAK NEURČENÉ
50 t/rok

16

ODPADY V TOMTO KATALOGY JINAK NEURČENÉ

50 t/rok

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

100 t/rok

18

ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A/NEBO Z VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S
VYJÍMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE
ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ)
25 t/rok

19

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN
ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚBNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO
SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
50 t/rok

20

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ
ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
100 t/rok

CELKEM

20 t/rok

1 000 t/rok
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru (výstavby): 08/2005.
Předpokládaný termín zahájení provozu: 11/2005.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Záměr se nachází přímo na území následujících samosprávných celků.
vyšší územně správní celky:

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

obce:

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

městská část:

Městská část Brno - Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

V oblasti výstavby vykonává státní správu stavební úřad při ÚMČ Brno-Líšeň.
Obrázek č. 5: Situování záměru – hranice územně samosprávných celků (bez měřítka)

Nejbližší městské části, při jejichž hranicích se záměr nachází jsou:
městská část:

Městská část Brno - Židenice
Šámalova 60, 615 00 Brno
Městská část Brno - Vinohrady
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

Strana: 13

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
.A.S.A., provozovna Brno, sklad odpadů – změna v užívání stavby

A.M. - Ekologické inženýrství

B.II. Údaje o vstupech
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor zemědělské půdy.
Zábor ploch určených k plnění funkcí lesa není vyžadován.
Záměr je situován na pozemku p.č. 4292/1, který je součástí areálu provozovny. Druh pozemku je
podle katastru nemovitostí: zastavěná plocha a nádvoří.
B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

pitná voda
Záměr nevyžaduje nový odběr ani zvýšení současného odběru pitné vody. Odběr pitné vody
v areálu zůstane po realizaci záměru na současné úrovni.
technologická voda
Provoz skladu je bez nároků na odběr technologické vody.
požární voda
Potřeba požární vody bude pokryta ze stávajících rozvodů v areálu provozovny. Pro tyto účely byla
v areálu vybudována požární nádrž.
B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě. Objekt skladu je
napojen na rozvod elektrické energie.
Záměr nevyžaduje žádné zvýšení odběru vůči současnému stavu. Elektrická energie bude
využívána zejména k vytápění administrativní části (buňky) a osvětlení skladu, a dále k provozu
zařízení v rámci skladu (výpočetní technika, přečerpávací souprava, větrání skladu apod.).
Odhadovaný celkový příkon činí 3 kW.
Předpokládaná roční spotřeba je 3 MWh.
Zemní plyn
Provoz skladu nevyžaduje odběr zemního plynu a nijak neovlivní stávající stav v jeho odběru a
využití v rámci provozovny.
Tepelná energie
Administrativní část skladu, kterou tvoří vestavěná buňka, je vytápěna za stávajícího stavu
elektrickou energií. Záměr nevyžaduje změnu v tomto způsobu vytápění a využití tepelné energie.
Pohonné hmoty
Potřeba pohonných hmot (nafty) v souvislosti se skladem odpadů není uvažována.
Vstupní suroviny
Vstupními surovinami pro provoz zařízení jsou odpady specifikované v kapitole B.I.6., podrobněji
pak v příloze č. F.2.2. Jiné suroviny nejsou uvažovány, půjde o běžná množství hmot pro
provádění údržby a oprav bez výrazné spotřeby některých strategických zdrojů přírodních surovin.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava spojená se záměrem skladu nebezpečných odpadů představuje max. 1000 tun/rok.
Doprava 1000 tun nebezpečných odpadů vyvolá, při konzervativním uvažování minimálního ložení
vozidel, pohyb nejvýše cca 2000 vozidel/rok. Skladba vozidel je (dle údajů oznamovatele záměru)
následující: 30% osobní resp. dodávkové automobily, 60% lehké nákladní automobily, 10% těžké
nákladní automobily. Za těchto předpokladů je celkový roční počet vozidel následující: cca 600
osobních resp. dodávkových automobilů, cca 1200 lehkých nákladních automobilů a cca 200
těžkých nákladních automobilů. Při počtu cca 250 pracovních dní v roce je potom průměrný počet
denních příjezdů následující: cca 2,4 osobních resp. dodávkových automobilů, cca 4,8 lehkých
nákladních automobilů a cca 0,8 těžkých nákladních automobilů. S uvažováním nezbytného
příjezdu resp. odjezdu prázdných vozidel (zpětné vytěžování vozidel není uvažováno) je celkový
denní počet vozidel následující:
® do 5 osobních resp. dodávkových vozidel denně,
® do 10 lehkých nákladních vozidel denně,
® do 2 těžkých nákladních vozidel denně.
Žádné další dopravní nároky nejsou vyvolány, ke skladování nebezpečných odpadů nejsou nutné
žádné provozní suroviny. Stejně tak doprava zaměstnanců, referentů apod. zůstane prakticky
nezměněna.
Doprava je směrována hlavním vjezdem areálu na ul. Líšeňskou a dále na ul. Křtinskou, kde se
dělí do směru k ul. Jedovnické (cca ze 70 %) resp. do směru k ul. Gajdošově (cca ze 30 %). Na
další komunikační síti se doprava dělí do více směrů dle polohy zdrojů resp. cílů dopravy, již bez
bližší specifikace. Dopravní trasy jsou zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek č. 6: Umístění provozovny, dopravní trasy (bez měřítka)

Dopravní nároky provozovny .A.S.A. jako celku a pozaďové intenzity dopravy na komunikační síti
jsou uvedeny v dalších částech tohoto oznámení.
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Provoz skladu (a tedy i souvisejícího dopravního provozu) bude výhradně v denní době.
Vzhledem k existenci skladu není třeba uvažovat stavební dopravu, která bude s minimálními
nároky pro úpravy objektu.
Bližší popis dopravní infrastruktury (komunikací) v dotčeném území včetně stávajících intenzit
dopravy na komunikacích je uveden v části C tohoto oznámení.

B.III. Údaje o výstupech
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Posuzovaný záměr není podle platné legislativy vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s výstavbou skladu nebezpečných odpadů nebudou vytvořeny nové bodové zdroje
znečišťování ovzduší.
Vlastní záměr není bodovým zdrojem znečišťování ovzduší. Ve skladu nebudou provozována
žádná zařízení, která by mohla působit jako zdroje znečišťování ovzduší.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s výstavbou skladu nebezpečných odpadů nebudou vytvořeny nové plošné zdroje
znečišťování ovzduší.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj bude představovat automobilová doprava zaměstnanců a návštěvníků areálu a
především zásobování (údaje zahrnují celý záměr).
Předpokládané množství škodlivin1 emitované dopravou
tuhé látky
kg/km.den

SO2
kg/km.den

NOx
kg/km.den

CO
kg/km.den

org. látky
kg/km.den

0,005

0,0002

0,110

0,033

0,012

Stavební práce budou omezeny na úpravy stávajícího objektu a souvisejících zpevněných ploch.
Rozsáhlejší zemní práce nejsou vyžadovány. Emise tuhých látek v etapě výstavby bude
z uvedených důvodů omezená.
B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich
účinnost)

srážkové odpadní vody
Realizací posuzovaného záměru nedojde k výstavbě nových zpevněných ploch, ani k úpravám
využití ploch v areálu provozovny. Záměr využívá stávajících objektů a zpevněných manipulačních
ploch – nedojde tedy k navýšení produkce srážkových vod ani k ovlivnění jejich kvality.
K odvodnění srážkových vod bude využit stávající systém zachycení a odvedení vod, který je
napojen na kanalizační sběrač veřejné kanalizace.

1

Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený Ministerstvem životního prostředí ČR.
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Kvalita odpadních vod spadlých na zastřešené plochy bude odpovídat kvalitě dešťových vod,
srážková voda spadlá na plochy vnitřních komunikací může být zatížena úkapy ropných látek a
sezónně zvýšenou mineralizací v době zimní údržby silnic. Splachy ropných látek z parkovacích
ploch budou zachyceny v zařízení odlučovače ropných látek.
splaškové odpadní vody
Produkce splaškových odpadních vod bude po realizací záměru odpovídat současnému stavu.
Záměr nevyvolá žádné změny v jejich produkci.
Odpadní vody splaškové jsou odváděny přípojkou na veřejnou kanalizační síť ve správě
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
technologické odpadní vody
V areálu nejsou v současné době produkovány odpadní vody z provozu technologie, posuzovaný
záměr je rovněž bez produkce technologických odpadních vod.
čistící zařízení
V současném provozu jsou srážkové vody z parkoviště osobních vozidel u vrátnice odvodněny do
veřejné kanalizace přes odlučovač ropných látek.
V souvislosti se záměrem nebudou budována nová čistící zařízení.
recipient
Odpadní vody splaškové budou odváděny veřejnou kanalizační sítí na městskou ČOV v Modřicích.
Konečným recipientem odpadních vod bude řeka Svratka.
Srážkové vody budou odváděny do veřejného kanalizačního sběrače DN 300, který vede podél
areálu východním směrem k areálu podniku ZETOR.
Správcem veřejné kanalizační sítě je společnost Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
B.III.3. Odpady
Provozem skladu nebude docházet k produkci dalších odpadů nad rámec současného stavu.
Produkce odpadů vyplývá z charakteru zařízení a půjde o odpady z běžného provozu (úklid,
údržba). V rámci provozu skladu nebude prováděna úprava či zpracování odpadů; předpokládaná
produkce odpadů z provozu skladu bude tedy minimální.
Způsoby využití a zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí
respektovat platnou legislativu. Provoz skladu odpadů bude využívat stávajícího odpadového
hospodářství v areálu provozovny.
Přehled předpokládané produkce odpadů uvádí následující tabulka.
PŘEDPOKLÁDANÉ DRUHY ODPADŮ PRODUKOVANÉ V OBDOBÍ PROVOZU
kód dle
KO
15 02

název druhu odpadu

kategorie odhad roční
produkce

Absorbční činidla, filtrační metariály, čistící tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02 Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
20 01

20 03 01 směsný komunální odpad

50 kg

N

20 kg

O

50 kg

Složky odděleného sběru

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 03

N

Ostatní komunální odpady
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Odpady mohou být dle svého charakteru opětně využity, recyklovány, nebo vhodným způsobem
odstraněny. Volba konkrétního způsobu odstranění odpadu je věcí původce, za předpokladu
dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a
prováděcích vyhlášek.
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy
odpadů ze stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů.
B.III.4. Hlukové emise
V rámci posuzovaného záměru lze uvažovat s provozem následujících typů zdrojů hluku:
a) vnitroareálových mobilních zdrojů hluku (vysokozdvižný vozík)
b) vnější doprava.
Součástí záměru nejsou žádné technologické zdroje hluku.
Vnitroareálové zdroje hluku lze s ohledem na rozsah provozu skladu považovat za zanedbatelné.
Prakticky zůstane zachován stávající stav.
Hluk z mimoareálové dopravy (dovoz a odvoz materiálů) bude s ohledem na očekávané intenzity
zanedbatelný.
Jiné výstupy do prostředí (vibrace, záření, zápach) nejsou u předloženého záměru očekávány.
Hluk v průběhu výstavby nebude vzhledem k rozsahu stavebních prací zásadní a jeho působení
nevyvolá překračování akustických limitů.

C.
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.1.1. Charakteristika území, využití území
Navržený záměr se nachází v SV sektoru města Brna, k.ú. Líšeň, které náleží městské části Brno
– Líšeň.
Pozemek na němž se nachází stávající objekt je součástí areálu provozovny Brno společnosti
.A.S.A. V současné době jde o zastavěnou plochu a nádvoří uvnitř existujícího areálu provozovny.
Průměrná nadmořská výška zájmového území je cca 255 m n.m.
Záměr je situován do prostoru bez obytné zástavby. Nejbližší souvislá obytná zástavba se nachází
cca 350 m severně v ulici Čejkovické (jižní část sídliště Vinohrady). Severně od ulice Křtinská se
nachází domov důchodců (cca 200 m od řešeného záměru) a základní škola.
Umístění záměru a jeho nejbližší okolí je patrné na následujícím obrázku.

Strana: 18

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
.A.S.A., provozovna Brno, sklad odpadů – změna v užívání stavby

A.M. - Ekologické inženýrství

Obrázek č. 7: Situace záměru na podkladu leteckého snímku s průmětem funkčních ploch dle ÚPmB (bez měřítka)

C.1.2. Ovzduší
Území města Brna patří (dle Nařízení vlády č. 60/2004 a dle sdělení č. 6 MŽP ČR z dubna 2004)
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
C.1.3. Voda
Posuzovaný záměr se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod
(CHOPAV) podle Nařízení vlády č. 10/1979 Sb. a Nařízení vlády č. 85/1981 Sb.
Záměr je situován mimo ochranná pásma vodních zdrojů.
C.1.4. Půda, geofaktory
Záměr nezasahuje na plochy zemědělského půdního fondu.
C.1.5. Fauna, flóra, ekosystémy
Záměr se nedotýká žádných zvláště chráněných částí přírody. Na vlastní ploše ani
v bezprostředním okolí řešeného objektu se nenacházejí žádné prvky ochrany přírody a krajiny –
VKP, ÚSES, fauna a flóra.
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Celkově lze řešené území i její bezprostřední okolí charakterizovat z hlediska živých složek přírody
jako území silně narušené antropogenními vlivy (těžba nerostných surovin, nakládání s odpady,
dopravní infrastruktura, zemědělská činnost).
C.1.6. Dopravní infrastruktura
Areál .A.S.A. je umístěn mezi ulicemi Křtinskou, Líšeňskou a Jedovnickou, hlavní vjezd je
orientován do ulice Líšeňské.
C.1.7. Hluk
Dotčené území tvoří městská aglomerace. Zdroje hluku zde tvoří především automobilová
doprava, částečně tramvajová trať. V menší míře se mohou projevovat ostatní místní zdroje
(provoz výrobních a obchodních areálů).
V blízkém okolí záměru se nenachází žádný akusticky chráněný objekt.
C.1.8. Staré ekologické zátěže
Podle ÚP města Brna se záměr nachází v oblasti bývalé skládky (pravděpodobně zavážka
původní těžebny cihlářské suroviny). V blízkosti se v oblasti areálu Zetor nachází dle ÚP oblast
prokázané kontaminace podzemních vod. Hranice uvedených oblastí vymezuje územní plán a jsou
znázorněny na následujícím obrázku.
Obrázek č. 8: Staré ekologické zátěže (výřez z územního plánu města Brna)

Na území areálu se nenachází staré zátěže registrované MŽP ČR. V širším okolí (700 m ssv) se
nachází odkaliště Hády, registrované MŽP pod číslem 1000007. Jedná se o lokální zátěž s nízkým
rizikem bez možnosti ovlivnění areálu záměru nebo ovlivnění provozem záměru.
Na území areálu nebyly podle dostupných údajů realizovány průzkumné práce zaměřené na
ověření kvality horninového nebo podzemních vod z hlediska antropogenní zátěže.
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny
C.2.1. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Kvalita ovzduší na území města vykazuje známky zhoršení, v některých ukazatelích mohou být
překračovány imisní limity. Problematická je především zátěž tuhým aerosolem a oxidy dusíku.
Konkrétní imisní charakteristiky záleží na umístění sledované lokality, neboť kvalita ovzduší se
poměrně značně mění podle charakteru zástavby, umístění nejbližších stabilních zdrojů a blízkosti
významných dopravních koridorů.
Nejvýznamnějším zdroj znečišťování ovzduší v blízkosti navrhovaného záměru jsou bodové zdroje
kumulované v blízké průmyslové zóně (v areálu podniku ZETOR), spalovna komunálních odpadů
SAKO Brno a dále automobilová doprava na ulici Jedovnické.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice Hygienické služby číslo 602 Brno - Skaunicové,
tato stanice však měřila s častými výpadky a neposkytuje dosatatečně representativní výsledky.
Pro popis imisní situace byly proto využity výsledky z měření na stanici ČHMÚ č. 1130 Brno Tuřany. S ohledem na typ hodnoceného záměru uvádíme především údaje o imisní zátěži oxidem
dusičitým (NO2).
Naměřené hodnoty NO 2 za rok 2003

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti
hodnoceného území dosahují úrovně cca 60 % imisního limitu (LV = 40 µg.m-3), maximální
hodinové koncentrace pak cca 62 % limitu (LV = 200 µg.m-3).
Dle rozptylové studie zpracované v rámci Krajského programu snižování emisí a imisí JM kraje
(Mgr. Bucek) dosahuje v prostoru navrhované stavby maximální hodinová imisní zátěž NO2 hodnot
do 75 µg.m-3, průměrná roční koncentrace pak hodnot do 20 µg.m-3.
Celkově je tedy možno stávající imisní zátěž hodnoceného území označit za vyšší, přesto však
s rezervou podlimitní.
Dále pro úplnost uvádíme hodnoty tuhých imisí a oxidu siřičitého naměřené na stanici ČHMÚ č.
1130 Brno – Tuřany v roce 2003.
Naměřené hodnoty PM10 za rok 2003
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Naměřené hodnoty SO2 za rok 2003

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že stávající úroveň imisní zátěže tuhými znečišťujícími látkami
se u ročních průměrů pohybuje těsně pod hranicí imisního limitu, u maximálních 24hodinových
koncentrací tuto hodnotu překračuje s nadlimitní četností.
Imisní zátěž SO2 je u všech sledovaných parametrů (dob průměrování) s rezervou pod hranicí
imisních limitu.
Klimatické faktory
Z klimatického hlediska náleží lokalita do teplé oblasti T 2. Stručný slovní popis klimatu oblasti T 2
je následující:
T 2 – krátké léto, mírné až mírně chladné, mírně vlhké, přechodné období krátké, s mírným
jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s
normálním trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T2
20 až 30

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 až 160

Počet mrazových dnů

110 až 130

Počet ledových dnů

40 až 50

Průměrná teplota v lednu

-3 až -4

Průměrná teplota v červenci

16 až 17

Průměrná teplota v dubnu

6 až 7

Průměrná teplota v říjnu

6 až 7

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

120-130

Srážkový úhrn ve vegetačním období

450-500

Srážkový úhrn v zimním období

250-300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

80 až 120

Počet dnů zamračených

150 až 160

Počet dnů jasných

40 až 50

C.2.2. Voda
Území posuzovaného záměru se nachází v povodí Ivanovického potoka, hydrologické pořadí č.
4-15-03-022.
Povodí Ivanovického potoka má rozlohu 40,3 km2. Ivanovický potok se nachází jižně od
zájmového území, kde odvodňuje území Slatiny a Černovické terasy. Ivanovický potok je
levostranným přítokem Svratky, do které se vlévá u Rajhradic. Oblast obytné a průmyslové
zástavby Líšně je odvodňována systémem veřejné kanalizace města.
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Vlastním územím areálu záměru neprotékají žádné vodní toky, na území areálu se nenacházejí
žádné trvalé akumulace povrchových vod. Zpevněné plochy areálu jsou odvodňovány veřejnou
kanalizací srážkových vod, částečně na přilehlé zelené plochy.
Hydrologická situace je znázorněna na obrázku (podrobněji viz příloha F.1.4. oznámení).
Obrázek č. 9: HYDROLOGICKÁ SITUACE, OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ
výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000

pramenní oblasti
Záměr je lokalizován mimo pramenní oblasti.
kvalita povrchových vod
V širším okolí záměru se nenachází povrchové toky, jejichž kvalita by mohla být provozem záměru
dotčena, údaje o kvalitě povrchových vod nejsou proto uváděny.
zátopová území
Záměr je lokalizován mimo zátopová území vodních toků.
vodní zdroje
Záměr je lokalizován mimo ochranná pásma vodních zdrojů.
hydrogeologické poměry
Na zájmovém území a v širším okolí je možné, z hlediska podmínek pro oběh a akumulaci
podzemních vod, vymezit tyto základní hydrogeologické systémy:
-

podložní krystalické horniny Brněnského masívu,
souvrství neogénních sedimentů,
horniny kvartérního pokryvu.

Horniny předneogénního nebo předkvartérního podkladu náleží podle hydrogeologického
rajónování (Michlíček 1986) rajónu 657 – Krystalinikum brněnské jednotky. Podzemní vody jsou
v prostředí krystalických hornin Brněnského masívu vázány na přípovrchovou zónu rozvětrání a
rozvolnění hornin s puklinovou, případně průlinovou propustností a na hlubší systém puklinového
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oběhu. Propustnost hornin masívu je závislá na míře jejich rozpukání, otevřenosti puklin a na typu
výplně puklin. Významnější akumulace podzemních vod jsou vázána na tektonicky porušená
pásma, kde je předpokládán hlubší dosah oběhu podzemních vod a kde dochází k drenáži
okolních puklinových systémů.
Celkově lze označit prostředí hornin masívu jako prostředí nepříznivé pro oběh a akumulaci
podzemních vod, případné odběry podzemních vod z tohoto prostředí mají pouze lokální význam a
nízkou vydatnost (řádově 10-1 l.s-1).
Podzemní vody Brněnského masívu jsou obecně charakteristické nízkou mineralizací, vody
Ca-SO4 nebo Mg-HCO3 typu se vyskytují pouze výjimečně.
Neogénní sedimenty v širším okolí náleží hydrogeologickému rajónu 224 - Dyjsko-svratecký úval,
jeho severnímu výběžku. Významnější obzory podzemních vod jsou v oblasti výskytu neogénních
sedimentů vázány na nesoudržné klastické sedimenty, které jsou zastoupeny jemně až hrubě
zrnitými písky a štěrky při bázi souvrství. Nadložní, převážně pelitické, sedimenty neogénu tvoří
stropní izolátor bazálního souvrství s napjatou hladinou a zároveň bazální izolátor mělkého
souvrství kvartérních sedimentů.
Z kvartérních sedimentů mají plošně nejrozsáhlejší výskyt na zájmovém území spraše, které byly
průzkumnými vrty zaznamenány v okolí lokality. Spraše představují nepříznivé prostředí pro pohyb
podzemní vody, obecně lze však u těchto sedimentů očekávat zvýšenou propustnost ve
vertikálním směru. Místy dochází při bázi spraší k akumulaci mělkého zvodnění v případě
nepropustného podloží spraší. Možnostmi oběhu podzemní vody jsou v těchto případech omezeny
nízkou propustností hornin kolektoru.
Kvartérní svahové hlíny případně sutě se na zájmovém území vyskytují většinou v přímém nadloží
hornin Brněnského masívu. U těchto sedimentů a v navazujícím prostředí podložní zóny
rozvolnění hornin masívu lze v oblasti předpokládat občasné zvodnění tranzitního charakteru
s převodem vody do oblasti místních erozních bází.
výskyt podzemní vody
Archivními průzkumy byly ověřeny v okolí lokality záměru málo příznivé podmínky pro výskyt
podzemní vody. Lokalita se nachází ve svahových partiích místní elevace v blízkosti
hydrologického rozvodí Svitavy a Svratky pod Svitavou (hydrologickému rozvodí v tomto případě
zhruba odpovídá i hydrogeologická rozvodnice). Infiltrační kapacity území jsou sníženy městskou,
průmyslovou a dopravní zástavbou s rychlým transportem atmosférických vod mimo území
odvodňovacími systémy. V blízkosti lokality byly dále průzkumnými vrty ověřeny v profilu kvartéru
převážně spraše (prostředí nepříznivé pro pohyb a akumulaci podzemních vod), podloží kvartéru
tvoří eluvium Brněnského masívu. Výskyt vody, ověřený průzkumnými vrty inženýrsko
geologického průzkumu v trase tramvajové rychlodráhy (Kohoutová 1982) je uveden v následující
tabulce, situace průzkumných vrtů je doložena v přílohové části oznámení.
VÝSKYT PODZEMNÍ VODY
označení
vrtu

datum
hloubení

hloubka
vrtu

úroveň
terénu

výskyt podzemní vody

báze vrtu

[m]

[m n.m.]

[m n.m.]

hloubka hladiny

úroveň hladiny

naražená

ustálená

naražená

ustálená

[m p.ú.t.]

[m p.ú.t.]

[m n.m.]

[m n.m.]

V201

4. 2. 1982

8,0

265,3

257,3

do 8,0 m bez vody

do 257,3 m bez vody

J202

3. 2. 1982

18,0

272,7

254,7

do 18,0 m bez vody

do 254,7 m bez vody

V203

4. 2. 1982

10,0

268,3

258,3

do 10,0 m bez vody

do 258,3m bez vody

J204

4. 2. 1982

20,0

271,2

251,2

do 20,0 m bez vody

do 251,2 m bez vody

V205

3. 2. 1982

20,0

270,0

250,0

do 20,0 m bez vody

do 250,0m bez vody

V206

4. 2. 1982

10,0

263,2

253,2

do 10,0 m bez vody

do 253,2 m bez vody

Poznámka:

převzato podle Kohoutová 1982
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Podzemní voda nebyla v širším okolí lokality v prostředí kvartérního souvrství zjištěna.
kvalita podzemní vody
Podzemní voda nebyla v rámci archivního průzkumu na lokalitě zastižena, kvalita podzemních vod
mělké zvodně není dokumentována
C.2.3. Půda a horninové prostředí
Půda
Vlastní řešené území má mírný sklon k východu, s průměrnou nadmořskou výškou kolem 255 m.
Dotčený pozemek p.č. 4292/1, který je součástí areálu provozovny, je podle evidence nemovitostí
veden jako zastavěná plocha a nádvoří.
Záměr nezasahuje na plochy zemědělské půdy, ani na plochy určené k plnění funkcí lesa. Záměr
nezasahuje do okolních či sousedních pozemků.
Geomorfologické poměry
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území následujícím
morfologickým jednotkám:
-

provincie Západní Karpaty,
- subprovincie Vněkarpatské sníženiny,
- podsoustavě Západní Vněkarpatské sníženiny,
- celek Dyjsko-svratecký úval,
- podcelek Pracká pahorkatina
- okrsek Šlapanická pahorkatina.

Celek Dyjsko-svratecký úval tvoří rozsáhlá sníženina širšího okolí toku Dyje a jeho hlavních
přítoků. Reliéf jednotky je plochý až mírně zvlněný, budovaný převážně na akumulacích
kvartérních fluviálních případně eolických sedimentů.
Podcelek Pracká pahorkatina tvoří sv. část Dyjsko-svrateckého úvalu. Jedná se o členitou
pahorkatinu se střední výškou 228,8 m n.m. a středním sklonem 2°14’. Šlapanická pahorkatina je
sv. částí Pracké pahorkatiny, okrsek se nachází v okrajové části Karpatského systému při hranici
s Drahanskou vrchovinou, náležící provincii Česká Vysočina. Jedná se o nížinnou pahorkatinu
převážně na neogénních sedimentech.
Záměr je lokalizován při západním okraji severní části Šlapanické pahorkatiny, morfologie širšího
okolí lokality je významně zatížena městskou a průmyslovou zástavbou a komunikačními koridory.
Západně od lokality dominuje údolí Svratky, která zde protéká ve směru S – J, jihovýchodně od
areálu se nachází významný bod Šlapanické pahorkatiny Stránská skála (310,3 m n.m.).
Terén je na lokalitě svažitý se spádem k východu, s nadmořskou výškou 250 – 260 m n.m.
Geologické poměry
Lokalita výstavby záměru se nachází v území budovaném krystalickými horninami Brněnského
masívu. Deprese povrchu Brněnského masívu jsou vyplněny neogénními sedimenty severního
výběžku karpatské předhlubně, které tvoří předkvartérní podklad v jižním a východním okolí
lokality. V oblasti jsou rovněž zachovány relikty jurské transgrese.
Brněnský masív je součástí rozsáhlého granitoidního komplexu Brunovistulikum (též Brunie).
Jedná se o jednotku, která má charakter složité megaantiklinální hrástě severojižní orientace.
Brunovistulikum se rozprostírá od Krakova na severu po Dunaj na jihu. Na západě tvoří podloží
Moravika a Moldanubika až po Přibyslavskou zónu, na východ pak zapadá pod příkrovy Západních
Karpat. Stáří hornin Brněnského masívu je kadomské.
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Brněnský masív tvoří protáhlé těleso trojúhelníkového tvaru mezi Miroslaví, Šebetovem a Brnem.
Na západě je omezen tektonickým stykem se sedimenty Boskovické brázdy, na východě zčásti
tektonicky, zčásti transgresivně hraničí s devonem a kulmem Drahanské vysočiny a na
jihovýchodě dochází k transgresi Brněnského masivu sedimenty karpatské předhlubně.
Brněnský masív je dělen na západní granodioritovou oblast, centrální bazické pásmo tvořené
diority a metabazity a na východní granodioritovou oblast. Záměr je lokalizován na území východní
granodioritové oblasti.
Na zájmovém území jsou zastoupeny především amfibol-biotitické a biotitické granodiority typ
Blansko, které jsou převážně drobně až středně zrnité, šedé, místy načervenalé.
Mezozoikum je v širším okolí lokality zastoupeno relikty jurských vápenců, které jsou v nadloží
brněnského masívu zachovány v elevacích jižně a jihovýchodně od lokality (Hybešova hora,
Stránská skála). Jedná se o sedimenty brněnské karbonátové plošiny, charakterizované převahou
mělkovodních biomikritových vápenců.
V období miocénu došlo v oblasti k opakované mořské transgresi a k zaplavení tektonicky
podmíněných depresí. V jižním a východním okolí lokality jsou zastoupeny sedimenty spodního
badenu. Ze sedimentů spodního badenu převládá na zájmovém území a v jeho širším okolí
převážně pelitická facie tvořená komplexem modravě šedých, světlešedých, nazelenalých
vápnitých jílů s vložkami písků a štěrků (tégly). Tyto sedimenty vystupují v nadloží bazálních klastik
spodního badenu charakteru středně až hrubě zrnitých silně vápnitých písků, místy štěrkovitých,
které na území vycházejí k povrchu v oblasti vyklínění neogénu na krystalickém podloží.
Obrázek č. 10: GEOLOGICKÁ SITUACE
výřez z geologické mapy Brna a okolí 1 : 50 000 (Miller, Novák 2000)
(legenda tematického obsahu doložena v přílohové části)

Z kvartérních sedimentů převažují na zájmovém území spraše a sprašové hlíny (würm), místně se
vyskytují deluviofluviální, deluviální případně deluvioeolické sedimenty. S ohledem na četné
terénní úpravy související s odtěžbou materiálu, zavážkou depresí a násypy v podloží obytných,
průmyslových a komunikačních staveb, je v přípovrchové zóně oblasti častý výskyt nesourodých
sedimentů antropogenního původu o mocnosti až několik metrů.
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Průzkumnými vrty inženýrsko geologického průzkumu v trase tramvajové rychlodráhy (Kohoutová
1982) byl v blízkosti lokality zastižen povrch písčitého eluvia granodioritů brněnského masívu
v hloubkách 8,3 m (V 206) a 16,8 m (J 204) pod úrovní terénu.
Kvartérní souvrství je budováno převážně jílovitými, místy písčitými, převážně vápnitými hlínami
eolického původu (spraše). Občasné přerušení sprašové sedimentace je ve vrstevním sledu
dokumentováno výskytem fosilních půdních horizontů.
Geologické profily vybraných vrtů inženýrsko geologického průzkumu (Kohoutová 1982) jsou
doloženy v přílohové části dokumentace (příloha č. F.1.7.).
Nerostné suroviny
Záměr se nachází mimo území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem.
Historicky bylo území využíváno lokální těžbou cihlářské suroviny.
Významné geologické a paleontologické lokality
Záměr je lokalizován mimo významné geologické a paleontologické lokality. Z výskytů v širším
okolí je významná lokalita Stránská skála (opuštěný lom, jurské vápence, četný výskyt
paleontologických nálezů), která se nachází 1 200 m jv od areálu provozovny.
Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo
svahové pohyby, území není poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s
rizikem zátěže do 6° M.C.S.
C.2.4. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Zájmové území představuje v širším měřítku (Hybešova hora, Stránská skála, Černovická terasa) z
hlediska přírodních poměrů velmi zajímavé území s výskytem různých typů biotopů.
Podle biogeografického členění České republiky (Culek a kolektiv 1995) se zájmové území
nachází v Lechovickém bioregionu (4.1b), podprovincie Panonská. Zájmové území náleží do
biochory č. 4.1.2. Teplých pahorkatin a vrchovin.
Flóra a fauna
Podle dostupných informací a předchozích průzkumů (Faltys 2003) není v řešeném území ani v
jeho bezprostředním okolí registrován ani zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů podle § 48 a následujících zákona č. 114/1992 Sb.
Vzhledem k povaze lokality lze zcela vyloučit byť jen přechodný výskyt zvláště chráněných druhů
rostlin podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.
Z fytocenologického hlediska pokrývají většinu plochy zájmového území z hlediska ochrany
bezcenná ruderální společenstva. Výskyt chráněných druhů je na sledované lokalitě vyloučen.
Záměr využívá stávajícího objektu a nevyžaduje zásah do volně rostoucích dřevin.
Z hlediska výskytu fauny byly předchozími průzkumy zjištěny většinově běžné druhy, vázané buď
na křoviny a mimolesní porosty dřevin, nebo na otevřenou krajinu s převahou polí a luk, případně
na blízkost sídel.
Lze tedy spolehlivě konstatovat, že na lokalitě nebyly nalezeny druhy chráněné ve smyslu vyhlášky
MŽP č. 395/1992 Sb., a jejich výskyt lze vzhledem k charakteru lokality vyloučit. Obecně je možno
také konstatovat, že druhové spektrum fauny je velice ochuzené.
Všechny prvky ochrany přírody se nacházejí zcela mimo dosah jakýchkoliv vlivů záměru.
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Územní systém ekologické stability, VKP a ekosystémy
Na vlastní řešené území provozovny nezasahují žádné prvky územního systému ekologické
stability.
Záměr je umístěn uvnitř stávajícího areálu provozovny a není v bezprostředním kontaktu s žádným
existujícím (vymezeným) nebo navrženým prvkem ÚSES. Všechny prvky sítě územního systému
ekologické stability jsou situovány ve značné vzdálenosti a mimo dosah jakýchkoliv vlivů záměru. Z
výše uvedených důvodů není uváděn podrobnější popis jednotlivých prvků územního systému
ekologické stability.
Na řešeném území ani v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují žádné významnější přírodní
nebo přírodě blízké ekosystémy.
V širším okolí záměru se nachází národní přírodní památka Stránská skála a přírodní památka Bílá
hora. Zvláště chráněná území ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. se nacházejí v dostatečné
vzdálenosti od zájmového území záměru a v žádném případě nemohou být jeho realizací
ovlivněny.
Krajina, krajinný ráz
Území, na kterém je umístěn záměr, se nachází na zastavěných a zpevněných plochách, uvnitř
stávajícího areálu provozovny společnosti .A.S.A. Záměr nevyžaduje žádné změny ve využití
dotčené plochy, ani okolních ploch.
Krajinný ráz území byl významně ovlivněn urbanizací (komunikační stavby, různé komerční
aktivity). Na plochách hůře přístupných a obtížně využitelných (příkré svahy, okraje areálů a
nevyužitelné plochy) se zachovala vegetace, v současné době značně ovlivněná ruderalizací.
Krajina zájmového území se vyznačuje silným antropogenní narušením. Hodnotnější prvky (např.
maloplošná chráněná území, lesní porosty, přirozené vodní toky) jsou zastoupeny omezeně.
Širším zájmovým územím procházejí přístupové trasy k celoměstsky významným rekreačním
lokalitám: lesní masiv Hády a údolí řeky Říčky s vodními nádržemi.
Charakter území je dokumentován ortofotomapou zájmového území (viz příloha č. F.1.6.).
Obrázek č. 11: Ortofotomapa zájmového území (výřez)
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C.2.5. Osídlení, kulturní památky, tradice, doprava
Plocha areálu provozovny, na které je umístěn popisovaný záměr, se nachází v jihozápadní oblasti
městské části Brno-Líšeň, mezi tzv. Malou Klajdovkou a komunikací Jedovnická.
Hranice provozovny jsou omezeny ze tří stran komunikacemi a tramvajovou dráhou MHD, na
západě sousedí s areálem CVD Brno.
Bydlení se přímo v řešeném území nevyskytuje. Nejbližší souvislá obytná zástavba se nachází
v ulici Čejkovická severně od řešeného území (cca 350 m). Severně od ulice Křtinská se nachází
domov důchodců (cca 200 m) a základní škola.
Vlastní řešený objekt se nachází uvnitř areálu provozovny a nevyžaduje žádné změny mimo její
hranice.
Jižně od ulice Líšeňská se nachází návrhová plocha určená územním plánem pro rekreaci a sport.
V současné době nejsou v okolí areálu provozovny žádné rekreační aktivity provozovány.
Na řešeném území se nevyskytují žádné kulturní a historické památky.
Archeologické nálezy nejsou na dotčených plochách registrovány.
Dopravní infrastruktura
Areál .A.S.A. je umístěn mezi ulicemi Křtinskou, Líšeňskou a Jedovnickou, hlavní vjezd je
orientován do ulice Líšeňské.
Ulice Líšeňská představuje městskou obslužnou komunikaci funkční třídy C1, s přímou obsluhou
území. Dříve sloužila pro příjezd od Brna do obce Líšeň, později byla v souvislosti s rozvojem
podniku ZKL (později Zetor) zaslepena a příjezd do Líšně byl přeložen do ulic Křtinské a Trnkovy.
Ulice je minimálně dopravně zatížena (v podstatě pouze provozem areálu .A.S.A.) a pro
požadovaný účel bezproblémově vyhovuje.
Ulice Křtinská představuje městskou sběrnou komunikaci funkční třídy B2, s omezenou obsluhou
území. Tvoří historickou spojnici Brna s Líšní resp. Ochozem. V současné době slouží i k dopravní
obsluze přilehlých sídlišť Líšeň a Vinohrady, vzhledem ke své omezené kapacitě však spíše
doplňkově k ulicím Jedovnické a Žarošické. Pro požadovaný účel vyhovuje.
Hlavní dopravní osu území tvoří ulice Jedovnická, vzniklá při výstavbě sídliště Líšeň. Jde o
městskou sběrnou komunikaci funkční třídy B1 se čtyřpruhovým uspořádáním, jižním směrem
směrově dělená. Pro požadované dopravní zatížení bezproblémově vyhovuje.
Nejbližší komunikace základního komunikačního systému města Brna prochází ulicemi Gajdošova
a Otakara Ševčíka (tzv. velký městský okruh resp. vnější dopravní polookruh) a Ostravská (tzv.
ostravská nebo olomoucká radiála, někdy též nazývaná východní dálniční přivaděč).
Stávající (pozaďové) dopravní zatížení komunikací širšího dotčeného území je zřejmé z obrázku č.
12.
V území je koncepčně připravována výstavba velkého městského okruhu (přeložka z ul.
Gajdošovy), předpokládá se realizace tunelu pod sídlištěm Vinohrady a dále ulicí Jedovnickou
(kolem spalovny) a připojení na ul. Černovickou. Východní ústí tunelu pod Vinohrady (s
mimoúrovňovou křižovatkou) je částečně v konfliktu s polohou areálu .A.S.A., to je zřejmé
z obrázku č. 13. Tato skutečnost musí být řešena v samostatném řízení.
Posuzovaný záměr není v rozporu s připravovaným rozvojem dopravní infrastruktury a rozvojový
dopravní záměr respektuje.
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Obrázek č. 12: Dopravní zatížení komunikací v dotčeném území (rok 2003)

Obrázek č. 13: Záměr velkého městského okruhu v dotčeném území - východní ústí tunelu pod Vinohrady (bez měřítka)
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Dopravní provoz .A.S.A.
Celkové množství přiváženého odpadu do areálu .A.S.A. na ulici Líšeňské představuje (bez
posuzovaného záměru skladu nebezpečných odpadů) cca 24 000 tun/rok. Z tohoto množství
představuje doprava druhotných surovin cca 18 000 tun a doprava odpadů pro přípravu tuhých
alternativních paliv cca 6000 tun/rok.
Dopravní obsluha areálu je (dle údajů oznamovatele záměru) následující:
§

Dovoz druhotných surovin vyvolal příjezd 15 215 vozidel/rok, skladba vozidel byla stanovena
technickým odhadem provozovatele takto: 20% OA, 50% LNA, 30% TNA.

§

Dovoz odpadů pro přípravu TAP vyvolal příjezd 1432 vozidel/rok, skladba vozidel byla
stanovena technickým odhadem provozovatele takto: 60% LNA, 40% TNA.

§

Odvoz druhotných surovin zajišťovalo 876 vozidel/rok, jedná se vesměs o TNA s průměrným
vytížením cca 18 tun.

§

Odvoz TAP zajišťovalo 142 vozidel/rok, jedná se vesměs o TNA (speciální kamiony s
průměrným vytížením cca 20 tun.

§

Dále do areálu zajíždí denně 13 specielních svozových vozidel (TNA), která zajišťují svoz
komunálního odpadu do spalovny. Pohyb těchto vozidel nesouvisí s dovozem nebo odvozem
odpadu z provozovny v Líšeňské ulici. Tato vozidla zde parkují a dle požadavků vyjíždí na svoz
komunálního odpadu na ranní, nebo odpolední směně (7 na ranní, 6 na odpolední).

§

Počet jízd osobních vozidel (firemní vozidla .A.S.A., návštěvy a vozidla zaměstnanců) byl
stanoven technickým odhadem provozovatele ve výši cca 70 OA/den.

§

Dovoz motorové nafty je spojen s příjezdem cca 40 TNA/rok. Jedná se o neveřejnou čerpací
stanici, firemní vozidla čerpají motorovou naftu v rámci příjezdu do areálu s odpadem, další
pohyby vozidel nevznikají.

§

Pohyby nákladních vozidel se uskutečňují výhradně v denní době (od 6 do 22 hodin) a v
pracovní dny, pohyb těchto vozidel o sobotách, nedělích a svátcích je výjimečný (částečně
vozidla svážející komunální odpad do spalovny). Pohyby OA jsou převážně v pracovní dny,
pohyby v sobotu jsou minimální, část pohybů OA je však v noční době (příjezd na ranní směnu
a odjezd z odpolední směny (cca 15 + 10 OA).

Celkový denní počet vozidel je (z uvedené bilance) následující:
–

do 90 osobních resp. dodávkových vozidel denně

–

do 40 lehkých nákladních vozidel denně

–

do 40 těžkých nákladních vozidel denně.

V hodnotách je již uvažován nezbytný příjezd resp. odjezd prázdných vozidel (zpětné vytěžování
není prakticky prováděno).
V území je k dispozici veškerá nezbytná infrastruktura (voda, kanalizace, elektrická energie, plyn,
telefon resp. další sítě).
Hluková situace
Stávající hluková situace byla popsána rámci studie „Hodnocení zdravotních rizik – Sklad
nebezpečných odpadů .A.S.A. Brno – Líšeň“, která byla zpracována jako jeden z podkladů pro
vyhodnocení celého provozu areálu a pro posouzení reálnosti posuzovaného záměru z hlediska
možných dopadů na veřejné zdraví.
V rámci uvedené studie bylo provedeno měření hluku u nejbližšího chráněného objektu, kterým je
domov důchodců severně od areálu provozovny. Dále uvádíme jen výsledky, kompletní studie i
protokoly z měření provedeného Zdravotním ústavem se sídlem v Brně jsou k dispozici u
zpracovatele oznámení nebo u oznamovatele.
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Měřením hluku na fasádě Domova důchodců (ze dne 7. – 8.2.2005) byly zjištěny tyto ekvivalentní
hladiny akustického tlaku:
Denní doba
LAeq,den = 59,8 dB
Noční doba

LAeq,noc = 52,7 dB

Při uplatnění korekce na tzv. starou zátěž pro stávající silniční dopravu (+ 20 dB) je hluková zátěž
chráněného venkovního prostoru objektu Domova důchodců na jeho jižní straně ve srovnání
s normativními hodnotami podnormativní jak v denní, tak i v noční době.
Bez uplatnění výše zmíněné korekce na „starou zátěž“ je hluková zátěž téhož venkovního
chráněného prostoru prokazatelně překročena v době noční (2200 – 600 hod) a to o 0,9 dB.
Nepříznivá situace je dána zejména umístěním objektů v blízkosti hlavních silnic a v zásadě se
nevymyká hlukové situaci kdekoliv při hlavních průjezdných komunikacích.
Ostatní zdroje hluku (jako např. zdroje v okolních areálech) jsou málo významné a hlukovou situaci
území prakticky neovlivňují.
Soulad s územně plánovací dokumentací
Vlastní areál provozovny se nachází na plochách vymezených územním plánem města Brna jako
plochy SV – smíšené plochy výroby a služeb. Tyto plochy slouží převážně k umístění výrobních
provozoven, které podstatně neruší bydlení. Východní část areálu je umístěna na ploše SV
stabilizované, západní na ploše SV návrhové.
V rámci předchozího řízení k záměrům rozvoje provozovny .A.S.A. Brno na ulici Líšeňské bylo ve
vyjádření MMB OÚPR, zn.: OÚPR/00434/04/Me ze dne 15.1.2004, konstatováno (citace):

„Dle závazných regulativů ÚPmB lze středisko zpracování a recyklace odpadů zařadit pouze
do funkčních ploch pro průmysl (PP) a do ploch pro likvidaci odpadu (TO).“
Na základě dalších konzultací požádal provozovatel areálu o změnu územního plánu tak, aby
stávající stav, který je především určen historickým vývojem v lokalitě, byl uveden do souladu se
skutečným stavem. Návrh na prověření možnosti změny funkčních ploch podle skutečného využití
byl zařazen pod č.j. B35/04-II s názvem: MČ BRNO – LÍŠEŇ, k.ú. Líšeň, areál A.S.A, změna SV
stab. SV návrh na TO návrh, do souboru změn a doplňků ÚPmB a doporučen ke schválení ZMB.
Umístění areálu je patrné z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. F.1.8.).
Obrázek č. 14: Územní plán města Brna – výřez z mapové části
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D.
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

D.1.1. Vlivy na zdraví, sociální a ekonomické dopady
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
-

se znečištěním ovzduší,
se zvýšenou hlukovou zátěží,
se znečištěním vody a půdy,
se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),
s psychickou zátěží.

Nejbližší souvislá obytná zástavba se nachází cca 350 m severně od řešeného objektu. Objekt
domova důchodců se nahází cca 200 m SZ od řešeného objektu. Na základě informací zjištěných
v rámci zpracování oznámení lze vyloučit jakékoli postižitelné negativní důsledky v souvislosti s
výše uváděnými faktory z následujících důvodů:
§

Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno objektivně zjistitelné navýšení stávající
imisní zátěže v blízkém i širším okolí stavby. U nejbližší obytné zástavby není očekáváno
překračování imisních limitů vlivem provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní
vlivy nejsou z tohoto titulu rovněž předpokládány.

§

Postižitelné navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru v celém zájmovém
území není očekáváno. Vlivem provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot
ekvivalentních hladin hluku u nejbližší chráněné zástavby. S ohledem na umístění areálu
nelze očekávat žádné zdravotní důsledky z důvodu hlukové zátěže z výstavby či provozu
záměru.

§

Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních nebo
povrchových vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit.

§

Navýšení dopravy vlivem provozu střediska lze považovat za prakticky zanedbatelné.
Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků nebude podstatně zvýšeno ani
sníženo.

§

Záměr nemá přímý kontakt s obytnou zástavbou. Jde o území ovlivněné antropogenní
činností (těžba, ukládání odpadů, dopravní koridory). Narušení psychické pohody není
předpokládáno.

Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako nulové.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Jako součást podkladových materiálů pro zpracování tohoto oznámení v oblasti veřejného zdraví
bylo zpracováno autorizované hodnocení zdravotních rizik „Protokol č. 004/2005 o autorizovaném
hodnocení zdravotních rizik – Sklad nebezpečných odpadů ASA Brno – Líšeň“. Tento protokol,
jehož zpracovatelem je RNDr. Bohumil Pokorný, který je držitelem autorizace pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví, je v plném znění součástí příloh dokumentace (příloha č.
F.2.3.).
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Závěry tohoto hodnocení jsou následující (citace):

„6. Kvantitativní odhad zdravotního rizika::
Hlukové riziko: Očekávaná ekvivalentní hladina hodnoty hluku u nejbližší obytné zástavby
se v denní době blíží a v noční době překračuje požadované hygienické limity u nejbližší
zástavby (domov důchodců na ul. Věstonická). Vlastní příspěvek hlukové zátěže
posuzovanou aktivitou však tvoří zanedbatelný podíl celkového stavu, nelze proto očekávat,
že změna hlukové zátěže vyvolá u exponované populace další enormní zvýšení negativních
pocitů obtěžování hlukem.
Toxická akutní rizika: Vypočtené hodnoty HQ pro benzen a oxid dusičitý ani v jednom z
bodů maxima zájmové oblasti zdaleka nedosáhl hodnoty 1. Toxická rizika pro bod maxima v
obydlené části MČ obce jsou velmi nízká až zanedbatelná.
Chronická toxická rizika: Hodnoty pro chronická toxická rizika jsou v případě působení
benzenu rovněž zanedbatelně nízká a neliší se pro současný i budoucí stav. Chronické toxické
riziko expozicí NO2 vykazuje již v současné situaci nárůst prevalence vybraných příčinných
symptomů ve výši jednotek procent exponované populace. Rovněž v tomto případě se
významně neliší stav nynější od predikovaného stavu po uvedení nového skladu NO do
provozu.
Kancerogenní riziko expozice benzenem: odhad obou kancerogenních rizik (současného a
budoucího stavu) je prakticky stejný a není příliš významný (cca 1 E-06).
Celkově lze označit zdravotní rizika příslušná k budoucí realizaci záměru za minimální
při vědomí již jisté nynější rizikové zátěže této lokality.“ (konec citace)
D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima
S ohledem na velmi nízkou emisi plynných škodlivin, především oxidů dusíku z vyvolané
automobilové dopravy, nepředpokládáme významnější ovlivnění stávající imisní zátěže v okolí
hodnocené stavby. Nárůst imisní zátěže NO2 lze odhadovat maximálně na úrovni jednotek µg.m-3
u maximálních hodinových koncentrací a řádově desetin µg.m-3 u průměrných ročních koncentrací.
Bude se tedy jednat o příspěvky, u kterých nedojde k dosažení či překročení imisních limitů.
Emise tuhých znečišťujících látek bude v průběhu provozu prakticky zanedbatelná až nulová,
prakticky neovlivňující imisní zátěž okolí stavby.
S ohledem na situování záměru do stávajícího objektu není předpokládána zvýšená emise tuhých
částic ani ve fázi výstavby, resp. stavebních úprav existujícího objektu.
S ohledem na nízkou produkci škodlivin neočekáváme významnější ovlivnění kvality ovzduší
v blízkém ani širším okolí lokality záměru.
Vlivem provozu záměru v žádném případě nedojde k dosažení či překročení imisních limitů
uvedených znečišťujících látek.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a nevýznamné. Provoz areálu
nebude příčinou překračování imisních limitů.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.
D.1.3. Vlivy na vodu
Vlivy na povrchové vody
Záměr využívá stávající objekty a stávající zpevněné manipulační plochy. Provozem skladu
odpadů nedojde ke změně určení ploch v areálu ani v jeho okolí. Záměr zachovává současný
způsob odvodnění areálu. Záměr je tedy bez vlivu na současný charakter odvodnění oblasti.
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Stávající produkce odpadních vod splaškových nebude navýšena.
Záměr je bez výstupu do povrchových vod a bez vlivu na trasy vodních toků, vodnost toků, průběh
rozvodnic nebo jiné hydrologické charakteristiky.
Záměr je bez výstupu do povrchových vod a bez možnosti ovlivnění jejich kvality.
Veškeré odpadní vody splaškové vzniklé provozem celého areálu jsou svedeny do městské
kanalizační sítě a likvidovány na ČOV v Brně - Modřicích. Kvalita povrchových vod tak nebude
výstavbou a provozem přímo dotčena.
Celkově lze vlivy na povrchové vody hodnotit jako nulové a bez vlivu.
Vlivy na podzemní vody
Výstavbou nebudou ovlivněny infiltrační poměry, záměr využívá stávajících objektů a stávajících
zpevněných ploch.
Výstavba i provoz jsou bez nároků na odběr podzemních vod nebo na vypouštění odpadních nebo
srážkových vod do podzemí.
Hydrogeologické poměry nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.
V podloží areálu nebyla podzemní voda v rámci archivních průzkumů zjištěna, není vyloučen
občasný výskyt mělkého zvodnění nebo výskyt podzemní vody v hlubších polohách.
Záměr je bez přímých výstupů škodlivin do podloží, kvalita podzemních nebo podpovrchových vod
nebude provozem dotčena.
Skladování nebezpečných odpadů nově přináší na místo riziko ohrožení kvality půdy, horninového
prostředí nebo podpovrchových vod v případě mimořádného stavu spojeného s únikem
nebezpečné složky obsažené v odpadu. S ohledem na místní podmínky je vyloučeno přímé
zasažení povrchových nebo podzemních vod bezprostředně po úniku, případným únikem je
ohrožena kanalizace srážkových vod nebo povrchové vrstvy zeminy. Charakter ohrožení i
charakter lokality poskytuje dostatečný časový prostor pro účinný sanační zásah v případě
včasného zjištění úniku a řádného postupu řešení mimořádného stavu.
Environmentálně významnými mohou být nezjištěné, nesanované nebo špatně sanované úniky
nebo soustavné a zanedbávané drobné úniky na nezpevněné plochy. V takových případech by
mohlo dojít k šíření kontaminace proplachováním místa atmosférickou vodou. S ohledem na
charakter a předpokládané zabezpečení provozu se uváděné riziko jeví jako málo významné.
D.1.4. Vlivy na půdu, geologické poměry a přírodní zdroje
Vlivy na půdu
Záměr nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor zemědělského půdního fondu, ani zábor ploch
určených k plnění funkcí lesa.
Vlivy na využití půdy i na její znečištění v zájmovém území záměru lze hodnotit jako nulové.
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Vlivy posuzovaného záměru na horninové prostředí nejsou očekávány. Realizace nevyžaduje
výkopové práce.
S ohledem na charakter terénu a řešení záměru nebudou v souvislosti s výstavbou nutné terénní
úpravy spojené s těžbou přípovrchových vrstev nebo budováním násypů.
Záměr na místo nově přináší riziko pro kvalitu horninového prostředí v případě mimořádného
stavu. Únik nebezpečné složky odpadu mimo zpevněné plochy nelze vyloučit, v případě včasného
a odborného sanačního zásahu však lze předpokládat účinné odstranění poškozených vrstev bez
dalších následků pro horninové prostředí nebo hydrosféru.
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Riziko nezjištěných, nesanovaných nebo zanedbávaných úniků je málo významné.
Vliv na nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru je bez nároků na těžbu
nerostných surovin pro potřebu výstavby. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy
nebo provozu záměru dotčeny.
Vlivy na vodní zdroje
Záměr je lokalizován mimo ochranná pásma nebo dosah vodních zdrojů pro veřejné nebo
individuální zásobování pitnou vodou.
Vlivy na jiné přírodní zdroje
Stavbou nebudou zasaženy jiné přírodní zdroje než zdroje výše hodnocené, další vlivy na tuto
složku prostředí nejsou očekávány.
D.1.5. Vlivy na živé složky přírody
Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality, ani do osamocených vegetačních prvků. Vlivy
na flóru a faunu lze považovat za prakticky nulové. Kácení dřevin není vyžadováno.
Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality. Nebudou dotčeny žádné
ekosystémy vyskytující se v širším zájmovém území.
Odpady produkované z provozu nebudou na místě odstraňovány ani dlouhodobě ukládány.
Jiné vlivy na flóru a faunu (znečištění ovzduší, hluk) nejsou očekávány.
Realizací posuzovaného záměru nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území.
D.1.6. Vlivy na krajinu
Záměr je umístěn na ploše stávajícího areálu společnosti .A.S.A., provozovna Brno, Líšeňská
ulice. V areálu jsou historicky i v současné době prováděny činnosti související s nakládáním
s odpady (sběr, výkup, fyzikální úpravy – lisování, drcení), které jsou následně odváženy k využití
či odstranění mimo tento areál.
Záměr využívá existujícího objektu skladu barevných kovů, který zůstává z hlediska zastavěné
plochy i obestavěného prostoru na současném stavu.
Dopad realizace záměru na krajinu lze označit jako prakticky nulový. V příloze č. F.1.9. je uvedena
fotodokumentace současného stavu území. Vliv na krajinný ráz lze hodnotit nulový, prakticky
zůstává zachován současný stav území.
D.1.7. Vlivy na hlukovou situaci, vlivy v důsledku záření
Vliv na hlukovou situaci
Nejbližší akusticky chráněné venkovní prostory se nacházejí u domova důchodců cca 200 m S od
řešeného objektu. V prostoru těchto staveb lze uplatnit následující nejvyšší přípustné hodnoty
hluku:
základní hladina
využitelné korekce (ve smyslu patných předpisů)
stavby a území pro bydlení – hluk z provozoven
hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích
hluk z pozemní dopravy na hlavních komunikacích
stará hluková zátěž z pozemních komunikací
denní doba (6 – 22 h)
noční doba (22 – 6h)

LAeq,T = 50 dB
0 dB
+ 5 dB
+ 10 dB
+ 20 dB
0 dB
-10 dB
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Limity v tomto prostoru lze pak stanovit takto:
a) hluk z provozovny (doprava v areálu)
b) hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích

den

LAeq,8h = 50 dB

noc

LAeq,8h = 40 dB

den

LAeq,8h = 70 dB

noc

LAeq,8h = 60 dB

Záměr neobsahuje žádné technologické zdroje hluku. Provoz obsluhy skladu manipulační
technikou je z hlukového hlediska zanedbatelný.
Nárůsty hlukových hladin vlivem zvýšení dopravních intenzit se budou pohybovat v úrovni nejvýše
několika desetin dB nad pozaďový stav, což je hodnota akusticky zcela nevýznamná a subjektivně
ani objektivně nezaznamenatelná. Vliv dopravy vyvolané provozem skladu odpadů na nárůst hluku
je zanedbatelný ve srovnání se stávající situací v této lokalitě.
V nočním období, kdy je již za současné situace překračován hygienicky závazný limit, je všal
každá další aktivita způsobující nárůst hlukové emise v této lokalitě nevhodná. Provoz skladu bude
omezen na denní dobu a v noční době je vyloučen. Proto i působení hluku vyvolaného provozem
skladu či dopravou odpadů bude omezeno na denní dobu.
Pokud jde o hluk v průběhu výstavby, lze říci, že v průběhu provádění stavebních prací bude okolí
zatíženo hlukovými imisemi zemních a stavebních strojů a mechanismů, včetně obsluhující
nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani časový harmonogram nasazení nelze zcela
exaktně kvantifikovat. Pro období provádění stavebních prací však lze využít korekci +10 dB k
základním hlukovým limitům (pouze pro denní období 700 – 2100 hod). Tyto limity nebudou (s
ohledem na malý rozsah stavebních prací a vzdálenost nejbližší chráněné zástavby cca 200
metrů) překročeny.
Souhrnně lze tedy očekávané hlukové vlivy záměru shrnout jako nízké a celkově prakticky
zanedbatelné.
Vlivy v důsledku záření
Důsledkem realizace záměru nebudou emise elektromagnetického nebo jaderného záření.
Vlivy vibrací
Záměr není zdrojem vibrací; vlivy vibrací v okolí areálu lze tedy vyloučit.
D.1.8. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vlivy na dopravní infrastrukturu
Záměr je vázán výlučně na automobilovou nákladní dopravu, která je vedena po veřejných
silničních komunikacích.
Realizací posuzovaného záměru dojde k dílčímu navýšení dopravovaných objemů odpadů, a to ze
současných cca 24 000 tun ročně na cca 25 000 tun ročně (což znamená nárůst asi 4 %). Po
realizaci záměru lze očekávat následující dopravní intenzity (celkem pro celý areál):
® do 95 osobních resp. dodávkových vozidel denně (nárůst do +5%),
® do 50 lehkých nákladních vozidel denně (nárůst do +25%),
® do 42 těžkých nákladních vozidel denně (nárůst do +5%).
Toto navýšení je z dopravního hlediska prakticky zanedbatelné a na celkových pozaďových
intenzitách v dotčeném území se prakticky neprojeví.
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Doprava nebezpečných odpadů musí být zabezpečena ve smyslu platného předpisu pro dopravu
nebezpečných věcí (Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí [ADR], ve znění pozdějších předpisů), pokud charakter nebo množství odpadu
splňuje hodnoty uvedené v tomto předpisu.
Vlivy na dopravu lze v lokálním měřítku považovat za nízké, v širším měřítku pak za prakticky
zanedbatelné.
Vlivy na jinou infrastrukturu
Záměr nepovede k zásahům do stávající infrastruktury ani k jejímu rozvoji. Infrastrukturní sítě
budou využity pouze pro vlastní potřebu, a to na základě smluvního vztahu s jejich vlastníky resp.
správci.
Záměr respektuje rozvojové plány dopravní infrastruktury v zájmovém území v podobě velkého
městského okruhu, které jsou v konfliktu s východní hranicí areálu provozovny. Posuzovaný záměr
skladu nebezpečných odpadů není s uvedeným rozvojem v kolizi.
D.1.9. Vlivy na památky a tradice
Historicky významné objekty se v zájmovém území záměru nenacházejí. Na lokalitu záměru
nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné události,
místo spojené s významnou osobou.
Pravděpodobnost výskytu a narušení archeologických památek lze prakticky vyloučit. Záměr je
umístěn do stávajícího objektu a celý areál provozovny je situován na zavezeném zemníku po
těžbě cihlářské suroviny.

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
D.2.1. Zdraví obyvatelstva sociální a ekonomické vlivy
Významnější vlivy provozu skladu nebezpečných odpadů na veřejné zdraví nejsou očekávány.
Vlivy na zdraví obyvatelstva jsou hodnoceny jako prakticky nulové a nepostižitelné.
Rozsah sociálních a ekonomických dopadů je místní, charakter vlivů realizace záměru je pozitivní
s malým významem.
D.2.2. Ovzduší
Z hlediska vlivů na ovzduší lze záměr považovat za přijatelný bez významnějších negativních
důsledků na kvalitu ovzduší. Provozem skladu nebezpečných odpadů nedojde k překračování
imisních limitů v ovzduší v blízkém ani vzdálenějším okolí stavby.
D.2.3. Voda
Vlivy spojené se změnou způsobu odvodnění nejsou očekávány, prakticky bude zachován
současný stav bez významných negativních nebo pozitivních dopadů.
Vlivy na hydrologické charakteristiky vodních toků v zájmovém území záměru jsou rovněž
hodnoceny jako nulové. Dopady na kvalitu povrchových vod jsou hodnoceny rovněž jako
zanedbatelné.
Dopady záměru na hydrogeologický režim jsou hodnoceny jako nulové.
Vlivy na kvalitu podzemních vod nejsou očekávány.
D.2.4. Půda, geologické poměry a přírodní zdroje
Realizací záměru nebude dotčen zemědělský půdní fond, dopady na lesní pozemky jsou nulové;
negativní vlivy na kvalitu půdy nejsou očekávány.
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Vlivy na geologické poměry nejsou očekávány. Nejsou očekávány vlivy na surovinové nebo jiné
přírodní zdroje.
D.2.5. Živé složky přírody
Záměrem nedojde k zásahu do biotopu žádného rostlinného nebo živočišného druhu a to ani v
lokálním měřítku. Vlivy na živé složky přírody lze hodnotit jako nulové.
D.2.6. Vlivy na krajinu
Vlivy na krajinný ráz jsou hodnoceny jako lokální a zanedbatelné.
D.2.7. Hluková situace a záření
V rámci provozu skladu nebudou provozovány žádné technologické zdroje hluku. K významnému
nárůstu hlukové zátěže nedojde ani v areálu provozovny, ani mimo tento areál.
Vlivy v důsledku záření nejsou očekávány.
D.2.8. Doprava
Významnější dopravní vlivy nejsou očekávány. Navýšení intenzity dopravy na okolních
komunikacích je hodnoceno jako nízké, rozsahem jako lokální, v širším měřítku prakticky
zanedbatelné.
D.2.9. Kulturní a historické památky, tradice
Vlivy na kulturní a historické památky, a na místní tradice, nejsou očekávány.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu
přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů
D.4.1. Zdraví obyvatelstva
Kromě níže uvedených opatření k ochraně před nadměrným hlukem nejsou požadována žádná
zvláštní opatření k ochraně veřejného zdraví.
D.4.2. Ovzduší
V průběhu výstavby vhodnými opatřeními (s ohledem na klimatické podmínky) omezovat emisi
prachu.
D.4.3. Půda, voda a geofaktory
Stavební stroje a manipulační technika, užívané při výstavbě, budou v řádném technickém stavu,
odstavné plochy budou zabezpečeny proti transportu případných úkapů srážkovou vodou.
Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost stavu stavebních strojů a uložení stavebních
materiálů s ohledem na prevenci případných úniků s možností ohrožení kvality půdy a horninového
prostředí.
Nakládání s odpadními splaškovými a srážkovými vodami bude řešeno jako oddělené.

Strana: 39

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
.A.S.A., provozovna Brno, sklad odpadů – změna v užívání stavby

A.M. - Ekologické inženýrství

Nebezpečné odpady budou skladovány výhradně v uzavřených nádobách a v prostorech
chráněných proti přístupu srážkové a povrchové vody.
Místo vykládky nebezpečených odpadů ze svozových vozidel bude zabezpečeno havarijní jímkou
bez odtoku nebo bude zabezpečeno proti přístupu srážkové a povrchové vody a proti úniku
kapaliny z plochy.
Sklady nebezpečného odpadu v kapalné fázi budou zabezpečeny záchytnými jímkami nebo jiným
retenčním prostorem o dostatečném objemu (viz. např. ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými
látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování).
Nádoby pro skladování odpadních kapalin nebo kapalin a tuhého odpadu, jejichž smíšením může
dojít k nežádoucí reakci, budou skladovány tak, aby ani v případě současného úniku nemohlo dojít
k jejich smíšení.
Při skladování odpadních ropných produktů a rozpouštědel budou, v souladu s ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, dodrženy zásady požární
bezpečnosti pro hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti.
Bude vypracován provozní řád zařízení, ve kterém budou specifikovány podmínky provozu
zařízení a povinnosti provozovatele k vodohospodářským objektům a zařízením v areálu.
Bude zpracován plán opatření pro případy havárie ve smyslu požadavků § 39 zákona č. 254/2001
Sb., a bude předložen příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení.
Veškeré úniky budou evidovány v provozní dokumentaci zařízení, havarijní stavy budou bez
odkladu hlášeny příslušnému vodoprávnímu úřadu, úniky nebezpečných látek do kanalizace
budou bez odkladu hlášeny správci kanalizace.
D.4.4. Flóra a fauna, krajina
Z hlediska ochrany flóry a fauny, nejsou navrhována žádná zvláštní opatření.
Z hlediska ochrany krajinného rázu nejsou navrhována žádná zvláštní opatření.
D.4.5. Hluk
Provoz skladu i související nákladní dopravy bude omezen na denní dobu, tj. 600 – 2200 hod.
V noční době bude provoz skladu vyloučen.
Stavební činnosti prováděné v rámci realizace záměru budou omezeny na denní období, resp.
mezi 700 – 2100 hod.
D.4.6. Odpadové hospodářství
V rámci provozu zařízení je nezbytné respektovat požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a navazujících prováděcích předpisů.
Před kolaudací stavby bude příslušným správním úřadem vydáno rozhodnutí o udělení souhlasu
k provozování zařízení pro nakládání s odpady.
D.4.7. Kulturní a historické památky, tradice
K ochraně kulturních a historických památek, archeologických nálezů a místních tradic nejsou
navrhována žádná zvláštní opatření.
D.4.8. Doprava
Z dopravního hlediska nejsou navrhována žádná opatření nad rámec platných předpisů.
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D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory prostředí je založeno na odborném odhadu
vycházejícím z předpokladů uvedených v oznámení, charakteru zájmového území a dostupných
odborných informací.
Podkladem pro zpracování oznámení byly projektové podklady, archivní průzkumy a legislativní
zdroje.
Celkově malé očekávané vlivy záměru v podstatě ve všech složkách a faktorech životního
prostředí prakticky vylučují zásadní negativní ovlivnění závěrů provedeného hodnocení.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.

E.
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(údaje podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru)

E.1. Popis variant řešení stavby
E.1.1. Varianty lokalizace stavby
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace), které je vázáno na stávající
objekt skladu barevných kovů v areálu provozovny .A.S.A. v Brně na ulici Líšeňské, jak je uvedeno
v oznámení.
Významným argumentem pro umístění v dané lokalitě je lokalizace v rámci stávajícího areálu
provozovny, kde probíhá nakládání s odpady a do existujícího objektu, který bude upraven pro
nový účel užívání.
Záměr nebyl řešen v jiných lokalizačních variantách.
Umístění záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska dlouhodobých rozvojových plánů v
území.
E.1.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty
technologického řešení záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.

E.2. Porovnání variant
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová,
představující nerealizaci stavby. Nulová varianta v zásadě odpovídá zachování současného stavu
ve využití objektu.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Území je narušené lidskou aktivitou a z hlediska ochrany
přírody nepožívá žádné zvláštní ochrany.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit
jako nízkou až nulovou, bez významných negativních dopadů. Variantu realizace prověřovaného
záměru lze považovat za přijatelný způsob využití a rozvoje území.
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F.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Grafická část oznámení obsahuje přílohy:
F.1.1. Situace širších vztahů – umístění záměru 1:25 000
F.1.2. Situace okolí areálu – umístění záměru 1:10 000
F.1.3. Situace areálu provozovny
F.1.4. Hydrologická situace
F.1.5. Geologická situace
F.1.6. Situace záměru na podkladu ortofotomapy zájmového území
F.1.7. Situace a popis archivních vrtů
F.1.8. Výřez z územního plánu
F.1.9. Fotodokumentace

F.2. Další podstatné informace oznamovatele
Mezi podstatné informace lze uvést následující dokumenty, které jsou prezentovány v přílohách
oznámení:
F.2.1. Vyjádření MŽP, OVSS VII, o zařazení záměru do režimu zákona č. 100/2001 Sb.
F.2.2. Seznam odpadů určených k nakládání v zařízení „Sklad nebezpečných odpadů“
v areálu provozovny Brno, .A.S.A. spol. s r.o.
F.2.3. Protokol č. 004/2005 o autorizovaném hodnocení zdravotních rizik – Sklad
nebezpečných odpadů ASA Brno - Líšeň
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G.
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
G.1. Informace o účelu oznámení
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto oznámení je
poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o
předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své
písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20-ti
dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných
připomínek bude součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.2. Informace o prověřovaném záměru
Předmětem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, je změna v užívání objektu meziskladu barevných kovů na sklad odpadů kategorie
nebezpečný.
Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), kde je uveden pod bodem č. 10.1.:
Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1 000 až 30 000 t/rok; nakládání
s nebezpečnými odpady s kapacitou od 100 do 1 000 t/tok.
Zařazení záměru a požadavek na provedení zjišťovacího řízení vyplývá z vyjádření MŽP, OVSS
VII, zn.: 560/732/05 ze dne 21.3.2005 (viz příloha č. F.2.1.).
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji:
Maximální aktuální kapacita skladu

80 tun NO

Roční kapacita skladu (obrat)

1 000 tun/rok NO

Záměr je situován na území města Brna, které náleží k Jihomoravskému kraji.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Jihomoravský

obec:

Brno, městská část Brno-Líšeň

katastrální území:

Líšeň

Sklad je navržen k umístění do stávajícího objektu „meziskladu barevných kovů“, objekt ozn. 104B
(viz následující obrázky a situace v přílohách).
Celý záměr je situován ve stávajícím areálu společnosti .A.S.A., provozovna Brno, v ulici Líšeňské.
Řešený objekt je umístěn ve východní části provozovny, ve které se nacházejí všechny objekty a
zařízení pro nakládání s odpady. V západní části provozovny je umístěna pouze výdejna
pohonných hmot a odstavné plochy pro techniku, prázdné kontejnery a nádoby.
Vlastní areál je vymezený na jihu komunikací v ulici Líšeňská, na severozápadě komunikací v ulici
Křtinská. Na východě je hranice vedena podél stávající tramvajové tratě. Záměr je umístěn do
stávajícího objektu, takže nevyžaduje žádné stavební zásahy mimo tento objekt.
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Platný územní plán města Brna specifikuje pro dané území funkční využití – smíšené plochy
obchodu a služeb (SV). V současné době se projednává návrh na změnu funkčního využití ploch
uvnitř areálu provozovny na plochy pro nakládání s odpady (TO).
Záměr nepředstavuje žádnou změnu ve využití areálu, ani tímto záměrem nedochází ke změnám
ve využití území v okolí areálu.
Obrázek č. 1: Situace širších vztahů (1:25 000)

Záměr je situován v areálu, ve kterém je činnost nakládání s odpady dlouhodobě provozována
(dřívějším provozovatelem areálu byl s.p. Sběrné suroviny). Středisko je začleněno do stávajícího
systému sběru a výkupu odpadů a druhotných surovin na území města Brna.
Realizací hodnoceného záměru se:
® zlepší podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů kategorie
„nebezpečný“;
® umožní reálné rozšíření sortimentu přijímaných a shromažďovaných odpadů v kategorii
„nebezpečný “;
® dosáhne souladu se stávající legislativou v oblasti odpadového hospodářství a ochrany
vod.
Realizace záměru nevyvolává žádné změny v současném využití areálu provozovny.
Záměr je situován do prostoru bez obytné zástavby. Nejbližší souvislá obytná zástavba se nachází
cca 350 m severně v ulici Čejkovické (jižní část sídliště Vinohrady). Severně od ulice Křtinská se
nachází domov důchodců (cca 200 m od řešeného záměru) a základní škola.
Umístění záměru je vázáno na řešené území a nebylo řešeno v jiných lokalizačních ani
technických variantách.
Lokalizace záměru nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými
dopady provozu ani z hlediska ochrany životního prostředí.
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Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku (podrobněji viz přílohy
oznámení).
Obrázek č. 2: Situace zájmové lokality – umístění záměru

Charakter a účel zařízení
Účelem provozu skladu nebezpečných odpadů je shromažďování odpadů a jejich následné
předání k využití či odstranění jiné oprávněné osobě. Cílem je vytvoření přepravní dávky pro
odpady se shodným cílovým využitím či odstraněním tak, aby přeprava k tomuto účelu byla
prováděna za podmínek stanovených platnými předpisy (zabezpečení potřebnou technikou,
školení obsluhy) a byla současně ekonomicky výhodná.
Popis současného stavu
Pozemek, na kterém je stávající objekt č. 104B umístěn, je součástí areálu provozovny .A.S.A.
v Brně.
Technické řešení objektu vychází z provozních potřeb původního určení objektu jako meziskladu
barevných kovů. Vzhledem k umístění a účelu objektu jsou ostatní parametry (architektonické,
urbanistické) podřízeny funkci a provozu objektu.
SO 104 B – mezisklad barevných kovů
Výstavba skladu barevných kovů (objekt 104B) a požární nádrže (v sousedství skladu) byla
povolena stavebním povolením, které vydal Úřad městské části města Brna, Brno – Líšeň, odbor
výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, č.j. STU/20/0300138/000/002 ze dne
19.03.2003. V tomto stavebním povolení jsou i podrobně specifikovány podmínky pro výstavbu
těchto objektů.
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Jedná se o přízemní ocelovou nezateplenou halu s betonovým soklem a s betonovou opěrnou
stěnou v zadní části. Půdorysné rozměry haly jsou 18,4 x 10,4 m, ocelového přístřešku u haly 4,5 x
10,4 m. Hala slouží za současného stavu pro shromažďování a dočasné skladování barevných
kovů.
Technické řešení stavby
Sklad odpadů kategorie nebezpečný bude umístěn v objektu 104B, který je za současného stavu
využíván jako sklad barevných kovů.
Veškeré stavební úpravy objektu budou zaměřeny na splnění platných předpisů v oblasti nakládání
s odpady, resp. s nebezpečnými látkami. Základní návrh těchto opatření je uveden v kapitole D.4.
oznámení.
Ze stavebního hlediska se jedná o stávající objekt, ve kterém budou provedeny potřebné stavební
úpravy s cílem změny v užívání objektu. Hala bude tvořit samostatný požární úsek, požární
zabezpečení haly bude řešeno v rámci projektu pro stavební řízení. V části haly budou osazeny
ocelové regály pro shromažďování odpadů, ve zbývající části haly budou umístěny přepravní
nádoby (sudy, kontejnery), určené a schválené pro přepravu nebezpečných odpadů.
V rámci stavebních úprav objektu bude řešeno vodohospodářské zabezpečení vnitřních i
venkovních manipulačních prostor, včetně havarijního zabezpečení podle platných předpisů.
Hala bude využívána zejména pro shromažďování tekutých a kašovitých odpadů kategorie
„nebezpečný“. Jednotlivé druhy odpadů zde budou shromažďovány buď v původních obalech
(pokud vyhovují požadavkům na přepravu), nebo v přepravních nádobách určených pro přepravu
odpadů. Odpady budou shromažďovány odděleně v označených prostorách. Po naplnění
transportní dávky budou odpady vyskladněny a předány oprávněným osobám k dalšímu využití
nebo odstranění.
Popis technologického řešení
V rámci skladu nebezpečných odpadů nebudou kromě vlastního skladování prováděny žádné jiné
způsoby nakládání s odpady (fyzikální či chemické úpravy, předprava, zpracování, apod.).
Sklad bude vybaven přenosnou přečerpávací soupravou pro přečerpání tekutých odpadů
(v případě nutnosti). Jiné úpravy či zpracování odpadů nebudou v rámci provozu skladu
prováděny.
Provozní podmínky
Provoz skladu odpadů bude zabezpečen stávajícími pracovníky v areálu provozovny; nevyžaduje
tedy nová pracovní místa.
Provoz skladu bude shodný s provozem celého areálu tj. v denní době od 800 do 1600 hod, resp.
900 – 1700 hod (v letním období). O víkendech, kdy je areál provozovny otevřený, se provoz skladu
předpokládá v minimálním rozsahu.
Pro manipulaci s nádobami a kontejnery bude využíván vysokozdvižný vozík, využívaný
v provozovně za stávajícího stavu.
Provoz skladu nevyžaduje nová parkoviště pro nákladní ani pro osobní vozidla; pro parkování
budou využívány stávající plochy parkovišť v areálu provozovny.
Pro složení či naložení nákladu bude využívána zpevněná a vodohospodářsky zabezpečená
plocha v rámci skladu.
Umístění skladu nebezpečných odpadů v areálu provozovny je patrné z následujícího obrázku.
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Obrázek č. 3: Umístění skladu nebezpečných odpadů

Přehled odpadů
Provoz skladu je charakterizován jako zařízení pro nakládání s odpady. V zařízení bude nakládáno
s odpady v rozsahu rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který je příslušným
správním úřadem v odpadovém hospodářství, a který uděluje souhlas k provozování zařízení
k nakládání s odpady.
Návrh jednotlivých druhů odpadů, určených pro nakládání v rámci skladu nebezpečných odpadů je
vzhledem k rozsahu uveden v příloze č. F.2.2. tohoto oznámení. V následující tabulce je uveden
přehled skupin odpadů s předpokládaným ročním množstvím v těchto skupinách.

Množství odpadů podle skupin
určených k nakládání v rámci skladu nebezpečných odpadů v areálu
provozovny Brno, .A.S.A. spol. s r.o.
dle přílohy č. 1 k vyhlášce č.381/2001 Sb.

Kód Skupiny katalogu odpadů

Množství

01

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A
KAMENE
50 t/rok

02

ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY
POTRAVIN
20 t/rok

03

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY

20 t/rok
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04

ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

30 t/rok

05

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLITICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ

20 t/rok

06

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

25 t/rok

07

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

25 t/rok

08

ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A
SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
120 t/rok

09

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

5 t/tok

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

100 t/rok

11

ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVECHOVÝCH ÚPRAV KOVU A JINÝCH
MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ
50 t/rok

12

ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ

13

ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH
VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19)
100 t/rok

14

ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠT ĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MMÉDIA (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH
VE SKUPINÁCH 07 A 08)
40 t/rok

15

ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ
ODĚVY JINAK NEURČENÉ
50 t/rok

16

ODPADY V TOMTO KATALOGY JINAK NEURČENÉ

50 t/rok

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

100 t/rok

18

ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A/NEBO Z VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S
VYJÍMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE
ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ)
25 t/rok

19

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN
ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚBNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO
SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
50 t/rok

20

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ
ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
100 t/rok

CELKEM

20 t/rok

1 000 t/rok

G.3. Informace o vlivech na okolní prostředí
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo, ovzduší, povrchové a podzemní
vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci,
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a
faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto
oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze
celkově hodnotit jako nízké až zanedbatelné.
Vlivy na veřejné zdraví v důsledku realizace záměru jsou hodnoceny jako minimální a
zanedbatelné.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako nulové.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro město a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a nevýznamné. Provoz areálu
nebude příčinou překračování imisních limitů. Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území
vlivem realizace záměru není předpokládáno.
Celkově lze vlivy na povrchové vody hodnotit jako nulové, tj. bez vlivu.
Hydrogeologické poměry nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.
Záměr je bez přímých výstupů škodlivin do podloží, kvalita podzemních nebo podpovrchových vod
nebude provozem dotčena.
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Skladování nebezpečných odpadů nově přináší na místo riziko ohrožení kvality půdy, horninového
prostředí nebo podpovrchových vod v případě mimořádného stavu spojeného s únikem
nebezpečné složky obsažené v odpadu. S ohledem na místní podmínky je vyloučeno přímé
zasažení povrchových nebo podzemních vod bezprostředně po úniku, případným únikem je
ohrožena kanalizace srážkových vod nebo povrchové vrstvy zeminy. Charakter ohrožení i
charakter lokality poskytuje dostatečný časový prostor pro účinný sanační zásah v případě
včasného zjištění úniku a řádného postupu řešení mimořádného stavu.
Environmentálně významnými mohou být nezjištěné, nesanované nebo špatně sanované úniky
nebo soustavné a zanedbávané drobné úniky na nezpevněné plochy. V takových případech by
mohlo dojít k šíření kontaminace proplachováním místa atmosférickou vodou. S ohledem na
charakter a předpokládané zabezpečení provozu se uváděné riziko jeví jako málo významné.
Záměr je lokalizován mimo ochranná pásma nebo dosah vodních zdrojů pro veřejné nebo
individuální zásobování pitnou vodou.
Vlivy posuzovaného záměru na horninové prostředí nejsou očekávány. Realizace nevyžaduje
výkopové práce.
Vlivy na využití půdy i na její znečištění v zájmovém území záměru lze hodnotit jako nulové.
V zájmovém území není registrován výskyt hodnotných rostlinných nebo živočišných společenstev.
Nedojde k zásahu do biotopu žádného rostlinného nebo živočišného druhu.
Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality. Vlivy na flóru a faunu lze považovat za
prakticky nulové.
Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality. Dopad realizace záměru
na krajinu lze označit jako nevýznamný až zanedbatelný.
Vlivy záměru na hlukovou situaci lze shrnout jako nízké a celkově prakticky zanedbatelné.
Vlivy na dopravu lze v lokálním měřítku považovat za nízké, v širším měřítku pak za prakticky
zanedbatelné.
Důsledkem realizace záměru nebudou emise elektromagnetického nebo jaderného záření.
Posuzovaný záměr nebude mít vliv na historické nebo kulturní památky.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za předpokladu respektování stanovených podmínek jako únosný a přijatelný.
Území je poznamenané lidskou aktivitou a z hlediska přírodních faktorů nepožívá významnější
ochrany, využití území není v rozporu s plánovaným rozvojem území.
Využití stávajícího objektu pro prověřovaný záměr je vhodné a vzhledem k charakteru provozu lze
takové využití považovat za přijatelné.
Souhrnně lze míru ovlivnění okolního prostředí hodnotit jako nízkou bez významných negativních
dopadů. Variantu realizace prověřovaného záměru lze považovat za přijatelný způsob využití a
rozvoje území.
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H.
PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného úřadu z hlediska souladu záměru s územně plánovací dokumentací bylo
vydáno v rámci předchozího řízení: Úřad městské části Brno – Líšeň, odbor výstavby, dopravy,
zemědělství a životního prostředí, č.j.: STU/20/0201047/000/001 ze dne 12.11.2002. Ve vyjádření
se uvádí:

„ … sklad nebezpečných odpadů je dle ÚPmB v plochách smíšených SV přípustný jako
sběrné středisko primární separace vybraného komunálního odpadu, specifikaci vybraného
komunálního odpadu musí schválit OŽP MMB.“
Pro posuzovaný záměr bude vydáno nové vyjádření příslušného stavebního úřadu, které je
samostatnou přílohou oznámení.

Datum zpracování oznámení:

8. dubna 2005

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení:

Ing. Alexandr Mertl
oprávněná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby,
činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků
hodnotící vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí
osvědčení odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR dne 7.6.1994 pod č.j. 961/196/OPV/93

Trstěnice 106
569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz

Podpis zpracovatele oznámení:

……………………………………
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