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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Bytový dům Merhautova 13 – modernizace, SO11 – Podzemní garáže
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto
zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude
tedy ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Jméno oznamovatele
Statutární město Brno, Městská část Brno-sever

A.2. IČ
44 99 27 85

A.3. Sídlo
Bratislavská 70, 601 47 Brno

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Rostislav Hakl, 1. místostarosta MČ Brno-sever

Zastoupený na základě plné moci ze dne 22.11.2012:
Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Žižkova 5, 602 00 Brno
Zástupce zmocněnce: doc. Ing. Arch. Petr Hrůša

A.5. Zhotovitel projektové dokumentace
Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s. r. o.
Žižkova 5, 602 00 Brno
Tel: +420 541 243 829
www.hrusa-atelierbrno.cz
Hlavní architekt projektu: doc. Ing. Arch. Petr Hrůša

STRANA 4 z 65

Bytový dům Merhautova 13 – modernizace, SO11 – Podzemní garáže
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Bytový dům Merhautova 13 – modernizace, SO11 – Podzemní garáže
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:
kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Kapacita podzemních parkovacích stání pro osobní automobily:
−

parkování pro rezidenty

127 stání

6 míst bude vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
Pro veřejnost mimo oprávněné uživatele není navrženo žádné stání.
Parkování na volném terénu se neuvažuje.
Plocha stavbou dotčeného pozemku:

3180 m2

Zastavěná plocha:

1614 m2

Venkovní zpevněné plochy:

1830 m2

z toho
−

ve vnitrobloku

1629 m2

−

v průjezdu a v ulici

201 m2

B.I.3. Umístění záměru
Prostor a okolí záměru jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv. dotčeným územím.
Zájmové území se nachází na území města Brna, v k.ú. Černá Pole, uvnitř vnitrobloku bytového domu
Merhautova 13. Dotčené pozemky se nacházejí ve vnitrobloku domu, v současné době je prostor využíván
zčásti jako komunikace (včetně parkování), zčásti jako zatravněná plocha ve vnitrobloku. Dopravně bude
stavba napojena na ulici Merhautova.
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Kraj:

Jihomoravský

Obec:

Statutární město Brno

Katastrální území:

Černá Pole (610771), Zábrdovice (610704)

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek: Umístění záměru (1 : 50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem záměru je stavba podzemních garáží pro osobní automobily ve vnitrobloku bytového
domu Merhautova 13, příjezdová komunikace z ulice Merhautova vč. rozšíření stávající komunikace u vjezdu
z ulice a úprava zpevněných a nezpevněných ploch ve vnitrobloku vč. sadových úprav. Součástí stavby
budou rovněž podmiňující přeložky stávajících IS a technického vybavení ve vnitrobloku - přeložka
nadzemního objektu trafostanice E.ON vč. podzemního vedení VN a NN, přeložka parovodu TE Brno a
přeložky sdělovacích kabelů Telefonica O2.
Objekt podzemních garáží ve vnitrobloku bude sloužit pro parkování osobních automobilů a určen bude
výhradně pro nájemníky bytů vlastního BD Merhautova 13 a bytových domů v blízkém okolí. Objekt je
kompletně podzemní a jeho střecha bude přesypána zeminou, takže viditelnou část bude tvořit pouze
venkovní vjezdová rampa a portál s garážovými vraty. Objekt bude provozován jako rezidentní parkování
s vyloučením veřejného přístupu. Součástí objektu je navržen i prostor pro umístění nádob na komunální
odpad, který v současném stavu BD i vnitrobloku chybí.
Pro vjezd a výjezd motorových vozidel bude využit stávající průjezd a příjezdová komunikace do vnitrobloku
z ulice Merhautova, komunikace bude rekonstruována a ve vjezdové části v ulici rozšířena. Stávající pochozí
a pojížděné zpevněné plochy podél domů ve vnitrobloku budou polohově upraveny a stavebně
rekonstruovány. Rekonstruované pojížděné plochy budou určeny výhradně pro příležitostnou dopravní
obsluhu typu hasiči, záchranná služba, stěhování, servis trafostanice atd. Stávající parkování osobních
vozidel na terénu ve vnitrobloku bude zrušeno. Příjezd nákladních vozů pro sběr komunálního odpadu je
uvažován pouze v přední části vnitrobloku v blízkosti stávajícího průjezdu do ulice.
Zelená střecha objektu podzemních garáží bude zakomponována do úprav ploch vnitrobloku s funkcí
každodenní relaxace obyvatel BD. Zřízeny budou zatravněné plochy se stromy a keři, hřiště a objekty drobné
zahradní architektury.
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Stávající nadzemní trafostanice společnosti E.ON Distribuce a.s., nacházející se v přední části dvora, bude
v rámci akci přeložena do suterénu stávajícího objektu bytového domu Merhautova 13/8. Příjezd pro servis
technologie trafostanice bude z ulice Slepá.
Součástí objektu podzemních garáží bude retenční nádrž na dešťovou vodu a vsakovací šachty určené
k likvidaci dešťových vod na pozemku.
Zpracovatelům projektové dokumentace a oznámení nejsou známy žádné konkrétní stavby či záměry
připravované v zájmovém území, se kterými by mohl záměr kumulativně působit.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Pozemek dotčený stavbou se nachází v zastavěném území města Brno, městské části Brno-Sever,
katastrálním území Černá pole 610771 na hranici s katastrálním územím Zábrdovice 610704, při ulici
Merhautova. Jedná se o jižní část stávajícího dvoru bloku bytových domů v ulicích Merhautova - Slepá –
Hoblíkova - Ryšánkova. Předmětná jižní část vnitrobloku je ohraničena třemi křídly rozlehlého bytového
domu Merhautova 13, který se nachází na severní straně ulice Merhautova mezi ulicemi Slepá (západní
strana bloku) a Ryšánkova (východní strana bloku). Na severní straně je dotčený vnitroblok ohraničen
stěnou oddělující dvory ostatních bytových domů v bloku. Komunikační napojení vnitrobloku je stávajícím
průjezdem z ulice Merhautova, z ulic Slepá a Ryšánkova přístup do vnitrobloku není.
Bytový dům a úpravy jeho vnitrobloku pochází z roku 1932 (dům č. 10 z r. 1935), kdy byly vybudovány
stavebním družstvem Freundschaft ve funkcionalistickém stylu dle návrhu architektů Heinricha Bluma a
Zikmunda Kerekese. V současnosti se ve vnitrobloku nachází zpevněné komunikační plochy po obvodu
tvořené pojížděnou asfaltovou vozovkou a dlážděnými chodníky pro pěší, střed vnitrobloku je tvořen
nezpevněnou částečně zatravněnou plochou se sadovými úpravami, vzrostlou zelení a plochou pro sportovní
aktivity obyvatel. V ploše vnitrobloku se nachází stávající samostatně stojící zděný objekt trafostanice
společnosti E.ON, jiné pevné stavby zde nejsou.
Stávající stav stavebních konstrukcí a zpevněných i nezpevněných ploch uvnitř vnitrobloku odpovídá jejich
faktickému stáří i skutečnosti, že nikdy dosud nebyla provedena jejich komplexní rekonstrukce a opravy byly
prováděny pouze lokálně. Stávající plochy a drobné konstrukce ve vnitrobloku jsou převážně za horizontem
své životnosti a neodpovídají požadavkům dalšího dlouhodobého užívání. Investor nepočítá s jejich využitím.
V rámci navrhované stavby bude veškerá stávající zástavba v areálu odstraněna. Rovněž stávající vzrostlá
zeleň, která je částečně náletového charakteru, bude vzhledem k rozsahu navrhovaného podzemního
objektu, v nutném rozsahu odstraněna a nahrazena.
Za účelem řešení neutěšené situace s nedostatkem parkovacích míst pro rezidenty byl stavební pozemek pro
zřízení podzemních garáží vybrán investorem. Umístění stavby v řešeném prostoru bylo ověřeno formou
studie za technické projekční asistence. Koncepce stavby byla navržena tak, aby byl zajištěn soulad
uvažovaného záměru s plošným uspořádáním dostupných parcel, čímž se podařilo účelně využít prostorovou
kapacitu stavebního pozemku. Pozemek se nachází z hlediska plánovaného využití ve vhodné lokalitě. Dle
platného Územního plánu města Brna je stavební pozemek umístěn v ploše pro bydlení funkčního
typu Všeobecné bydlení – kód BO, který připouští využití vnitrobloku pro podzemní parkování s podmínkou,
že příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána pro
každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště). S těmito požadavky ÚPmB je
celková koncepce a funkční povaha navrhované stavby v souladu. Parkování na terénu ve vnitrobloku se zde
neuvažuje.
Pozice stavebního pozemku poskytuje přímé dopravní napojení na místní komunikaci v ulici Merhautova.
V dané lokalitě se nacházejí veškeré potřebné inženýrské sítě technické infrastruktury umožňující navržení
potřebných přípojek.
Umístění záměru je vázáno na popsané území vymezené dostupným pozemkem a není navrženo ve
více variantách.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Navržené řešení podzemního parkování je zpracováno v souladu se zadanými požadavky investora, které
kladou důraz na účelnost koncepčního řešení a současně ekonomickou náročnost stavby. Při zpracování
návrhu byla brána v úvahu kriteria vhodného zakomponování stavby do dotčené lokality. Výškové umístění
areálu je nejvhodnějším způsobem přizpůsobeno profilu stávajícího okolního terénu, na který objekt přímo
navazuje. Z hlediska architektonického je koncepce stavby podřízena funkci a navrženému konstrukčnímu
systému. V navrhovaném řešení je zohledněna finanční efektivita a prostorová využitelnost stavby. Objekt
má půdorysný tvar obdélníku, čímž je maximálně využita prostorová kapacita stavebního pozemku. Navržené
řešení je z urbanistického hlediska v souladu s charakterem stávající zástavby a ze všeobecného pohledu je
do budoucího urbanistického vývoje lokality přínosem. Navrhovaná stavba je v souladu s regulativy územně
plánovací dokumentace města Brna.
Nové parkování ve vnitrobloku je navrženo s maximálním ohledem na životní prostředí a komfort bydlení
obyvatel bytových domů tvořících vnitroblok a je proto uvažováno výlučně jako parkování pouze pro osobní
automobily, jako parkování rezidentní a jako parkování podzemní. Nově vzniklá parkovací místa budou
přednostně určena pro vozidla nájemníků bytového domu Merhautova 13, případně obyvatel z blízkého okolí.
Veškerá parkovací místa budou umístěna uvnitř samostatného stavebního objektu zapuštěného pod úroveň
stávajícího terénu dvora. Parkování na terénu není navrženo. Pohyb parkovaných vozidel po terénu
vnitrobloku bude probíhat pouze po příjezdové komunikaci mezi stávajícím průjezdem a vjezdovými vraty
podzemních garáží v délce cca. 20 metrů.
Parkovací objekt je navržen jako železobetonový podzemní objekt s klasickým dispozičním uspořádáním
parkovacích stání a vnitřních komunikací a poloramp pro pohyb vozidel vlastní silou, automatické parkovací
systému nejsou z ekonomických a provozních důvodů v objektu navrženy. Objekt je zapuštěn do stávajícího
terénu vnitrobloku a s výjimkou komunikačních vstupů, vjezdu a větracích angl. dvorků je kompletně
přesypán zeminou. Úroveň zelené střechy objektu bude o cca. 0,6 m níže než je stávající vyvýšená centrální
plocha vnitrobloku, čímž dojde ke zlepšení celkového estetického vnímání prostoru vnitrobloku, zejména
uživateli bytů v nejnižších podlažích. Sjezd do garáží bude zajištěn venkovní vyhřívanou rampou se sklonem
15% napojenou krátkou příjezdovou komunikací na stávající průjezd do dvora. V obvodové stěně objektu
budou osazena automatická sekční vrata s dálkovým ovládáním umožňující výhradní vjezd a výjezd
rezidentům.
Zelená střecha podzemních garáží plynule navazuje na terén vnitrobloku a funkčně je využita pro celodenní
oddychový pobyt a relaxaci obyvatel okolních bytových domů. Na střeše jsou navrženy sadové a parkové
úpravy a umístěna zařízení pro sportovní aktivity dospělých obyvatel i dětí. Navržené hříště s polozpevněným
povrchem z pískového mlatu má rozměry umožňující hraní volejbalu, vybíjené, nohejbalu, badmintonu apod.
Písková plocha pod pergolou bude umožňovat hraní petanque.
Stručný popis technického řešení
Členění stavby na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory:
Stavební objekty:
SO 11 – Podzemní garáže
Inženýrské objekty:
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO

01
02
03
04
05
06
07

–
–
–
–
–
–
–

Přeložka trafostanice a souvisejícího vedení VN, NN
Přeložka parovodu
Přeložky a chránění sdělovacích kabelů
Areálová dešťová kanalizace
Přípojka NN
Komunikace a zpevněné plochy
Sadové úpravy

Provozní soubory:
PS 01 – Záložní zdroj
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SO 11

Podzemní garáže
na pozemku par. číslo 2412/1; 2412/2; obec Brno, k.ú. Černá Pole 610771
Objekt je umístěn na pozemku 2412/1 s přesahem na pozemek 2412/2 (parcela se stáv.
trafostanicí). Objekt je podzemní a je zasazen do terénu vnitrobloku stáv. bytového domu
Merhautova 13 (blok tvaru U, vchody 13/1 až 13/10 z vnitrobloku, průjezd do vnitrobloku
z ul. Merhautova). Objekt má obdélníkový tvar o základních rozměrech 32,9 x 46,95 m a je
delší stranou orientován v podélném směru vnitrobloku. Na jižní straně hranu objektu
přesahuje část vjezdové rampy o délce 5,7 m a šířce 11,3 m umístěná na terénu.
V severovýchodním nároží hranu objektu přesahuje venkovní únikové schodiště, na severní
straně o 1,0 m, na východní straně o 1,75 m.

IO 01

Přeložka trafostanice a souvisejícího vedení VN, NN
na pozemku par. číslo 2420, 2412/1; 2412/2; 2413; obec Brno, k.ú. Černá Pole 610771
na pozemku par. číslo 376; obec Brno, k.ú. Zábrdovice 610704
Stávající nadzemní samostatně stojící objekt trafostanice se nachází na parc. č. 2412/2,
objekt bude po vybudování přeložky kompletně asanován. Stávající rušená podzemní
kabelová vedení VN a NN jdou přes parc.č. 2412/1 a 2413. Nová kabelová trasa VN je
umístěna u odbočky do průjezdu BD Merhautova 13 (parc. č. 376, 2413) a ve vjezdu do
stávající garáže v BD Merhautova 13/8 (parc. č. 2420, 2413). Délka přeložky VN je 29 m.
Nová kabelová trasa NN začíná napojením pod chodníkem u vjezdu do vnitrobloku (parc. č.
376), vede pod vjezdem a předzahrádkami BD Merhautova 13/2, 13/4, 13/6, 13/8 (parc. č.
2413) a vstupuje do 1.PP objektu BD Merhautova 13/8 (parc. č. 2412/1), kde je umístěna
nová trafostanice. Po trase napojuje přípojkové skříně BD Merhautova 13/2 a 13/4. U nároží
Merhautova - Slepá se připojuje na stávající rozvod NN pod chodníkem (parc. č. 376). Délka
kabelů NN je 110 m.

IO 02

Přeložka parovodu
na pozemku par. číslo 2412/1; obec Brno, k.ú. Černá Pole 610771
Přeložka je situována ve vnitrobloku BD Merhautova 13, začíná u průjezdu do ulice, kde
odbočuje vpravo a vede po východním okraji vnitrobloku, u severní dělící stěny vnitrobloku se
vrací zpět do původní trasy. Délka přeložky je 95 m.

IO 03

Přeložky a chránění sdělovacích kabelů
na pozemku par. číslo 2410, 2411/3, 2412/1; 2413; obec Brno, k.ú. Černá Pole 610771
na pozemku par. číslo 376; obec Brno, k.ú. Zábrdovice 610704
Přeložky jsou situovány :
-

IO 03.1 – začíná na pravé straně odbočky příjezdové komunikace v ulici Merhautova ,
prochází podél komunikace do průjezdu a končí ve stávající skříni ve stěně průjezdu
(parc.č. 2412/1; 2413; 376). Délka přeložky 22,5 m.

-

IO 03.2 – ve vnitrobloku, začíná u vchodu Merhautova 13/1, prochází po pravém
okraji vnitrobloku až do dvoru sousedního bytového domu Ryšánkova 3, kde se
napojuje na původní trasu (parc.č. 2412/1, 2410, 2411/3). Délka přeložky 113 m.

-

IO 03.3 – v severozápadní rohu vnitrobloku v délce 10 m + nové napojení vchodu
Merhautova 13/10 v délce 6 m (parc.č. 2412/1).

-

IO 03.4 – příčně přes odbočku příjezdové komunikace v ulici Merhautova (parc.č.
376). Délka přeložky 12 m.

-

IO 03.5 chránění stávajících sdělovacích kabelů je navrženo pod rozšířenou
příjezdovou komunikací v místě odbočení z ulice Merhautova (parc. č. 376).
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IO 04

Areálová dešťová kanalizace
na pozemku par. číslo 2412/1; obec Brno, k.ú. Černá Pole 610771
Objekt je situován ve vnitrobloku BD Merhautova 13 a tvoří ho podzemní retenční nádrž o
objemu 25 m3, vsakovací studna a přepad do stávající kanalizační přípojky opatřený regulační
šachtou. Dále objekt zahrnuje odvodnění zpevněných komunikací ve vnitrobloku tvořené
dvorními vpustěmi a podzemním kanalizačním vedením se šachtami napojeným do retence.
Do retence je dále napojeno odvedení dešťových vod z angl. dvorků a ze střechy objektu
podzemních garáží.

IO 05

Přípojka NN
na pozemku par. číslo 2412/1; 2413; obec Brno, k.ú. Černá Pole 610771
Přípojka elektřiny pro objekt podzemních garáží začíná u stávající přípojkové skříně v uliční
fasádě BD Merhautova 13/2, je vedena podél fasády do průjezdu a dále průjezdem do
vnitrobloku k jižní straně objekt podzemních garáží. Délka přípojky NN je 38 m.

IO 06

Komunikace a zpevněné plochy
na pozemku par. číslo 2412/1; 2412/2; 2413; obec Brno, k.ú. Černá Pole 610771
na pozemku par. číslo 376; obec Brno, k.ú. Zábrdovice 610704
Příjezdová komunikace k objektu podzemních garáží je vedena v trase stávajícího vjezdu do
vnitrobloku BD Merhautova 13. V místě napojení na místní komunikaci v ul. Merhautova
(parc. č. 376, parc. č. 2413) je rozšířena ze původních 3 na 6 m, v průjezdu domem je
zachována původní šířka 3 m a dále mezi průjezdem a vjezdovou rampou objektu garáží ve
vnitrobloku (parc. č. 2412/1) se opět rozšiřuje na 6 m. Na obou stranách stáv. průjezdu je
navrženo čekací místo pro osobní automobily.
Zpevněné plochy ve vnitrobloku (parc. č. 2412/1, parc. č. 2412/2) tvoří pojížděná obslužná
komunikace š. 3 m podél dvorních fasád BD a nepojížděné chodníky pro pěší.

IO 07

Sadové úpravy
na pozemku par. číslo 2412/1; 2412/2; obec Brno, k.ú. Černá Pole 610771

Popis jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů
SO 11 – Podzemní garáže

Architektonicko-stavební řešení
Objekt SO 11 – Podzemní garáže je navržen jako třípodlažní železobetonový objekt obdélníkového
půdorysu s vnitřní skeletovou konstrukcí a ztužujícími obvodovými a vnitřními stěnami. Vnější rozměry
obvodové ŽB konstrukce podzemního objektu (bez konstrukce zajištění stavební jámy) jsou cca 32,9 x 46,95
m. První dvě podzemní podlaží jsou výškově rozdělena každé na dvě polopatra, třetí podzemní podlaží je
půdorysně pouze poloviční, takže celý objekt je výškově rozdělen do pěti polopater vzájemně spojených
komunikačními polorampami ve sklonu max. 17%. Konstrukční výšky jednotlivých pater jsou navrženy 2,8
m. Hloubka nejnižší části objektu od přiléhajícího terénu je cca 8,7 m.
V objektu jsou podélné obousměrné komunikace šířky 6 m a kolmá parkovací stání o rozměrech 2,5 x 5 m.
Celkový počet parkovacích stání je 127. Vertikální komunikace pro pěší je zajištěna dvěmi schodišťovými
jádry tvořícími chráněné únikové cesty typu A s vyústěním do venkovního prostoru v úrovni 1. PP, následný
výškový rozdíl na úroveň přiléhajícího terénu vnitrobloku je řešen rampovým resp. klasickým venkovním
schodištěm.
Vjezd vozidel z úrovně příjezdové komunikace do snížené úrovně 1. PP je umožněn obousměrnou venkovní
rampou o sklonu 15% vybavenou elektrickým vyhříváním proti zámrazu. Rampa překonává výškový rozdíl
cca 1,6 m. Na spodní hraně rampy budou v obvodové stěně objektu osazena automatická sekční vrata
s dálkovým ovládáním.
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Objekt má plochou zelenou střechu bez atik s vegetační skladbou o dvou různých tloušťkách umožňujících
intenzivní ozelenění v různých formách výsadby. Skladba zelené střechy pomocí terénních úprav plynule
navazuje na okolní terén vnitrobloku. Na zelené střeše určené k odpočinku a relaxaci obyvatel BD jsou
umístěny pobytové zelené plochy, plochy pro sportovní aktivity a drobná zahradní architektura, v zadní části
jsou umístěny sušáky pro venkovní sušení prádla.
Funkčně je budova určena výhradně pro nájemní parkování osobních automobilů rezidentů, volné nebo
placené hodinové parkování veřejnosti je vyloučeno. Objekt je navržen pro vozidla s pohonem na benzín
resp. naftu, vozidlům s pohonem na LPG resp. CGN bude vjezd zakázán. Pro parkování vozidel je určeno 127
kolmých parkovacích míst uspořádaných v pěti výškových úrovních s výškovým rozdílem 1,4 m
překonávaným dvěma dvojicemi jednosměrných poloramp umístěných ve středním traktu objektu na délku
dvou středních stání. Klasické dispoziční uspořádání vnitřních horizontálních komunikací a šikmých poloramp
umožňuje plynulý průjezd vozidel objektem garáží bez nutnosti otáčení se a se zatáčením na rampy vlevo
s využitím celé šířky obousměrné komunikace pro rejd. Z celkové užitné plochy objektu 3559 m2 (vč.
venkovní rampy) zabírá prostor pro pohyb a parkování vozidel plochu 3393 m2. Dále jsou v objektu zřízena
dvě vertikální komunikační jádra se schodišti (CHÚC A) a v 1. PP dále místnosti pro technické zařízení
objektu – elektrorozvodna, rozvodna PO, strojovna VZT. Ve vstupní části objektu je navržena místnost pro
uložení nádob na komunální odpad uživatelů bytových domů. Místnost má samostatný vstup z prostoru před
garážovými vraty a je přístupná po rampových stupních podél vjezdové rampy z úrovně obslužné
komunikace ve vnitrobloku. Kapacitně je sklad navržen pro cca. 30 mobilních nádob o objemu 240 l, doprava
nádob k vozidlu pro svoz komunálního odpadu je uvažována manuálně po rampě pracovníky svozové firmy.
Místnost bude samostatně podtlakově větrána s odtahem vzduchu nad střechu bytových domů.

Technický popis
Založení objektu je v celém rozsahu uvažováno jako plošné na monolitické železobetonové základové desce.
Základová konstrukce bude společně s podzemními obvodovými stěnami objektu tvořit tuhou
železobetonovou tzv. „bílou“ vanu z betonu odolného proti průsaku vody. Základová deska bude prováděna
na dno stavební jámy vyrovnané podkladní betonovou mazaninou. Veškeré základové konstrukce bude nutné
chránit proti agresivitě horninového prostředí a proti účinkům bludných proudů dodatečnou izolací
podzemních betonových konstrukcí, použitím trvanlivého betonu a zvýšeným krytím ocelové výztuže.
Součástí spodní stavby bude rovněž zajištění stěn stavební jámy. Hloubená stavební jáma bude zapažena
funkčním a účelným způsobem podle samostatného projektu obsaženém v dalším stupni dokumentace.
Technické řešení založení objektu bude navrženo v souladu s výsledky inženýrsko-geologického průzkumu.
Nosným systémem objektu (primární nosnou konstrukcí) je železobetonový monolitický skelet doplněný
svislými železobetonovými komunikačními jádry, obvodovými a vnitřními ztužujícími stěnami. Skelet je tvořen
svislými nosnými sloupy rozmístěnými v podélném osovém rozestupu 7,5 m a monolitickými ŽB stropními
deskami hladkými příp. vyztuženými hlavicemi v místech sloupů. Konstrukce objektu tvoří jeden dilatační
celek.
Vnitřní schodiště se zrcadlem budou tvořena prefabrikovanými ŽB rameny a monolitickými podestami
vetknutými do stěn komunikačních jader.
Pro provoz osobních aut v garážích jsou navrženy čtyři vnitřní polorampy na každém patře. Rampy jsou
jednosměrné, s opačným sklonem ve dvojici. Každá dvojice je umístěna na opačném místě středního traktu
parkovacích míst. Polorampy budou tvořeny šikmými deskami z monolitického železobetonu. V podélných
nosných stěnách poloramp budou vynechány rozhledové otvory. Venkovní vjezdová rampa bude provedena
ze silničního betonu a bude opatřena elektrickým výhřevem proti zámrazu. Zachycení a odvedení dešťové
vody stékající po rampě bude zajištěno osazením liniových odvodňovacích žlabů.
Celý objekt podzemních garáží je navržen jako bezpodlahový, horní líce stropních a rampových desek resp.
základové desky budou pouze povrchově upraveny do nivelety a opatřeny podlahovou stěrkou zajišťující
ochranu nosné konstrukce proti působení vlhkosti, rozmrazovacích solí a ropných látek. Na podlaze garáží
bude barevně kontrastně provedeno vodorovné dopravní značení.
Nenosné svislé konstrukce budou v objektu použity pouze v minimální míře a budou provedeny jako zděné
z betonových tvarovek s vyspárováním a opatřením povrchovým nátěrem v odstínu betonu. Vnitřní povrchy
monolitických železobetonových sloupů, stěn a stropů budou ponechány v pohledovém provedení betonu
bez povrchové úpravy.
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Plochá střecha objektu bude konstrukčně tvořena ŽB stropní deskou ve dvou výškových úrovních
odpovídajících rozdílným úrovním parkovacích polopater. Střecha bude provedena jako „zelená“ s vegetační
skladbou střešního pláště umožňující intenzívní ozelenění. Plochá střecha nebude mít, s výjimkou vjezdového
portálu a venkovního schodiště, atiky a její povrch bude pomocí terénních úprav plynule navazovat na okolní
terén vnitrobloku. Okraje střechy u vjezdového portálu a venkovního schodiště budou opatřeny ochranným
zábradlím. Odvodnění vyšší části střechy objektu bude provedeno vnitřními svody do areálové dešťové
kanalizace, část střechy s hlubší skladbou bude spádována k západnímu okraji objektu, kde bude voda
odváděna drenážním potrubím.
Na povrchu ploché střechy jsou navrženy plochy zpevněné (chodníky – bet. dlažba), částečně zpevněné
(plochy pro sportovní aktivity – MZK, pískový mlat) a nezpevněné (zatravněné plochy) lemované obrubami
z ploché oceli a doplněné prvky drobné zahradní architektury (lavičky, dřevěná pergola, dřevená plocha
např. s trampolínou). Pro zachování možnosti venkovního sušení prádla jsou navrženy ocelové sušáky
v zadní části vnitrobloku. Zpevněné plochy budou odvodněny spádováním do nezpevněných ploch.
Nezpevněné a částečně zpevněné plochy budou odvodněny zasakováním do drenážní vrstvy skladby střechy
garáží.
Izolace spodní stavby objektu proti vodě bude zajištěna funkcí tzv. „bílé“ vany tj. krabicové konstrukce
spodní stavby z monolitického vodonepropustného železobetonu navržené dle technických pravidel ČBS.
Plochá střecha objektu bude opatřena povlakovou hydroizolací staženou na svislé obvodové stěny objektu.
Povlaková hydroizolace může být rovněž použita pro ochranu menších venkovních ŽB konstrukcí jako je
venkovní schodiště a angl. dvorky.
Tepelná izolace není vzhledem k charakteru nevytápěného podzemního objektu obecně uvažována, lokálně
může být použita tepelná izolace v místech s rizikem vzniku kondenzace na vnitřním povrchu nebo
prochlazování vegetačních vrstev střechy.
Otvor pro vjezd a výjezd vozidel bude opatřen ocelovými sekčními garážovými vraty s elektrickým pohonem
na dálkové ovládání. Vrata budou opatřena plnými neprůhlednými výplněmi s dobrou izolací proti hluku.
Vnitřní i venkovní dveře v objektu budou ocelové s požadovanou požární odolností.
Z hlediska využití veřejných IS bude objekt připojen pouze na elektrickou síť a odvodněn do areálové
dešťové kanalizace využívající pro přepad stávající kanalizační přípojku do městské kanalizační stoky.
Připojení objektu na jiná média se nepředpokládá.
Z hlediska technického zařízení bude objekt vybaven rozvodem NN pro napájení umělého osvětlení a
technologických zařízení, náhradním bateriovým zdrojem UPFD pro napájení protipožárních systémů
vyžadujících nepřetržité napájení (nouzové osvětlení, samočinné odvětrávací zařízení, domácí rozhlas),
systémem EPS s elektronickým přenosem hlášení na pult centralizované ochrany IZS JmK, systémem SOZ a
vzduchotechnikou pro běžné provozní větrání objektu, systém sledování koncentrace CO, systémem DR,
systémem ACS pro kontrolu vstupu a systémem polostabilního hasícího zařízení s vývodem pro napojení
mobilní hasící techniky. Místnost s náhradním zdrojem UPFD bude vybavena chlazením pomocí splitové
jednotky.
Rozvod vody, splaškové a zaolejované kanalizace, plynu, vytápění, hromosvodu ani ostatní neuvedené
slaboproudé instalace se v objektu neuvažují.

Vzduchotechnika
Do prostor garáží bude navrženo provozní větrání, které bude zajišťovat udržování přípustných koncentrací
škodlivin v ovzduší garáže. Provozní větrání bude řešeno podtlakově s nuceným odvodem vzduchu
a přirozeným přívodem. Spouštění ventilátoru bude od signálu čidel CO a dle časového programu. Odvodní
vzduch bude z garáží vyveden nad střechu objektu bytového domu. Pro svislé vedení odvodního potrubí
bude využita instalační šachta vedle šachty přistavovaného venkovního výtahu před vchodem do BD
Merhautova 13/10. Přístavba výtahu je zahrnuta do komplexní modernizace bloku BD Merhautova 13, jejíž
součástí je i výstavba objektu podzemního parkování. Na akci se nyní zpracovává souhrnná dokumentace
pro stavební povolení.
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Prostory technického zázemí budou větrány podtlakově potrubním diagonálním ventilátorem s doběhem
umístěným pod stropem místnosti. Odvodní potrubí bude vyvedeno do exteriéru nebo v dostatečné
vzdálenosti spojeno s potrubí pro odvětrání garáží. Výtlak ventilátorů bude zaústěn přes zpětnou klapku do
společného svislého potrubí a vyveden nad střechu objektu BD. Úhrada odsávaného vzduchu bude
provedena ze sousedních místností štěrbinou pode dveřmi nebo dveřní mřížkou s předepsanou minimální
průtočnou plochou.
Technická místnost rozvodny PO bude chlazena a temperována split systémem (tepelné čerpadlo
vzduch/vzduch). Venkovní jednotka bude umístěna na stěně u vjezdu do garáží. Jednotka bude provozována
s autonomním systémem regulace.
Větrání CHÚC typu „A“ bude řešeno přetlakově o parametrech 10-ti násobné výměny a min. přetlaku vůči
okolí 50 Pa a maximálně 100 Pa. V nejnižším místě bude osazen přívodní radiální ventilátor s regulační
klapkou. V nejvyšším místě bude osazena přetlaková regulační klapka se servem.
Samočinné odvětrávací zařízení je navrženo na odvod tepla a kouře z prostoru garáží v případě požáru.
Systém je tvořen dvěma odvodními ventilátory a kouřotěsnými klapkami. Tyto klapky rozdělují odvodní
systém podle jednotlivých kouřových sekcí. Přívod vzduchu je zajištěn přes stavební anglické dvorky.
V každém patře je na tento dvorek osazena regulační klapka těsná se servopohonem. Současně budou tyto
klapky sloužit i pro běžné větrání (bude otevřena pouze jedna klapka v každém patře).
IO 01 – Přeložka trafostanice a souvisejícího vedení VN, NN

Trafostanice
Vzhledem k nevyhovující poloze stávající distribuční trafostanice (DTS) umístěné z prostor vnitrobloku,
v místě navržených nově budovaných garáží, bude DTS přesunuta do bytového domu, do prostoru stávající
garáže v 1.PP domu Merhautova 13/8. Tento prostor bude upraven pro montáž technologického zařízení
DTS.
Trafostanice bude osazena jedním olejovým hermetizovaným transformátorem do výkonu 630 kVA. Pod
transformátor bude osazena záchytná olejová jímka. Rozvaděč VN je uvažován kompaktní v oceloplechovém
provedení, izolovaný plynem SF6, dle standardu distributora elektrické energie (2x pole kabelových přívodů
pro smyčku VN 22kV a jedno pole vývodu a jištění transformátoru). Rozvaděč NN bude typového rámového
provedení s pojistkovými vývody do distribuční sítě NN 400V, dle standardu dodavatele el. energie.

Kabely VN
V souvislosti s přesunem stávající trafostanice dojde k nutnosti přeložení stávajícího kabelu VN. Stávající
smyčka VN bude před průjezdem do BD přerušena (oba kabely VN) a na volné konce bude naspojkován
nový kabel, který bude veden v plastové chráničce (bude založena jedna chránička rezervní) přes nový
vjezd. Nový kabel propojí přerušené kabely VN. Dále bude stávající kabel VN v místě před novou TS
v chodníku přerušen, a budou na něj naspojkovány kabely VN, které prosmyčkují nový rozváděč VN v nové
TS. Nové kabely budou typu 22-NA2XS(f)2Y 1x240, celková délka trasy nových kabelů VN činí cca 29 m.
Kabely budou uloženy v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi dle ČSN 736005 ve výkopu hloubky 1,2 m
na upravené pískové lože. Pod komunikacemi budou uloženy v plastových chráničkách (vždy bude založena
jedna chránička rezervní).

Kabely NN
V souvislosti s přesunem stávající trafostanice dojde k nutnosti přeložení stávajících kabelů NN. Z rozváděče
NN nové trafostanice budou vyvedeny nové kabely, které budou na druhé straně naspojkovány na stávající
kabely NN nebo budou ukončeny v nových rozpojovacích skříních. Vzhledem k plánované rekonstrukci BD
dojde k navýšení rezervovaného příkonu a z tohoto důvodu dojde k nutnosti výměny stávajících přípojkových
skříní za rozpojovací. Celková délka přeložky kabelů NN činí cca 110 m. Kabely budou uloženy v souběhu
s ostatními inženýrskými sítěmi dle ČSN 736005 ve výkopu hloubky 1,6 m (pod komunikacemi ve výkopu
hloubky 1,2m) na upravené pískové lože. Pod komunikacemi budou uloženy v plastových chráničkách (vždy
bude založena jedna chránička rezervní).
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IO 02 – Přeložka parovodu
Z důvodu vybudování podzemních garáží ve vnitrobloku DB Merhautova 13 bude provedena přeložka
stávajícího parovodního potrubí DN80/DN40 vedeného vnitroblokem kanálem 60/50.
Nová parovodní přeložka bude obcházet objekt podzemních garáží, bude umístěna částečně v zeleném pásu,
částečně pod přístupovou komunikací ke vchodům bytových domů. Přeložka bude provedena
z bezkanálového předizolovaného potrubí DN80/DN80, dilatace potrubí bude řešena přirozenými záhyby na
trase. Krytí potrubí bude minimálně 800 mm. Povrch komunikace bude proveden z rozebíratelného
materiálu.
Pro vybudování parovodní přeložky se nepředpokládají žádné stavební úpravy.
IO 03 – Přeložky a chránění sdělovacích kabelů
V lokalitě výstavby jsou situovány, ale neprocházejí hranicemi řešeného území sítě elektronických komunikací
místně působících provozovatelů:
UPC Česká republika a.s.
Výstavbou předmětného objektu budou dotčeny sítě elektronických komunikací provozovatele:
Telefónica O2 Czech Republic a.s. (zemní metalická síť)
IO 04 – Areálová dešťová kanalizace
Stávající kanalizace bytových domů Merhautova 13 je řešena jako jednotná a je napojena jednou stávající
přípojkou do veřejné kanalizační sítě – stoky DN 600/900 v ul. Merhautova.
V rámci stavby akce BD Merhautova 13 – modernizace, část Podzemní garáže bude vybudována nová dvorní
dešťová kanalizace sledující areálové komunikace - severní větev D1 a jižní větev D2, která bude zaústěna
do retenční nádrže RN.
Do dešťové kanalizace budou odvedeny dešťové vody ze zpevněných ploch a přípojky dešťové kanalizace
podzemních garáží – odvodnění ploché zelené střechy, anglických dvorků, liniového žlabu u vjezdu do
podzemních garáží a dále odvod kondenzátu z jednotek SPLIT, situovaných v místnosti rozvodny PO.
Obvodová drenáž objektu bude zaústěna do vsakovací studny. Bezpečnostní přepad ze systému areálové
dešťové kanalizace bude napojen přes regulátor odtoku do areálové jednotné kanalizace ve vnitrobloku ústící
do stávající kanalizační přípojky.

Bilance odtoku dešťových vod z plochy staveniště
Odvodňovaná plocha

plocha (ha)

koef. odtoku φ

Reduk. plocha (ha)

Střechy
(venkovní výtahy - výhled)

0,007

1,0

0,007

Komunikace

0,048

0,9

0,043

Chodníky dlážděné

0,050

0,8

0,040

Zelená střecha (garáže)

0,140

0,4

0,056

Zeleň

0,055

0,1

0,006

Celkem:

S = 0,300

Sr = 0,152

QD = 0,152 . 160 = 24,3 l/s
Stávající odtok z plochy staveniště (φ prům. = 0,338)
QO = 0,3 . 0,338 . 160 = 16,2 l/s

Návrh retence dešťových vod
Odvodňovaná plocha

S = 0,300 ha

Redukovaná plocha

Sr = 0,152 ha

Povolený odtok (stávající)

Qo = 16,2 l/s

Vsak

Qv = 0,01 l/s
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Doba trvání deště

Intenzita deště

Povrchový odtok

Retenční odtok

Retenční objem

T (min.)

ix (l/s/ha)

QD = Sr.ix (l/s)

Qr=QD-Qo-Qv (l/s)

V = Qr . T (m3)

5

322

48,94

32,73

9,82

10

251

38,15

21,94

13,17

15

203

30,86

14,65

13,18

20

167

25,38

9,17

11,01

30

125

19,00

2,79

5,02

40

101

15,35

-

-

60

73,9

11,23

-

-

90

53,9

8,19

-

-

120

42,8

6,51

-

-

Je navržena retenční nádrž s retenční kapacitou 15 m3. Využitelná akumulace dešťové vody bude 10 m3.
Celkový využitelný objem nádrže RN je 25 m3.
Jako retenční nádrž bude použita prefabrikovaná železobetonová nádrž půdorysných rozměrů 2,6 x 4,0 m,
výška nádrže 3,6 m. Vnitřní prostor nádrže bude rozdělen horizontálně na horní část – retenční a spodní část
akumulační. Odtok do vsakovací studny bude ve spodní úrovni retenčního prostoru.
Vstup do retenční nádrže bude opatřen šachtovou nástavbou DN 1000/120mm s uzamykatelným poklopem
600/600.
Ve spodní části retenční nádrže bude vytvořen akumulační prostor dešťové vody 10 m3 využitelný pro
zalévání a kropení zeleně. Akumulovaná voda pro postřik zeleně bude odebírána mobilním čerpadlem.
K tomu účelu bude nádrž opatřena pevným sacím potrubím se spojkou pro napojení čerpadla.
Zadržená dešťová voda – retenční objem bude odtékat do vsakovací studny průměru 300 mm, hloubky 16
m. Studna bude opatřena perforovanou pažnicí až v horizontu štěrků v hloubce 13 – 16 m pod terénem.
Vyšší horizonty zemin jsou pro vsakování nevhodné nebo málo vhodné (sprašovité a jílovité zeminy). Zhlaví
studny bude vybaveno manipulační šachtou DN 1000mm se studničním poklopem 600/600 mm. Pažnice
bude perforována ve vrstvě slabě zajílovaných štěrků, která se nachází v úrovni od 13 do 16 m pod úrovní
terénu. Pažnice nad tímto horizontem bude utěsněna. Upřesnění konstrukce vsakovací studny bude
provedeno v dalším stupni PD.
Bezpečnostní přepad ze vsakovací studny bude odveden potrubím DN 150 do regulační šachty s vírovým
regulátorem nastaveným na max. odtok 16 l/s. Odtok z regulační šachty (přepad) bude napojen na stávající
areálovou jednotnou kanalizaci odbočkou.
Trubní síť dešťové kanalizace bude provedena z plastových trub PP KG SN8 uložených v paženém výkopu do
pískového lože s obsypem pískem. Revizní šachty budou prefabrikované DN 1000/120 s plastovým žlábkem,
s litinovým poklopem DN 600 vzor Brno. Uliční vpusti budou prefabrikované s kalníkem a se sorpční vložkou
PURECO ENVIA CRC (0,1 – 5 mg/l NEL), jako bezpečnostní ochranou proti úniku lehkých kapalin do
vsakovací studny.
IO 05 – Přípojka NN
Objekt garáží bude napojen novou přípojkou z distribučního rozvodu. Elektroměrový rozváděč bude umístěn
před objektem bytového domu u stávajícího průjezdu v ulici Merhautova. Z tohoto rozváděče bude kabelem
v zemi napojen hlavní rozvaděč objektu podzemních garáží.
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Předpokládané příkony:
Zařízení

Příkon

Požadavky na zálohování napájení

Osvětlení

18kW

2kW

Chlazení

2kW

VZT

6kW

Větrání CHÚC A

3kW

3kW

SOZ

17kW

17kW

Ostatní

6kW

Celkem

52kW

22kW

Zpřesnění odhadů bude provedeno v dalších stupních projektu na základě vybavenosti objektu.
IO 06 – Komunikace a zpevněné plochy

Napojení na místní komunikace
Objekt podzemních garáží bude napojen vjezdem na ul. Merhautova v místě stávajícího vjezdu do
vnitrobloku bytového domu Merhautova 13. Napojení je navrženo formou rekonstrukce a rozšíření stávajícího
sjezdu na pozemek ležící mimo pozemní komunikaci. Při rekonstrukci vjezdu bude polohově ponechán levý
okraj vjezdu v původní poloze vč. připojovacího oblouku, pravá strana vjezdové komunikace bude v úseku
mezi místní komunikací a blokem domů rozšířena o 3 m na celkovou šířku vjezdové komunikace 6 m. Hrana
mezi stávající místní komunikací a rekonstruovaným vjezdem bude řešena uložením nájezdového obrubníku
s převýšením 20 mm, podél nájezdového obrubníku bude na straně místní komunikace provedena přídlažba
z kamenného dvouřádku kontinuálně navazující na stávající předlažbu v ulici Merhautova.
Vjezdová komunikace od sjezdu z ulice dále pokračuje v původní trase do stávajícího průjezdu v bloku
bytového domu, kde je z prostorových důvodů zachována původní šířka komunikace 3 m. Za průjezdem ve
vnitrobloku se trasa příjezdové komunikace stáčí mírně vpravo k hraně vjezdové rampy objektu SO 11
Podzemní garáže a současně se opět rozšiřuje na 6 m. Na obou stranách průjezdu je navrženo čekací místo
pro vozidla čekající na uvolnění průjezdu. Organizace dopravy na jednopruhové části příjezdové komunikace
v průjezdu bude zajištěna automatickou světelnou signalizací STOP – VOLNO.
V průjezdu domu se nachází stávající mřížová brána, která je součástí původní stavby z roku 1932. Z důvodů
památkové ochrany bude brána v průjezdu zachována a rekonstruována. Brána bude trvale ponechána
v poloze otevřeno a její křídla budou zajištěna proti manipulaci nepovolanými osobami. Tím bude zajištěn
fyzicky trvale volný vjezd do vnitrobloku a bude omezen pouze dopravním značením.
Příjezdová komunikace od sjezdu z ulice až k hraně vjezdové rampy podzemních garáží bude provedena
s živičným povrchem upnutým do betonových silničních obrubníků. Obrubníky budou sníženy v místě pro
přecházení chodců u chodníku v ulici Merhautova a dále v místech napojení obslužné komunikace po obvodu
vnitrobloku. Příjezdová komunikace bude mít výškopisné řešení a příčný a podélný sklon zcela odpovídající
stávají příjezdové komunikaci. Spádové řešení vozovky odpovídá přirozenému sklonu terénu v daném území.
Odvodnění příjezdové komunikace bude zajištěno pomocí jedné nově umístěné uliční vpusti v horní části
komunikace za průjezdem ve vnitrobloku a dále pomocí stávající uliční vpusti na krajnici místní komunikace
Merhautova. Ta bude z důvodu rozšíření pravé části vjezdu přeložena o cca. 2 m níže po spádu ulice a
připojena do původního odpadního potrubí.
Pěší napojení z ul. Merhautova zůstává pomocí chodníků podél příjezdové komunikace navazujících na uliční
chodník. Chodník podél levého okraje příjezdu zůstává v původní trase, pravý se v souvislosti s rozšířením
vjezdu polohově upravuje. Chodníky budou zachovány v šířce min. 1,6 m a budou provedeny s povrchem
z betonové dlažby.
Běžný provoz na příjezdové komunikaci do vnitrobloku bude určen výhradně pro osobní automobily uživatelů
podzemních parkovacích stání. Parkování automobilů na povrchu vnitrobloku bude vyloučeno. Kapacita
objektu podzemních garáží je 127 osobních aut.
Dále se počítá s dopravní obsluhou cca. 2x týdně vozidlem pro svoz komunálního odpadu a příležitostným
vjezdem vozidel HZS, RZ, PČR, VZmB, havarijních servisních služeb a stěhovacích firem.
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Komunikace a zpevněné plochy ve vnitrobloku
Zpevněné komunikace uvnitř vnitrobloku budou rekonstruovány s ohledem na vznik nového objektu
podzemních garáží i s ohledem na uvažované přístavby venkovních výtahových šachet před stávajícími
vstupy do bytových domů.
Obslužná komunikace pro vozidla i pro pěší bude zřízena, obdobně jako ve stávajícím stavu, po obvodu
vnitrobloku, bude však oddálena od fasád stávajících bytových domů o cca. 3,8 m. Pojížděná část
komunikace bude v šířce 3 m, chodníky šířky 1,2 m se budou rozšiřovat v pochozí plochy v místech vstupů
do BD. Obslužná komunikace bude provedena s krytem z betonové zámkové dlažby čtvercového formátu
200x200 mm, lemována bude betonovými obrubníky. Rozhraní mezi pojížděnou a nepojížděnou částí
komunikace bude tvořeno sklopeným betonovým obrubníkem. Sklopený obrubník bude osazen rovněž
v napojení pojížděné obslužné komunikace na živičnou příjezdovou komunikaci.
Odvodnění obslužné komunikace bude zajištěno pomocí uličních vpustí umístěných u okraje pojížděné části
komunikace a napojených do retenované dešťové kanalizace vnitrobloku.
Ostatní zpevněné plochy uvnitř vnitrobloku jsou součástí střechy objektu SO 11 Podzemní garáže.
IO 07 – Sadové úpravy

Kácení dřevin
Vnitroblok má centrální rovinatou zelenou plochu. Tato plocha je vysvahována směrem k obvodové obslužné
komunikaci. Na centrální ploše se nachází velké množství vzrostlých jehličnatých a listnatých stromů.
Stromové patro je doplněno na rovině a na svazích výsadbou solitérních listnatých i jehličnatých keřů,
popřípadě skupinovými výsadbami keřů.
Vzrostlé stromy jsou minimálně udržovány, koruny solitérních stromů i stromů v hustším zápoji korun jsou
prosychající, v korunách se objevují suché pahýly. Na některých kmenech se objevují drobnější poranění.
Jinak jsou stromy v relativně dobrém zdravotním stavu bez známek onemocnění či mechanického poškození.
V rámci navrhovaných stavebních úprav ve vnitrobloku bude nutné odstranit všechny dřeviny. Kromě všech
dřevin ve vnitrobloku je navržen k odstranění 1 jehličnatý strom při vjezdu do vnitrobloku z důvodu
rozšiřování komunikace.
Celkem se jedná o 5 ks vzrostlých listnatých a 3 ks jehličnatých stromů s obvodem kmenů nad 80 cm. (inv.
č. 1, 2, 4, 5, 15, 17, 18, 19 – dle protokolu dendrologického průzkumu). Kácení těchto stromů podléhá
žádosti o kácení dřevin. Dále bude odstraněno 5 ks listnatých a 10 ks jehličnatých stromů s obvodem kmenů
do 80 cm a 120 m2 nesouvislých keřových skupin či náletových mladých stromků a 12 m2 popínavých dřevin
rostoucích na zdi.

Návrh sadových úprav
Vzhledem k výstavbě podzemních garáží bude zeleň ve vnitrobloku navrhovaná jako zeleň na konstrukci, tzn.
s omezenou výškou vegetační vrstvy. Pro stromy se předpokládá výška vegetačního souvrství 1,70 m a pro
ostatní plocha cca 0,40 m.
Centrální prostor vnitrobloku bude řešen jako odpočinková plocha pro obyvatele domu s možností posezení
na lavičkách pod korunami stromů či pergolou porostlou kvetoucími popínavými rostlinami – vistárií (Wisteria
sinensis). Stromy budou vysazeny liniově ve dvou řadách, resp. ve dvou skupinách, částečně v mlatových a
částečně v trávníkových plochách. Skupiny budou výškově i tvarově rozdílné a k sobě kontrastující. Jsou
navrhovány odrůdy platanů javorolistých (Platanus acerifolia „Tremonia“ a „Alphens Globe“).
Navrhované plochy nabídnou i aktivnější možnost odpočinku pro dospělé i děti (např. využití hřiště,
trampolíny, apod.). Odpočinkové plochy budou od rušnějších míst vnitrobloku odděleny stříhanými
habrovými živými ploty. Dělící stěna mezi navazujícím severním vnitroblokem bude popnuta samopnoucími
přísavníky (Parthenocissus tricuspidata).
Obdélníkové předzahrádky budou po obvodu doplněny nízkým lemem stále zelených zimolezů (Lonicera
pileata).
Ostatní plochy vnitrobloku určeny k parkovým úpravám budou zatravněny, v některých místech budou
trávníkové plochy i mírně výškově modelovány.
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Celkem je navrhováno k výsadbě 12 ks vzrostlých listnatých stromů, 703 ks listnatých keřů do živých plotů a
65 ks popínavých dřevin.
Seznam rostlinného materiálu:
Poř.č.
Druh
STROMY

1 Platanus x acerifolia "Alphens Globe"
2 Platanus x acerifolia "Tremonia"

KEŘE A POPÍNAVKY
3 Carpinus betulus
4 Lonicera pileata
5 Parthenocissus tricuspidata
6 Wisteria sinensis

Počet ks Velikost

platan javorolistý
platan javorolistý
celkem stromů

habr obecný
zimolez kloboukatý
přísavník trojcípý
vistárie čínská
celkem keřů a popínavek

5 obv.km 18-20cm
7 obv.km 18-20cm
12

400 80cm
303 40cm
46 60cm
19 80cm
768

Údaje o provozu
Navržený objekt SO 11 Podzemní garáže je objekt určený výhradně pro kryté parkování osobních
automobilů. Parkovací stání budou nájemní a budou určeny výhradně pro rezidentní parkování obyvatel
bytového domu Merhautova 13 případně obyvatel z blízkého okolí. Dlouhodobé nebo hodinové parkování
veřejnosti za poplatek se neuvažuje.
Objekt je navržen o kapacitě 127 parkovacích míst, z tohoto počtu je 6 parkovacích stání šířky 3,5 m
vyhrazeno osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt je určen pouze pro pohyb vozidel
vlastní silou, automatické parkovací systémy zde navrženy nejsou. Objekt je uvažován jako uzavřený proti
možnosti vstupu cizích osob, vjezd a vstup do objektu bude umožněn pouze osobám užívajícím objekt nebo
osobám povolaným.
Pro vertikální komunikaci osob v objektu budou sloužit dvě komunikační jádra se schodišti spojující 3. – 1. PP
se šířkou ramen 1,1 resp. 1,3 m. Z úrovně 1. PP na přilehlý terén jsou navržena venkovní schodiště s šířkou
ramen 1,5 m. Jedno venkovní schodiště bude vybaveno schodolezem pro osoby na vozíčku. Schodiště u
nájezdové rampy je navrženo jako pozvolné „jezdecké“ schody s nízkou výškou stupně a širokou spádovanou
stupnicí umožňující pohodlný přístup i starším osobám příp. osobám s dětským kočárkem.
V objektu jsou dále navrženy místnosti technických provozů zajišťujících chod objektu: elektro-rozvodna,
rozvodna PO a strojovna VZT.
Jediným provozem, který je navržen v objektu a nesouvisí s parkováním aut je místnost pro umístění nádob
na komunální odpad z bytových domů Merhautova 13/1 – 13/10. Vzhledem k tomu, že stavební podoba BD
neumožňuje umístění nádob do jednotlivých vchodů BD, jsou v současné době popelnice umístěny na
volném prostoru u obslužné komunikace ve vnitrobloku. V rámci architektonických úprav vnitrobloku bylo
navrženo umístění popelnic do samostatné místnosti vybudované v rámci objektu SO 11 Podzemní garáže.
Tato místnost je umístěna v úrovni 1. PP vpravo vedle vjezdové rampy. Místnost má samostatný vstup
z venkovního prostředí z prostoru vjezdu do garáží a je komunikačně zpřístupněna samostatným pozvolným
schodištěm podél rampy. Místnost je navržena ve velikosti umožňující umístění min. 30 mobilních nádob na
odpadky o objemu 240 l. Manipulace s mobilními popelnicemi je možná po vyhřívané venkovní rampě
směrem na obslužnou komunikaci ve vnitrobloku. Místnost skladu odpadků bude samostatně nuceně větrána
VZT potrubím nad střechu BD.
Provoz objektu je vzhledem k charakteru uvažován jako nepřetržitý 24 hodin denně. Stálá obsluha nebo
recepční služba se v objektu podzemních garáží neuvažuje. Větrání a nouzové protipožární systémy budou
pracovat v automatickém režimu, systém EPS bude připojen na pult centralizované ochrany IZS JmK.
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Příjezd a odjezd vozidel bude veden stávajícím jednopruhovým průjezdem do ulice Merhautova, na jehož
obou stranách bude zřízeno čekací místo. Doprava v průjezdu v obou směrech bude organizována pomocí
světelné signalizace STOP – VOLNO ovládané indukčními smyčkami ve vozovce. Provoz na příjezdové
komunikaci bude omezen dopravním značením, vjezd bude povolen pouze dopravní obsluze a pouze
omezenou rychlostí.
Běžný pohyb osobních vozidel ve vnitrobloku jinde než na příjezdové komunikaci do garáží bude zakázán,
stejně tak i parkování na povrchu vnitrobloku. Pojížděná obslužná komunikace po obvodu vnitrobloku bude
určena pouze pro příležitostný vjezd záchranného a havarijně-servisního charakteru příp. vozidel pohřební
služby a stěhování.
Plochy uvnitř vnitrobloku jsou určeny pouze pro pěší za účelem relaxace a sportovního vyžití, příp.
venkovního sušení prádla.
Obrázek: Situace okolí stavby (1:10 000)
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Obrázek: Koordinační situace
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

4Q/2013

Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení provozu:

3Q/2014

Předpokládaná doba výstavby:

12 měsíců

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Jihomoravský

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

město:

Statutární město Brno

Magistrát města Brna
Dominikánské nám 1, 601 67 Brno

městská část:

Brno – Sever

Úřad městské části města Brna
Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Statutární město Brno

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Statutární město Brno

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Rozhodnutí

Právní předpis

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

ÚMČmB Brno - Sever, Odbor stavební

Stavební povolení

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

ÚMČmB Brno - Sever, Odbor stavební

Vodoprávní rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

ÚMČmB Brno – Sever, Odbor stavební

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
Povolení k likvidaci srážkových vod
zasakováním

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Kolaudační rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

ÚMČmB Brno – Sever, Odbor stavební

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
ÚMČmB Brno – Sever, Odbor stavební
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Zájmové území se nachází mezi ulicemi Merhautova, Slepá a Ryšánkova převážně na k.ú. Černá Pole,
částečně na k.ú. Zábrdovice. Parcely jsou v zastavěném území bytového domu Merhautova 13 a jeho
bezprostředním okolí.
Plocha stavbou dotčeného pozemku je 3180 m2 (celé parcely 2412/1, 2412/2, část parcel 2413, 376), z toho
na parc. č. 376 (Zábrdovice) 48,4 m2.
Zastavěná plocha je 1614 m2 (SO 11 – Podzemní garáže).
Trvalý ani dočasný zábor ZPF není vyžadován.
Záměr nezasahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), ani nevyžaduje jejich zábor.
Situace dotčených pozemků je zřejmá na následujícím obrázku.
Obrázek: Výřez z katastrální mapy
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Tabulka: Přehled dotčených pozemků

parcelní
druh pozemku
číslo
k.ú. Černá Pole (610771)

způsob ochrany

Výměra celková

2410

Zastavěná plocha a nádvoří

---

233 m2

2411/3

Zahrada

ZPF

137 m2

2412/1

Zastavěná plocha a nádvoří

---

5 285 m2

2412/2

Zastavěná plocha a nádvoří

---

35 m2

2413

Ostatní plocha

---

1 811 m2

2420

Ostatní plocha

---

2 056 m2

---

8 020 m2

Zastavěná plocha

k.ú. Zábrdovice (610704)
376

Ostatní plocha

Ochranná pásma
Dotčená lokalita se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno.
Zájmové území se nachází v ochranném pásmu komunikací a jednotlivých stávajících i nově realizovaných
inženýrských sítí (kanalizace), která budou respektována.
Navrhovanou stavbou vzniklé požárně nebezpečné prostory se nacházejí výhradně na stavebním pozemku a
nepřekračují hranice těchto parcel.

B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody řešena balenou vodou, ev. využitím z veřejné sítě a přípojky do
stávajícího objektu.
Po uvedení do provozu nevyžaduje stavba žádnou potřebu pitné vody. Objekt podzemních garáží nebude
připojen na vodovod.
Technologická voda
Potřeba technologické vody je předpokládána ve fázi výstavby pro:
−

výrobu betonové případně maltové směsi,

−

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být pokryta odběrem z vodovodní sítě.
Záměr nevyžaduje trvalou potřebu technologické vody. Občasná údržba formou oplachu zpevněných ploch
bude realizována z veřejného vodovodu v objektu.
Požární voda
Záměr nevyžaduje potřebu požární vody.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Zemní plyn
Záměr nevyžaduje ve fázi výstavby ani provozu odběr zemního plynu.
Tepelná energie
Záměr nevyžaduje odběr tepelné energie.
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Elektrická energie
Objekt podzemních garáží bude nevytápěný a bude spotřebovávat pouze elektrickou energii k osvětlení a k
pohonu nezbytně nutných technologií.
Celkový požadovaný příkon

52 kW

z toho požadované zálohované napájení

22 kW

Celková roční spotřeba elektrické energie

105 MWh/rok

Vstupní suroviny
Pro výstavbu jsou potřeba běžné stavební materiály: štěrk, kamenivo, beton, dlažba apod. Pro ozelenění
střechy bude potřeba navézt potřebné množství zeminy.
Za provozu a běžné údržby není potřeba vstupních surovin.
Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Předmětem záměru je výstavba objektu podzemních garáží určených pro rezidenční parkování obyvatelům
bytového domu Merhautova 13, případně jiných blízkých domů. Příjezd bude zachován jako v současném
stavu napojením na komunikaci v ulici Merhautova, a průjezdem do objektu garáží.
Dopravní nároky záměru jsou následující:
počet parkovacích míst v objektu podzemních garáží:

275

počet parkovacích míst na terénu ve vnitrobloku:

0

obrat:

1,5 za den

intenzita osobní dopravy:

cca 190 příjezdů/den (stejný počet odjezdů)
380 jízd/24 hod

intenzita nákladní dopravy:

pouze nárazově (svoz odpadů, stěhování,
vozidla HZS apod.)

Pozn.: vzhledem k charakteru rezidentního parkování se předpokládá, že v denní době 6.00-22.00 proběhne 90% jízd a v
noční době 22.00-6.00 proběhne 10% jízd. Tzn. : den - 342 jízd/16 hod., noc - 38 jízd/8 hod.

Stávající stav - vnitroblok je využíván pro parkování osobních aut na terénu v rozsahu cca. 40 jízd/24 hod.
Dopravní nároky v období výstavby záměru nepřekročí špičkově jednotky nákladních vozidel denně. Stavební
doprava bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací.

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
Období přípravy a výstavby
Zásahy do terénu a další stavební práce prováděné v etapě výstavby budou vzhledem k rozsahu stavby a
území významným zásahem do prostředí vnitrobloku. Z tohoto důvodu je nutné věnovat zvýšenou pozornost
omezování emise prašných částic. Doba zemních prací nebude s ohledem na celkovou dobu výstavby (12
měsíců) dlouhá, proto nelze očekávat významnější emise tuhých látek.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.
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Charakterem se bude jednat o plošný zdroj prašnosti na ploše odpovídající výměře staveniště (důsledek
pojezdu nákladních automobilů v prostoru staveniště, provoz stavebních mechanismů a vznos lehkých frakcí
materiálů z povrchu staveniště a stavebních hmot).
Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným doprovodným prvkem každé stavební činnosti. Prašnost ze stavební
činnosti je nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních koncentrací relativně nahodilá. Její působení bude
přechodné a nepřekročí období výstavby. Negativní vlivy tohoto projevu lze eliminovat organizací práce,
očistou vozidel vyjíždějících ze staveniště, ohrazením staveniště a kropením kritických míst.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Zdrojem emisí bude výduch z odvětrání objektu podzemních garáží, ve kterém je navrženo 127 osobních
vozidel především pro obyvatele BD Merhautova 13, ev. okolních domů. Z hlediska kategorizace zdrojů se
dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., nebude jednat o vyjmenovaný zdroj. Výše uvedený výduch bude
při předpokládané denní intenzitě příjezdů a odjezdů 380 osobních vozidel emitovat následující množství
škodlivin:
prach

SO2

NOx

CO

CxHy

g/den

g/den

g/den

g/den

g/den

3,6

1,0

46,8

139,7

27,1

Odsávaná vzdušina bude odcházet výduchem o stavební výšce cca 18 m.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Součástí záměru nebude žádný trvalý plošný zdroje znečišťování ovzduší.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s provozem záměru není navrženo zřízení žádného nového liniového zdroje znečišťování
ovzduší. Jako liniový zdroj znečišťování ovzduší budou za provozu působit motorová vozidla zajíždějící do
objektu podzemních garáží. Automobilová doprava rezidentů se již v současnosti uskutečňuje, neočekáváme
tedy podstatnější změnu.
S ohledem na předpokládané intenzity dopravy související se záměrem není tento zdroj znečištění ovzduší
významný a není dále hodnocen. Vozidla budou součástí dopravního proudu na komunikaci v ul.
Merhautova.

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

Odpadní vody splaškové
Odpadní vody splaškové nebudou provozem záměru produkovány.
Srážkové odpadní vody
Hlavním zdrojem odtoku srážkových vod ve fázi provozu budou srážky spadlé na plochu střechy objektu
podzemních garáží a komunikací ve vnitrobloku bytového domu.
Bilance odtoku dešťových vod z plochy staveniště je dle projektové dokumentace následující:
QD = 0,152 . 160 = 24,3 l/s
Stávající odtok z plochy staveniště:
QO = 0,3 . 0,338 . 160 = 16,2 l/s
Návrh retence dešťových vod :
Odvodňovaná plocha
Redukovaná plocha
Povolený odtok (stávající)

S = 0,300 ha
Sr = 0,152 ha
Qo = 16,2 l/s
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Vsak

Qv = 0,01 l/s

Je navržena retenční nádrž s retenční kapacitou 15 m3. Využitelná akumulace dešťové vody bude 10 m3.
Celkový využitelný objem nádrže RN je 25 m3.
Jako retenční nádrž bude použita prefabrikovaná železobetonová nádrž půdorysných rozměrů 2,6 x 4,0 m,
výška nádrže 3,6 m. Vnitřní prostor nádrže bude rozdělen horizontálně na horní část – retenční a spodní část
akumulační. Odtok do vsakovací studny bude ve spodní úrovni retenčního prostoru.
Zadržená dešťová voda – retenční objem bude odtékat do vsakovací studny průměru 300 mm, hloubky 16
m. Studna bude opatřena perforovanou pažnicí až v horizontu štěrků v hloubce 13 – 16 m pod terénem.
Kvalita vod odváděných z povrchu terénu a zpevněných ploch bude odpovídat kvalitě srážkové vody. Uliční
vpusti budou prefabrikované s kalníkem a se sorpční vložkou PURECO ENVIA CRC (0,1 – 5 mg/l NEL), jako
bezpečnostní ochranou proti úniku lehkých kapalin do vsakovací studny.
Odpadní vody technologické
Záměr není zdrojem odpadních vod technologických.

B.III.3. Odpady
S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle
tohoto zákona tříděn, shromažďován a zneškodňován podle jednotlivých druhů a kategorií dle katalogu,
vydaného vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady.
Období výstavby – odpad bude vznikat při přípravě území a ze stavebního materiálu při stavebních
pracích. S odpady vzniklými při realizaci díla bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech, v této posloupnosti:
-

materiálově využitelné odpady budou využity – recyklovány;

-

spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovacím zařízení k tomu určeném;

-

nespalitelné odpady, které nelze materiálově využít, budou uloženy na skládku.

Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude podmínka o zodpovědnosti hlavního
dodavatele stavby za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě).
Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce.
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Kód odpadu

Kategorie
odpadu

Popis

Nakládání
s odpadem

Stavební a demoliční odpady dle skupiny 17 katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.)
17 01 01

O

Beton

1

17 01 02

O

Cihly

1

17 01 07

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky neuvedené
pod číslem 17 01 06

1

17 02 01

O

Dřevo

5

17 02 02

O

Sklo

1

17 02 03

O

Plasty

4

17 03 01*

N

Asfaltové Směsi obsahující dehet

2

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

1

17 04 05

O

Železo a ocel

4

17 04 07

O

Směsné kovy

4

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

7

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

1

17 06 04

O

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

7

17 08 02

O

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

1

17 09 03*

N

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a
demoličních odpadu) obsahující nebezpečné látky

2

17 09 04

O

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17
09 02 a 17 09 03

1

Další odpady, které mohou vzniknout nezařazené do skupiny 17 katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001
Sb.)
03 01 05

O

Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy,
neuvedené pod číslem 03 01 04

5

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

7

08 01 12

O

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

5

15 01 01

O

Papírový obal

4

15 01 02

O

Plastový obal

4

15 01 03

O

Dřevěný obal

5

15 01 06

O

Směsný obal

5

15 02 02

N

Absorbční činidla, filtrační materiály (vč. Olejových filtrů jinak blížen
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami

7

16 01 21

N

Nebezpečné součástky

7

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

7

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

6

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

5

20 03 03

O

Uliční smetky

6

Pozn.: 1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci).
2. Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující nebezpečné látky (složky).
Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění
nebezpečných látek (složek) z těchto odpadu, které budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o
odpadech k využití nebo odstranění.
4. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití.
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5. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny.
6. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložením na skládku S-OO.
7. Odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma.

Investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Ty
budou následně odváženy oprávněnou osobou (organizací) v souladu s platnou legislativou v oblasti
odpadového hospodářství. Konkrétní způsob naložení s odpadem bude doložen při kolaudačním řízení
(dodavatelské firmy budou povinny doložit způsob odstranění odpadů).
Období provozu – očekává se produkce běžných druhů z provozu parkoviště. Předpokládaná struktura
odpadů v období provozu je uvedena v následující tabulce.
Tabulka: Předpokládaná produkce odpadů z provozu

Kód

Kateg. Název

Množství/rok

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak
blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

do 100 kg

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

do 1 t

20 03 03

O

Uliční smetky

do 100 kg

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, v platném znění.
Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat
platnou legislativu. Provoz záměru bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit
na využití nebo odstraňování odpadů.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Uvažovanými zdroji hluku do venkovního prostoru jsou stacionární zdroje a účelové komunikace:
S1

sací/výtlačná strana vzduchotechniky
umístění na střeše garáží
provoz nepřetržitý (v noční době omezený)
akustický výkon do LA,w = 68/65 dB (den/noc)

S2

sací/výtlačná strana vzduchotechniky
umístění na střeše garáží
provoz nepřetržitý (v noční době omezený)
akustický výkon do LA,w = 68/65 dB (den/noc)

S3

sací/výtlačná strana vzduchotechniky
umístění na střeše garáží
provoz nepřetržitý (v noční době omezený)
akustický výkon do LA,w = 68/65 dB (den/noc)

S4

sací/výtlačná strana vzduchotechniky
umístění na střeše garáží
provoz nepřetržitý (v noční době omezený)
akustický výkon do LA,w = 68/65 dB (den/noc)

U1

pojezdy na areálové účelové komunikaci
trasa od vjezdu z ul. Merhautovy k vjezdu do podzemních garáží
provoz nepřetržitý, pouze osobní vozidla
špičková intenzita v denní době do 200 průjezdů/8h,
špičková intenzita v noční době do 8 průjezdů/1h
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Pozn. 1: Uvažované stacionární zdroje hluku jsou zahrnuty do výpočtu z hlediska bezpečnosti hodnocení, protože detailní řešení
vzduchotechniky bude zpracováno až v dalším stupni projektové přípravy. Pokud v konečném řešení tyto zdroje nebudou realizovány,
bude vliv záměru odpovídat vlivům z uvažované dopravy.
Pozn. 2: Vzhledem k velmi nízkým intenzitám dopravy a dosahovaným rychlostem jsou hlukové emise stanoveny měřením (nelze využít
Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy). Zjištěná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (hluku) ve vzdálenosti 7,5m od
komunikace činí při nepřetržitém provozu (3600 sekund z hodiny) a 14% sklonu komunikace 59,1 dB(A). Tomu odpovídá při denním
provozu (200 průjezdů/8h, tj. 25 průjezdů/1h, tj. cca 250 sekund z hodiny) akustický tlak 47,1 dB(A), při nočním provozu (8
průjezdů/1h, tj. cca 80 sekund z hodiny) akustický tlak 41,1 dB(A). Tyto hodnoty jsou použity jako emisní hodnota v úseku maximálního
sklonu (14%), v úsecích s menším sklonem jsou hodnoty úměrně nižší.

V období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební dopravy a
stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde o běžné stavební
mechanismy a stroje. Podmínky pro ochranu před nadměrným hlukem z výstavby jsou uvedeny v příslušné
kapitole oznámení (D.IV.).
Vibrace a záření
Zdroje vibrací, ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou v rámci záměru uvažovány.
Účinky vibrací jak v průběhu výstavby vyvolané stavebními stroji, tak za provozu vyvolané automobilovou
dopravu budou dostatečně tlumeny vhodným podložím pojezdových komunikací tak, aby jejich přenášení na
konstrukce bytového domu bylo minimalizováno.
Jiné fyzikální nebo biologické faktory nejsou uvažovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované
riziko, doprava nebezpečného zboží nebude běžně prováděna.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Plocha posuzovaného záměru se nachází cca 1 km severozápadně od zástavby na území k.ú. Kníničky, které
jsou součástí města Brna.
Pozemek dotčený stavbou se nachází v zastavěném území města Brna, městské části Brno-Sever,
katastrálním území Černá pole 610771 a Zábrdovice 610704, při ulici Merhautova. Jedná se o stávající
vnitroblok ohraničený třemi křídly rozlehlého bytového domu Merhautova 13. Bytový dům se nachází na
severní straně ulice Merhautova mezi ulicemi Slepá (západní strana bloku) a Ryšánkova (východní strana
bloku). Na severní straně je dotčený vnitroblok ohraničen stěnou oddělující dvory ostatních bytových domů
bloku v ulicích Slepá, Ryšánkova a Hoblíkova. V současnosti se ve vnitrobloku nachází zpevněné komunikační
plochy po obvodu tvořené pojížděnou vozovkou a chodníky pro pěší, střed vnitrobloku je tvořen
nezpevněnou částečně zatravněnou plochou se sadovými úpravami a vzrostlou zelení. V ploše vnitrobloku se
nachází stávající stavební objekt trafostanice společnosti E.ON, jiné stavby zde nejsou.
Komunikační napojení vnitrobloku je stávajícím průjezdem z ulice Merhautova, který bude zachován. Z ulic
Slepá a Ryšánkova přístup do vnitrobloku není.
Zájmové území je situováno v zastavěném území s převážně obytným využitím, ve vnitrobloku bytového
domu, čemuž odpovídá i kvalita prostředí dotčeného posuzovaným záměrem. Základní charakteristiky jsou
popsány v následujícím textu.
Území městské části Brno – Sever je zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Posuzovaný záměr se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, prameniště či mokřad.
Záměr nezasahuje na plochy zemědělského půdního fondu. Plochy určené k plnění funkcí lesa nejsou
záměrem dotčeny.
Na zájmové území záměru nezasahuje žádné velkoplošné zvláště chráněné území – národní parky a
chráněné krajinné oblasti.
Na zájmové území záměru nezasahuje žádné maloplošné zvláště chráněné území – národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky.
Na zájmové území záměru nezasahuje žádný významný krajinný prvek ze zákona ani registrovaný VKP.
Na zájmové území nezasahují prvky územního systému ekologické stability.
Na vlastní ploše není s ohledem na stávající využití očekáván výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů.
Širší okolí stavby a její poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
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Obrázek: Situace zájmového území (1:25 000)

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je umístěn na území města Brna, městské části Brno-Sever, v území s převažující obytnou funkcí.
Městská část Brno-Sever se nachází v severovýchodní části města Brna. V sousedství lokality se nacházejí
převážně plochy pro bydlení, krátkodobou rekreaci a plochy zeleně. Pozemek je v současné době
nezastavěný, je součástí vnitrobloku bytového domu.
Nejbližší trvale obývanou zástavbou je bytový dům Merhautova 13, v jehož vnitrobloku je objekt podzemních
garáží navržen. Bydlení se tedy nachází ve vzdálenosti jednotek až desítek metrů od plochy záměru.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel v dotčeném území nebyly zjišťovány. Záměr není významným zdrojem
vlivů na veřejné zdraví.
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C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území patří do působnosti stavebního úřadu UMČ Brno - sever, území působnosti tohoto úřadu je (dle
sdělení č. 1, Věstník MŽP, částka 2, únor 2012) zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Důvodem pro zařazení je překračování limitní hodnoty pro denní maxima PM10 na 37,7 % území a
hodinového maxima na 3,5 % území působnosti stavebního úřadu.
Nejbližší stanicí imisního monitoringu je stanice provozovaná statutárním městem Brnem č. 1635 BrnoSvatoplukova (vzdálená od hodnoceného záměru cca 1,6 km). Naměřené hodnoty za rok 2011 jsou uvedeny
v následující tabulce.

Oxid dusičitý (NO2)

Z výše uvedených naměřených hodnot vyplývá, že průměrné roční koncentrace NO2 v prostoru citované
stanice dosahují 39,4 µg.m-3, tedy do 98,5 % imisního limitu (40 µg.m-3). Maximální hodinovou koncentraci
stanice naměřila ve výši 151,1 µg.m-3, tedy do 75,5% imisního limitu (200 µg.m-3). S ohledem na polohu
významných zdrojů znečišťování ovzduší a intenzitu dopravy na přilehlých komunikacích lze očekávat
stávající imisní zátěž v prostoru posuzované stavby spíše nižší než uvedené naměřené hodnoty.
Dále lze při popisu stávající úrovně imisní zátěže NO2 vycházet z rozptylové studie města Brna zpracované
v roce 2010 Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na
následujících obrázcích.
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Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace NO2 jsou v prostoru záměru do 30 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3. Tedy
stávající vypočtené hodnoty nepřesahují hodnotu platného imisního limitu.
Maximální hodinové koncentrace NO2 se v prostoru záměru pohybují do 115 µg.m-3. Imisní limit pro
maximální hodinové koncentrace, který je stanoven na 200 µg.m-3, není dle výpočtů přesahován.

Tuhé látky - PM10

Z výše uvedených naměřených hodnot vyplývá, že průměrné roční koncentrace PM10 v prostoru stanice na
ul. Svatoplukově dosahují 39 µg.m-3, tedy do 97,7 % imisního limitu (40 µg.m-3). Maximální 24hodinová
koncentrace dosáhla na uvedené stanici limitních hodnot v 85 případech, tedy nad hranicí limitem tolerované
četnosti (35 případů za rok).
Úroveň imisní zátěže PM10 dle rozptylové studie města Brna z roku 2010 je znázorněna na následujících
obrázcích.

Nejvyšší průměrné roční koncentrace PM10 jsou v prostoru záměru na úrovni 30 µg.m-3. Imisní limit je
40 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů.
Četnost překročení denního imisního limitu je v prostoru záměru na hranici 36 případů/rok, dle přílohy
č. 1 NV č. 597/2006 Sb., je přípustná četnost překročení IL 35 případů/rok. Tato přípustná četnost
překročení tedy v části hodnoceného území je těsně překročena.
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Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T2, tedy v teplé oblasti s následující charakteristikou:
T2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem,
krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
Číslo oblasti
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

T4
60 až 70
170 až 180
100 až 110
30 až 40
-2 až -3
19 až 20
9 až 10
9 až 10
80 až 90
300 až 350
200 až300
40 až 50
110 až 120
50 až 60

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Předmětem záměru je rekonstrukce bloku bytových domů v Brně na ul. Merhautova 13. Součástí této
rekonstrukce je i výstavba podzemních garáží ve vnitroblokovém prostoru tohoto objektu. Záměr bude
sloužit obyvatelům příslušných bytových domů.
Vnitroblokový prostor je v současné době napojen na ul. Merhautovu průjezdem. Toto dopravní napojení
bude zachováno i po realizaci záměru. Vnitroblok je v současné době využíván pro neorganizované
parkování, po realizaci záměru bude parkování přemístěno do podzemí a povrch bude parkově upraven
(nebude nadále využíván pro parkování).
Vzhledem k oddělení vnitrobloku od prostoru ulice Merhautovy, bude stávající hlukové zatížení prostoru
vnitrobloku nižší než hluk přímo na ulici Merhautova se stávajícím dopravním provozem.
Nejbližším resp. nejvíce dotčeným chráněným venkovním prostorem staveb budou u hodnoceného záměru
vnitroblokové fasády domovního bloku. Zde je v pravidelném rozestupu zvoleno celkem 8 referenčních bodů:
1-8

Merhautova 13 (vnitrobloková fasáda sedmipodlažního bytového domu)

Za současné situace jsou hladiny hluku v těchto bodech subjektivně vyhovující, v souladu s požadovanými
hygienickými limity.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchové vody
Prověřovaný záměr náleží hlavnímu povodí č. 4-15-02 - Svitava.
Řeka Svitava pramení v Javorníku ve výšce 465 m n. m. a ústí při jižním okraji Brna do Svratky ve výšce 192
m n.m. jako její levostranný přítok. Plocha povodí Svitavy činí 1146,9 km2, délka toku 97,3 km, průměrný
průtok u ústí 5,11 m3.s-1.
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Záměr se nachází v přímém povodí pravého břehu Svitavy, hydrologické pořadí č. 4-15-01-156, plocha
dílčího povodí činí 27,244 km2. Svitava protéká ve směru SSV-JJZ zhruba 0,5 km východně od lokality
záměru.
Řeka Svitava je významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČSR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Správcem toku je Povodí Moravy s.p.
Obrázek: Vodohodpodářská situace zájmového území (1:50 000)

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
ve správě BVK.
Podzemní vody
V členění podle vyhlášky č. 5/2010 Sb. se záměr nachází na území základního hydrogeologického rajónu
6570 – 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 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.
Na lokalitě záměru byl v roce 2012 proveden IG-HG průzkum (Balunová, Balun, 2012).
Konečná hloubka vrtů V-1 a V-3 byla 16,0 m, sondy V-2 a V-4 byly vyhloubeny 12,0 m pod stávající terén a
vsakovací vrt VV-5 byl vyhlouben 8,0 m pod stávající terén. Hladina podzemní vody byla zastižena při
provádění vrtných prací pouze v sondě V-3 ve formě malého průsaku. Po dovrtání se však voda vsákla a
nebylo tedy možné stanovit její ustálenou úroveň ani odebrat vzorek pro stanovení agresivity vůči
betonovým konstrukcím. Podzemní voda se v dané lokalitě bude nacházet hlouběji pod terénem a k jejímu
nastoupání může dojít pouze v době vydatnějších srážek a ve vlhčím období. Přesto by neměla podzemní
voda ovlivňovat způsob založení projektovaných objektů.
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Po ukončení sondáže a vzorkovacích prací byla sonda VV-5 zapažena perforovanou výstrojí PVC z důvodu
uskutečnění vsakovací zkoušky. Zbylé sondy byly sledovány, zda v nich nedojde k nastoupání hladiny
podzemní vody a po 24 hodinách byly zasypány vytěženým materiálem, aby nedošlo k úrazu osob či zvířat
na volně přístupné ploše dvora.
Samotná vsakovací zkouška byla provedena ve vrtu VV-5 ve dnech 22. a 23.8. 2012. Průběh zkoušky je
patrný z protokolu na příloze průzkumu (viz příloha č. 4 oznámení). Do zapaženého vrtu byla nalita voda až
po povrch terénu a průběžně byl odečítán její pokles.
Ze vsakovací nálevové zkoušky byl stanoven koeficient vsaku přibližně 8,2.10-7 až 1,1.10-6 m/s. Je tedy
možné konstatovat, že zeminy nacházející se na posuzované ploše jsou použitelné pro vsakování. Na
posuzované ploše se nenachází hladina podzemní vody, která by měla vliv na zasakování. Zeminy vykazují v
celém profilu přibližně stejné vsakovací podmínky, přesto je možné uvažovat s mírně lepšími vsakovacími
podmínkami u méně zajílované vrstvy spraší.
Hladina podzemní vody se na posuzované ploše nachází hlouběji pod terénem, pravděpodobně na úrovni
neogenního jílového podloží a nebude tedy ovlivňovat základové konstrukce objektu ani geotechnické
parametry základových půd. Z daného důvodu je lokalita použitelná i pro hlouběji založené objekty. Mohou
se zde však vyskytovat dočasné podpovrchové horizonty podzemní vody, které se projeví především v
obdobích významnějších srážek, případně po tání sněhové pokrývky.
Pramenní oblasti - záměr se nachází mimo pramenní oblasti.
Zátopová území - území stavby se nachází mimo zátopové území řeky Svitavy.
Vodní zdroje
Záměr je lokalizován mimo ochranná pásma vodních zdrojů.

C.II.5. Půda
Záměr je situován na pozemcích p.č. 2412/1, 2412/2, 2410, 2420, 2413 v k.ú. Černá Pole.
Celková plocha dotčená realizací záměru činí 3 180 m2. Záměr nevyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy.
Dočasné vynětí ze ZPF není uvažováno.
Záměr nezasahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), ani nevyžaduje jejich zábor.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky náleží území následujícím morfologickým jednotkám:
-

provincie Česká vysočina,
soustava Českomoravská soustava,
oblast Brněnská vrchovina,
celek Bobravská vrchovina,
podcelek Řečkovicko-Kuřimský prolom,
okrsek Řečkovický prolom.

Řečkovický prolom je úzká protáhlá sníženina na severu Brna vzniklá na vyvřelých horninách a vyplněna
třetihorními sedimenty a spraší.
Staveniště se nachází na severovýchodním okraji centra města Brna, na jižním okraji městské části Černá
Pole, ve dvorním traktu bytových domů na ulici Merhautova, Ryšánkova a Slepá. Plocha je zatravněná, z
části využívaná jako hřiště. Terén je na posuzované ploše vyrovnán do roviny, směrem k bytovým domům je
seříznut a snížen na úroveň komunikace. Z širšího hlediska je terén mírně svažitý směrem k jihovýchodu.
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Geologické poměry
Geologické podloží předkvartérního stáří je na posuzované lokalitě tvořeno téměř výhradně neogenními
vysoce plastickými jíly, tzv. tégly. Tyto zeminy, které řadíme dle ČSN 73 1001 do třídy F8-CH a dle ČSN EN
ISO 14688 do třídy Cl, jsou na posuzované ploše uloženy hlouběji pod terénem.
Kvartérní sedimenty jsou na posuzované ploše zastoupeny ve spodní poloze nesoudržnými ulehlými
štěrkopísky. Z hlediska klasifikace se jedná o třídu G3-GF, případně S3-SF, resp. saGr a grSa.
Štěrkopísky jsou na místě průzkumu překryty mocnou vrstvou přeplavených jílů a jílovitoprachovými
zeminami, které řadíme dle ČSN 73 1001 do třídy F6-CL,CI a dle ČSN EN ISO 14688 spadají do třídy siCl.
Převážně nabývají tyto zeminy pevné konzistence, ojediněle také tuhé až pevné. Ve svrchní poloze byly
zastiženy ve všech sondách spraše a sprašové hlíny, které můžeme zařadit do třídy F6-CL, CI (siCl), ale také
F5-ML, MI (clSi a Si). Jejich konzistence se pohybuje rovněž od tuhé až pevné po pevnou.
Povrchová vrstva je tvořena výhradně navážkou, jejíž mocnost bude na v dané lokalitě proměnlivá.
Maximální mocnost navážky byla zastižena v sondě V-4, kde se pravděpodobně do 1,8 m nacházel původní
cihelný základ.
Obrázek: Geologická situace zájmového území (1:50 000)

Nerostné zdroje
Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v širším zájmovém území dotčeného záměru zjištěny
střety s evidovanými ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory,
evidované v rozsahu map ložiskové ochrany.
V dotčeném území se nenacházejí žádné další zdroje nerostných surovin, nepředpokládá se výskyt
geologických nebo paleontologických památek.
Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby. Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s
rizikem zátěže do 6° M.C.S.
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Lokalita je jako celek stabilní a ve zjištěných geologických a základových poměrech nehrozí pohyb zemního
tělesa, který by mohl způsobit poruchy horní nosné konstrukce.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická a fytogeografická charakteristika území
Zájmové území se nachází na okraji fytogeografické oblasti panonského termofytika, podoblasti
16. Znojemsko-brněnská pahorkatina; podle biogeografického členění ČR spadá do Brněnského bioregionu
(1.24). Bioregion zabírá geomorfologické celky Bobravskou vrchovinu, střední část Boskovické brázdy,
západní okraj Drahanské vrchoviny a východní okraj Křižanovské vrchoviny. Bioregion má protáhlý tvar ve
směru S-J a plochu 812 km2.
Přestože bioregion je přechodným územím se současně se uplatňujícími panonskými i hercynskými vlivy
(ojediněle i s přesahem některých karpatských prvků), vlastní lokalita představuje výspu teplomilné bioty
převážně panonského charakteru.
Zájmové území se nachází ve 2. bukodubovém vegetačním stupni, který se vyznačuje dlouhou vegetační
dobou, vysokou průměrnou roční teplotou (nad 8 °C) a nízkým průměrným ročním úhrnem srážek (pod 550
mm). Geobiocenóza zájmového území je dnes výrazně ovlivněna urbanizací celého prostoru. Bez zásahu
člověka by se na území vyskytovaly listnaté lesy s převahou dubu zimního s charakteristickým podrostem
teplomilných keřů (dřín, ptačí zob obecný, kalina tušalaj, svída krvavá, aj.). V nivních polohách tvořily
původní vegetaci luhy a olšiny, na svazích vystřídané dubo-habrovými háji.
Fauna a flóra
Místo stavby leží v zastavěném území města Brna s hustou obytnou zástavbou, poblíž centra města. V
současnosti je plochy využívána jako hřiště, na části je travní porost.
Lokalita je ze všech stran ohraničena zpevněnými plochami stávajících bytových objektů a ulicemi
(Merhautova, Slepá, Hoblíkova a Ryšánkova).
Vzhledem k tomu, že záměr nezasahuje na plochy přirozené zeleně, ani se vzhledem k rozsahu záměru
nepředpokládá významnější ovlivnění flóry a fauny v lokalitě, nebyl prováděn v rámci oznámení biologický
průzkum. Byl proveden průzkum stávajících dřevin a porostů, které budou v rámci realizace záměru
odstraněny a nahrazeny novými výsadbami. Výsledky průzkumu jsou uvedeny v příloze č. 5 oznámení
(Inventarizace dřevin - Ing. Dagmar Hawerlandová, srpen 2012).
Převážnou část povrchu stávajícího vnitrobloku tvoří nezpevněné zelené plochy s částečně udržovaným
vegetačním porostem. Vnitroblok má centrální rovinatou zelenou plochu, která je vysvahována směrem
k obvodové obslužné komunikaci. Na centrální ploše se nachází několik vzrostlých jehličnatých a listnatých
stromů. Stromové patro je doplněno na rovině a na svazích výsadbou solitérních listnatých i jehličnatých
keřů, popřípadě skupinovými výsadbami keřů. Vzrostlé stromy jsou minimálně udržovány, koruny solitérních
stromů i stromů v hustším zápoji korun jsou prosychající, v korunách se objevují suché pahýly. Na některých
kmenech se objevují drobnější poranění. Jinak jsou stromy v relativně dobrém zdravotním stavu bez známek
onemocnění či mechanického poškození.
Na plochách vně obytného domu se nachází rovněž velké množství vzrostlých jehličnatých a listnatých
stromů. Stromové patro je doplněno výsadbou solitérních listnatých i jehličnatých keřů, popřípadě
skupinovými výsadbami keřů. Stromy na těchto plochách jsou v obdobném zdravotním stavu jako uvnitř
vnitrobloku. Většina jehličnatých i listnatých stromů mají prosychající koruny. Pajasany - inv. č. 97 -99 mají
výrazně prosychající koruny vlivem těsného zápoje. V rámci revitalizace obytného bloku by měly být
provedeny i zdravotní zásahy na hodnocených dřevinách.
V rámci navrhovaných stavebních úprav ve vnitrobloku bude nutné odstranit všechny dřeviny. Kromě všech
dřevin ve vnitrobloku je navržen k odstranění 1 jehličnatý strom při vjezdu do vnitrobloku z důvodu
rozšiřování komunikace. Celkem se jedná o 5 ks vzrostlých listnatých a 3 ks jehličnatých stromů s obvodem
kmenů nad 80 cm. (inv. č. 1, 2, 4, 5, 15, 17, 18, 19 - v protokolu dendrologického průzkumu – viz příloha č.
5). Kácení těchto stromů podléhá žádosti o kácení dřevin. Dále bude odstraněno 5 ks listnatých a 10 ks
jehličnatých stromů s obvodem kmenů do 80 cm a 120 m2 nesouvislých keřových skupin či náletových
mladých stromků a 12 m2 popínavých dřevin rostoucích na zdi.
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Vzhledem k charakteru a současnému využívání území, s ohledem na dostupné informace, není na
dotčených plochách předpokládán výskyt zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb.).
Lokalita není vzhledem ke své poloze (ohraničení zpevněnými plochami a zástavbou) významná ani jako
potravní základna pro různé druhy živočichů.
Lesní porosty
Stavbou nebudou dotčeny plochy určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Na dotčených plochách ani v okolí
záměru se plochy PUPFL nenacházejí.
Územní ochrana přírody
Národní parky (NP) - v okolí se žádný národní park nenachází.
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – v okolí záměru se žádná CHKO nenachází.
Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky - na
místě stavby ani v jejím okolí nejsou vyhlášena žádná zvláště chráněná území uvedených kategorií.
Na vlastním řešeném území záměru ani v jeho blízkosti nejsou vymezeny žádné prvky územního systému
ekologické stability (ÚSES).
Významné krajinné prvky (VKP) ze zákona (les, vodní tok, rybník, …) se na ploše záměru ani v jeho
v blízkém okolí nenacházejí.
Přírodní parky (PP) – na zájmové území nezasahuje žádný přírodní park.
Památné stromy – v zájmovém prostoru nejsou žádné památné stromy vyhlášeny.
Ptačí oblasti (PO) – v zájmové oblasti ani v jejím širším okolí se nenachází žádná ptačí oblast ve smyslu
platné legislativy.
Evropsky významné lokality (EVL) – v zájmové oblasti ani jejím širším okolí se nenachází evropsky
významná lokalita ve smyslu platné legislativy.
Krajina
Podle kategorizace krajiny spadá zájmové území do pravěké sídelní krajiny pannonica (makrotyp 17.2),
mezotypu 17.2.10. urbanizované krajiny. Jedná se o nejrozsáhlejší typ urbanizovaných krajin (92 % všech
urbanizovaných krajin), tvořící 5,53 % území kraje. Patří k němu především celá Brněnská aglomerace se
satelitními městy (Rosice, Oslavany, Zbýšov, Ivančice, D. Kounice, Hrušovany, Židlochovice, Rajhrad, Slavkov
a Rousínov), dále Znojmo a města na hlavních urbanizovaných osách - v Pomoravské ose Břeclav, Hodonín,
Strážnice a Veselí n. M., na Vyškovské ose Vyškov a Ivanovice na H. a na rozvojové, urbanizační ose
Pálavské Pohořelice a Pasohlávky.
V roce 2003 byl pro účely územní prognózy Jihomoravského kraje zpracována regionalizace jeho území podle
stávající kvality přírodního prostředí. Podle hodnocení kvality přírodního prostředí patří zájmové území do
oblasti se sníženou kvalitou přírodního prostředí, s následující charakteristikou:
V. typ - oblasti s nízkou kvalitou přírodního prostředí
Intenzivně zemědělsky využívaná plochá území s výraznou převahou velkoplošně obhospodařovaných
ploch a rozsáhlá urbanizovaná území se zcela nepatrným podílem maloplošných krajinných struktur s
vyšší aktuální přírodní hodnotou. Celkově tyto oblasti zaujímají 13,3 % rozlohy kraje.
Území tohoto typu jsou obecně využitelná pro rozvoj nejrůznějších socioekonomických aktivit. Vzhledem
ke stávajícímu narušení přírodního prostředí je třeba počítat alespoň s minimální nutnou renaturalizací
území.
Území, které bude dotčeno realizací posuzovaného záměru, se nachází na ostatních plochách a nádvořích.
Řešené území je ohraničeno objekty bez přímé vazby na krajinu a kontaktu s přírodními prvky.
V takto urbanizovaném území je charakter krajiny zcela potlačen stávající zástavbou.

STRANA 39 z 65

Bytový dům Merhautova 13 – modernizace, SO11 – Podzemní garáže
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

C.II.8. Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek
V prostoru výstavby se v současnosti nachází pouze stavební objekt distribuční trafostanice společnosti E.ON
Distribuce a.s.. Ten je tvořen samostatně stojícím jednopodlažním zděným domkem o půdorysných
rozměrech cca. 6,5 x 5,5 m umístěným v jihozápadním rohu vnitrobloku. Vzhledem k tomu, že objekt
trafostanice koliduje s výstavbou podzemních garáží, je navrženo přeložení trafostanice do suterénu
stávajícího bytového domu Merhautova 13/8. Po zprovoznění přeložené trafostanice bude stávající trafo
demontováno a původní stavební objekt kompletně asanován.
Jiné stávající budovy se na staveništi nenacházejí.
Komunikace a inženýrské sítě, na které bude areál napojen, budu v rámci stavby využity. Některé sítě budou
přeloženy do nových tras tak, aby nový objekt neovlivnil jejich funkci.
Architektonické a historické památky
Část vlastního bytového domu je chráněna jako nemovitá kulturní památka pod rejstříkovým číslem 48575/77891. Do Ústředního seznamu kulturních památek byla zapsána 3.5.1958. Chráněno je průčelí dvojice
činžovního domu č.p. 931 na parcele č. 2412/1 v k.ú. Černá Pole.
Jako nemovité kulturní památky jsou zapsány i objekty na protější straně ulice Merhautovy.
Území se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace vyhlášeném 6.9.1990 Odborem kultury
NV města Brna k ochraně historického jádra města Brna, prohlášeného nařízením vlády ČSR č. 54 ze dne
19.4.1989 za městskou památkovou rezervaci.
Archeologická naleziště
Celé katastrální území je z hlediska archeologického zájmu považováno za území s archeologickými nálezy.
Při jakýchkoliv zásazích do terénu, který lze označit za území s archeologickými nálezy, je třeba respektovat
§ 21-23 zákona č. 20/1987 Sb. Stavebník je povinen záměr stavební činnosti oznámit Archeologickému
ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
průzkum.
Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází na volné ploše vnitrobloku bytového domu Merhautova 13. Dopravně je pozemek napojen
na ul. Merhautova, procházející jižně od BD.
Územně plánovací dokumentace
Navrhovaná stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Brno. Dle platného
Územního plánu města Brna je stavební pozemek umístěn v ploše pro bydlení funkčního typu Všeobecné
bydlení – kód BO, který připouští využití vnitrobloku pro podzemní parkování s podmínkou, že příjezd do
těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána pro každodenní rekreaci
zde bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště).
Soulad záměru s ÚPD – navržený záměr výstavby podzemního parkoviště ve vnitrobloku BD Merhautova
13 je v souladu s platným Územním plánem města Brna.
Parkování na terénu ve vnitrobloku se neuvažuje.
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Funkce je dle platného územního plánu definována takto:
FUNKCE: PLOCHY BYDLENÍ
- jsou určeny především pro bydlení
Na objekty, ze kterých bylo před schválením ÚPmB zcela nebo částečně povoleno vymístění bydlení za
účelem jiného funkčního využití, se nevztahuje regulativ vzájemného poměru ploch bydlení a
ostatních přípustných nebo podmíněně přípustných zařízení stanovený pro příslušný funkční typ.
BO - PLOCHY VŠEOBECNÉHO BYDLENÍ
-

slouží především bydlení (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší než 60 %, ve stabilizovaných
plochách musí být zachován charakter stávajících staveb pro bydlení).

-

pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu, požaduje se využití vnitrobloku pouze pro
každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem
se nevylučuje možnost umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že
příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak
je výše požadováno.

Přípustné jsou:
-

stavby pro bydlení (včetně domů s pečovatelskou službou) a jako jejich součást (pokud 60 %
podlažní plochy objektu bude sloužit bydlení) také
-

obchody, provozovny veřejného stravování a nerušící provozovny služeb, které slouží pro
potřebu obyvatel přilehlého území

-

jednotlivá zařízení administrativy

- i jako monofunkční objekty:
-

služebny městské policie

-

jednotlivá zařízení pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely
včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit.

Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty (tj. bez ohledu na procentuální skladbu
funkcí umístěných v objektu – za podmínky, že se svým objemem nevymykají charakteru budov v
lokalitě):
-

obchody do velikosti 1000 m2 prodejní plochy za podmínky, že bude na povrchu umístěno max. 50
% normou požadovaných parkovacích míst a jejich provoz (zásobování, frekvence využívání
obchodů) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě,

-

provozovny veřejného stravování za podmínky, že jejich provoz (zásobování, doba provozu,
frekvence využívání zařízení) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě,

-

nerušící provozovny služeb a nerušící provozovny s pracovními příležitostmi (ve smyslu výkladu
pojmů uvedeného na začátku textu Regulativy pro uspořádání území),

-

ubytovací zařízení za podmínky, že odstavování vozidel lze řešit v plném rozsahu na vlastním
pozemku nebo v docházkové vzdálenosti (200–300 m) mimo veřejná prostranství,

-

stavby pro administrativu za podmínky, že jejich provoz (dopravní obsluha, parkování a frekvence
návštěv) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě,

-

zahradnictví za podmínky, že jejich pěstební procesy a dopravní obsluha nenaruší životní prostředí
a obytnou pohodu v lokalitě.
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
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.

Vlastní provoz objektu podzemních garáží neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, která by
způsobovala přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít přímé
zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních
vlivů nebo rizik. Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné
negativní důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:
Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno navýšení stávající imisní zátěže v blízkém i
širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování imisních limitů vlivem provozu
posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu předpokládány.
Navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru je hodnoceno jako nízké. Vlivem provozu
parkoviště není očekáváno překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u nejbližší
zástavby.
Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních a povrchových
vod nebo půdy lze vyloučit.
Navýšení dopravy na veřejných komunikacích vlivem realizace záměru lze považovat za prakticky
nulové, provoz podzemních garáží doplní chybějící kapacitu parkování v místě. Dojde tím k omezení
parkování na nevhodných místech, ve vnitrobloku bytového domu, podél komunikací apod. Riziko
úrazů spojené s provozem dopravních prostředků pro areál nebude významně zvýšeno ani sníženo.
Záměr je situován v území s obytnou funkcí a je zaměřen na zlepšení infrastruktury v této oblasti.
Využití stávajících objektů a jejich zázemí nebude záměrem ovlivněno. Narušení psychické
pohody není předpokládáno.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako málo významné, lokálního charakteru.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající zázemí pro rekreaci obyvatel ani turistické využití území.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako zanedbatelné až nulové, rozsahem jako lokální.
Negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
V rámci záměru nebude realizován žádný nový bodový zdroj znečišťování ovzduší.
Zdrojem emisí bude výduch z odvětrání objektu podzemních garáží. Z hlediska kategorizace zdrojů se dle
přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., nebude jednat o vyjmenovaný zdroj.
Na základě hodnocení analogických záměrů lze konstatovat, že imisní příspěvek hodnoceného záměru bude
velmi nízký. Proto, s ohledem na kapacitu a využití podzemních garáží, nepředpokládáme negativní dopady
na nejbližší obytné objekty ani významné ovlivnění kvality ovzduší v zájmovém území záměru.
Emise všech sledovaných znečišťujících látek (NO2, PM10, CO, CxHy) bude nízká, a nedojde k postižitelnému
ovlivnění imisní zátěže v zájmovém území.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a málo významné až zanedbatelné. Provoz
podzemních garáží nebude příčinou překračování imisních limitů v blízkém ani vzdáleném okolí.
Významnější ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.
Střecha objektu ve vnitrobloku bude překryta zeminou a ozeleněna včetně nových výsadeb. Nedojde tedy
v podstatné změně aktivního povrchu a tedy ani ke změně tepelné bilance, která má nejvýznamnější vliv na
mikroklimatické podmínky uzavřeného prostoru vnitrobloku.
Významné (relevantní) negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou očekávány. Vlivy na
kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat významem z hlediska velikosti za velmi nízké až
zanedbatelné, rozsahem za lokální.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Za účelem posouzení předloženého záměru byla zpracována akustická studie, která je v plném znění
uvedena v příloze č. 3 oznámení. V dalším textu uvádíme závěry této studie, pro podrobnější informace
odkazujeme na přílohu oznámení.
Umístění záměru a výpočtových bodů je zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek: Umístění záměru, zdrojů hluku, poloha výpočtových bodů
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Referenční výpočtové body jsou voleny v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru
staveb, kterým jsou vnitroblokové fasády domovního bloku. Zde je v pravidelném rozestupu zvoleno celkem
8 referenčních bodů:
1-8

Merhautova 13 (vnitrobloková fasáda sedmipodlažního bytového domu)

Ve všech referenčních bodech je vyhodnocen vliv hluku z provozu stacionárních zdrojů (technická zařízení
podzemních garáží) a účelové komunikace (příjezd do garáží).
Výsledky výpočtu hluku ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací jsou shrnuty v následující tabulce.
Tabulka: Hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací

Bod
1

2

3

4

5

6

7

8

Výška
[m]
3,0
11,0
22,0
3,0
11,0
22,0
3,0
11,0
22,0
3,0
11,0
22,0
3,0
11,0
22,0
3,0
11,0
22,0
3,0
11,0
22,0
3,0
11,0
22,0

Limit (den/noc)
LAeq [dB]
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40

Den
LAeq,8h [dB]
44,8
44,7
44,6
39,6
39,4
39,1
42,3
41,5
40,7
41,3
39,9
38,0
41,5
39,7
37,5
41,1
39,8
38,4
38,2
38,0
37,5
42,8
42,7
42,5

Noc
LAeq,1h [dB]
38,8
38,7
38,4
34,6
34,3
33,8
37,9
36,9
35,6
37,9
36,3
34,0
38,2
36,3
33,8
37,3
35,8
33,9
33,7
33,3
32,6
37,2
37,0
36,6

Z výsledků je zřejmé, že hygienický limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací (tj. LAeq,T =
50/40 dB den/noc), je v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru staveb
(referenční body 1 až 8) dodržen.
Podle očekávání je nejvíce dotčeným prostorem bod 1, který se nachází bezprostředně nad příjezdovou
účelovou komunikací, s přímou viditelností na celý její úsek. V ostatních bodech jsou hladiny hluku významně
nižší.
Rozhodujícím obdobím je noční období (22:00-06:00). Přestože v tomto období jsou průměrné intenzity
dopravy poměrně nízké, limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je vztažen k nejhlučnější jedné hodině
z nočního období. Tou je buď brzký ranní odjezd (5:00-6:00) nebo naopak pozdní večerní návrat (22:0023:00). V průběhu nočního období tedy vznikají významnější špičková období. Ve výpočtu jsou tyto špičky
zohledněny, i v těchto špičkových hodinách vzniká reálný předpoklad dodržení limitu.
V denním období (6:00-22:00) je limit dodržen s velmi značnou rezervou. Limit dle nařízení vlády
č. 272/2011 Sb. je vztažen k nejhlučnějším na sebe navazujícím osmi hodinám z denního období. Těmi je
buď ranní/dopolední odjezd nebo naopak odpolední/večerní návrat, víceméně se srovnatelnými intenzitami.
Na rozdíl od nočního období proto nevznikají výraznější špičky. Jistá nerovnoměrnost intenzit je však i v
tomto případě zohledněna a vzniká reálný předpoklad dodržení limitu.
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Hluk ze stavební činnosti a související dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových
komunikací celkově málo významným způsobem (nepřekročí očekávané vlivy vlastního záměru), navíc půjde
o vliv dočasný a krátkodobý. Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení
hlučných mechanismů, sled nasazení popř. jejich méně častější využití. V době nočního klidu (2100 – 700
hod.) mohou být prováděny pouze stavební práce bez využití hlučné mechanizace a zařízení tak, aby byl
splněn hygienický limit pro noční dobu u nejbližší obytné zástavby.
Významné (relevantní) negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou očekávány. Vlivy na hlukovou situaci i další
fyzikální faktory lze hodnotit jako nízké, rozsahem lokální.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody
vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik
Území výstavby se nachází v prostředí městské aglomerace, v zastavěném území širšího centra města.
Výstavbou podzemních garáží nebudou přímo dotčeny povrchové vody ani hydrologické charakteristiky
území. Neprotéká jím žádný vodní tok, ani zde nedochází k přirozené akumulaci povrchových vod. Lokalita
záměru se nachází mimo stanovená záplavová území.
Přirozené odtokové poměry byly v okolí stavby již narušeny výstavbou domů, komunikací a dalších staveb.
V důsledku výstavby záměru dojde k rozšíření zpevněných ploch v rozsahu 1 614 m2. Odtok srážkových vod
z plochy vnitrobloku bytového domu je stanoven na 24,3 l/s, stávající povolený odtok činí 16,2 l/s. Srážková
voda bude odváděna přes retenční nádrž o objemu 25 m3, z čehož 10 m3 bude trvalá zásoba pro využití
k zálivce vegetace apod.
Vliv záměru z hlediska odvodnění oblasti je prakticky zanedbatelný.
vlivy na jakost povrchových vod
Záměr nevyžaduje přímé vypouštění odpadních vod technologických nebo srážkových vod do povrchových
toků, záměr je bez nároku na odběr povrchových vod. Provozem záměru nedojde k ovlivnění průtoků ve
vodních tocích ani k ovlivnění kvality povrchových vod.
Srážkové vody budou částečně zasakovány bez vlivu na kvalitu vod přirozených hydrologických systémů
v místě záměru, přebytek bude odváděn do veřejné kanalizace.
Provoz je bez přímých výstupů do povrchových vod, kvalita povrchových vod ani hydrologické parametry
toků nebudou provozem záměru dotčeny.
V souvislosti s provozem záměru nelze tedy očekávat negativní vlivy na jakost povrchových vod.
Vlivy na podzemní vody
vlivy na hydrogeologické charakteristiky
Realizací záměru dojde k místní změně odtokových poměrů, vázané na pozemek stavby. Srážkové vody
spadlé na pozemek jsou v současné době převážně odpařeny nebo spotřebovány vegetací, v menší části
zasakují do podzemí nebo jsou odvedeny povrchovým nebo podpovrchovým odtokem. Po realizaci záměru
dojde k zachycení srážkových vod na zpevněných plochách parkoviště a k jejich odvedení drenážním
systémem do zasakovacího objektu v prostoru vnitrobloku.
Vsakovací studna bude provedena vrtem s průměrem pažnice 300 mm, hloubky 16 m. Pažnice bude
perforována ve vrstvě slabě zajílovaných štěrků, která se nachází v úrovni od 13 do 16 m pod úrovní terénu.
Pažnice nad tímto horizontem bude utěsněna. Upřesnění konstrukce vsakovací studny bude provedeno
v dalším stupni PD.
Dle zasakovací zkoušky provedené při orientačním geologickém průzkumu byla kapacita horninového
prostředí na lokalitě vyhodnocena jako dostačující pro zasakování vod z prostoru záměru při navrženém
objemu retenčních objektů.
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Lokálně tak dojde k navýšení dotace podzemních vod srážkami na úkor odparu a povrchového odtoku. Toto
řešení je obecně považováno za příznivější ve srovnání s přímým odvedením srážkových vod do kanalizace
nebo povrchového toku, protože tak dojde k žádoucímu zdržení vody v území.
S ohledem na objem těchto vod jsou další vlivy spojené se zasakováním, jako je lokální občasné zvýšení
hladiny podzemní vody, zanedbatelné.
Záměr nevyžaduje čerpání podzemních vod, není ani předpokládáno zasažení hladiny při výkopových pracích
(podle orientačního průzkumu nebyla hladina podzemní vody do hloubky 8 - 12 m zastižena).
vlivy na kvalitu podzemních vod
Uliční vpusti budou prefabrikované s kalníkem a se sorpční vložkou PURECO ENVIA CRC (0,1 – 5 mg/l NEL),
jako bezpečnostní ochranou proti úniku lehkých kapalin do vsakovací studny.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu podzemních vod. Během provozu nebude nakládáno se
závadnými látkami. Záměr představuje mírné riziko nestandardního stavu v případě úniku ropných látek při
nehodě nebo technické závadě na vozidle. V takovém případě lze očekávat únik v řádu max. desítky litrů
(obsah palivové nádrže). Pro tento případ jsou na odtoku vod ze zpevněných ploch a komunikací zádržné
objekty, včetně retenční nádrže.
Vlivy na vodní zdroje
Stavba nepředstavuje riziko pro stávající zdroje pitné vody. Vliv na zdroje vody jsou prakticky nulové.
Posuzovaným záměrem nebudou významněji ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické
charakteristiky blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na kvalitu povrchových i
podzemních vod lze hodnotit prakticky jako nulové.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr nevyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy. Dočasné zábory zemědělské půdy nejsou uvažovány.
Navržený záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).
Stavba nebude mít vliv na stabilitu nebo erozi půdy v jejím okolí.
Vliv na kvalitu (znečištění) půdy v zájmovém území lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměr nebude zdrojem
nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.
Vlivy na půdu lze hodnotit z hlediska významu i velikosti jako prakticky nulové.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Záměr vyžaduje výkopové práce pro vlastní objekt podzemních garáží.
Posuzovanou lokalitu je možné hodnotit jako staveniště použitelné pro projektovaný záměr výstavby.
Základové poměry jsou homogenní pod celou posuzovanou plochou. Objekt podzemních garáží je možné
založit plošně na pevné jílovitoprachové hlíny nebo je možné jej spustit níže na úroveň štěrkopísku např.
pomocí pilot nebo mikropilot. Hladina podzemní vody se na posuzované ploše nachází hlouběji pod terénem,
pravděpodobně na úrovni neogenního jílového podloží a nebude tedy ovlivňovat základové konstrukce
objektu ani geotechnické parametry základových půd. Z daného důvodu je lokalita použitelná i pro hlouběji
založené objekty. Mohou se zde však vyskytovat dočasné podpovrchové horizonty podzemní vody, které se
projeví především v obdobích významnějších srážek, případně po tání sněhové pokrývky. V případě spraší a
částečně i sprašových hlín se jedná o zeminy z velké části prosedavé, které jsou citlivé na nadměrné zvýšení
vlhkosti umělým svedením vody do jejich vápenné eolické struktury. Je proto nutné zabezpečit důkladné
utěsnění veškerých přípojek, ve kterých je voda. V opačném případě by mohlo docházet k nerovnoměrnému
sedání objektu a v krajním případě i ke ztrátě funkčnosti objektu.
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Stavební výkopy budou hloubeny převážně ve středně těžce až těžce rozpojitelných zeminách třídy 3 a 4
podle klasifikace ČSN 73 3050. Většina výkopů bude prováděna v navážkách a hlouběji v prachových
(spraších) až jílovitoprachových hlínách. Zajištění výkopu v navážkách je třeba stanovit individuálně podle
charakteru navážky, výkopy v prachových a jílovitoprachových hlínách jsou poměrně stabilní a udrží
krátkodobě i kolmé stěny. Všechny hlubší výkopy je nutné z důvodu bezpečnosti zajistit pažením.
Základovou spáru by v daných podmínkách bylo vhodné navrhnout v hloubce minimálně 1,1 m pod
upraveným terénem, toho však bude vzhledem k projektovanému záměru výstavby dodrženo.
Lokalita je jako celek stabilní a ve zjištěných geologických a základových poměrech nehrozí pohyb zemního
tělesa, který by mohl způsobit poruchy horní nosné konstrukce.
Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu ovlivněna. Provoz nepředstavuje významné riziko
pro kvalitu půdy a horninového prostředí v případě mimořádného stavu.
Záměr neovlivní morfologické poměry na území.
Prověřovaný záměr lze celkově hodnotit jako bez významných vlivů na geologické poměry.
Vlivy na nerostné zdroje
Lokalizace záměru není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany.
Realizace záměru je bez významných nároků na těžbu nerostných surovin pro potřebu výstavby. Zdroje
nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy nebo provozu záměru dotčeny.
Vlivy na jiné přírodní zdroje
Stavbou nebudou zasaženy jiné přírodní zdroje než zdroje výše hodnocené. Další vlivy na tuto složku
prostředí nejsou očekávány.
Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit jako velmi nízké, celkově
zanedbatelné, rozsahem lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Uvažovaná stavba podzemních garáží je situovaná v zastavěném území vnitrobloku bytového domu na okraji
v centrální části města Brna. Převážnou část povrchu stávajícího vnitrobloku tvoří nezpevněné zelené plochy
s částečně udržovaným vegetačním porostem.
Plocha staveniště je ze všech stran ohraničena zpevněnými plochami či zástavbou, nemá tedy přímou území
vazbu na části území z hlediska ochrany přírody hodnotné či chráněné. Výstavba je plánovaná na ploše pro
bydlení, která je územním plánem vyčleněna pro využití související s hlavní funkcí, kterou je bydlení.
Vlivy na flóru - vzhledem k tomu, že se jedná o umělý prostor, bude vliv na vegetaci bude jen velmi malý.
Žádné zásadní negativní vlivy nelze očekávat.
V rámci navrhovaných stavebních úprav ve vnitrobloku bude nutné odstranit všechny dřeviny. Kromě všech
dřevin ve vnitrobloku je navržen k odstranění 1 jehličnatý strom při vjezdu do vnitrobloku z důvodu
rozšiřování komunikace. Celkem se jedná o 5 ks vzrostlých listnatých a 3 ks jehličnatých stromů s obvodem
kmenů nad 80 cm. (inv. č. 1, 2, 4, 5, 15, 17, 18, 19 - v protokolu dendrologického průzkumu – viz příloha č.
5). Kácení těchto stromů podléhá žádosti o kácení dřevin. Dále bude odstraněno 5 ks listnatých a 10 ks
jehličnatých stromů s obvodem kmenů do 80 cm a 120 m2 nesouvislých keřových skupin či náletových
mladých stromků a 12 m2 popínavých dřevin rostoucích na zdi.
Vlivy na faunu – vzhledem k charakteru lokality lze předpokládat výskyt omezeného spektra živočichů,
především druhů vázaných na městské prostředí s malými prostorovými nároky. S ohledem na plošný rozsah
stavby a její charakter i s ohledem na stávající (z hlediska výskytu fauny nepříznivý) stav lokality lze vyloučit
výraznější negativní vlivy na živočichy, a to v období výstavby i při jejím provozu.
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Vlivy na chráněná území
a) Vlivy na prvky ÚSES
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
b) Vlivy na významné krajinné prvky
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
c) Vlivy na zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP) nejsou záměrem
dotčena ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. ZCHÚ tedy nebudou záměrem ovlivněna a vlivy
v tomto směru lze hodnotit jako nulové.
d) Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti lze rovněž vyloučit. Žádné z těchto území nebude
záměrem přímo nebo nepřímo ovlivněno. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí,
svým stanoviskem ze dne 3.12.2012 vyloučil možnost jejich negativního ovlivnění (viz příloha č. 6 oznámení).
Vlivy na ekosystémy - na místě stavby se nacházejí pouze ekosystémy s nízkou ekologickou stabilitou
(zatravněná plocha, okrasné výsadby dřevin). Na místě vlastní stavby bude tento ekosystém zlikvidován a
nahrazen nestabilním ekosystémem (zpevněné či zastavěné plochy). Na okolní ekosystémy bude mít stavba
minimální vliv.
Vlivy na faunu, flóru, prvky ÚSES a VKP, lze hodnotit z hlediska významu jako velmi nízké až nulové,
prakticky zanedbatelné.
Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti nemohou být záměrem ovlivněny.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna dřívější antropogenní činností (stávající zástavba,
silniční komunikace), realizace záměru charakter krajiny prakticky nezmění.
Navržený záměr neovlivní zásadním negativním způsobem krajinný ráz území ani nezpůsobí změnu
charakteru území, neboť jde o stavbu realizovanou na terénu bez patrných objektů.
Stavba není výškově dominantní a nezpůsobí ovlivnění horizontu ani krajinného rázu ve vzdálenějších
pohledech.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako prakticky nulové. Realizace záměru nepotlačuje
celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově
určující strukturní prvky krajiny. Realizací záměru nedojde k významné změně krajinného rázu, krajinné
struktury či jiné krajinné charakteristiky.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebude dotčen žádný hmotný majetek na vlastním staveništi ani mimo ně. Stavba podzemních
garáží neovlivní fasádu bytového domu Merhautova 13, jehož průčelí je vyhlášenou nemovitou kulturní
památkou, ani domy na protější straně ulice Merhautova.
Stávající trafostanice v prostoru vnitrobloku bude přemístěna do suterénu bytového domu.
Inženýrské sítě na staveništi a v jeho bezprostřední blízkosti budou chráněny před poškozením. Jiný majetek
nebude dotčen ani nebude omezena jeho funkce.
Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné
události, místo spojené s významnou osobou.
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Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru nelze jednoznačně vyloučit,
neboť zájmové území je územím s archeologickými nálezy. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo
jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky lze hodnotit jako zanedbatelné, resp. jako nulové.
Významné (relevantní) negativní vlivy na majetek či památky nejsou očekávány.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Celkový počet cílové
dopravy vozidel zajíždějících do podzemních garáží nepřekročí v součtu příjezdů a odjezdů cca 380 vozidel za
24 hodin (190 příjezdů a 190 odjezdů). Při zohlednění stávající dopravy jak na ulici Merhautova, tak ve
vnitrobloku bytového domu, nedojde realizací záměru k významné změně existující intenzity dopravy v
lokalitě, pouze bude umožněno organizované a zabezpečené parkování.
Záměr je v souladu s územním plánem, nedochází proto k nárůstu zbytné dopravy.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy resp. systémy hromadné dopravy.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry jako pro období provozu, bude se navíc jednat o vliv dočasný.
Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou hodnoceny z hlediska významu jako nulové,
z hlediska velikosti jako zanedbatelné. Významné (relevantní) negativní vlivy na dopravní a jinou
infrastrukturu nejsou očekávány.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen navrhovaným rozsahem stavby a navazující obslužnou komunikací.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ vlivy na kvalitu ovzduší (zejména v etapě výstavby)
→ vlivy na hlukovou situaci (zejména v etapě výstavby)
→ vlivy na podzemní vody (zasakování dešťových vod).
Z uvedeného rozboru vyplývá, že negativní důsledky jsou identifikovány jak ve fázi vlastního provozu
(podzemní vody), tak ve fázi výstavby záměru (kvalita ovzduší, hluk). Vlivy provozu podzemních garáží
jsou omezeny na bezprostřední okolí stavby. Důsledky realizace záměru lze hodnotit jako velmi nízké,
málo významné, lokálního rozsahu. Umístění záměru i jeho následný provoz lze hodnotit jako
akceptovatelné.
V širším okolí posuzovaného záměru lze vlivy realizace záměru lze hodnotit jako velmi nízké až nulové,
objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
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D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou za účelem minimalizace vlivů navrženy následující
podmínky a opatření.
Srážkové vody z povrchu zpevněných plocha a komunikací ve vnitrobloku budou sváděny přes retenční
nádrž do zasakovací studny, přebytek pak do veřejné kanalizace. Uliční vpusti budou vybaveny sorpční
vložkou PURECO ENVIA CRC (0,1 – 5 mg/l NEL) pro ochranu vod odváděných do zasakovací studny.
Osvětlení vjezdu do podzemních garáží bude navrženo tak, aby nedocházelo k nadměrnému
osvětlení místností situovaných do vnitrobloku bytového domu.
V rámci výstavby objektu podzemních garáží budou provedeny nové výsadby dle schváleného návrhu
sadových úprav.
Při přípravě a realizaci záměru budou respektovány požadavky památkové péče a archeologického
ústavu, resp. jím pověřené organice k provádění archeologických výzkumů. V případě pozitivního
archeologického nálezu bude postupováno v souladu se zákonem.
Kmeny stromů v okolí výstavby, které budou zachovány (tři břízy u plotu obytných domů), budou
chráněny proti mechanickému poškození ohrazením nebo vypolštářovaným obedněním z fošen, a bude
se chránit i jejich kořenový systém, vše podle ČSN 83 9061 (ČSN DIN 18 920) Ochrana stromů, porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích.
Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. v období od října do března.
Při výstavbě je nutné postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby: realizovat stavbu
s maximálním ohledem na okolí, zajistit plnění souboru opatření k minimalizaci potenciálních
nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a zabezpečit důslednou a průběžnou kontrolu
plnění příslušných opatření.
Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek jak při dopravě, tak při vlastních stavebních pracích,

−

stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných
úniků s možností ohrožení kvality vod,

−

dodržování opatření pro prevenci úkapů či úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

−

účinnému zajištění techniky pro případ úniku závadných látek.

V etapě výstavby budou z hlediska ochrany ovzduší respektována tato opatření:
−

Bude vybudováno plné oplocení staveniště do výše min. 1,8 m. Ohrazení staveniště směrem k
chodníkům dotěsnit mezi jednotlivými díly a u paty, aby nedocházelo k úniku stavebního materiálu.

−

Při výjezdu ze staveniště budou znečištěná vozidla očištěna, u výjezdu bude umístěna čistící zóna
pro automobily. Vozidla zajišťující staveništní dopravu musí být pravidelně čištěna a kontrolováno
uložení dopravovaného materiálu, aby nedocházelo ke znečištění komunikace.
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−

Pro omezení zplodin ze spalovacích motorů bude automobilová doprava pro zásobování maximálně
vytěžována, tak aby se zmenšil počet příjezdů, a bude celkově dbáno na maximální omezení provozu
strojů naprázdno.

−

Pro snížení prašnosti v okolí stavenišť pravidelně, při teplém a větrném počasí častěji, odstraňovat z
komunikací okolo stavby případné znečištění.

−

Budou v maximální míře využívána kontejnerizovaná sypká a prašná staviva. Budou minimalizovány
zásoby volně ložených sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti.

−

Při demoličních a bouracích pracích bude zamezeno prašnosti např. vytvářením vodních clon,
kropením konstrukcí vodou, budováním síťových clon apod.

−

Prázdné obaly od nátěrů a rozpouštědel budou skladovány v uzavřených nádobách.

−

Při vytápění objektů zařízení staveniště a při zahřívání konstrukcí prováděných v zimním období musí
být dávána přednost plynovým nebo elektrickým spotřebičům před lokálními topnými zdroji pomocí
uhlí, nafty či oleje.

Organizace stavby bude navržena tak, aby u okolních chráněných venkovních prostorů byly
respektovány nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti a v maximální míře
byla omezena možnost narušení faktoru pohody obyvatel nejbližší chráněné zástavby. Hlučné stavební
činnosti budou prováděny v době od 7,00 do 21,00; v noční době (mezi 21,00 až 7,00) bude vyloučena
stavební činnost s významnějšími zdroji hluku a stavební doprava.
V etapě výstavby budou z hlediska ochrany proti hluku respektována tato opatření:
−

Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností a bude
používáno zvukově izolačních krytů příslušného stroje.

−

Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů,
používaných v rámci stavby.

−

Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace, bude maximálně
omezen chod hlučných strojů zařízení naprázdno.

−

Budou používána v co nejvyšší míře elektrická zařízení a nářadí.

−

Na stavbu je nutné přivážet již hotové díly ocelové výztuže. Při řezání ocelových profilů používat
zejména strojní pilu, případně autogen, z hlediska hluku je nutné omezit rozbrušovačku. Používat
systémové bednění.

−

Bude využíváno pružného uložení rotujících a vibrujících strojních zařízení podložením pryžovými
pásy.

Staveniště bude vybaveno tak, aby jeho provoz odpovídal platným předpisům v oblasti ochrany životního
prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro záchyt úniku ropných
látek).
V průběhu stavby je nutné dbát všech preventivních opatření a je třeba vyloučit havarijní zhoršení jakosti
vody i jakékoli úniky škodlivin do horninového prostředí.
Stavební stroje a mechanismy budou používány pouze v dobrém technickém stavu, který vyloučí
případné drobné úniky ropných látek a znečišťování vod či půdy.
Během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize vodohospodářských objektů, které
budou součástí stavby podzemních garáží.
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D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory prostředí je založeno na odborných odhadech a analogii
s obdobnými záměry se srovnatelnými parametry. Posouzení vychází z předpokladů uvedených v oznámení,
z charakteru zájmového území a dostupných odborných informací.
V žádné ze sledovaných oblastí (veřejné zdraví, ovzduší, voda, půda, geofaktory, flóra a fauna, hluk,
památky, krajina) se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožnily jednoznačnou formulaci závěrů.
Záměr „Bytový dům Merhautova 13 – modernizace, SO11 – Podzemní garáže“ není potenciálně významným
zdrojem znečišťování či poškozování životního prostředí. Charakter záměru nedává předpoklady vzniku
významných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Vlastní provoz stavby nevyvolává
významné negativní vlivy.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě umístění dané vhodnými pozemky pro stavbu. Lokalizace záměru proto
nebyla řešena ve více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová,
představující nerealizaci stavby.
Nulová varianta, která v zásadě odpovídá zachování současného stavu, je hodnocena jako varianta
srovnávací.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a
nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska
územního plánování; záměr je v souladu se záměry územního plánování v dané lokalitě.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou až zanedbatelnou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy jsou součástí příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí záměru 1:10 000
1.4. Hydrologická situace
1.5. Geologická situace
1.6. Fotodokumentace
2. Situace stavby
2.1. Zákres do katastrální mapy
2.2. Koordinační situace (ozn. D.02)
2.3. Podélný řez A-A (ozn. D.07)
2.4. Příčný řez B-B (ozn. D.08)
2.5. Půdorys 1S (ozn. D.04)
2.6. Půdorys 2S (ozn. D.05)
2.7. Půdorys 3S (ozn. D.06)
3. Akustická studie
4. IG a HG průzkum
5. Dendrologický průzkum
6. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizace zpracovatele oznámení

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uváděny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 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 dnů ode
dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude součástí
písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Předmětem záměru je stavba podzemních garáží pro osobní automobily ve vnitrobloku bytového
domu Merhautova 13.
Název záměru: Bytový dům Merhautova 13 – modernizace, SO11 – Podzemní garáže
Oznamovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:
kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Základní kapacitní údaje jsou následující:
Kapacita podzemních parkovacích stání pro osobní automobily:
−

parkování pro rezidenty

127 stání

6 míst bude vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
Pro veřejnost mimo oprávněné uživatele není navrženo žádné stání.
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Parkování na volném terénu se neuvažuje.
Plocha stavbou dotčeného pozemku:

3180 m2

Zastavěná plocha:

1614 m2

Venkovní zpevněné plochy:

1830 m2

z toho
−

ve vnitrobloku

1629 m2

−

v průjezdu a v ulici

201 m2

Zájmové území se nachází na území města Brna, v k.ú. Černá Pole, uvnitř vnitrobloku bytového domu
Merhautova 13. Dotčené pozemky se nacházejí ve vnitrobloku domu, v současné době je prostor využíván
zčásti jako komunikace (včetně parkování), zčásti jako zatravněná plocha ve vnitrobloku. Dopravně bude
stavba napojena na ulici Merhautova.
Kraj:

Jihomoravský

Obec:

Statutární město Brno

Katastrální území:

Černá Pole (610771), Zábrdovice (610704)

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)

Objekt podzemních garáží ve vnitrobloku bude sloužit pro parkování osobních automobilů a určen bude
výhradně pro nájemníky bytů vlastního BD Merhautova 13 a bytových domů v blízkém okolí. Objekt je
kompletně podzemní a jeho střecha bude přesypána zeminou, takže viditelnou část bude tvořit pouze
venkovní vjezdová rampa a portál s garážovými vraty. Objekt bude provozován jako rezidentní parkování
s vyloučením veřejného přístupu. Součástí objektu je navržen i prostor pro umístění nádob na komunální
odpad, který v současném stavu BD i vnitrobloku chybí.
Pro vjezd a výjezd motorových vozidel bude využit stávající průjezd a příjezdová komunikace do vnitrobloku
z ulice Merhautova, komunikace bude rekonstruována a ve vjezdové části v ulici rozšířena. Stávající pochozí
a pojížděné zpevněné plochy podél domů ve vnitrobloku budou polohově upraveny a stavebně
rekonstruovány. Rekonstruované pojížděné plochy budou určeny výhradně pro příležitostnou dopravní
obsluhu typu hasiči, záchranná služba, stěhování, servis trafostanice atd. Stávající parkování osobních
vozidel na terénu ve vnitrobloku bude zrušeno. Příjezd nákladních vozů pro sběr komunálního odpadu je
uvažován pouze v přední části vnitrobloku v blízkosti stávajícího průjezdu do ulice.
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Zelená střecha objektu podzemních garáží bude zakomponována do úprav ploch vnitrobloku s funkcí
každodenní relaxace obyvatel BD. Zřízeny budou zatravněné plochy se stromy a keři, hřiště a objekty drobné
zahradní architektury.
Stávající nadzemní trafostanice společnosti E.ON Distribuce a.s., nacházející se v přední části dvora, bude
v rámci akci přeložena do suterénu stávajícího objektu bytového domu Merhautova 13/8. Příjezd pro servis
technologie trafostanice bude z ulice Slepá.
Součástí objektu podzemních garáží bude retenční nádrž na dešťovou vodu a vsakovací šachty určené
k likvidaci dešťových vod na pozemku.
Zpracovatelům projektové dokumentace a oznámení nejsou známy žádné konkrétní stavby či záměry
připravované v zájmovém území, se kterými by mohl záměr kumulativně působit.
Pozemek dotčený stavbou se nachází v zastavěném území města Brno, městské části Brno-Sever,
katastrálním území Černá pole 610771 na hranici s katastrálním územím Zábrdovice 610704, při ulici
Merhautova. Jedná se o jižní část stávajícího dvoru bloku bytových domů v ulicích Merhautova - Slepá –
Hoblíkova - Ryšánkova. Předmětná jižní část vnitrobloku je ohraničena třemi křídly rozlehlého bytového
domu Merhautova 13, který se nachází na severní straně ulice Merhautova mezi ulicemi Slepá (západní
strana bloku) a Ryšánkova (východní strana bloku). Na severní straně je dotčený vnitroblok ohraničen
stěnou oddělující dvory ostatních bytových domů v bloku. Komunikační napojení vnitrobloku je stávajícím
průjezdem z ulice Merhautova, z ulic Slepá a Ryšánkova přístup do vnitrobloku není.
Bytový dům a úpravy jeho vnitrobloku pochází z roku 1932 (dům č. 10 z r. 1935), kdy byly vybudovány
stavebním družstvem Freundschaft ve funkcionalistickém stylu dle návrhu architektů Heinricha Bluma a
Zikmunda Kerekese. V současnosti se ve vnitrobloku nachází zpevněné komunikační plochy po obvodu
tvořené pojížděnou asfaltovou vozovkou a dlážděnými chodníky pro pěší, střed vnitrobloku je tvořen
nezpevněnou částečně zatravněnou plochou se sadovými úpravami, vzrostlou zelení a plochou pro sportovní
aktivity obyvatel. V ploše vnitrobloku se nachází stávající samostatně stojící zděný objekt trafostanice
společnosti E.ON, jiné pevné stavby zde nejsou.
Stávající stav stavebních konstrukcí a zpevněných i nezpevněných ploch uvnitř vnitrobloku odpovídá jejich
faktickému stáří i skutečnosti, že nikdy dosud nebyla provedena jejich komplexní rekonstrukce a opravy byly
prováděny pouze lokálně. Stávající plochy a drobné konstrukce ve vnitrobloku jsou převážně za horizontem
své životnosti a neodpovídají požadavkům dalšího dlouhodobého užívání. Investor nepočítá s jejich využitím.
V rámci navrhované stavby bude veškerá stávající zástavba v areálu odstraněna. Rovněž stávající vzrostlá
zeleň, která je částečně náletového charakteru, bude vzhledem k rozsahu navrhovaného podzemního
objektu, v nutném rozsahu odstraněna a nahrazena.
Za účelem řešení neutěšené situace s nedostatkem parkovacích míst pro rezidenty byl stavební pozemek pro
zřízení podzemních garáží vybrán investorem. Umístění stavby v řešeném prostoru bylo ověřeno formou
studie za technické projekční asistence. Koncepce stavby byla navržena tak, aby byl zajištěn soulad
uvažovaného záměru s plošným uspořádáním dostupných parcel, čímž se podařilo účelně využít prostorovou
kapacitu stavebního pozemku. Pozemek se nachází z hlediska plánovaného využití ve vhodné lokalitě. Dle
platného Územního plánu města Brna je stavební pozemek umístěn v ploše pro bydlení funkčního
typu Všeobecné bydlení – kód BO, který připouští využití vnitrobloku pro podzemní parkování s podmínkou,
že příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána pro
každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště). S těmito požadavky ÚPmB je
celková koncepce a funkční povaha navrhované stavby v souladu. Parkování na terénu ve vnitrobloku se zde
neuvažuje.
Pozice stavebního pozemku poskytuje přímé dopravní napojení na místní komunikaci v ulici Merhautova.
V dané lokalitě se nacházejí veškeré potřebné inženýrské sítě technické infrastruktury umožňující navržení
potřebných přípojek.
Umístění záměru je vázáno na popsané území vymezené dostupným pozemkem a není navrženo ve
více variantách.
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Stručný popis technického řešení
Členění stavby na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory:
Stavební objekty:
SO 11 – Podzemní garáže
Inženýrské objekty:
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO

01
02
03
04
05
06
07

–
–
–
–
–
–
–

Přeložka trafostanice a souvisejícího vedení VN, NN
Přeložka parovodu
Přeložky a chránění sdělovacích kabelů
Areálová dešťová kanalizace
Přípojka NN
Komunikace a zpevněné plochy
Sadové úpravy

Provozní soubory:
PS 01 – Záložní zdroj
SO 11

Podzemní garáže
na pozemku par. číslo 2412/1; 2412/2; obec Brno, k.ú. Černá Pole 610771
Objekt je umístěn na pozemku 2412/1 s přesahem na pozemek 2412/2 (parcela se stáv.
trafostanicí). Objekt je podzemní a je zasazen do terénu vnitrobloku stáv. bytového domu
Merhautova 13 (blok tvaru U, vchody 13/1 až 13/10 z vnitrobloku, průjezd do vnitrobloku
z ul. Merhautova). Objekt má obdélníkový tvar o základních rozměrech 32,9 x 46,95 m a je
delší stranou orientován v podélném směru vnitrobloku. Na jižní straně hranu objektu
přesahuje část vjezdové rampy o délce 5,7 m a šířce 11,3 m umístěná na terénu.
V severovýchodním nároží hranu objektu přesahuje venkovní únikové schodiště, na severní
straně o 1,0 m, na východní straně o 1,75 m.

IO 01

Přeložka trafostanice a souvisejícího vedení VN, NN
na pozemku par. číslo 2420, 2412/1; 2412/2; 2413; obec Brno, k.ú. Černá Pole 610771
na pozemku par. číslo 376; obec Brno, k.ú. Zábrdovice 610704
Stávající nadzemní samostatně stojící objekt trafostanice se nachází na parc. č. 2412/2,
objekt bude po vybudování přeložky kompletně asanován. Stávající rušená podzemní
kabelová vedení VN a NN jdou přes parc.č. 2412/1 a 2413. Nová kabelová trasa VN je
umístěna u odbočky do průjezdu BD Merhautova 13 (parc. č. 376, 2413) a ve vjezdu do
stávající garáže v BD Merhautova 13/8 (parc. č. 2420, 2413). Délka přeložky VN je 29 m.
Nová kabelová trasa NN začíná napojením pod chodníkem u vjezdu do vnitrobloku (parc. č.
376), vede pod vjezdem a předzahrádkami BD Merhautova 13/2, 13/4, 13/6, 13/8 (parc. č.
2413) a vstupuje do 1.PP objektu BD Merhautova 13/8 (parc. č. 2412/1), kde je umístěna
nová trafostanice. Po trase napojuje přípojkové skříně BD Merhautova 13/2 a 13/4. U nároží
Merhautova - Slepá se připojuje na stávající rozvod NN pod chodníkem (parc. č. 376). Délka
kabelů NN je 110 m.

IO 02

Přeložka parovodu
na pozemku par. číslo 2412/1; obec Brno, k.ú. Černá Pole 610771
Přeložka je situována ve vnitrobloku BD Merhautova 13, začíná u průjezdu do ulice, kde
odbočuje vpravo a vede po východním okraji vnitrobloku, u severní dělící stěny vnitrobloku se
vrací zpět do původní trasy. Délka přeložky je 95 m.

IO 03

Přeložky a chránění sdělovacích kabelů
na pozemku par. číslo 2410, 2411/3, 2412/1; 2413; obec Brno, k.ú. Černá Pole 610771
na pozemku par. číslo 376; obec Brno, k.ú. Zábrdovice 610704

STRANA 58 z 65

Bytový dům Merhautova 13 – modernizace, SO11 – Podzemní garáže
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Přeložky jsou situovány :

IO 04

-

IO 03.1 – začíná na pravé straně odbočky příjezdové komunikace v ulici Merhautova ,
prochází podél komunikace do průjezdu a končí ve stávající skříni ve stěně průjezdu
(parc. č. 2412/1; 2413; 376). Délka přeložky 22,5 m.

-

IO 03.2 – ve vnitrobloku, začíná u vchodu Merhautova 13/1, prochází po pravém
okraji vnitrobloku až do dvoru sousedního bytového domu Ryšánkova 3, kde se
napojuje na původní trasu (parc. č. 2412/1, 2410, 2411/3). Délka přeložky 113 m.

-

IO 03.3 – v severozápadní rohu vnitrobloku v délce 10 m + nové napojení vchodu
Merhautova 13/10 v délce 6 m (parc. č. 2412/1).

-

IO 03.4 – příčně přes odbočku příjezdové komunikace v ulici Merhautova (parc. č.
376). Délka přeložky 12 m.

-

IO 03.5 chránění stávajících sdělovacích kabelů je navrženo pod rozšířenou
příjezdovou komunikací v místě odbočení z ulice Merhautova (parc. č. 376).

Areálová dešťová kanalizace
na pozemku par. číslo 2412/1; obec Brno, k.ú. Černá Pole 610771
Objekt je situován ve vnitrobloku BD Merhautova 13 a tvoří ho podzemní retenční nádrž o
objemu 25 m3, vsakovací studna a přepad do stávající kanalizační přípojky opatřený regulační
šachtou. Dále objekt zahrnuje odvodnění zpevněných komunikací ve vnitrobloku tvořené
dvorními vpustěmi a podzemním kanalizačním vedením se šachtami napojeným do retence.
Do retence je dále napojeno odvedení dešťových vod z angl. dvorků a ze střechy objektu
podzemních garáží.

IO 05

Přípojka NN
na pozemku par. číslo 2412/1; 2413; obec Brno, k.ú. Černá Pole 610771
Přípojka elektřiny pro objekt podzemních garáží začíná u stávající přípojkové skříně v uliční
fasádě BD Merhautova 13/2, je vedena podél fasády do průjezdu a dále průjezdem do
vnitrobloku k jižní straně objekt podzemních garáží. Délka přípojky NN je 38 m.

IO 06

Komunikace a zpevněné plochy
na pozemku par. číslo 2412/1; 2412/2; 2413; obec Brno, k.ú. Černá Pole 610771
na pozemku par. číslo 376; obec Brno, k.ú. Zábrdovice 610704
Příjezdová komunikace k objektu podzemních garáží je vedena v trase stávajícího vjezdu do
vnitrobloku BD Merhautova 13. V místě napojení na místní komunikaci v ul. Merhautova
(parc. č. 376, parc. č. 2413) je rozšířena ze původních 3 na 6 m, v průjezdu domem je
zachována původní šířka 3 m a dále mezi průjezdem a vjezdovou rampou objektu garáží ve
vnitrobloku (parc. č. 2412/1) se opět rozšiřuje na 6 m. Na obou stranách stáv. průjezdu je
navrženo čekací místo pro osobní automobily.
Zpevněné plochy ve vnitrobloku (parc. č. 2412/1, parc. č. 2412/2) tvoří pojížděná obslužná
komunikace š. 3 m podél dvorních fasád BD a nepojížděné chodníky pro pěší.

IO 07

Sadové úpravy
na pozemku par. číslo 2412/1; 2412/2; obec Brno, k.ú. Černá Pole 610771

Údaje o provozu
Navržený objekt SO 11 Podzemní garáže je objekt určený výhradně pro kryté parkování osobních
automobilů. Parkovací stání budou nájemní a budou určeny výhradně pro rezidentní parkování obyvatel
bytového domu Merhautova 13 případně obyvatel z blízkého okolí. Dlouhodobé nebo hodinové parkování
veřejnosti za poplatek se neuvažuje.
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Objekt je navržen o kapacitě 127 parkovacích míst, z tohoto počtu je 6 parkovacích stání šířky 3,5 m
vyhrazeno osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt je uvažován jako uzavřený proti
možnosti vstupu cizích osob, vjezd a vstup do objektu bude umožněn pouze osobám užívajícím objekt nebo
osobám povolaným.
Pro vertikální komunikaci osob v objektu budou sloužit dvě komunikační jádra se schodišti spojující 3. – 1. PP
se šířkou ramen 1,1 resp. 1,3 m. Z úrovně 1. PP na přilehlý terén jsou navržena venkovní schodiště s šířkou
ramen 1,5 m. Jedno venkovní schodiště bude vybaveno schodolezem pro osoby na vozíčku.
V objektu jsou dále navrženy místnosti technických provozů zajišťujících chod objektu: elektro-rozvodna,
rozvodna PO a strojovna VZT.
Provoz objektu je vzhledem k charakteru uvažován jako nepřetržitý 24 hodin denně. Stálá obsluha nebo
recepční služba se v objektu podzemních garáží neuvažuje. Větrání a nouzové protipožární systémy budou
pracovat v automatickém režimu, systém EPS bude připojen na pult centralizované ochrany IZS JmK.
Příjezd a odjezd vozidel bude veden stávajícím jednopruhovým průjezdem do ulice Merhautova, na jehož
obou stranách bude zřízeno čekací místo. Doprava v průjezdu v obou směrech bude organizována pomocí
světelné signalizace STOP – VOLNO ovládané indukčními smyčkami ve vozovce. Provoz na příjezdové
komunikaci bude omezen dopravním značením, vjezd bude povolen pouze dopravní obsluze a pouze
omezenou rychlostí.
Běžný pohyb osobních vozidel ve vnitrobloku jinde než na příjezdové komunikaci do garáží bude zakázán,
stejně tak i parkování na povrchu vnitrobloku. Pojížděná obslužná komunikace po obvodu vnitrobloku bude
určena pouze pro příležitostný vjezd záchranného a havarijně-servisního charakteru příp. vozidel pohřební
služby a stěhování.
Plochy uvnitř vnitrobloku jsou určeny pouze pro pěší za účelem relaxace a sportovního vyžití, příp.
venkovního sušení prádla.
Obrázek: Situace okolí stavby (1:10 000)
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Obrázek: Koordinační situace

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v příloze č. 6 (Doklady):
Úřad městské části města Brna, Brno-sever, Odbor stavební, vyjádření č.j.: MCBSev/035845/12 ze dne
5.12.2012:
„Umístění záměru je z hlediska platné územně plánovací dokumentace, dalších územně plánovacích záměrů i
cílů a úkolů územního plánování podmínečně přípustné:
−

Umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší
pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána pro každodenní rekreaci zde bydlících
obyvatel je v ploše BO přípustné.
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−

Navržený záměr nezmění stávající IPP, pozemní podlaží se do výpočtu IPP nezahrnují.

−

Pro umístění záměru v ochranném pásmu městské památkové rezervace a ve vnitrobloku památkově
chráněného objektu je třeba souhlas MMB OPP.“

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 6
(Doklady):
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: JMK 134331/2012 ze dne 28.11.2012:
„… hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.“

G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, 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 hodnotit
jako velmi nízké až zanedbatelné. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.)
budou celkově málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné
míře (tj. v míře způsobující přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly
samostatně nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Z provedeného rozboru vyplývá celkově zanedbatelné ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních
zdravotních vlivů nebo rizik vlastním záměrem.
Provoz podzemních garáží nebude příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby. Součástí stavby není
žádný vyjmenovaný nový bodový zdroj znečišťování ovzduší. Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci
lze považovat za nevýznamné a zanedbatelné.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Z výsledků provedených výpočtů vyplývá, že vlivem
záměru tedy nedojde k překročení limitu hlukové zátěže ani k významné změně stávající dopravně-hlukové
situace v chráněných venkovních prostorech vnitrobloku bytového domu.
Posuzovaným záměrem nebudou významně ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické
charakteristiky blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na kvalitu povrchových i
podzemních vod lze hodnotit jako nízké.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány.
Záměr nevyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy, vlivy na půdu (zábor, kvalita) jsou hodnoceny jako
prakticky nulové.
Vlivy na geofaktory životního prostředí jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné. Vlivy na
kvalitu horninového prostředí nejsou za běžného provozu očekávány.
Realizace záměru parkoviště nebude mít významný negativní vliv na živočichy ani rostliny. Záměr je
situován v prostoru zcela antropogenně pozměněného. Podle výsledků terénního šetření a dostupných
podkladů se na místě záměru nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Nelze tudíž
předpokládat jejich přímé nebo zprostředkované ohrožení.
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky ani s žádnými zvláště chráněnými územími,
evropsky významnými lokalitami nebo ptačími oblastmi (Natura 2000).
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Vliv na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako prakticky nulové. Krajina v dotčeném území a jeho okolí
je již ovlivněna dřívější antropogenní činností (stávající zástavba, silniční komunikace), realizace záměru
charakter krajiny prakticky nezmění. Realizace záměru nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné
kulturně historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově určující strukturní prvky krajiny.
Realizací záměru nedojde k významné změně krajinného rázu, krajinné struktury či jiné krajinné
charakteristiky.
Záměr nevede k významné změně (zvýšení) intenzit dopravy na komunikační síti. Celkový počet cílové
dopravy vozidel obsluhujících záměr nepřekročí v součtu příjezdů a odjezdů cca 380 vozidel za 24 hodin (190
příjezdů a 190 odjezdů). Při zohlednění stávající dopravy jak na ulici Merhautova, tak ve vnitrobloku
bytového domu, nedojde realizací záměru k významné změně existující intenzity dopravy v lokalitě, pouze
bude umožněno organizované a zabezpečené parkování.
Stavba podzemních garáží neovlivní fasádu bytového domu Merhautova 13, jehož průčelí je vyhlášenou
nemovitou kulturní památkou, ani domy na protější straně ulice Merhautova. Stávající trafostanice v prostoru
vnitrobloku bude přemístěna do suterénu bytového domu.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy výstavby a provozu záměru „Bytový dům
Merhautova 13 – modernizace, SO11 – Podzemní garáže“, k.ú. Černá Pole a k.ú. Zábrdovice,
přijatelně nízké. Záměr proto nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního
území.
Souhrnně lze konstatovat:
→ Umístění záměru je, s přihlédnutím k jeho charakteru a využití zájmového území, akceptovatelné.
→ Provoz záměru nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního okolí ve svém okolí.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a
nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska
územního plánování; záměr je v souladu se záměry územního plánování v dané lokalitě.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

BD Merhautova 13 - modernizace, SO11 - Podzemní garáe

1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
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LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

BD Merhautova 13 - modernizace, SO11 - Podzemní garáe

1.3. SITUACE OKOLÍ STAVBY

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru
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1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR
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LEGENDA:
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1.5. GEOLOGICKÁ SITUACE

pøevzato podle Müller, Novák 2000
mìøítko 1 : 50 000

lokalizace zámìru

legenda tematického obsahu na následujícím listu
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1.5. GEOLOGICKÁ SITUACE - legenda
SPODNÍ KARBON

KVARTÉR
HOLOCÉN

VISÉ
souvrství myslejovické

OTTNAG

antropogenní uloeniny

štìrky a písky

droby

rašeliny a slatinné zeminy

jíly a prachové jíly

petromiktní slepence

fluviální pøevánì
hlinito - písèité sedimenty

pestré jíly

deluviofluviální
písèito-hlinité sediemnety

rzehakiové vrstvy
(støídání poloh jílù, pískù)

HOLOCÉN - PLEISTOCÉN
antropogenní uloeniny
rašeliny a slatinné zeminy

PLEISTOCÉN
spraše, sprašové hlíny (würm)

fluviální písèité štìrky
(günz - mindel)

PLEISTOCÉN - PLIOCÉN
fluviální písèité štìrky
(spodní pleistocén a pliocén)

PLIOCÉN - MIOCÉN
fluviální písèité štìrky

SPODNÍ BADEN (MORAV)
øasové a písèité vápence

A SPODNÍ PALEOZOIKUM

droby

perucko - korycanské vrstvy
(køemenné pískovce)

droby

SPODNÍ KØÍDA

brekcie s kalovými vápenci

boskovická brázda

èervenohnìdé jílovce,
prachovce a pískovce

bazální štìrky a písky

lutohnìdé støednì zrnité
arkózové pískovce

vápnité jíly (šlíry)

lutohnìdé jílovce, prachovce,
zrnité pískovce
èervenohnìdé slepence
rokytenské

leukotonalit (typ Jundrov)
biotitický granodiorit
(typ Tetèice)

dvojslídý svor s granátem

leukokratní a biotitický granit
(typ Èerná Hora)

krystalický vápenec

biotitický a amfibol - biotitický
granodiorit (typ Veverská Bítýška)

kvarcit a kvarcitická rula

biotitická pararula,
místy migmatitizovaná

BÍTEŠSKÁ SKUPINA
porfyroblastická
muskovitická ortorula

souvrství líšeòské

šedé a zelenošedé jílovce,
prachovce s karbonáty

biotitický granodiorit
(typ Blansko)

køemenný diorit a tonalit

biotitická a biotiticko - muskovitická pararula

SVRCHNÍ FRASN - TOURNAI
souvrství ponikevské

šedé a zelenošedé jílovce,
prachovce a pískovce

amfibol - biotitický granodiorit
(typ Blansko)

migmatit a ortorula s turmalínem

DEVON - KARBON

èervenohnìdé a rezavì hnìdé
slepence balínské

zbøidliènatìlý granodiorit
(typ Doubravice)

biotitický granodiorit
(typ Královo Pole)

jílové bøidlice

køemité bøidlice se silicity

kataklastický a aplitický granit

OLEŠNICKÁ SKUPINA

pískovce

PALEOZOIKUM

BRNÌNSKÝ A SVRATECKÝ MASIV,
DEBLÍNSKÁ SKUPINA

dvojslídný svor s granátem

MORAVIKUM

souvrství bøezinské

rudické vrstvy
(støídání kaolinických jílù a pískù)

SPODNÍ KØÍDA

SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM

souvrství protivanovské
støídání drob, prachovcù a bøidlic

vápnité jíly (tégly)

KARPAT

šedé a èervenofialové arkózy
a køemenné slepence

bìlohorské souvrství
(pískovce, prachovce, jílovce)

PERMOKARBON

TERCIÉR

bazální klastické souvrství

PROTEROZOIKUM
støídání drob, prachovcù a bøidlic

brekcie s kalovými vápenci
fluviální písèité štìrky (riss)

jílové bøidlice

souvrství rozstáòské

MEZOZOIKUM
SVRCHNÍ KØÍDA

PRAG - GIVET
souvrství stínavsko - chabièovské

hlíznaté vápence køtinské

dvojslídá ortorula

tmavošedé biodetritové vápence
hádsko - øíèské

leukokratní ortorula

èerné bøidlice s vlokami vápencù

granitická pegmatitická ortorula

metabazit a metatuf
erlan
diorit, metadiorit
hornblendit, serpentinit
amfibolit

SKUPINA BÍLÉHO POTOKA

DEVON

sericiticko-biotitický a
chloriticko-biotitický fylit

metabazalt

fylit sericitický s polohami
kvarcitických fylitù

aplit, pegmatit

svìtleìedé vápence vilémovické
tmavì šedé lavicové
vápence laánecké

sericitický kvarcit

brachiopodové vápence josefovské

krystalický vápenec

SVRCHNÍ EIFEL - FRASN
souvrství macošské

ulový porfyr a ryolit
granodioritový a dioritový porfyrit
køemenná íla

vápence vavøinecké
pøevzato podle Müller, Novák 2000

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

BD Merhautova 13 - modernizace, SO11 - Podzemní garáe
1.6. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
BD Merhautova13, pohled z ulice Merhautova

foto è. 2
Pohled na stávající prùjezd do vnitrobloku BD z ulice Merhautova

foto è. 3
stávající plocha vnitrobloku,
pohled jiním smìrem ke stávajícímu prùjezdu

foto è. 4
pohled na východní stranu vnitrobloku,
stávající parkování na komunikacích

foto è. 5
pohled na západní stranu vnitrobloku,
stávající parkování na komunikacích

foto è. 6
pohled na BD Merhautova 13 z ulice Ryšánkova,
smìrem k ulici Merhautova

PŘÍLOHA 2
(SITUACE ZÁMĚRU)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Bytový dùm Merhautova 13 - modernizace, SO11 - Podzemní garáe

2.1. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY

LEGENDA:
hranice zámìru - Bytový dùm Merhautova 13

PŘÍLOHA 3
(AKUSTICKÁ STUDIE)
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1. Zadání a cíl studie
Akustická studie pro záměr
Bytový dům Merhautova 13 - modernizace, objekt SO11 – Podzemní garáže
je vypracována jako součást oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění. Zároveň je přílohou dokumentace pro územní řízení.
Účelem studie je provést kvalifikovaný podklad pro zpracování oznámení záměru (EIA) a navazujících stupňů
projektové přípravy (DÚR, DSP) a pro vyjádření příslušného orgánu hygienické služby.
Cílem studie je doložit způsob řešení hlukové problematiky, prokázat že provoz záměru nebude způsobovat v
nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru
staveb přeslimitní hlukové vlivy a navrhnout příslušná technická nebo organizační opatření pro zajištění
dodržení hygienických limitů (pokud je nutné).
Součástí studie je pouze vyhodnocení hluku stacionárních zdrojů a účelových komunikací. Hluk z dopravy na
veřejných komunikacích je v posuzovaném případě irelevantní (netýká se posuzovaného vnitroblokového
prostoru).
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2. Vstupní údaje
2.1. Popis záměru a dotčeného území
Umístění a popis záměru
Předmětem záměru je rekonstrukce bloku bytových domů v Brně na ul. Merhautova 13. Součástí této
rekonstrukce je i výstavba podzemních garáží ve vnitroblokovém prostoru tohoto objektu. Záměr bude
sloužit obyvatelům příslušných bytových domů.
Vnitroblokový prostor je v současné době napojen na ul. Merhautovu průjezdem. Toto dopravní napojení
bude zachováno i po realizaci záměru. Vnitroblok je v současné době využíván pro neorganizované
parkování, po realizaci záměru bude parkování přemístěno do podzemí a povrch bude parkově upraven
(nebude nadále využíván pro parkování).

Chráněný prostor
Referenční výpočtové body jsou voleny v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru
staveb, kterým jsou vnitroblokové fasády domovního bloku. Zde je v pravidelném rozestupu zvoleno celkem
8 referenčních bodů:
1-8

Merhautova 13 (vnitrobloková fasáda sedmipodlažního bytového domu)

Ve všech referenčních bodech je vyhodnocen vliv hluku z provozu stacionárních zdrojů (technická zařízení
podzemních garáží) a účelové komunikace (příjezd do garáží).
Umístění záměru a výpočtových bodů je zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek: Umístění záměru, poloha výpočtových bodů
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Zdroje hluku
Uvažovanými zdroji hluku do venkovního prostoru jsou:
Stacionární zdroje a účelové komunikace:
S1

sací/výtlačná strana vzduchotechniky
umístění na střeše garáží
provoz nepřetržitý (v noční době omezený)
akustický výkon do LA,w = 68/65 dB (den/noc)

S2

sací/výtlačná strana vzduchotechniky
umístění na střeše garáží
provoz nepřetržitý (v noční době omezený)
akustický výkon do LA,w = 68/65 dB (den/noc)

S3

sací/výtlačná strana vzduchotechniky
umístění na střeše garáží
provoz nepřetržitý (v noční době omezený)
akustický výkon do LA,w = 68/65 dB (den/noc)

S4

sací/výtlačná strana vzduchotechniky
umístění na střeše garáží
provoz nepřetržitý (v noční době omezený)
akustický výkon do LA,w = 68/65 dB (den/noc)

U1

pojezdy na areálové účelové komunikaci
trasa od vjezdu z ul. Merhautovy k vjezdu do podzemních garáží
provoz nepřetržitý, pouze osobní vozidla
špičková intenzita v denní době do 200 průjezdů/8h,
špičková intenzita v noční době do 8 průjezdů/1h
Pozn.: Vzhledem k velmi nízkým intenzitám dopravy a dosahovaným rychlostem jsou hlukové emise stanoveny
měřením (nelze využít Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy). Zjištěná ekvivalentní hladina
akustického tlaku A (hluku) ve vzdálenosti 7,5 m od komunikace činí při nepřetržitém provozu (3600 sekund
z hodiny) a 14% sklonu komunikace 59,1 dB(A). Tomu odpovídá při denním provozu (200 průjezdů/8h, tj.
25 průjezdů/1h, tj. cca 250 sekund z hodiny) akustický tlak 47,1 dB(A), při nočním provozu (8 průjezdů/1h,
tj. cca 80 sekund z hodiny) akustický tlak 41,1 dB(A). Tyto hodnoty jsou použity jako emisní hodnota v úseku
maximálního sklonu (14%), v úsecích s menším sklonem jsou hodnoty úměrně nižší.

2.2. Použité podklady
[1] BD Merhautova 13 - rekonstrukce. Studie. Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Brno, listopad
2012
[2] BD Merhautova 13 - podzemní garáže. DÚR. Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Brno, koncept
prosinec 2012
[3] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

2.3. Použitá metodika
Studie je zpracována ve smyslu metodického pokynu NRL pro výpočtové akustické studie ze dne 11.9.2008,
schváleného Hlavním hygienikem ČR dne 13.10.2008.
Výsledky jsou hodnoceny dle Metodického návodu Ministerstva zdravotnictví ČR (Hlavní hygienik) č.j.:
62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010 ze dne 1.11.2010.
Vliv hluku technologie je vyhodnocen na základě ČSN ISO 9613-2 Akustika - Útlum při šíření zvuku ve
venkovním prostoru (Část 2 Obecná metoda výpočtu) a dle běžných postupů technické a akustické praxe.
Vliv dopravního hluku je vyhodnocen ve smyslu Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy
(RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracoviště Brno, I. vydání 1991, novela 1996, 2005).
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Výpočetní postupy jsou aplikovány v autorizovaném programu HLUK+, verze 7.11.
Odhadnutá nejistota výpočtu je ±2,0 dB, výpočtový model je přitom konzervativní, tj. vede spíše
k nadhodnocení výsledků.

2.4. Hygienické limity
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou
dány nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, takto:
Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších
hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních
komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní
hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se
rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3
k nařízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými
složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním
charakterem se přičte další korekce -5 dB.
Korekce podle přílohy č. 3 k nařízení vlády jsou následující:
Druh chráněného prostoru

Korekce
[dB]
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na
železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
1)

Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových
komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků,
prohlídku vlaků a opravy vozů.
2)

Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách.

3)

Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z
dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro
hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4)
Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací a
dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné
údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb
nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných
venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo
víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby
proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických
částí.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze
stavební činnosti jsou uvedeny v následující tabulce:
Posuzovaná doba [hod]

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5
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S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
následovně:
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací (hluk
z provozoven) uvažována hodnotami:

LAeq,8h = 50 dB v denní době (pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin z denního období),
LAeq,1h = 40 dB v noční době (pro 1 nejhlučnější hodinu z nočního období).
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3. Hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací
Hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací (hluk z provozoven) je dán technickými zařízeními
podzemních garáží a příjezdem do garáží.
Výsledky výpočtu hluku ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací jsou shrnuty v následující tabulce.
Tabulka: Hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací

Bod
1

2

3

4

5

6

7

8

Výška
[m]
3,0
11,0
22,0
3,0
11,0
22,0
3,0
11,0
22,0
3,0
11,0
22,0
3,0
11,0
22,0
3,0
11,0
22,0
3,0
11,0
22,0
3,0
11,0
22,0

Limit (den/noc)
LAeq [dB]
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40

Den
LAeq,8h [dB]
44,8
44,7
44,6
39,6
39,4
39,1
42,3
41,5
40,7
41,3
39,9
38,0
41,5
39,7
37,5
41,1
39,8
38,4
38,2
38,0
37,5
42,8
42,7
42,5

Noc
LAeq,1h [dB]
38,8
38,7
38,4
34,6
34,3
33,8
37,9
36,9
35,6
37,9
36,3
34,0
38,2
36,3
33,8
37,3
35,8
33,9
33,7
33,3
32,6
37,2
37,0
36,6

Z výsledků je zřejmé, že hygienický limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací (tj. LAeq,T =
50/40 dB den/noc), je v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru staveb
(referenční body 1 až 8) dodržen.
Podle očekávání je nejvíce dotčeným prostorem bod 1, který se nachází bezprostředně nad příjezdovou
účelovou komunikací, s přímou viditelností na celý její úsek. V ostatních bodech jsou hladiny hluku významně
nižší.
Rozhodujícím obdobím je noční období (22:00-06:00). Přestože v tomto období jsou průměrné intenzity
dopravy poměrně nízké, limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je vztažen k nejhlučnější jedné hodině
z nočního období. Tou je buď brzký ranní odjezd (5:00-6:00) nebo naopak pozdní večerní návrat (22:0023:00). V průběhu nočního období tedy vznikají významnější špičková období. Ve výpočtu jsou tyto špičky
zohledněny, i v těchto špičkových hodinách vzniká reálný předpoklad dodržení limitu.
V denním období (6:00-22:00) je limit dodržen s velmi značnou rezervou. Limit dle nařízení vlády
č. 272/2011 Sb. je vztažen k nejhlučnějším na sebe navazujícím osmi hodinám z denního období. Těmi je
buď ranní/dopolední odjezd nebo naopak odpolední/večerní návrat, víceméně se srovnatelnými intenzitami.
Na rozdíl od nočního období proto nevznikají výraznější špičky. Jistá nerovnoměrnost intenzit je však i v
tomto případě zohledněna a vzniká reálný předpoklad dodržení limitu.
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4. Závěry a doporučení
Navržené řešení záměru „Bytový dům Merhautova 13 – modernizace, objekt SO11 – Podzemní garáže“
respektuje požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
Je vytvořen reálný předpoklad, že záměr nezpůsobí v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném
venkovním prostoru staveb překročení limitní hladiny akustického tlaku (hluku) dle nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Z tohoto důvodu nejsou navrhována žádná dodatečná opatření k ochraně před působením hluku
z navrhovaného záměru.
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Přílohy
Protokol z výpočtu, stacionární zdroje a účelové komunikace - den
Protokol z výpočtu, stacionární zdroje a účelové komunikace - noc
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Protokol z výpočtu, stacionární zdroje a účelové komunikace - den

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
OBECNÁ
: Vjezd
(V rovině) |
|/1 Krajní body: [ 134.6, 50.1] [ 132.6, 54.7] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 132.6, 54.7] [ 134.4, 63.0] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 134.4, 63.0] [ 129.8, 73.1] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 |
0 |
133.4;
76.9 |
1.0| 1.0| 68.0| 1.000| 68.0| 0.28 |
| P 2 |
0 |
112.2;
66.8 |
1.0| 1.0| 68.0| 1.000| 68.0| 0.28 |
| P 3 |
0 |
123.6;
99.3 |
1.0| 1.0| 68.0| 1.000| 68.0| 0.28 |
| P 4 |
0 |
100.6;
88.2 |
1.0| 1.0| 68.0| 1.000| 68.0| 0.28 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 27.0| 92.7; 54.1| 74.1; 91.0| 84.8; 96.4| 103.4; 59.5|
| 2. | Dům | 27.0| 145.0; 81.0| 127.1; 117.3| 138.0; 122.7| 155.9; 86.4|
| 3. | Dům | 24.0| 92.9; 54.1| 108.1; 24.1| 118.7; 29.5| 103.5; 59.5|
| 4. | Dům | 24.0| 145.1; 80.9| 160.5; 49.9| 171.2; 55.2| 155.8; 86.2|
| 5. | Dům | 24.0| 118.8; 29.7| 160.3; 50.0| 155.4; 60.0| 113.9; 39.7|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 27.0| 4 |
93;
54|
41|
12| 0.0
|
| 2
|Dům | 27.0| 4 | 145;
81|
40|
12| 0.0
|
| 3
|Dům | 24.0| 4 |
93;
54|
34|
12| 0.0
|
| 4
|Dům | 24.0| 4 | 145;
81|
35|
12| 0.0
|
| 5
|Dům | 24.0| 4 | 119;
30|
46|
11| 0.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 139.4;
54.4 | 44.2 | 35.8 | 44.8 |
|
|
| 1 | 11.0 | 139.4;
54.4 | 44.2 | 35.2 | 44.7 |
|
|
| 1 | 22.0 | 139.4;
54.4 | 44.2 | 33.8 | 44.6 |
|
|
| 2 |
3.0 | 152.4;
60.8 | 37.9 | 34.7 | 39.6 |
|
|
| 2 | 11.0 | 152.4;
60.8 | 37.9 | 34.2 | 39.4 |
|
|
| 2 | 22.0 | 152.4;
60.8 | 37.9 | 33.0 | 39.1 |
|
|
| 3 |
3.0 | 145.7;
75.1 | 39.3 | 39.2 | 42.3 |
|
|
| 3 | 11.0 | 145.7;
75.1 | 39.3 | 37.5 | 41.5 |
|
|
| 3 | 22.0 | 145.7;
75.1 | 39.3 | 35.0 | 40.7 |
|
|
| 4 |
3.0 | 134.8;
97.2 | 33.9 | 40.4 | 41.3 |
|
|
| 4 | 11.0 | 134.8;
97.2 | 33.9 | 38.6 | 39.9 |
|
|
| 4 | 22.0 | 134.8;
97.2 | 33.9 | 35.9 | 38.0 |
|
|
| 5 |
3.0 |
96.0;
78.8 | 32.2 | 40.9 | 41.5 |
|
|
| 5 | 11.0 |
96.0;
78.8 | 32.2 | 38.9 | 39.7 |
|
|
| 5 | 22.0 |
96.0;
78.8 | 32.2 | 36.0 | 37.5 |
|
|
| 6 |
3.0 | 107.3;
56.2 | 35.5 | 39.6 | 41.1 |
|
|
| 6 | 11.0 | 107.3;
56.2 | 35.5 | 37.8 | 39.8 |
|
|
| 6 | 22.0 | 107.3;
56.2 | 35.5 | 35.2 | 38.4 |
|
|
| 7 |
3.0 | 114.9;
42.4 | 35.5 | 34.8 | 38.2 |
|
|
| 7 | 11.0 | 114.9;
42.4 | 35.5 | 34.3 | 38.0 |
|
|
| 7 | 22.0 | 114.9;
42.4 | 35.5 | 33.1 | 37.5 |
|
|
| 8 |
3.0 | 127.5;
48.6 | 41.8 | 35.8 | 42.8 |
|
|
| 8 | 11.0 | 127.5;
48.6 | 41.8 | 35.2 | 42.7 |
|
|
| 8 | 22.0 | 127.5;
48.6 | 41.8 | 33.8 | 42.5 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Protokol z výpočtu, stacionární zdroje a účelové komunikace - noc

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
OBECNÁ
: Vjezd
(V rovině) |
|/1 Krajní body: [ 134.6, 50.1] [ 132.6, 54.7] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 37.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 132.6, 54.7] [ 134.4, 63.0] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 37.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 134.4, 63.0] [ 129.8, 73.1] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 |
0 |
133.4;
76.9 |
1.0| 1.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.28 |
| P 2 |
0 |
112.2;
66.8 |
1.0| 1.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.28 |
| P 3 |
0 |
123.6;
99.3 |
1.0| 1.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.28 |
| P 4 |
0 |
100.6;
88.2 |
1.0| 1.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.28 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 27.0| 92.7; 54.1| 74.1; 91.0| 84.8; 96.4| 103.4; 59.5|
| 2. | Dům | 27.0| 145.0; 81.0| 127.1; 117.3| 138.0; 122.7| 155.9; 86.4|
| 3. | Dům | 24.0| 92.9; 54.1| 108.1; 24.1| 118.7; 29.5| 103.5; 59.5|
| 4. | Dům | 24.0| 145.1; 80.9| 160.5; 49.9| 171.2; 55.2| 155.8; 86.2|
| 5. | Dům | 24.0| 118.8; 29.7| 160.3; 50.0| 155.4; 60.0| 113.9; 39.7|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 27.0| 4 |
93;
54|
41|
12| 0.0
|
| 2
|Dům | 27.0| 4 | 145;
81|
40|
12| 0.0
|
| 3
|Dům | 24.0| 4 |
93;
54|
34|
12| 0.0
|
| 4
|Dům | 24.0| 4 | 145;
81|
35|
12| 0.0
|
| 5
|Dům | 24.0| 4 | 119;
30|
46|
11| 0.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 139.4;
54.4 | 37.6 | 32.8 | 38.8 |
|
|
| 1 | 11.0 | 139.4;
54.4 | 37.6 | 32.2 | 38.7 |
|
|
| 1 | 22.0 | 139.4;
54.4 | 37.6 | 30.8 | 38.4 |
|
|
| 2 |
3.0 | 152.4;
60.8 | 31.5 | 31.6 | 34.6 |
|
|
| 2 | 11.0 | 152.4;
60.8 | 31.5 | 31.2 | 34.3 |
|
|
| 2 | 22.0 | 152.4;
60.8 | 31.5 | 30.0 | 33.8 |
|
|
| 3 |
3.0 | 145.7;
75.1 | 33.1 | 36.2 | 37.9 |
|
|
| 3 | 11.0 | 145.7;
75.1 | 33.1 | 34.5 | 36.9 |
|
|
| 3 | 22.0 | 145.7;
75.1 | 33.1 | 32.0 | 35.6 |
|
|
| 4 |
3.0 | 134.8;
97.2 | 27.7 | 37.4 | 37.9 |
|
|
| 4 | 11.0 | 134.8;
97.2 | 27.7 | 35.6 | 36.3 |
|
|
| 4 | 22.0 | 134.8;
97.2 | 27.7 | 32.9 | 34.0 |
|
|
| 5 |
3.0 |
96.0;
78.8 | 25.9 | 37.9 | 38.2 |
|
|
| 5 | 11.0 |
96.0;
78.8 | 25.9 | 35.9 | 36.3 |
|
|
| 5 | 22.0 |
96.0;
78.8 | 25.9 | 33.0 | 33.8 |
|
|
| 6 |
3.0 | 107.3;
56.2 | 29.2 | 36.6 | 37.3 |
|
|
| 6 | 11.0 | 107.3;
56.2 | 29.2 | 34.8 | 35.8 |
|
|
| 6 | 22.0 | 107.3;
56.2 | 29.2 | 32.2 | 33.9 |
|
|
| 7 |
3.0 | 114.9;
42.4 | 29.1 | 31.8 | 33.7 |
|
|
| 7 | 11.0 | 114.9;
42.4 | 29.1 | 31.3 | 33.3 |
|
|
| 7 | 22.0 | 114.9;
42.4 | 29.1 | 30.1 | 32.6 |
|
|
| 8 |
3.0 | 127.5;
48.6 | 35.2 | 32.8 | 37.2 |
|
|
| 8 | 11.0 | 127.5;
48.6 | 35.2 | 32.2 | 37.0 |
|
|
| 8 | 22.0 | 127.5;
48.6 | 35.2 | 30.8 | 36.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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1. Úvod
Na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi firmou Atelier DPK, s.r.o. jako
objednatelem a naší firmou jako zhotovitelem, se uskutečnil IG a HG průzkum
pro akci Brno - Merhautova 13/1-13/10 - bytové domy. Tato akce byla
zpracována naší firmou pod zakázkovým číslem 12166 a v archivu Geofondu
Praha byla evidována pod číslem 1958/2012.
Pro účely zpracování daného průzkumu nám byla zaslána v elektronické
podobě situace posuzované lokality se zaznačením umístění průzkumných
sond. Součástí situace bylo také geodetické zaměření včetně výškopisu.
Dodaná situace slouží po převedení do měřítka 1:500 jako podklad pro
dokumentaci míst sondáže a je uveden na příloze 5.
Daný průzkum by měl sloužit pro nadstavbu stávajících bytových domů a
výstavbu podzemních garáží ve dvorním traktu BD. Způsob založení těchto
objektů bude záviset na výsledku tohoto IG průzkumu.
Na posuzovaném pozemku nejsou známy žádné starší průzkumné
práce, v blízkém okolí však již byly dříve prováděny archivní průzkumné sondy.
Pro účely tohoto průzkumu byly využity archivní sondy J-2 a J-3, provedené
roku 1979 firmou GPO, závod Brno. Profily archivními sondami jsou uvedeny na
příloze 6 a jejich umístění je zobrazeno v situaci na příloze 7 této zprávy.
Archivní sondy jsou poměrně vzdálené a mělké, nelze je tedy plně použít pro
daný průzkum, posloužily tak pouze pro porovnání při zpracování této zprávy.
Pro účely daného průzkumu bylo navrženo zadavatelem provedení
celkem pěti průzkumných sond. Jedna ze sond byla zároveň využita pro
krátkodobou vsakovací nálevovou zkoušku.
Účelem tohoto průzkumu je stanovení geologických a základových
poměrů v místě navržené výstavby. Výsledkem jsou geotechnické vlastnosti
základových půd vyjádřené smykovými a přetvárnými charakteristikami, na
základě kterých bude možné navrhnout vhodný, bezpečný a hospodárný
způsob založení objektu. Součástí tohoto průzkumu bylo rovněž ověření
hydrogeologických poměrů, především v souvislosti se svrchním horizontem
podzemní vody, který může podstatně ovlivnit geotechnické vlastnosti
základových půd a mohl by tak mít značný vliv na způsob založení. V rámci
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průzkumných prací byl provedený vrt VV-5 zapažen a bylo uskutečněno
experimentální ověření koeficientu

vsaku zemin, nacházejících se na

posuzované ploše.
S ohledem na malý rozsah průzkumu a potřebu urychleného zpracování,
nebyl pro tuto akci předem zpracován projekt průzkumných prací. Veškeré
práce a vyhodnocení se uskutečnily na základě těchto norem:
ČSN 73 1001

Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1214

Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro
navrhování ochrany proti korozi

ČSN 73 1215

Betonové konstrukce. Klasifikace agresivity
zemního prostředí

ČSN 73 3050

Zemní práce

ČSN 75 9010

Vsakovací zařízení srážkových vod

ČSN CEN ISO/TS 17892

Geotechnický

průzkum

a

zkoušení

-

a

zkoušení

–

Laboratorní zkoušky zemin
ČSN EN ISO 14688-2

Geotechnický

průzkum

Pojmenování a zatřiďování zemin.
Geologické podloží bylo hodnoceno s použitím Základní geologické
mapy ČR v měřítku 1:50 000 – listu 24-32 Brno. Geomorfologie terénu širšího
okolí byla posouzena za použití mapy v měřítku 1:25 000.

2. Terénní práce
Na základě požadavku zadavatele bylo provedeno pro účely tohoto
průzkumu celkem pět vrtaných sond. Jejich umístění bylo zadáno objednatelem
dodanou situací tak, aby nedošlo k narušení stávajících inženýrských sítí,
nacházejících se na posuzované ploše a byla co nejlépe vystižena celá plocha
průzkumu.
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Vlastní sondážní práce se uskutečnily ve dnech 21. a 22. 8. 2012. Pro
vrty, které byly označeny V-1 až V-4 a VV-5 bylo použito strojní pojízdné
hydraulické soupravy typu UVS 15 na podvozku lehkého terénního automobilu
značky Scam SM35. Vrtáno bylo jádrovým způsobem nářadím o profilu 137 mm
s dovrtem spirálovým vrtákem stejného profilu, pouze sonda VV-5 byla vrtána
nářadím profilu 150 mm. Konečná hloubka vrtů V-1 a V-3 byla 16,0 m, sondy V2 a V-4 byly vyhloubeny 12,0 m pod stávající terén a vsakovací vrt VV-5 byl
vyhlouben 8,0 m pod stávající terén. Celková metráž vrtných prací na této akci
tedy činí 64 bm vrtů. Sonda VV-5 byla po dokončení vrtných prací zapažena
PVC pažnicí profilu 110 mm s perforací v celé své délce, aby bylo možné
provést vsakovací zkoušky pro stanovení koeficientu vsaku. Průběh a výsledek
této zkoušky je dokumentován na příloze 2.
Při sondážních pracích byl přímo na místě přítomen geolog, který
vytěžený materiál, získaný ze sond vizuálně makroskopicky hodnotil a podle
tohoto hodnocení rozdělil geologický profil do vrstev zhruba stejně hodnotných
(z geotechnického hlediska) základových půd. Jednotlivé vrstvy byly na základě
příslušných fyzikálně-indexových vlastností zařazeny do tříd podle klasifikace
ČSN 73 1001, resp. ČSN EN ISO 14688. Pro každou vrstvu pak byla stanovena
tabulková výpočtová únosnost, která má však za účel pouze lepší orientaci v
geotechnických vlastnostech zemin a nedá se bez příslušných úprav (vliv
podzemní vody, hloubky založení, rozměr základu atd.) použít pro posouzení
únosnosti základové půdy. Pro případné výkopové práce byla dále hodnocena
třída těžitelnosti jednotlivých vrstev, která vychází z klasifikace ČSN 73 3050.
Všechny tyto údaje jsou uvedeny v geologických profilech sondami na příloze 1
spolu se stručným petrografickým popisem.
Z každé provedené sondy byl odebrán jeden poloporušený vzorek
základové půdy, na těchto pěti vzorcích se v laboratoři mechaniky zemin
uskutečnily základní klasifikační rozbory. Výsledky daných zkoušek i použitá
metodika jsou předmětem samostatné kapitoly této zprávy i příslušných příloh.
Hladina podzemní vody byla zastižena při provádění vrtných prací pouze
v sondě V-3 ve formě malého průsaku. Po dovrtání se však voda vsákla a
nebylo tedy možné stanovit její ustálenou úroveň ani odebrat vzorek pro
stanovení agresivity vůči betonovým konstrukcím. Podzemní voda se v dané
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lokalitě bude nacházet hlouběji pod terénem a k jejímu nastoupání může dojít
pouze v době vydatnějších srážek a ve vlhčím období. Přesto by neměla
podzemní voda ovlivňovat způsob založení projektovaných objektů.
Po ukončení sondáže a vzorkovacích prací byla sonda VV-5 zapažena
perforovanou výstrojí PVC z důvodu uskutečnění vsakovací zkoušky. Zbylé
sondy byly sledovány, zda v nich nedojde k nastoupání hladiny podzemní vody
a po 24 hodinách byly zasypány vytěženým materiálem, aby nedošlo k úrazu
osob či zvířat na volně přístupné ploše dvora.
Samotná vsakovací zkouška byla provedena ve vrtu VV-5 ve dnech 22. a
23. 8. 2012. Průběh zkoušky je patrný z protokolu na příloze 2. Do zapaženého
vrtu byla nalita voda až po povrch terénu a průběžně byl odečítán její pokles.
Místa sondáže byla na místě průzkumu vytyčena podle dodané situace,
která tvoří přílohu 5 této zprávy. Z geodetického zaměření byly následně
stanoveny souřadnice jednotlivých sond v JTSK a globálních souřadnicích,
které jsou uvedeny společně s výškami terénu v místě jednotlivých sond v
následující tabulce.

JTSK (m)
sonda

globální souřadnice
severní
východní
šířka
délka

výška
terénu
(Bpv)

X

Y

V-1

1 159 852,7

597 085,9

49 12 15,1

16 37 16,9

221,6

V-2

1 159 849,2

597 063,8

49 12 15,3

16 37 17,9

221,3

V-3

1 159 813,4

597 074,4

49 12 16,4

16 37 17,2

221,4

V-4

1 159 826,0

597 101,1

49 12 15,9

16 37 16,0

221,5

VV-5

1 159 833,5

597 077,6

49 12 15,8

16 37 17,2

221,4

3. Geologické a hydrogeologické poměry
Lokalita průzkumu se nachází na severovýchodním okraji centra města
Brna, na jižním okraji městské části Černá Pole. Posuzované místo se nachází
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ve dvorním traktu bytových domů na ulici Merhautova, Ryšánkova a Slepá.
Plocha je zatravněná, z části využívaná jako hřiště. Terén je na posuzované
ploše vyrovnán do roviny, směrem k bytovým domům je seříznut a snížen na
úroveň komunikace. Z širšího hlediska je terén mírně svažitý směrem k
jihovýchodu.
Z hlediska geomorfologického členění ČR se jedná o okrsek Řečkovický
prolom, podcelek Řečkovicko-kuřimský prolom, které jsou součástí celku
Bobravská vrchovina a oblasti Brněnská vrchovina.
Geologické podloží předkvartérního stáří je na posuzované lokalitě
tvořeno téměř výhradně neogenními vysoce plastickými jíly, tzv. tégly. Tyto
zeminy, které řadíme dle ČSN 73 1001 do třídy F8-CH a dle ČSN EN ISO
14688 do třídy Cl, jsou na posuzované ploše uloženy hlouběji pod terénem.
Kvartérní sedimenty jsou na posuzované ploše zastoupeny ve spodní
poloze nesoudržnými ulehlými štěrkopísky. Z hlediska klasifikace se jedná o
třídu G3-GF, případně S3-SF, resp. saGr a grSa.
Štěrkopísky jsou na v místě průzkumu překryty mocnou vrstvou
přeplavených jílů a jílovitoprachovými zeminami, které řadíme dle ČSN 73 1001
do třídy F6-CL,CI a dle ČSN EN ISO 14688 spadají do třídy siCl. Převážně
nabývají tyto zeminy pevné konzistence, ojediněle také tuhé až pevné. Ve
svrchní poloze byly zastiženy ve všech sondách spraše a sprašové hlíny, které
můžeme zařadit do třídy F6-CL, CI (siCl), ale také F5-ML, MI (clSi a Si). Jejich
konzistence se pohybuje rovněž od tuhé až pevné po pevnou.
Povrchová vrstva je tvořena výhradně navážkou, jejíž mocnost bude na v
dané lokalitě proměnlivá. Maximální mocnost navážky byla zastižena v sondě
V-4, kde se pravděpodobně do 1,8 m nacházel původní cihelný základ.
Ustálená hladina podzemní voda nebyla zastižena v žádné z
provedených sond, tudíž se dá předpokládat, že podzemní voda nebude mít vliv
na základové konstrukce projektovaného objektu, ani na geotechnické
parametry základových půd.
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4. Laboratorní rozbory zemin
Z každé sondy byl odebrán jeden poloporušený vzorek zeminy. Tyto
vzorky byly předány do laboratoře mechaniky zemin, kde se uskutečnily
základní klasifikační rozbory pro možnost přesnějšího zatřídění podle kritérií
normy, než poskytuje makroskopický popis.
Na vzorcích, na kterých byl zaznamenán nezanedbatelný podíl
jemnozrnné frakce, se uskutečnil základní granulometrický rozbor kombinací
sítovací a hustoměrné metody. Pro vyhodnocení hustoměrné zkoušky bylo
nutné rovněž zjištění měrné hmotnosti pevných částic vzorků. U zbylých vzorků
postačil sítovací rozbor.
Všechny číselné výsledné hodnoty jsou uvedeny na příloze 3 v přehledu.
Křivky zrnitosti jsou vykresleny v semilogaritmickém tvaru na příloze 4.
Metodika laboratorních rozborů mechaniky zemin odpovídá požadavkům
platných norem ČSN 72 1010 až ČSN 72 1031 a ČSN CEN ISO/TS 17892.

5. Nálevová vsakovací zkouška
V provedeném vystrojeném vrtu VV-5 byla uskutečněna krátkodobá
vsakovací nálevová zkouška. Do zkušební sondy byla nalita voda a měřil se v
závislosti na čase pokles její hladiny. Průběh zkoušky je patrný z tabulky na
příloze 2. Na základě naměřených hodnot poklesu hladiny v závislosti na čase
byly vyčísleny následující hodnoty koeficientu vsaku:
Vrt VV-5

kv = 8,2.10-7 m/s až 1,1.10-6 m/s

Vsakovací zkouškou bylo zjištěno, že zeminy nacházející se na posuzované
ploše jsou omezeně použitelné pro vsakování. Celý profil vsakuje přibližně
stejně. Na posuzované ploše nebyla zastižena hladina podzemní vody, která by
ovlivňovala zasakování na posuzované ploše.
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6. Základové poměry a technický závěr
Ve smyslu článku 20 ČSN 73 1001, písmene a) jde na daném staveništi
o základové poměry jednoduché. Základové poměry se na posuzované ploše
výrazně nemění. V provedených sondách nebyla zastižena hladina podzemní
vody. Případné navážky nedosahují významných mocností a budou odstraněny
stavebními výkopy.
V daném případě nadstavby BD a výstavby podzemních garáží se jedná
ze statického hlediska o konstrukce náročné ve smyslu čl. 21, písmene b).
Z výše uvedených předpokladů vyplývá, že se jedná o druhou
geotechnickou kategorii podle čl. 24 písm. a) normy. Z tohoto důvodu se
doporučuje výpočet obou mezních stavů základových půd pro předpokládané
zatížení na základě smykových a přetvárných parametrů, které jsou uvedeny
pro příslušné typy půd v následujícím přehledu:
Petrogr. popis

Hlína jílovitopísčitá

Třída zákl. půd dle
-

ČSN 73 1001

F4-CS

-

ČSN EN ISO 14688

sasiCl

Konzistence

pevná

Tab.výp.únosnost Rdt

250 kPa

Objemová tíha

18,5 kNm-3

Úhel vnitřního tření
- totální

12 o

- efektivní

27 o

Koheze
- totální

75 kPa

- efektivní

30 kPa

Modul deformace Edef

10 MPa

Přev. součinitel ß

0,62

Opr. souč.přitížení m

0,2
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Petrogr. popis

Spraš, slabě provápněná (Hlína prachová,
středně plastická, slabě písčitá)

Třída zákl. půd dle
-

ČSN 73 1001

F5-ML,MI

-

ČSN EN ISO 14688

Si (clSi)

Konzistence

pevná

Tab.výp.únosnost Rdt

250 kPa

Objemová tíha

20,0 kNm-3

Úhel vnitřního tření
- totální

12 o

- efektivní

23 o

Koheze
- totální

75 kPa

- efektivní

30 kPa

Modul deformace Edef

9 MPa

Přev. součinitel ß

0,47

Opr. souč.přitížení m

0,2

Petrogr. popis

Hlína jílovitoprachová (jíl středně plastický)

Třída zákl. půd dle
-

ČSN 73 1001

F6-CL,CI

-

ČSN EN ISO 14688

siCl

Konzistence

pevná

Tab.výp.únosnost Rdt

200 kPa

Objemová tíha

21,0 kNm-3

Úhel vnitřního tření
- totální

10 o

- efektivní

21 o

Koheze
- totální

85 kPa

- efektivní

30 kPa

Modul deformace Edef

10 MPa

Přev. součinitel ß

0,47
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Opr. souč.přitížení m

0,2

Petrogr. popis

Spraš, slabě provápněná, středně plastická
(hlína jílovitoprachová)

Třída zákl. půd dle
-

ČSN 73 1001

F6-CI

-

ČSN EN ISO 14688

siCl

Konzistence

tuhá až pevná

Tab.výp.únosnost Rdt

150 kPa

Objemová tíha

21,0 kNm-3

Úhel vnitřního tření
- totální
- efektivní

2o
20 o

Koheze
- totální

65 kPa

- efektivní

16 kPa

Modul deformace Edef

6 MPa

Přev. součinitel ß

0,47

Opr. souč.přitížení m

0,2

Petrogr. popis

Písek se štěrkem, slabě zajílovaný

Třída zákl. půd dle
-

ČSN 73 1001

S3-S-F

-

ČSN EN ISO 14688

grSa

Ulehlost

ulehlý

Zvodnění

suchý

Tab.výp.únosnost Rdt

275 kPa

Objemová tíha

17,5 kNm-3

Úhel vnitřního tření
- efektivní

32 o

Koheze
- efektivní
Modul deformace Edef

0 kPa
22 MPa
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Přev. součinitel ß

0,74

Opr. souč.přitížení m

0,3

Petrogr. popis

Štěrk slabě zajílovaný, písčitý

Třída zákl. půd dle
-

ČSN 73 1001

G3-G-F

-

ČSN EN ISO 14688

saGr

Ulehlost

ulehlý

Zvodnění

suchý

Tab.výp.únosnost Rdt

450 kPa

Objemová tíha

19,0 kNm-3

Úhel vnitřního tření
36 o

- efektivní
Koheze
- efektivní

0 kPa

Modul deformace Edef

95 MPa

Přev. součinitel ß

0,83

Opr. souč.přitížení m

0,3

Posuzovanou lokalitu je možné hodnotit jako staveniště použitelné pro
projektovaný záměr výstavby. Základové poměry jsou homogenní pod celou
posuzovanou plochou. Doporučuji posoudit stávající základové konstrukce na
přitížení nadstavbou. V případě výrazného

přitížení je možné provést

podchycení na mikropiloty, které by byly založeny do vrstvy ulehlých a poměrně
mocných štěrkopísků. Objekt podzemních garáží je možné založit plošně na
pevné jílovitoprachové hlíny nebo je možné jej spustit níže na úroveň
štěrkopísku např. pomocí pilot nebo mikropilot.
Hladina podzemní vody se na posuzované ploše nachází hlouběji pod
terénem, pravděpodobně na úrovni neogenního jílového podloží a nebude tedy
ovlivňovat

základové

konstrukce

objektu

ani

geotechnické

parametry

základových půd. Z daného důvodu je lokalita použitelná i pro hlouběji založené
objekty. Mohou se zde však vyskytovat dočasné podpovrchové horizonty
podzemní vody, které se projeví především v obdobích významnějších srážek,
případně po tání sněhové pokrývky. Hlouběji zapuštěné podzemní konstrukce
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proto doporučuji zabezpečit obvodovou drenáží v úrovni základové spáry, která
by tyto vody zachytávala a odváděla mimo půdorys stavby.
Na posuzované ploše se budou nacházet nerovnoměrně rozmístěné
navážky. Uvažujeme-li s hlouběji založeným objektem, budou tyto navážky
odstraněny při provádění výkopových prací a nebudou dosahovat do takové
hloubky, aby ovlivňovaly způsob založení.
Dále je třeba upozornit na některé specifické vlastnosti spraší a částečně
i sprašových hlín. Jedná se o zeminy z velké části prosedavé, které jsou citlivé
na nadměrné zvýšení vlhkosti umělým svedením vody do jejich vápenné eolické
struktury. Je proto nutné zabezpečit důkladné utěsnění veškerých přípojek, ve
kterých je voda. V opačném případě by mohlo docházet k nerovnoměrnému
sedání objektu a v krajním případě i ke ztrátě funkčnosti objektu.
Stavební výkopy budou hloubeny převážně ve středně těžce až těžce
rozpojitelných zeminách třídy 3 a 4 podle klasifikace ČSN 73 3050.
Většina výkopů bude prováděna v navážkách a hlouběji v prachových
(spraších) až jílovitoprachových hlínách. Zajištění výkopu v navážkách je třeba
stanovit individuálně podle charakteru navážky, výkopy v prachových a
jílovitoprachových hlínách jsou poměrně stabilní a udrží krátkodobě i kolmé
stěny. Všechny hlubší výkopy je nutné z důvodu bezpečnosti zajistit pažením.
Základovou spáru by v daných podmínkách bylo vhodné navrhnout v
hloubce minimálně 1,1 m pod upraveným terénem, toho však bude vzhledem k
projektovanému záměru výstavby dodrženo.
Lokalita je jako celek stabilní a ve zjištěných geologických a základových
poměrech nehrozí pohyb zemního tělesa, který by mohl způsobit poruchy horní
nosné konstrukce.
Ze vsakovací nálevové zkoušky byl stanoven koeficient vsaku přibližně
8,2.10-7 až 1,1.10-6 m/s. Je tedy možné konstatovat, že zeminy nacházející se
na posuzované ploše jsou použitelné pro vsakování. Na posuzované ploše se
nenachází hladina podzemní vody, která by měla vliv na zasakování. Zeminy
vykazují v celém profilu přibližně stejné vsakovací podmínky, přesto je možné
uvažovat s mírně lepšími vsakovacími podmínkami u méně zajílované vrstvy
spraší.
Vsakováním vod do zemního prostředí nedojde k ovlivnění geologických
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a základových poměrů blízkých stavebních objektů v případě, že bude dodržen
odstup vsakovacího objektu od ostatních objektů ve smyslu přílohy „C“ ČSN 75
9010. Celková bilance vsakovaných vod zůstane zachována jako při
současném stavu.
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Geologický profil sondou V-1
Kóta terénu: 221,6 m
Hloubka Grafická
značka
(m)

Název akce: Brno - Merhautova 13/1-13/10 bytové domy
Měřítko 1 : 50

Datum: 21.8. 2012

Petrografický a geotechnický popis
základových půd

Klasifikace

ČSN 73 1001
EN ISO 14688

(kPa)

-

Těžitelnost

ČSN 73 3050

Navážka - hlína, úlomky cihel

Y
(Mg)

Spraš, slabě provápněná, světle hnědá, pevná

F5-ML
(Si)

250

3

Hlína jílovitoprachová, středně plastická, světle
hnědá, pevná

F6-CI
(siCl)

200

3

Dtto, nízce plastická

F6-CL
(siCl)

200

3

Dtto, středně plastická

F6-CI
(siCl)

200

3

Jíl středně plastický, hnědý, pevný

F6-CI
(siCl)

200

3

0,7
1,2

Rdt

3

4,0

6,5

7,2

10,8
Hladina podzemní vody - navrtaná:

-

- ustálená:

-

Vrtná souprava - profil: UVS 15, profil 137, jádrově, spirál.
Zpracovatel: Ing. Hana Balunová
Kontroloval: Ing. Dan Balun

Zak. číslo: 12166

Příloha: 1/1/1

Geologický profil sondou V-1 - pokračování

Měřítko 1 : 50

Kóta terénu: 221,6 m
Hloubka Grafická
značka
(m)

Název akce: Brno - Merhautova 13/1-13/10 bytové domy

Petrografický a geotechnický popis
základových půd

Datum: 21.8. 2012
Klasifikace

ČSN 73 1001

Rdt

(kPa)

Těžitelnost

ČSN 73 3050

10,8

Jíl středně plastický, hnědý, pevný

F6-CI
(siCl)

200

3

Štěrk slabě zajílovaný, písčitý, ulehlý, suchý,
hnědý

G3-GF
(saGr)

450

4

13,7

16,0

Hladina podzemní vody - navrtaná:

-

- ustálená:

-

Vrtná souprava - profil: UVS 15, profil 137, jádrově, spirál.
Zpracovatel: Ing. Hana Balunová
Kontroloval: Ing. Dan Balun

Zak. číslo: 12166

Příloha: 1/1/2

Geologický profil sondou V-2
Kóta terénu: 221,3 m
Hloubka Grafická
značka
(m)
0,4

Název akce: Brno - Merhautova 13/1-13/10 bytové domy
Měřítko 1 : 50

Datum: 22.8. 2012

Petrografický a geotechnický popis
základových půd

Klasifikace

ČSN 73 1001
EN ISO 14688

Rdt

(kPa)

-

Těžitelnost

ČSN 73 3050

Navážka - hlína, úlomky cihel, písek

Y
(Mg)

3

Hlína prachová, středně plastická, slabě písčitá,
hnědá, pevná

F5-MI
(clSi)

250

3

Spraš, slabě provápněná, středně plastická,
světle hnědá, pevná

F6-CI
(siCl)

200

4

Dtto, nízce plastická

F6-CL
(siCl)

200

4

Dtto, středně plastická, tuhá až pevná

F6-CI
(siCl)

150

3

Hlína jílovitoprachová, středně plastická, světle
hnědá, pevná

F6-CI
(siCl)

200

4

2,2

4,4

6,4

9,1

10,8
Hladina podzemní vody - navrtaná:

-

- ustálená:

-

Vrtná souprava - profil: UVS 15, profil 137, jádrově, spirál.
Zpracovatel: Ing. Hana Balunová
Kontroloval: Ing. Dan Balun

Zak. číslo: 12166

Příloha: 1/2/1

Geologický profil sondou V-2 - pokračování

Měřítko 1 : 50

Kóta terénu: 221,3 m
Hloubka Grafická
značka
(m)

Název akce: Brno - Merhautova 13/1-13/10 bytové domy

Petrografický a geotechnický popis
základových půd

Datum: 22.8. 2012
Klasifikace

ČSN 73 1001

Rdt

(kPa)

Těžitelnost

ČSN 73 3050

10,8
Hlína jílovitoprachová, středně plastická, světle
hnědá, pevná

F6-CI
(siCl)

200

4

12,0

Hladina podzemní vody - navrtaná:

-

- ustálená:

-

Vrtná souprava - profil: UVS 15, profil 137, jádrově, spirál.
Zpracovatel: Ing. Hana Balunová
Kontroloval: Ing. Dan Balun

Zak. číslo: 12166

Příloha: 1/2/2

Geologický profil sondou V-3
Kóta terénu: 221,4 m
Hloubka Grafická
značka
(m)

Název akce: Brno - Merhautova 13/1-13/10 bytové domy
Měřítko 1 : 50

Datum: 21.8. 2012

Petrografický a geotechnický popis
základových půd

Klasifikace

ČSN 73 1001
EN ISO 14688

Rdt

(kPa)

ČSN 73 3050

Navážka - hlína, cihly

Y
(Mg)

Hlína jílovitopísčitá, světle hnědá, pevná

F4-CS
(sasiCl)

250

4

Spraš, slabě provápněná, světle hnědá, pevná

F5-ML
(clSi)

250

3

Hlína jílovitoprachová, středně plastická, hnědá,
pevná

F6-CI
(siCl)

200

4

0,7

-

Těžitelnost

3

1,6

5,6

10,8
Hladina podzemní vody - navrtaná:

15,0 m

- ustálená:

-

Vrtná souprava - profil: UVS 15, profil 137, jádrově, spirál.
Zpracovatel: Ing. Hana Balunová
Kontroloval: Ing. Dan Balun

Zak. číslo: 12166

Příloha: 1/3/1

Geologický profil sondou V-3 - pokračování

Měřítko 1 : 50

Kóta terénu: 221,4 m
Hloubka Grafická
značka
(m)
10,8
11,5

Název akce: Brno - Merhautova 13/1-13/10 bytové domy
Datum: 21.8. 2012

Petrografický a geotechnický popis
základových půd

Klasifikace

ČSN 73 1001

Rdt

(kPa)

Těžitelnost

ČSN 73 3050

Hlína jílovitoprachová, středně plastická, hnědá,
pevná

F6-CI
(siCl)

200

4

Dtto, tuhá až pevná

F6-CI
(siCl)

150

3

Štěrk slabě zajílovaný, písčitý, ulehlý, suchý,
hnědý

G3-GF
(saGr)

450

4

Písek se štěrkem, slabě zajílovaný, ulehlý, suchý,
hnědý

S3-SF
(grSa)

275

3

Štěrk slabě zajílovaný, písčitý, ulehlý, suchý,
hnědý

G3-GF
(saGr)

450

4

13,0

15,0
15,6
16,0

Hladina podzemní vody - navrtaná:

15,0 m

- ustálená:

-

Vrtná souprava - profil: UVS 15, profil 137, jádrově, spirál.
Zpracovatel: Ing. Hana Balunová
Kontroloval: Ing. Dan Balun

Zak. číslo: 12166

Příloha: 1/3/2

Geologický profil sondou V-4
Kóta terénu: 221,5 m
Hloubka Grafická
značka
(m)
0,3

Název akce: Brno - Merhautova 13/1-13/10 bytové domy
Měřítko 1 : 50

Datum: 22.8. 2012

Petrografický a geotechnický popis
základových půd

Klasifikace

ČSN 73 1001
EN ISO 14688

Rdt

(kPa)

Těžitelnost

ČSN 73 3050

Navážka - hlína

Y
(Mg)

-

3

Cihly (cihelný základ)

Y
(Mg)

-

4

Spraš, slabě provápněná, nízce plastická,
světle hnědá, pevná

F5-MI
(clSi)

250

3

Hlína jílovitoprachová, hnědá, pevná

F6-CI
(siCl)

200

4

Dtto, tuhá až pevná

F6-CI
(siCl)

150

3

Dtto, pevná

F6-CI
(siCl)

200

4

1,8

4,8

7,5

9,5

10,8
Hladina podzemní vody - navrtaná:

-

- ustálená:

-

Vrtná souprava - profil: UVS 15, profil 137, jádrově, spirál.
Zpracovatel: Ing. Hana Balunová
Kontroloval: Ing. Dan Balun

Zak. číslo: 12166

Příloha: 1/4/1

Geologický profil sondou V-4 - pokračování

Měřítko 1 : 50

Kóta terénu: 221,5 m
Hloubka Grafická
značka
(m)

Název akce: Brno - Merhautova 13/1-13/10 bytové domy

Petrografický a geotechnický popis
základových půd

Datum: 22.8. 2012
Klasifikace

ČSN 73 1001

Rdt

(kPa)

Těžitelnost

ČSN 73 3050

10,8
Hlína jílovitoprachová, středně plastická,
hnědá, pevná

F6-CI
(siCl)

200

4

12,0

Hladina podzemní vody - navrtaná:

-

- ustálená:

-

Vrtná souprava - profil: UVS 15, profil 137, jádrově, spirál.
Zpracovatel: Ing. Hana Balunová
Kontroloval: Ing. Dan Balun

Zak. číslo: 12166

Příloha: 1/4/2

Geologický profil sondou VV-5
Kóta terénu: 221,4 m
Hloubka Grafická
značka
(m)
0,3
0,9

Název akce: Brno - Merhautova 13/1-13/10 bytové domy
Měřítko 1 : 50

Datum: 22.8. 2012

Petrografický a geotechnický popis
základových půd

Klasifikace

ČSN 73 1001
EN ISO 14688

Rdt

(kPa)

-

Těžitelnost

ČSN 73 3050

Navážka - hlína, úlomky cihel

Y
(Mg)

3

Hlína prachová, středně plastická, tmavě hnědá,
pevná

F5-MI
(clSi)

250

3

Hlína jílovitoprachová, provápněná, světle hnědá,
pevná

F6-CI
(siCl)

200

4

Spraš, slabě provápněná, nízce plastická,
světle hnědá, pevná

F6-CL
(siCl)

200

4

Hlína jílovitoprachová, středně plastická, světle
hnědá, pevná

F6-CI
(siCl)

200

4

3,1

5,7

8,0

Hladina podzemní vody - navrtaná:

-

- ustálená:

-

Vrtná souprava - profil: UVS 15, profil 137, jádrově, spirál.
Zpracovatel: Ing. Hana Balunová
Kontroloval: Ing. Dan Balun

Zak. číslo: 12166

Příloha: 1/5

Vsakovací zkouška
Název akce:

Brno - Merhautova 13/1-13/10 - bytové domy

Datum:

22.8.2012

Měř. objekt:

VV-5

Datum

Čas

Hladina (m)

22.8.

10:37

0,32

10:42

0,34

10:50

0,37

11:12

0,52

11:29

0,70

11:52

0,95

12:27

1,25

12:43

1,35

15:58

4,01

9:08

7,00

16:11

7,05

23.8.

Příloha 2

Výsledky laboratorních rozborů zemin
Lokalita

Brno - Merhautova 13/1-13/10 - bytové domy

Dodavatel

Balun, Kainarova 54, 616 00, BRNO

Odběratel

Atelier DPK, s.r.o.

Datum
Číslo zak.

srpen 2012
12166

Číslo sondy
Hloubka odběru

m

Číslo vzorku

V-1

V-2

V-3

V-4

VV-5

14,5 - 15,5

8,4 - 8,7

15,1 - 15,5

5,6 - 5,9

5,0 - 5,3

1

2

3

4

5

PP

PP

PP

PP

PP

kg.m -3

-

2674

-

2698

2671

%

-

16,3

-

17,2

10,1

- tekutosti

%

-

37,2

-

44,7

32,7

- plasticity

%

-

16,0

-

22,8

15,1

Index plasticity

%

Druh vzorku
Měrná hmotnost
Vlhkost v přir. stavu
Vlhkost na mezi

-

21,2

-

21,9

17,6

-

0,99

-

1,26

1,28

- dle ČSN 73 1001

-

-

pevná

pevná

- dle ČSN EN ISO 14688

-

tuhá-pevná
pevnávelmi pevná
F6-CI
siCl

S3-SF
grSa

Index konzistence
Konzistence

-

velmi pevnávelmi pevná

Zatřídění
- dle ČSN 73 1001
- dle ČSN EN ISO 14688

G3-GF
saGr

F6-CI
siCl

F6-CL
siCl

Příloha 3

ZRNITOST

Název akce
Brno - Merhautova 13/1-13/10 - bytové domy
Brno - Merhautova 13/1-13/10 - bytové domy

JÍL

100

PRACH

Zak. číslo
12166
12166

jemný

Sonda
V-1
V-2

Hloubka (m)
14,5 - 15,5
8,4 - 8,7

PÍSEK
střední

Označení

hrubý

ŠTĚRK
střední

drobný

hrubý

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,001 0,002 0,003 0,005

0,01

0,02 0,03 0,05

0,1

0,2 0,3

0,5

1

Ekvivalentní průměr zrn [mm]

2

3

5

10

20

30

50

100

ZRNITOST

Název akce
Brno - Merhautova 13/1-13/10 - bytové domy
Brno - Merhautova 13/1-13/10 - bytové domy
Brno - Merhautova 13/1-13/10 - bytové domy

JÍL

100

PRACH

Zak. číslo
12166
12166
12166

jemný

Sonda
V-3
V-4
VV-5

Hloubka (m)
15,1 - 15,5
5,6 - 5,9
5,0 - 5,3

PÍSEK
střední

Označení

hrubý

ŠTĚRK
střední

drobný

hrubý

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,001 0,002 0,003 0,005

0,01

0,02 0,03 0,05

0,1

0,2 0,3

0,5

1

Ekvivalentní průměr zrn [mm]

2

3

5

10

20

30

50

100

V-3

V-4
VV-5

V-2
V-1

SITUACE SOND M 1:500
Akce: Brno - Merhautova 13/1-13/10 - bytové domy
Zak.č.: 12166

Příloha 5

Vrt - základní informace
Stát
Česká republika
česky
Jazyk
Název databáze
GDO
ID
442791
Původní název
J-3
Zkrácený název
J-3
Rok vzniku objektu
1979
Česká geologická služba - Geofond
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
8
Primární dokumentace
GF P027154
Souřadnice X - JTSK [m]
1159775
597110
Souřadnice Y - JTSK [m]
Způsob zaměření X,Y
odečteno z mapy
Výškový systém
Balt po vyrovnání
232
Nadmořská výška - souřadnice Z
Inklinometrie (Y/N)
N
inženýrsko-geologický
Účel
Hydrogeologické údaje (Y/N)
N
Hloubka hladiny podzemní vody [m] 3.60
Druh hladiny podzemní vody
ustálená
Karotáž (Y/N)
N
Provedené zkoušky
geotechnické rozbory - zkoušky zrnitosti
Hmotná dokumentace (Y/N)
N
Druh objektu
vrt svislý
Geologický profil (Y/N)
Y
Organizace provádějící
GPO, závod Brno
Organizace blokující
Blokováno do
Vrt - geologický profil
Hloubka
Stratigrafie
Popis
(m)
0 - 3.70 Kvartér
navážka
3.70 - 8 Kvartér
hlína jílovitý tuhý světlá hnědá

ARCHIVNÍ SONDA
Akce: Brno - Merhautova 13/1-13/10 - bytové domy
Zak.č.: 12166

Příloha 6/1

Vrt - základní informace
Stát
Česká republika
česky
Jazyk
Název databáze
GDO
ID
439804
Původní název
J-2
Zkrácený název
J-2
Rok vzniku objektu
1979
Česká geologická služba - Geofond
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
12
Primární dokumentace
GF P028638
1159953
Souřadnice X - JTSK [m]
Souřadnice Y - JTSK [m]
597009
odečteno z mapy
Způsob zaměření X,Y
Výškový systém
odečteno z mapy
217
Nadmořská výška - souřadnice Z
Inklinometrie (Y/N)
N
inženýrsko-geologický
Účel
Hydrogeologické údaje (Y/N)
N
Hloubka hladiny podzemní vody [m]
Druh hladiny podzemní vody
suchý vrt
Karotáž (Y/N)
N
Provedené zkoušky
geotechnické rozbory
Hmotná dokumentace (Y/N)
N
Druh objektu
vrt svislý
Geologický profil (Y/N)
Y
Organizace provádějící
GPO, závod Brno
Organizace blokující
Blokováno do
Vrt - geologický profil
Hloubka
Stratigrafie
Popis
(m)
0 - 4.80
Kvartér
navážka
4.80 - 11.60 Kvartér
hlína sprašový pevný světlá hnědá
11.60 - 12 Kvartér
hlína písčitý tvrdý světlá hnědá

ARCHIVNÍ SONDA
Akce: Brno - Merhautova 13/1-13/10 - bytové domy
Zak.č.: 12166

Příloha 6/2

J-3

J-2

SITUACE ARCHIVNÍCH SOND
Akce: Brno - Merhautova 13/1-13/10 - bytové domy
Zak.č.: 12166

Příloha 7

PŘÍLOHA 5
(DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM)

TECHNICKÁ ZPRÁVA
„ Dendrologický průzkum – k.ú. Černá Pole, ul. Merhautova
bytový dům na parcele č. 2412/1 “

1.1 Metodika
V rámci této akce byl proveden dendrologický průzkum stávajících dřevin na základě
Metodiky ČÚOP Praha - Ohodnocování dřevin. Finanční ohodnocení dřevin je prováděno
pouze u stromů s obvodem kmene nad 80 cm, popř. u souvislého keřového porostu nad 40
m2. (viz Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/92 § 8 a jeho novela ze dne 1.12.2009).
U sledovaných dřevin byly zjišťovány : obvod a průměr kmene ve výčetní výšce,
poloměr koruny, výška koruny dřeviny a celkový, resp.zdravotní stav. U keřů byla zjišťována
plocha a výška porostu.
1.2 Zhodnocení porostů
Inventarizované dřeviny se nacházejí ve vnitrobloku obytného domu na ul.
Merhautově č.o. 13 a-13f a na plochách vně tohoto obytného bloku.
Vnitroblok má centrální rovinatou zelenou plochu. Tato plocha je vysvahována
směrem k obvodové obslužné komunikaci. Na centrální ploše se nachází velké množství
vzrostlých jehličnatých a listnatých stromů. Stromové patro je doplněno na rovině a na
svazích výsadbou solitérních listnatých i jehličnatých keřů, popřípadě skupinovými
výsadbami keřů.
Vzrostlé stromy jsou minimálně udržovány, koruny solitérních stromů i stromů
v hustším zápoji korun jsou prosychající, v korunách se objevují suché pahýly. Na některých
kmenech se objevují drobnější poranění. Jinak jsou stromy v relativně dobrém zdravotním
stavu bez známek onemocnění či mechanického poškození. V rámci revitalizace obytného
bloku by měly být provedeny i zdravotní zásahy na hodnocených dřevinách.
Na plochách vně obytného domu se nachází rovněž velké množství vzrostlých
jehličnatých a listnatých stromů. Stromové patro je doplněno výsadbou solitérních listnatých i
jehličnatých keřů, popřípadě skupinovými výsadbami keřů.
Stromy na těchto plochách jsou v obdobném zdravotním stavu jako uvnitř vnitrobloku.
Většina jehličnatých i listnatých stromů mají prosychající koruny. Pajasany - inv. č. 97 -99
mají výrazně prosychající koruny vlivem těsného zápoje.
V rámci revitalizace obytného bloku by měly být provedeny i zdravotní zásahy na
hodnocených dřevinách.
Hodnocené dřeviny plní významnou mikroklimatickou, hygienickou, opticko-izolační a
estetickou funkci v tomto obytném prostoru.
(Seznam hodnocených dřevin -viz protokol dendrologického průzkumu -tabulková část)
V Brně dne 3.8.2012

Ing.Dagmar Hawerlandová

1 Betula pendula
2 Prunus cerasifera

bříza bílá
myrobalán

154
93

49
30

5,5
5

3,5
1,3

18
7

2
0

2 20% proschlá koruna
0

3 Prunus cerasifera

myrobalán

62; 60; 70; 67

20; 19; 22;21

4,5

2

8

2

138
119

44
38

3
2,5

19
24
15
14
17
23
21
30
7
26
42
35
20

9
7
2,3
5
6
19
10
8
11
10
10
10
4
9
14
13
9
1,5

2
0

59
75
48
45
54
71
67
93
22
82
132
111
62

4
5,5
1,5
4m2
2
3
2,5
1,5
2
2,5
2,5
3
0,5
3,5
3
4
2
16m2

2 4-kmen, zhojené rány, 20% proschlá koruna
zhojené rány,10% proschlá koruna, na
2 kmeni mrazová trhlina
0
keř
keř
2 mírně proschlá, řidká koruna
1 mírně proschlá koruna
1 mírně proschlá koruna
1 mírně proschlá koruna
1 mírně proschlá koruna
1 mírně proschlá koruna
1 mírně proschlá koruna
1 mírně proschlá koruna
keř
1 mírně proschlá koruna
2 30% proschlá koruna
1 koruna zasahuje do domu
2 jednostraně větvený
porost keřů

29
30

9
10

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Malus
Prunus cerasifera
Forsythia x intermedia
Philadelphus coronarius
Pinus silvestris
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Juniperus chinensis
Picea abies
Picea pungens
Prunus padus
Picea abies
Ribes alpinum
Spiraea x vanhouttei
Prunus domestica
Chamaecyparis lawsoniana
Juniperus sp.
Cotoneaster sp.
Juniperus sp.
Cotoneaster divaricatus
Cotoneaster divaricatus
Cotoneaster sp.
Mahonia aquifolium
Cotoneaster sp.
Picea abies
Chamaecyparis lawsoniana
Chamaecyparis lawsoniana

jabloň
myrobalán
zlatice prostřední
pustoryl obecný
borovice lesní
bříza bílá
bříza bílá
bříza bílá
smrk obecný
smrk obecný
smrk obecný
smrk obecný
jalovec čínský
smrk obecný
smrk pichlavý
střemcha evropská
smrk obecný
meruzalka alpská
tavolník van Houtteův
švestka domácí
cypřišek Lawsonův
jalovec
skalník
jalovec
skalník rozkladitý
skalník rozkladitý
skalník
mahonie cesmínolistá
skalník
smrk obecný
cypřišek Lawsonův
cypřišek Lawsonův

16
20
15

5
6
5

1,5
1
1m2
1m2
1m2
1m2
1m2
4m2
10m2
0,5
0,5
0,5

2,5
1,5
2,5
3,5
0,5
1,5
1,5
1,3
0,3
1,5
4
1,3
2

0,5
0
0
0

2,5
0
0

2
2,5
0,5
0,5
2,3
0,6
0,6
0,8
0,5
2,5
1,8
1,7

2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

2
1

1
1
1

2 poraněný kmen
1
keř-50% proschlá koruna
keř
keř
keř
keř
porost keřů
vzrůstný keř
1 mírně proschlá koruna
1 mírně proschlá koruna
1 mírně proschlá koruna

Ekologická hodnota
dřevin-obvod
kmene nad 80 cm

Poznámka

fyziologická vitalta

zdravotní stav

Výška koruny m

Výška kmene m

Polom.koruny m,
plocha porostu m2

Prům.kmene cm

Obvod kmene cm

Druh

Inv.č.

Protokol dendrologického průzkumu
k.ú. Černá Pole, ul. Merhautova-bytový dům na parcele č. 2412/1

65 377,00 Kč
44 589,00 Kč

56 666,00 Kč
59 663,00 Kč

42 359,00 Kč
31 816,00 Kč
70 280,00 Kč
52 021,00 Kč

49
50
51
52

Cotoneaster divaricatus
Cotoneaster divaricatus
Cotoneaster divaricatus
Cotoneaster divaricatus
Juniperus chinensis
Prunus laurocerasus
Syringa vulgaris
Spiraea x vanhouttei
Hedera helix
Cotoneaster divaricatus
Rosa canina
Ailanthus altissima
Sambucus nigra
Spiraea x vanhouttei
Picea abies
Pinus silvestris
Rosa-čajohybridy
Mahonia aquifolium
Rosa-čajohybridy
Picea abies
Prunus sp.
Ailanthus altissima
Forsythia x intermedia

skalník rozkladitý
skalník rozkladitý
skalník rozkladitý
skalník rozkladitý
jalovec čínský
bobkovišeň lékařská
šeřík obecný
tavolník van Houtteův
břečťan obecný
skalník rozkladitý
růže šípková
pajasan žlaznatý
bez černý
tavolník van Houtteův
smrk obecný
borovice lesní
růže
mahonie cesmínolistá
růže
smrk obecný
slivoň
pajasan žlaznatý
zlatice prostřední

53
54
55
56
57
58
59

Picea pungens
Forsythia x intermedia
Sambucus nigra
Rosa-čajohybridy
Buxus sempervirens
Buxus sempervirens
Ulmus carpinifolia

smrk pichlavý
zlatice prostřední
bez černý
růže
zimostráz obecný
zimostráz obecný
jilm habrolistý

60
61
62
63
64

Ulmus carpinifolia
Syringa vulgaris
Abies alba
Syringa vulgaris
Spiraea x vanhouttei

jilm habrolistý
šeřík obecný
jedle bílá
šeřík obecný
tavolník van Houtteův

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48

8,5m2
1m2
1m2
8m2
23m2
8m2
7,5m2
3m2
12m2
15m2

57
53

18
17

47

15

12

4

82

1m2
2,2
2
7m2
4m2

1,8

2,2
4m2
1
2m2

2,5

26

3
6m2
3m2
1m2
2m2
3,5m2
1m2

180; 115

57; 37

44

14

5
6m2
2
8m2
4m2

1,6
12
4,5
1,2-1,8
1,6

2
2

8
3
4
1,6

2

2

12
3,5
1,8
1,3
1,2
1,2
1,5

1

3

15
1,8
5
3
2,5

1

0

1,5

Ekologická hodnota
dřevin-obvod
kmene nad 80 cm

keř
keř
keř
keř
polámané, uschlé větve
keř
keř
keř
porost na zdi
zapojený porost keřů

1,5
2
2
1
2,2
2,5
7
1,3

2,2
4

Poznámka

fyziologická vitalta

zdravotní stav

Výška koruny m

Výška kmene m

Polom.koruny m,
plocha porostu m2

Prům.kmene cm

Obvod kmene cm

Druh

Inv.č.

Protokol dendrologického průzkumu
k.ú. Černá Pole, ul. Merhautova-bytový dům na parcele č. 2412/1

1

keř
2 30% proschlá koruna
3 30% proschlá koruna, uřezaný vrchol
skupina keřů
porost keřů
2 30% proschlá koruna
keř
mladý stromek -nálet
keř
mírně nepravidelná koruna, 10% proschlá
1 koruna, kmen nahnutý
vzrůstný keř
keř
keř
keř-upravovaný tvarovacím řezem
keř-upravovaný tvarovacím řezem
nálet
2kmen, 30% proschlá koruna, vrůstá do
1 oplocení
pás keřů
1 mírně proschlá uvnitř koruny
vzrůstný keř
keř

44 932,00 Kč

101 274,00 Kč

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Lonicera maackii
Thuja occidentalis
Spiraea x vanhouttei
Ribes alpinum
Sambucus nigra
Syringa vulgaris
Lonicera tatarica
Cotoneaster divaricatus
Mahonia aquifolium
Yucca filamentosa
Cotoneaster divaricatus
Cotoneaster divaricatus
Forsythia x intermedia
Mahonia aquifolium
Cotoneaster divaricatus
Abies concolor
Forsythia x intermedia
Picea pungens
Rosa-čajohybridy
Cotoneaster divaricatus
Abies concolor
Forsythia x intermedia
Taxus cuspidata
Taxus cuspidata
Cotoneaster divaricatus
Rosa-čajohybridy
Picea pungens
Pinus strobus
Picea pungens
Taxus cuspidata
Picea pungens
Berberis julianae
Berberis julianae
Viburnum rhytidophyllum
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima

zerav západní
tavolník van Houtteův
meruzalka alpská
bez černý
šeřík obecný
zimolez tatarský
skalník rozkladitý
mahonie cesmínolistá
juka
skalník rozkladitý
skalník rozkladitý
zlatice prostřední
mahonie cesmínolistá
skalník rozkladitý
jedle stejnobarvá
zlatice prostřední
smrk pichlavý
růže
skalník rozkladitý
jedle stejnobarvá
zlatice prostřední
tis japonský
tis japonský
skalník rozkladitý
růže
smrk pichlavý
borovice vejmutovka
smrk pichlavý
tis japonský
smrk pichlavý
dřišťál Juliin
dřišťál Juliin
kalina vrásčitolistá
pajasan žlaznatý
pajasan žlaznatý
pajasan žlaznatý

53

17

82

26

50

16

88

28

50
82
50

16
26
16

41

13

100
88
135

32
28
43

7m2
2
1m2
1m2
1m2
3m2

1

4
7
1,8
1
2
2

1m2
3m2

1
1,5

2m2
1m2
2m2
3m2
1m2
2
4m2
1,8
2m2
6m2
1,8
4m2
3m2
3m3
1,5m2
6,5m2
1,6
2
1,7
3m2
1,4
1m2
1m2
16m2
2,5
2
5

1,6
1,3
1,8
1
1,3
12
2
6,5
2,2
2
7
2
1,6
2,6
0,7
1
7
10
6
1,6
5,8
0,8
0,8
4
14
13
14

0
0

0

0
0,5
0
0

3
3
3

1

Ekologická hodnota
dřevin-obvod
kmene nad 80 cm

Poznámka

fyziologická vitalta

zdravotní stav

Výška koruny m

Výška kmene m

Polom.koruny m,
plocha porostu m2

Prům.kmene cm

Obvod kmene cm

Druh

Inv.č.

Protokol dendrologického průzkumu
k.ú. Černá Pole, ul. Merhautova-bytový dům na parcele č. 2412/1

keř
1 sloupovitý stromek
keř
keř
keř
keř
keř
keř

1
0

1

1
1
0
1

1
3
1

keř
keř
keř
keř
keř
1 mírně prosychá od kmene
keř
0
keř
keř
1 mírně proschlá od kmene
keř
keř-upravovaný tvarovacím řezem
keř-upravovaný tvarovacím řezem
keř
10 ks-skupina keřů
1 prosychá od kmene
1 10% prochlá koruna
1 mírně proschlá koruna
keř-upravovaný tvarovacím řezem
1 prosychá od kmene
keř
keř
vzrůstný keř
2 30% proschlá koruna, v zápoji
3 50% proschlá koruna, v zápoji
2 30% proschlá koruna, v zápoji

31 816,00 Kč

22 693,00 Kč

31 816,00 Kč

38 516,00 Kč
11 435,00 Kč
55 069,00 Kč

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Rosa-čajohybridy
Lonicera maackii
Mahonia aquifolium
Spiraea x vanhouttei
Syringa vulgaris
Salix x erythroflexuosa
Viburnum rhytidophyllum
Cotoneaster divaricatus
Rosa-čajohybridy
Salix alba "Tristis"

růže
mahonie cesmínolistá
tavolník van Houtteův
šeřík obecný
vrba červenokřivolaká
kalina vrásčitolistá
skalník rozkladitý
růže
vrba bílá

13

85

4

27

Legenda barev:
stromy s obvodem kmene nad 80 cm
(v případě návrhu kácení je třeba podat žádost)

Legenda stavu stromů:
Zdravotní stav:
0
výborný
1
dobrý
2
zhoršený
3
výrazně zhoršený
4
silně narušený
5
havarijní

Fyziologická vitalita:
0
výborná
1
mírně narušená
2
zřetelně narušená
3
výrazně snížená
4
zbytková vitalita
5
odumřelý strom

1m2
4m2
1m2
29m2
4m2
1,3
9m2
2m2
3,5

1
2,5
0,7
1,6
2,2
2,2
4
0,7
0

7

Ekologická hodnota
dřevin-obvod
kmene nad 80 cm

Poznámka

fyziologická vitalta

zdravotní stav

Výška koruny m

Výška kmene m

Polom.koruny m,
plocha porostu m2

Prům.kmene cm

Obvod kmene cm

Druh

Inv.č.

Protokol dendrologického průzkumu
k.ú. Černá Pole, ul. Merhautova-bytový dům na parcele č. 2412/1

keř
keř
keř
pás keřů
keř
0

1
vzrůstný keř
keř
3 ks keře

0

1

34 311,00 Kč

PŘÍLOHA 6
(DOKLADY)

