A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. ZETOR TRACTORS a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl B, vložka 4126
2. IČ: 269 21 782
3. Trnkova 111, 628 00, Brno
4. Martin Blaškovič, předseda představenstva
Marián Lipovský, člen představenstva
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Logistické centrum – ZETOR TRACTORS, a.s.
Zařazení dle přílohy č. 1 v bodu 10.6
2. Kapacita (rozsah) záměru
Výstavba skladové haly o ploše 8900m2 a výšce 11,15 m.
Hala bude vybudována na místě stávající výrobní haly o ploše cca.
21700m2, která bude odstraněna na základě samostatného řízení.
K objektu budou náležet zpevněné plochy sloužící k přístupu do
objektu, nakládání a vykládání zboží o celkové ploše 7100m2.
Zbývající plochy budou převážně zatravněny a vysázeny stromy.
Stávající obslužné komunikace v dotčené části areálu budou opraveny.
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Trnkova 111, 628 00 Brno, k.ú. Líšeň 612405
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jedná se o výstavbu skladového objektu pro účely výrobního areálu
společnosti ZETOR TRACTORS, a.s. Možnost kumulace s jinými záměry
není známa.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí)
pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Záměrem pro výstavbu skladové haly je zvýšení efektivity, variability a
snížení ekonomické náročnosti výroby traktorů.
V Areálu dojde k úbytku výroby (lisovny, svařovny, lakovny, apod.)
některých komponent a celků pro výrobu traktorů. Jedná se zejména o
výrobu kabin pro traktory postupně od základních prvků až po celek.
Tyto díly budou vyráběny mimo areál a budou dováženy již hotové. Ve
skladovém objektu budou následně uskladněny a dle plánu výroby
expedovány do montážní haly. Tímto dojde k úbytku zatížení životního
prostředí samotnou výrobou, ale také produkcí odpadů spojených s
výrobou. Veškeré odpady plynoucí ze z provozu skladu budou tvořeny
vratnými obaly, a recyklovatelnými odpady, které budou odváženy
k dalšímu zpracování (papírové obaly, plasty, dřevěné odpady, apod.).
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Stávající výrobní hala bude odstraněna v samostatném řízení.
Novou skladovou halu bude tvořit železobetonový montovaný
prefabrikovaný skelet uložený na pilotových základových konstrukcích.
Skelet bude následně opláštěný sendvičovými panely s izolací
z minerální vlny. Střešní konstrukce bude tvořena VSŽ plechy s izolací
minerální vlnou a hydroizolací pásy z PVC. Podlahové konstrukce
budou tvořeny drátkobetonem. Administrativní část (kanceláře,
jednací místnost a sanitární zařízení) budou orientovány ve východní
části objektu. Obvodový plášť administrativní části bude tvořen zdivem
z tvárnic a opatřený bude kontaktním zateplovacím systémem.
Vytápění objektu bude zajišťováno prostřednictvím horkovodu, který
v současné době vytápí stávající výrobní haly. Osvětlení skladových
prostor i administrativní části bude zajištěno denním i umělým
osvětlením. Umělé osvětlení bude ve skladové části řízeno na základě
intenzity denního osvětlení, což. Výrazně sníží náklady na provoz
umělého osvětlení.
V prostorech se žádné zásadní technologie nebudou nacházet. Provoz
pro nakládání zboží od reálů a rozvoz do montážní haly bude zajišťován
elektrickými vysokozdvižnými vozíky. Větrání bude řešeno přirozeně a
v případě skladových prostor a místností sanitárního vybaveno bude
nucené s ohledem na hygienické požadavky.
Příjezdová komunikace do areálu pro nákladní dopravu a zásobování
je stávající a to po ulici Trnkova a dále ulicí Zaoralovou.
Skladový objekt bude zásobován kamionovou dopravou. Vzhledem
k omezení výroby po zrušení lisovny a lakovny se nepředpokládá s
navýšením dopravy. Odpadá doprava jednotlivých materiálů, se
kterých jsou vyráběny výrobky jako celky, které budou dováženy. To
sebou nese i produkci a následný odvoz odpadů, které v případě
skladové haly odpadají, nebo se zásadně eliminují.
Aktuální četnost kamionové dopravy do areálu zůstane beze změny i
po výstavbě skladové haly a to v počtu 60 denně v 5-ti návozových
intervalech (v denní době). V noční době nedochází k navážení zboží.
Provoz společnosti ZETOR TRACTORS, a.s. je pouze jednosměnný.
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby 08/2014. Dokončení 12/2014.
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Město Brno.
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat.
Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor životního prostředí
II. Údaje o vstupech
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické
zdroje)
K záborům půdy nedojde, jedná se o novostavbu haly ve stávajícím
průmyslovém areálu.

Bilance potřeby vody
sklad

45 osob

60,0 l/osob.den 2700,00 l/den

kanceláře

15 osob

60,0 l/osob.den

900,00 l/den

Celkem

3600,00 l/den

Průměrná denní potřeba vody

3600,00 l/den

Maximální denní potřeba vody

koef.d

1,5

Maximální hodinová potřeba vody

koef.h

2,1

Roční potřeba vody
Potřeba požární vody (vnitřní)

5400,00 l/den
0,0875 l/s
1314,00 m3/rok
0,3-1,1 l/s

Elektrická energie
Zásobování el. energií se nebude dotýkat záboru nových pozemků a
vedení nových tras. Úpravy zapojení stávající sítě VN umožní změnou
topologie rozvodu uvolnit staveniště k demoličním pracím na stavbě
souvisejících s uvolněním staveniště pro novou halu. El. Energie má
dostatečnou kapacitu ve vstupní rozvodně VN 110/22 kV jejímž
provozovatelem a distributorem je firma Energozet Brno. V této rozvodně je
rovněž měření spotřeby el. energie celého areálu Zetor.
Investor zváží možnost výstavby vlastní kioskové odběratelské transformovny
v těsném sousedství navrhované logistické haly, v zeleném pásu propojením
na stávající kabely.
Vytápění objektu
Bude zajišťováno ve skladové části prostřednictvím horkovzdušných
topidel Sahara, v administrativní části tělesy ÚV. Areál je zásobován teplem
prostřednictvím horkovodních rozvodů z nedaleké spalovny. V objektu bude
zřízena výměníková stanice.
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)
Při provozu objektu nebude docházet ke vzniku emisí. Jedná se pouze o
skladovou halu.

Odpady budou produkovány pouze formou obalů (papír, plasty, dřevo,
palety, apod.). Vratné obaly budou vraceny dodavatelům zboží. Ostatní
odpady budou tříděny a odváženy smluvní společností, která má oprávnění
nakládat s odpady.
Provozem objekt nebude docházet ke vzniku hluku, vibrací, ani
nebezpečných záření.
Stávající výrobní objekt bude zrušen a provozy budou ukončeny. Tím dojde ke
snížení zatížení životního prostředí v dané oblasti. Bude sníženo zatížení
odpady, které vznikají při výrobě. Celkově tak dojde k výraznému snížení
produkce odpadů.
Bilance odtoku odpadních vod
Splašková voda
Průměrný denní odtok splaškové vody

3600,00 l/den

Maximální denní odtok splaškové vody

5400,00 l/den

Maximální hodinový odtok splaškové vody

0,0875 l/s

Maximální odtok splaškové vody

0,0625 l/s

Roční odtok splaškové vody

1314,00 m3/rok

Dešťová voda

souč. k

Redukovaná plocha střechy

Fs 8900 m2

0,90 8010,0 m2

Redukovaná zpevněná plocha

Fz 7500 m2

0,70 5250,0 m2

Redukovaná nezpevněná plocha

Fn 4900 m2

0,10

Redukovaná plocha celkem

Fc

Intenzita 15min. srážky
Odtok ze střechy (plocha střechy)
Odtok ze zpevněných ploch
Odtok z nezpevněných ploch
Celkový max. odtok dešťové vody
Max. intenzita denní srážky
Roční srážka

490,0 m2
9770,0 m2
0,015 l/s.m2
120,15 l/s
78,75 l/s
7,35 l/s
206,25 l/s
70 mm
460 mm

Roční odtok dešťové vody

6775,3 m3/rok

Areálová kanalizace je stávající jednotná. Splaškové vody z areálu vedou
přes deemulgační stanici na konci areálu a následně přes areálovou retenční
nádrž dále do veřejné kanalizační sítě. Nová hala bude mít v rámci objektu
kanalizaci oddílnou, vně objektu napojenou do jednotné kanalizace.
Stávající hala, která bude odstraněna, má celkovou plochu 21.000m2.
V případě výstavby nové haly dojde ke snížení plochy zpevněných ploch proti
stávajícímu stavu.
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného
území
Dotčené území je tvořeno průmyslovým areálem společnosti ZETOR
TRACTORS, a.s.
2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.
V dotčené části areálu se nenachází chráněné území.
D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Uvažovaný záměr nemá vliv na životní prostředí. Nahrazení původní
výrobní haly skladovou halou bude mít za následek snížení zatížení
životního prostředí v dané oblasti. Dojde k výraznému snížení produkce
odpadů plynoucích z výroby. Komponenty a výrobky budou dováženy
kompletní, připravené ke kompletaci.
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci.
Záměr nemá vliv na zasažené území, ani populaci.
3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice.
Nepříznivé vlivy nevzniknou.
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů.
Opatření nejsou zapotřebí.
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při specifikaci vlivů.
Nejsou známy.
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro
každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru.

Variant nejsou předkládány.
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
2. Další podstatné informace oznamovatele
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Jedná se o stavbu skladové haly o ploše 8900m2 a výšce 11,15 m. Hala bude
sloužit pouze ke skladování s tím, že ve východní části objektu budou umístěny
administrativní prostory (sanitární zařízení, kancelář příjem, zázemí pro řidiče,
kanceláře, denní místnost a jednací místnost). K hale bude vybudována
odstavná plocha pro zásobování nákladní dopravou. Stávající komunikace
v okolí objektu bude opravena. Ostatní plochy, které nebudou zpevněny pro
účely chodníků a komunikací budou zatravněny a vysázeny zelení. Dopravní
napojení do areálu zůstává zachováno stávající z ulice Zaoralovy a dále
z ulice Trnkovy (původní hlavní příjezd do areálu Zetoru). Aktuální četnost
kamionové dopravy do areálu zůstane beze změny i po výstavbě skladové
haly a to v počtu 60 denně v 5-ti návozových intervalech (v denní době).
Skladová hala bude vytápěna prostřednictvím areálových rozvodů
horkovodu. Nedojde tedy k vytvoření zdrojů znečištění. Odpady plynoucí
z provozu objektu budou pouze splašky z místností sanitárního vybavení a dále
odpady obalových materiálů v podobě, papíru, plastů, dřevěných palet,
apod.
H. PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace
Datum zpracování oznámení:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se
podílely na zpracování oznámení:
Podpis zpracovatele oznámení:
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

V Brně dne 29.4.2014

Ing. Jan Čutek

