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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Čerpací stanice Brno - Husovice
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, v členění a rozsahu přílohy č. 3, a slouží jako 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.
Oznamovatelem záměru je firma PSK Brno s.r.o.
Zpracování oznámení probíhalo v návaznosti na projektovou přípravou stavby během června a července
2014.
Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, projektová dokumentace a dílčí doplňující
informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování a údaje získané během vlastního
průzkumu lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
PSK Brno s.r.o.

A.2. IČ
6072 4463

A.3. Sídlo
Kabátníkova 2
624 00 Brno

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Michal Renát, jednatel společnosti

A.5. Projektant
Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
zástupce:

Ing. Ivo Kovalík, jednatel společnosti

Architekt:

Ing. arch. David Kudla

HIP:

Ing. Martin Jeřábek

Oznamovatele zastupuje na základě plné moci zde dne 23.6.2014:
Arch.Design, s.r.o.
Ing. Ivo Kovalík, jednatel společnosti
V rámci inženýrské činnosti zastupuje oznamovatele na základě plné moci ze dne 17.7.2014:
M-envi s.r.o.
Ing. Alexandr Mertl, prokurista společnosti
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Čerpací stanice Brno - Husovice
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:

II
10.4
Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých,
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci,
nebezpečných pro životní prostředí)1 a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.
B

sloupec:

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
plocha areálu
z toho:

1 444 m2

zastavěná plocha (objekty)

265 m2

ostatní zpevněné plochy

796 m2

nezpevněné plochy zeleně

383 m2

skladovací kapacita
pohonných hmot

55 m3
43 850 kg

LPG
počet parkovacích míst (celkem)

(2)

4,85 m3
8 stání pro OA

B.I.3. Umístění záměru
Stavba je navržena na volné ploše východně od ulice Merhautova, mezi ulicemi Hořejší, Lozíbky a Slezákova,
v severní části města Brna. Areál je umístěn východně od křižovatky ulice Merhautova a městského okruhu
(ulice Porgesova).

1

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.

2

Při měrné hmotnosti benzínu 700-750 kg/m3 a nafty 800-880 kg/m3
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kraj:

Jihomoravský

obec:

Statutární město Brno

katastrální území:

Husovice (610844)

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
Záměrem je výstavba veřejné čerpací stanice PHM na volném pozemku v severní části města Brna. Čerpací
stanice bude sloužit k veřejnému prodeji PHM.
Na dotčených pozemcích byla umístěna čerpací stanice již v předchozích letech. V roce 2005 byla původní ČS
odstraněna, pozemek byl sanován a rekultivován, v současné době jde o zatravněnou volnou plochu.
V severní a jižní části dotčené plochy se nachází několik dřevin, původní objekty byly odstraněny.
Stavba je v souladu s platným územním plánem území, záměr se nachází ve stabilizované ploše dopravní,
kde je dle platného územního plánu možné využití stanovené funkčním typem DA pro služby pro
automobilovou dopravu – čerpací stanice PHM apod., také pro obchodní a stravovací zařízení do 400 m2
prodejní plochy, pokud mají napojení na komunikační síť společné s uvedenými službami pro automobilovou
dopravu.
V zájmovém území se nachází převážně plochy bydlení a občanské vybavení. Navrhovaný záměr je umístěn
východně od ulice Merhautova, mezi ulicemi Hořejší, Lozíbky a Slezákova. Kumulace vlivů se stávajícími
aktivitami v území je vyhodnocena v textu oznámení ve vztahu k současnému stavu.
Kumulace vlivů lze očekávat zejména v oblasti dopravy a s ní souvisejících vlivů.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb kromě napojení na potřebné inženýrské sítě.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr řeší výstavbu nové čerpací stanice pohonných hmot (dále ČS PHM) umístěné na území města Brna, v
katastrálním území Husovice, při ulici Merhautova.
Záměr využívá volné pozemky s napojením na veřejné komunikace a technickou infrastrukturu, na nichž již
byla původně čerpací stanice PHM umístěna a provozována.

STRANA 6 z 60

Čerpací stanice Brno - Husovice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Účelem stavby je nabídka daného typu služeb, dochází k využití volných pozemků pro účel, kterému již dříve
sloužily. Volba umístění vychází z řady faktorů, mezi nimiž lze uvést dostupnou infrastrukturu a vhodné
napojení na silniční síť.
Přehled variant
V rámci posuzování záměru jsou uvažovány dvě varianty: varianta projektová (představuje realizaci záměru
v navržené podobě) a varianta nulová (bez realizace záměru).
Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové
varianty je uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B).
Vlastní záměr je řešen jednovariantně. Lokalita je dána dostupností plochy a rozhodnutím oznamovatele.
Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného
záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (ovzduší, hluk, doprava, ochrana vod,
krajinný ráz) se stavem bez záměru, resp. ke stanovení kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi aktivní a
nulovou variantou, a vyhodnocení celkové významnosti vlivů projektové varianty.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní technické údaje o stavbě
Záměr obsahuje následující stavební objekty:
SO 100

Čerpací stanice

SO 110

Totem trvalý

SO 120

Totem dočasný

SO 130

Zastřešení

SO 140

Technologie čerpání

SO 150

Technologie čerpání LPG

SO 151

Oplocení LPG

SO 160

Opěrná zídka

SO 170

Lávka

Záměr obsahuje následující inženýrské objekty:
IO 200

Komunikace a zpevněné plochy – mimo areál

IO 210

Komunikace a zpevněné plochy – v areálu

IO 300

Přípojka vodovodu

IO 310

Areálové rozvody vodovodu

IO 400

Přípojka kanalizace jednotné

IO 410

Areálové rozvody kanalizace dešťové

IO 420

Areálové rozvody kanalizace splaškové

IO 500

Přípojka plynovodu

IO 600

Přeložka silnoproudu

IO 610

Dopojení silnoproudu

IO 620

Areálové rozvody silnoproudu

IO 620

Areálové rozvody venkovního osvětlení

IO 700

Přeložka přípojky slaboproudu O2

IO 710

Přeložka přípojky slaboproudu UPC

IO 800

Sadové úpravy

IO 900

Příprava území, terénní úpravy
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Stavba bude sloužit jako čerpací stanice pohonných hmot, součástí stavby bude i související prodejní plocha.
SO 100 – Čerpací stanice
Zastavěná plocha: 207 m2
Obestavěný prostor: 1 501 m3
Užitná plocha celková: 360 m2
Užitná plocha 1NP: 179 m2
Užitná plocha 2NP: 181 m2
2 výdejní stojany pro naftu/benzín, 1 výdejní stojan pro LPG. Celkem 5 výdejních míst.
Architektonické a stavební řešení stavby
Navrhovaná stavba architektonicky, tvarově i barevně vychází z řešení okolní zástavby. Základní hmota je
jednoduchá bez složitého členění.
Stavba řeší i objekt zastřešení, totemy a lávku, které celou stavbu vzájemně doplní a budou dohromady v
architektonickém souladu.
Stavba bude navržena ze standardních materiálů a dle běžných stavebních postupů. Bude se jednat o využití
klasického keramického systému s kontaktním zateplovacím systémem. Založení objektu bude na
základových pasech. Objekt čerpací stanice nebude podsklepený a bude mít plochou nepochůzí nevegetační
střechu.
Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby
Hlavní objekt čerpací stanice je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená budova. V obou patrech se bude
nacházet prodejní plocha a s tím související dostatečné zázemí pro uživatele i zaměstnance řešené čerpací
stanice.
Provoz i dispoziční řešení je jednoduché a obvyklé pro čerpací stanici. V objektu se nebude nacházet
technologie výroby.
Technické a technologické řešení stavby
Stavba bude obsahovat technická a technologická zařízení pro potřeby čerpací stanice.
Skladování pohonných hmot
Jedná se o čerpací stanici pohonných hmot (ČSPH) dle ČSN 73 6060 a sklad hořlavých kapalin dle ČSN 65
0201.
Použitá zařízení a vybavení musí být schválena pro provoz čerpacích stanic pohonných hmot (ČS PH) v ČR.
Budou respektovány hygienické požadavky a požadavky kladené na bezpečnost, ochranu ovzduší a vod.
Čerpací stanice je navržena v souladu s platnými ČSN a ČSN EN a platnými zákonnými předpisy.
Druhy skladovaných pohonných hmot
nafta motorová Diesel
benzín automobilový bezolovnatý Natural 95
ethanol Ethanol 85
Maximální kapacita skladu
Motorová Nafta MN

20 m3

Automobilový Benzín Natural 95

20 m3

Ethanol Ethanol 85

15 m3
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Skladovací nádrž - Pro skladování PH bude použita jedna podzemní ocelová ležatá skladovací nádrž, o
jmenovitém objemu 60 m3, včetně bezodtoké jímky na úkapy o objemu 5 m3. Nádrž bude pojížděná.
Na dómových šachtách budou osazeny ocelové pojezdové poklopy s protipožárním nátěrem na odolnost EW
30 D1.
Je navržena nádrž dvouplášťová, kde vnější plášť tvoří havarijní jímku.
Každá skladovací nádrž musí být určena ke skladování pohonných hmot a musí odpovídat všem platným
souvisejícím předpisům a normám.
Stáčení pohonných hmot
Stáčení PH bude probíhat samotíží z automobilové cisterny vybavené potrubím pro zpětné jímání par benzinu
ze zásobní nádrže.
Každé stáčecí potrubí v šachtě bude označeno cedulkou s názvem příslušného paliva a případně i barevně
označeno.
Při stáčení budou páry benzínu i nafty odváděny přetlakem z nádrže (skladovacích sekcí) do cisterny
potrubím pro zpětné jímání par ze zásobní nádrže („rekuperace I. stupně“).
Stáčecí plocha je přestřešená, případné úkapy jsou svedeny do bezodtoké jímky.
Výdej pohonných hmot
Budou instalovány výdejní stojany určené do venkovního prostředí, sací systém výdeje.
Výdejní stojany budou vybaveny systémem odsávání par benzínu s elektronickou regulací par dle průtoku.
Navržené osazení ČS: 2x tříproduduktový oboustranný výdejní stojan pro výdej naturalu, nafty a ethanolu
s výkonem 40 l/min na každé výdejní pistoli.
Výdejní stojan bude umístěn na refýži nad nepropustnou ocelovou šachtou s přivařeným základovým rámem
pro stojan a prostupy pro kabely v chráničkách.
Snímání hladin a měření množství PH v nádrži
1) Okamžité množství PH v jednotlivých sekcích pro skladování PH je snímáno plovákovou sondou a
vyhodnocováno centrální jednotkou s napojením na tankovací automat.
2) Od snímače hladiny je odvozena dále signalizace mezních stavů v jednotlivých sekcích nádrží PH: minimální a maximální event. havarijní hladina (zvuková venkovní výstraha a samočinné zastavení
výdeje produktu).
3) Každá nádrž (sekce) je vybavena armaturou pro kontrolní měření hladiny (objemu) PH v nádrži měrnou
tyčí na základě kalibrační tabulky.
4) Max. a havarijní množství vody s úkapy v úkapové sekci je snímáno plovákovým limitním stavoznakem s
elektronickou a zvukovou signalizací.
Odvětrání nádrží, rekuperace, opatření proti šíření výbuchu
Při stáčení budou páry odváděny přetlakem z nádrže (skladovacích sekcí) do cisterny potrubím pro zpětné
jímání par ze zásobních nádrží.
Odvod par benzínu a ethanolu od výdejních stojanů (odsávání z pal. nádrží automobilů) bude napojen na
svodné potrubí, které je propojeno s komorami pro skladování těchto produktů.
Odvětrání nádrží bude vyvedeno min. 3,0 m nad terén a ukončeno koncovými pojistkami.
Ochrana proti přenesení výbuchu: pojistné armatury dle ČSN (ČSN 13 6651 Z1:1998 Neprůbojné pojistné
armatury - Základní ustanovení a ČSN EN 12874:2001 Protiexplozivní pojistky – Funkční požadavky,
vymezení použití). Pojistky musí být certifikovány podle evropské směrnice 94/9/ES „ATEX 100“,
Posouzení shody - dle evropské normy EN 12874: 2001
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Potrubní rozvody systému PH
Jsou navrhovány trubky ocelové spojované svařováním:
−

výdej a stáčení - potrubí dvouplášťové (trubka v trubce) s indikací úniku PH do meziprostoru

−

odvětrání a rekuperace - potrubí jednoplášťové

Provozní kontrola netěsnosti nádrží a potrubí
Dvouplášťová ocelová nádrž:
−

přetlakový způsob kontroly netěsnosti jednotlivých plášťů

−

systém indikuje pokles tlaku suchého vzduchu v meziprostoru pod stanovenou mez - signalizace
venkovní houkačkou. Navrhujeme systém ASF D9.

Výdejní a stáčecí dvouplášťové ocelové potrubí:
−

přetlakový způsob kontroly netěsnosti jednotlivých plášťů

−

systém indikuje pokles tlaku dusíku v meziprostoru - signalizace venkovní houkačkou. Navrhujeme
systém ASF D25.

Provoz a obsluha čerpací stanice
Čerpací stanice PHM bude vybavena automatizovaným systémem obsluhy ČS.
Provoz čerpací stanice bude řízen automatickým systémem, který zajišťuje provádění hotovostních a
bezhotovostních operací při prodeji PH, zpracovává elektronické měření obsahu jednotlivých nádrží a
množství odebraného PH, dále ovládá i cenový totem a poplachové stavy ČS.
Připojená tiskárna umožňuje tisk účtenek, a dodacích listů.
Před zahájením provozu musí být pracovníci dohledu seznámeni s provozním a havarijním řádem čerpací
stanice a musí znát fyzikální a chemické vlastnosti skladovaných materiálů a jejich působení na lidský
organismus.
V průběhu provozu stanice musí pracovníci dohledu provádět pravidelnou kontrolu zařízení a běžnou údržbu
ve lhůtách stanovených provozním řádem, vést evidenci těchto kontrol a udržovat čistotu a pořádek v areálu
ČS.
Provozní podmínky
U každého stojanu bude zřetelné upozornění na přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v
celém prostoru ČS. Stejné upozornění bude na vjezdu do čerpací stanice.
Na každém stojanu bude označení nebezpečnosti vydávané látky.
TECHNOLOGIE ČS - LPG
Zařízení pro skladování a výdej LPG, bude umístěno v areálu čerpací stanice. ČS LPG se skládá z jednoho
podzemního zásobníku LPG o objemu 4,85 m3, čerpacího soustrojí LPG a výdejního stojanu pro LPG.
Čerpací stanice je navržena dle TPG 304 01 s jedním podzemním zásobníkem LPG, čerpacím soustrojím
dopravním zařízením a jedním výdejním stojanem.
a) Plnění
Čerpací stanice LPG bude zavážena autocisternou s vlastním čerpadlem pro plnění podzemních zásobníků
LPG a s vlastním měřením stočeného množství. Plnění zásobníku je prováděno hadicí připojenou na
čerpadlo autocisterny a na plnící ventil umístěný na zásobníku. Při stáčení LPG musí být autocisterna
uzemněna na uzemňovací přípojku. Obsluha autocisterny musí být přítomna stáčení. Prostor bude
označen bezpečnostními tabulkami dle ČSN umístěnými 10m od připojovacích hrdel.
Autocisterna bude stát ve vzdálenosti min. 5 m od stáčecího hrdla a po směru jízdy, což vyhovuje
požadavku TPG. Po dobu plnění bude výdej LPG uzavřen a stanice bude odstavena mimo provoz.
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b) Skladování
Skladování propan-butanu je řešeno v jednom podzemním zásobníku o objemu 4,85 m3. Konstrukce
zásobníku musí být v souladu ČSN 69 0010 a certifikace dle zák. č. 22/1997 Sb. a návazných předpisů
nařízení vlády ČR: 26/2003 Sb.
Množství produktu v nádrži H01 je měřeno samostatným stavoznakem. Maximální hladina je na
stavoznaku označena červenou ryskou a nesmí být překročen maximální přípustný stupeň naplnění, který
je 85% jmenovitého objemu nádrže.
c) Výdej
Pro výdej LPG je navržen výdejní stojan ADAST umístěný na samostatném rámu na vyvýšené refýži. Do
tohoto stojanu bude dodáván kapalný propan-butan pomocí čerpacího soustrojí složeného z čerpadla
vhodného pro LPG poháněném elektrickým motorem v nevýbušném provedení. Zaplavení čerpacího
soustrojí a sacího potrubí bude hlídáno zařízením, které chrání čerpadlo proti běhu naprázdno. Čerpací
soustrojí má vlastní přepouštěcí ventil.
Potrubní větve se spádují min. 0,5% směrem k čerpadlu. Potrubní větve jsou podzemní s krytím min.
0,8m. Veškeré armatury musí mít atest na použití pro propan-butan. Přednostně budou použity kulové
kohouty PN 40. Všechny přírubové spoje jsou el. vodivě propojeny pomocí oboustranně montovaných
vějířových podložek, mimo zásobník.
Ocelový zásobník na propan-butan včetně čerpacího soustrojí (1 ks)
Podzemní ležatá, válcová nádrž, o objemu 4 850 l
Provedená dle ČSN 69 0010 a zák. č. 22/1997 Sb a návazných předpisů nařízení vlády ČR: 26/2003 Sb.
−

Délka zásobníku 4200 mm (dle výrobce)

−

Průměr zásob. 1250 mm

−

Objem zásob. (brutto) 4850 litrů

−

Hmotnost zásob. cca 830 kg (dle výrobce)

−

Hmotnost směsi cca 2100 kg

−

Objem kapalné směsi (netto) (85% naplnění) = 4120 litrů

−

Max. provozní tlak 1,56 MPa

−

Provozní teplota -20 až 40 °C

−

Zkušební tlak dle specifikací výrobce

Čerpací soustrojí ponorné:
−

Čerpadlo s motorem tvoří kompaktní celek

−

Výkon max. 70 l/min při tlaku 0,7MPa

−

Elektromotor 2,2kW

−

Diferenční tlak max. 0,92MPa

Osazení zásobníku:
Šachta armatur - pojistný ventil, plnicí ventil, kohout kapalné fáze, kohout plynné fáze s tlakoměrem,
ukazatel množství kapalného PB v zásobníku. Proti přetlaku je zásobník jištěn pojistným ventilem na
plynné fázi, otvírací přetlak 1,56 MPa.
Šachta čerpadla – ponorné čerpadlo Red Jacket, s interním, nestavitelným přepouštěcím ventilem.
Sestava čerpadla je doplněna externím stavitelným přepouštěcím ventilem s odvzdušňovacím ventilkem.
Hlídání zaplavení čerpadla je zajištěno diferenčním tlakovým spínačem, porovnávajícím tlak v zásobníku
a na výtlaku čerpadla.
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Výdejní stojan LPG:
−

Průtok 5,0 l/min až 50 l/min

−

Výdej 1 hadice s 1 výdejní pistolí

−

Spojky 1x lomová (na hadici)

−

Rám stojanu 1, určen k připevnění na základovou desku

Tlakovou zkoušku zásobníku provádí výrobce a musí vypracovat a předat protokol o provedení tlakové
zkoušky dle platných příslušných norem.
Tlakové zkoušky potrubí budou provedeny v rámci certifikace zařízení autorizovanou osobou v souladu se
zákonem č. 22/1997 Sb. a návazných předpisů nařízení vlády ČR: 26/2003 Sb.
Provoz ČS LPG bude zajišťovat obsluha prokazatelně vyškolená a kvalifikovaná.
Provozovatel musí mít k dispozici technickou dokumentaci zařízení, plán opatření pro případ havárie, požáru,
záznamy o provedených zkouškách a záznam o odstranění případných závad zjištěných zkouškami, které
budou stavebníkem doloženy ke kolaudaci zařízení.
Popis dopravního řešení
V rámci projektu jsou navržena dopravní napojení na pozemní komunikaci, parkovací stání a komunikace u
čerpací stanice tak, aby odpovídala současným požadavkům ČSN.
Čerpací stanice bude na veřejné komunikace napojena vjezdem z ulice Hořejší a výjezdem do ulice
Merhautova. Komunikace čerpací stanice bude navazovat na oba vjezdy. Tato komunikace bude mít
asfaltový povrch a bude lemována silničním obrubníkem převýšeným na +12 cm. Samotná čerpací stanice
bude mít dva stojany s celkem čtyřmi obslužnými místy. Kolem stojanů bude provedena plocha z betonové
dlažby, která bude lemována pásovou vpustí. Tato plocha bude mít rozměry 9 x 3m a 9 x 2m a bude
vyspádována směrem k uličním vpustem.
Je navrženo celkem 8 kolmých parkovacích stání z toho jedno pro ZTP. Hrana parkovacích stání a asfaltové
komunikace bude tvořena chodníkovým obrubníkem převýšeným na +0cm.
Samotná budova čerpací stanice bude lemována chodníkem z betonové dlažby.
Za budovou ČS bude umístěn podzemní zásobník na LPG a jeden výdejní stojan. U výdejního stojanu bude
vytvořena plocha o rozměrech 2,5 x 5m pro vozidlo tankující z betonové dlažby lemována chodníkovým
obrubníkem převýšeným na +0cm a odlišená plocha s živičným povrchem o rozměrech 5 x 5m, která bude
sloužit jako bezpečnostní odstup.
Údaje o provozu, směnnost, pracovní doba
Počet pracovníků:

1 – 2 zaměstnanci obsluhy na směnu, celkem max. 6 zaměstnanců

Provoz

nepřetržitý

0:00 – 24:00 hod (7 dnů v týdnu)
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Obrázek: Koordinační situace stavby
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Umístění záměru je patrné ze situací v přílohách oznámení (přílohy č. 1), situace stavby a jejího okolí je
zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obrázek: Situace stavby (1:10 000)

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

2015

Předpokládaný termín zahájení provozu:

2017

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
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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

Kolaudační rozhodnutí

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

ÚMČmB Brno – Sever, Odbor stavební

Souhlas s umístění, stavbou a
provozováním zdroje znečišťování
ovzduší

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší

- u vyjmenovaného zdroje

Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Odbor životního prostředí

- u nevyjmenovaného zdroje

Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí
ÚMČmB Brno – Sever
Odbor životního prostředí

B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Stavba je navržena na pozemích v katastrálním území Husovice. Plocha se nachází v severní části města
Brna, východně od komunikace a ulice Merhautova.
Navržený areál má rozlohu 1 444 m2, z čehož 1 061 budou plochy zastavěné a zpevněné.
Všechny dotčené pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha, záměr nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor
zemědělské půdy.
Záměr nezasahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), ani nevyžaduje jejich zábor.
Tabulka: Přehled dotčených pozemků

parcelní číslo

druh pozemku

využití

výměra
(celková)
57 m2

2160/12

Ostatní plocha

Manipulační plocha

2160/14

Ostatní plocha

Zeleň

70 m2

2160/2

Ostatní plocha

Jiná plocha

26 m2

2160/27

Ostatní plocha

Zeleň

24 m2

2160/28

Ostatní plocha

Zeleň

81 m2

2160/29

Ostatní plocha

Zeleň

5 m2

2160/30

Ostatní plocha

Zeleň

197 m2

2160/31

Ostatní plocha

Zeleň

39 m2

2160/35

Ostatní plocha

Manipulační plocha

2160/36

Ostatní plocha

Zeleň

2160/4

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

2160/8

Ostatní plocha

Jiná plocha

10 m2

2160/9

Ostatní plocha

Jiná plocha

32 m2

367 m2
25 m2
454 m2
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parcelní číslo

druh pozemku

využití

výměra
(celková)
95 m2

2160/58

Ostatní plocha

Jiná plocha

2109/2

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

291 m2

2109/4

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

23 m2

2160/1

Ostatní plocha

Manipulační plocha

106 m2

2160/3

Ostatní plocha

Zeleň

2160/32

Ostatní plocha

Manipulační plocha

335 m2

2160/5

Ostatní plocha

Zeleň

305 m2

2235/1

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

259 m2

2618/1

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

11 995 m2

2618/2

Ostatní plocha

Jiná plocha

11 m2

2618/61

Ostatní plocha

Jiná plocha

266 m2

89 m2

Situace katastrální mapy je patrná z následujícího obrázku.
Obrázek: Situace katastrální mapy (bez měřítka)

Ochranná pásma
Na řešené území zasahují ochranná pásma technické infrastruktury (vedení el. energie, kanalizace, vodovod,
silniční komunikace).
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B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody dovozem pitné vody, nebo v případě možnosti odběrem ze
stávající přípojky do areálu.
Areál ČS bude napojen na veřejný vodovodní řad vedený po pozemku investora na p.č. 2618/58 u ulice
Merhautova. Napojení bude provedeno vodovodní přípojkou z trub HDPE 50x4,6 mm.
Vodoměrná soustava s fakturačním vodoměrem bude umístěna ve vodoměrné šachtě. Za vodoměrnou
šachtou je veden areálový vodovod k objektu čerpací stanice, kde bude napojen vnitřní rozvod vody.

Bilance spotřeby vody:
zaměstnanci

6 osob

69,2 l/osobu a den

Průměrná denní potřeba vody

celkem 415,38 l/den
415,38 l

Maximální denní potřeba vody

koef.d 1,5

623,07 l

Maximální hodinová potřeba vody

koef.h 2,1

0,02 l/s
108,00 m3/rok

Roční potřeba vody
Technologická voda

Odběr technologické vody není v rámci záměru vyžadován. Případná potřeba v etapě výstavby bude pokryta
dovozem vody v cisternách.
Požární voda
Potřeba požární vody bude pokryta požárním hydrantem DN 80 mm na vodovodním řadu min. DN 100 mm
ve vzdálenosti do 100 m od objektu.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
Realizace záměru vyžaduje přeložku stávajícího kabelu NN. Navržený kabel NN se naspojkuje na kabel
stávající v místě mezi komunikací na ul. Merhautova a budoucí komunikací ČS (volný terén). Trasa
navrženého kabelu NN bude od spojkoviště vedena přes vjezd k ČS (kabel uložen do chráničky Ø 110 mm) a
dále mimo plánovanou komunikaci a parkovací místa. Kabel NN bude ukončen v nové rozpojovací skříni, do
které budou vřazeny dva stávající kabely NN. Vedle rozpojovací skříně bude umístěn elektroměrový rozvaděč
pro novou ČS. Celková délka trasy navrženého kabelu NN činí 56 m.

Energetická bilance:
Instalovaný příkon

45 kW

Soudobý příkon

25 kW

Roční potřeba elektrické energie

105 MWh/rok

Zemní plyn
Potřeba zemního plynu bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
Zemní plyn bude v objektu používán jako primární energetický zdroj pro vytápění, VZT a ohřev TV.
Napojovací místo na stávající NTL plynovod DN150 je na parcele investora před fasádou objektu. Napojení
bude provedeno navrtávkou. Dále bude vedena NTL přípojka areálu a bude ukončena nad zemí v nice na
fasádě objektu.
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Bilance spotřeby plynu:
kotel 35 kW

min. 1,0 m3/hod, max. 4,2 m3/hod

celková roční potřeba plynu

5.200 m3/rok

Tepelná energie
Tepelná energie bude využita pro vytápění objektu v zimním období. Jako zdroj tepelné energie je navržen
plynový kotel o výkonu 35 kW.
Materiály a suroviny
Záměr bude požadovat běžné druhy stavebních materiálů.
Provoz areálu nevyžaduje žádné vstupní suroviny s výjimkou pohonných hmot, které budou hlavní prodejní
komoditou. Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství bez významných přepravních či
jiných nároků.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Předmětem záměru je umístění veřejné čerpací stanice pohonných hmot. Záměr je umístěn u
frekventovaných komunikací v území se značným podílem osobní dopravy. Dopravní obsluha záměru je
výhradně silniční.
Dopravní nároky záměru jsou následující:
zákaznická doprava:
intenzita zákaznické dopravy:

60 osobních vozidel/hod (maximální hodina)
cca 200 - 300 vozidel/den

směry zákaznické dopravy:

příjezd 20 OA z jihu (ul. Merhautova)
20 OA ze severu (ul. Okružní)
20 OA z východu (ul. Porgesova - VMO)
výjezd 30 OA severně (ul. Okružní)
30 OA východně (ul. Porgesova – VMO)

přitížení ulice Merhautovy:

není očekáváno, veškerá doprava bude součástí
projíždějících vozidel

zásobování a údržba:
intenzita zásobovací dopravy:
typ vozidel:

cca 2 - 3 vozidla/den
osobní, těžká a střední nákladní

Dopravní provoz související se záměrem bude probíhat prakticky nepřetržitě vzhledem k provozní době
areálu.
Záměr nebude cílem hromadné, pěší ani cyklistické dopravy.
Období výstavby
Příjezd a výjezd na staveniště bude zajištěn po komunikacích se zpevněným povrchem. Po dobu výstavby
zde bude provedeno provizorní dopravní značení (vjezd a výjezd ze stavby). Jiná mimořádná dopravní
opatření během výstavby nejsou nutná.
Dopravní nároky v období výstavby záměru nepřekročí jednotky nákladních vozidel denně. Stavební doprava
bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací.
Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Čistící zóna pro očištění
automobilů bude umístěna u výjezdu ze stavby.
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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 výstavby
V etapě výstavby budou prováděny zásahy do terénu a další stavební práce, při nichž může docházet k emisi
prašných částic. Doba zvýšených emisí bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a bude
závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.
Charakterem se bude jednat o plošný zdroj sekundární 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 v případě
potřeby.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
V rámci záměru bude realizován nový bodový zdroj znečišťování ovzduší. Jde o kotel pro zajištění
celoročního provozu mycích boxů. Půjde o malý zdroj znečišťování ovzduší o výkonu 35 kW. Vzhledem
k době provozu (pouze v chladném ročním období) a navrhovaném výkonu budou emise ze zdroje velmi
nízké. S ohledem na uvedené parametry není tento zdroj znečištění ovzduší významný a není dále hodnocen.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude za provozu působit provoz osobních vozidel v areálu.
Znečištění ovzduší může být dále způsobeno výfukovými plyny přijíždějících aut k čerpací stanici. K
výfukovým plynům se pak připojí aerosoly různého složení, jejichž zdrojem budou chemické látky používané
k udržování zimní sjízdnosti a v malém množství i látky související bezprostředně s automobilovým provozem
(otěr pneumatik aj.). Zdrojem emisí budou motory osobních automobilů využívajících ČS a myčku. Množství
emisí z dopravního provozu v areálu uvádí následující tabulka.
Uvažovaná dopravní zátěž je cca 300 vozidel za den. Lze předpokládat, že cca 90% dopravní zátěže bude
realizováno ve dne (6-22 hodin), 10% pak v noční době (22-6 hod). Při zajíždění do areálu se uvažuje trasa
cca 100 m za předpokladu odbočení z ul. Merhautova, vjezdu do areálu ČS ze severu a následného výjezdu
do ulice Merhautova.
Tabulka: Emise z dopravy

NOx

2.951 kg/rok

PM10

0.253 kg/rok

benzen

0.021 kg/rok

Pozn.: V posuzovaném případě se nejedná o studený start, emise při startování nebudou tak velké jako při rozjíždění
vozidel při delším parkování. Prodloužení trasy činní cca 100 m.

Dalším zdrojem je vlastní čerpací stanice, pro kterou jsou hodnoceny výpary organických látek (benzen,
alifatické uhlovodíky aj.) při stáčení pohonných hmot.
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Emise do ovzduší lze odhadnout na základě předpokládaného obratu množství paliva.
Nafta motorová

500 000 l/rok

Benzín N95

500 000 l/rok

Benzín

E85400 000 l/rok

PLG

15 vozidel LPG/den, výtoč cca 450 litrů LPG/den, tj. cca 160 m3/rok.

Emisní faktory pro benzin a motorovou naftu jsou následující:
PHM

Emisní faktor (g VOC/m3)

Benzin

1400

Motorová nafta

20

Pro LPG a E85 nejsou emisní faktory stanoveny. Ve výpočtu je uvažováno u E85 se shodným emisním
faktorem jako u benzinu. LPG není ve výpočtu zahrnuto.
Tabulka: Emise z CSPH – provoz technologie

Čerpání do nádrží vozidel
Emise v kg při účinnosti 85% rekuperace II. stupně pro benzin
(nafta bez rekuperace)
roční

Průměrně na vozidlo

benzin

189

0,005

nafta

10

0,0005

Čerpání do zásobních nádrží CSPH
Emise v kg při účinnosti 95% rekuperace II. stupně pro benzin
(nafta bez rekuperace)
roční

Na jedno doplnění nádrží

benzin

63

2,52

nafta

10

0,40

Poznámka: Výpočet předpokládá poměr čerpání nafta – benzin cca 1:1

Posouzení navrhovaného zdroje znečišťování ovzduší je předmětem odborného posudku, který je v plném
znění přílohou oznámení (viz příloha č. 3).
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Jako liniový zdroj znečišťování ovzduší budou za provozu působit motorová vozidla zákazníků (osobní a
nákladní automobily). S ohledem na předpokládané intenzity dopravy není tento zdroj znečištění ovzduší
významný a není dále hodnocen. Vozidla budou součástí dopravního proudu na veřejných komunikacích.
Uvažované navýšení dopravní trasy o cca 100 m je hodnoceno v rámci provozu samotného areálu.

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 splaškové vody budou produkovány ze sociálního zařízení v areálu ČS.
Splaškové odpadní vody z obslužného objektu jsou vedeny samostatnou větví kanalizace do koncové revizní
šachty na kanalizační přípojce. Areál bude napojen kanalizační přípojkou DN 200 do veřejné jednotné
kanalizační stoky DN 400 na parcele 2160/4.
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Množství splaškových odpadních vod odpovídá spotřebě pitné vody.

Bilance splaškových odpadních vod:
Průměrné denní množství

415,38 l

Roční množství

108,00 m3/rok

Srážkové odpadní vody
Dešťové odpadní vody jsou vedeny samostatnou kanalizací do retenční nádrže o min. užitném objemu 12,82
m3 a dále po zpomalení odtoku vírovým ventilem do společné jednotné kanalizační přípojky.
Pro zpomalení odtoku přívalových dešťových vod je navržena podzemní prefabrikovaná retenční nádrž. V
nádrži bude ve dně instalován vírový ventil pro omezení odtoku tak, aby byl zajištěn z celé parcely max.
odtok max. 5,35 l/s – což odpovídá odtokovému součiniteli 0,23 dle BVaK.
Nádrž je navržena z ŽB prefabrikátů, vodotěsná ve smyslu ČSN 75 0905. Konstrukce retenční nádrže je
navržena tak, aby nádrž bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání a
následně pojezdu vozidel.

Bilance množství dešťových vod
Redukovaná plocha střechy

Fs 265 m2

0,90 střechy - komunikace

238,5 m2

Redukovaná zpevněná plocha

Fz 577 m2

0,90 asfalt – chodníky

519,3 m2

0,75 parkoviště

164,3 m2

0,10 zeleň

38,3 m2

219 m2
Redukovaná nezpevněná plocha

Fn 383 m2

Redukovaná plocha celkem

Fc 1444 m2

960,3 m2

Intenzita 5 min. srážky

0,030 l/s.m2

Intenzita 15 min. srážky

0,022 l/s.m2

Odtok ze střechy (plocha střechy)

5,25 l/s

Odtok ze zpevněných ploch

15,04 l/s

Odtok z nezpevněných ploch

0,84 l/s

Celkový max. odtok dešťové vody

21,13 l/s

Max. intenzita denní srážky

70 mm

Roční srážka

460 mm

Roční odtok dešťové vody

441,76 m3/rok

Odpadní vody technologické
Technologické odpadní vody nebudou z provozu ČS produkovány.

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 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, v platném znění.
Likvidaci odpadů vznikající během výstavby bude zajišťovat dodavatel v souladu s platnou legislativou.
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností. Odpady budou tříděny podle druhů a
přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití. V případě výskytu
nebezpečného odpadu budou tyto umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny
nemohly unikat do okolního prostředí a budou odvezeny k využití nebo zneškodnění. Bude vedena evidence
o množství a způsobech nakládání s odpadem v souladu s § 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znění.
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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).
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.

Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce.
Tabulka: Předpokládaná produkce odpadů z výstavby

Kód druhu
odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtr.mat., čistící tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami

N

17 02 01

Dřevo

O

17 02 03

Plasty

O

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky, nebo nebezpečnými látkami
znečištěné

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 06 04

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

O

17 09 03

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

17 09 04

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

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).
Likvidaci odpadů vznikající při vlastním provozu bude zajišťovat provozovatel v souladu s § 39 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Rozdělení těchto odpadů podle jejich fyzikálně chemických
vlastností je provedeno s ohledem na stávající předpokládané činnosti. S ohledem na to budou umístěny
jednotlivé typy odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů a to v oddělených
vyhrazených a zvlášť označených částech těchto prostor. Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech
nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny. Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným
osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními
předpisy. Předání bude zaznamenáno v průběžné evidenci odpadového hospodářství.
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Tabulka: Předpokládaná produkce odpadů z provozu

Kategorie

Produkce

Kód

Druh odpadu

150101

Papírový a/nebo lepenkový odpad

O

0,5

150102

Plastový obal

O

0,5

150202

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy s NL

N

0,05

200121

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

20 ks

200201

Biologicky rozložitelný odpad

O

1

200301

Směsný komunální odpad

O

2,5

200303

Uliční smetky

O

0,5

(t)

Při provozování záměru musí být dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů a prováděcí předpisy, zejména vyhláška č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), v platném znění a
vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Původce odpadů je povinen:
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií;
b) zajistit přednostní využití odpadů;
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem a prováděcími právními
předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby;
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností;
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií;
f)

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem;

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat
příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcím právním
předpisem; tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou zákonem nebo prováděcím právním
předpisem;
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady;
i)

vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními
právními předpisy a plánem odpadového hospodářství.

Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat
platnou legislativu. Provoz závodu bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit
na využití nebo odstraňování odpadů.
Na část produkovaných odpadů se bude vztahovat povinnost zpětného odběru. Původce bude využívat
systém zpětného odběru, kdy uvedené komodity budou do místa zpětného odběru předávány jako použité
výrobky a nebudou se na ně vztahovat další povinnosti podle zákona o odpadech. Investorem budou
preferovány dodavatelé výrobků a služeb, kteří zajišťují zpětný odběr.
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B.III.4. Ostatní
Zdroje hluku z areálu záměru do venkovního prostoru jsou následující:
stacionární zdroje
S1, S2

výdejní stojany PHM (2 ks), každý se dvěma obslužnými místy
umístění pod přestřešením výdejních míst
akustický tlak při nepřetržitém provozu do LA,1m = 70 dB
celkový fond provozu den: 25% (v průběhu špičkových 8 hodin mezi 6:00-22:00)
celkový fond provozu noc: 6% (v průběhu špičkové 1 hodiny mezi 22:00-6:00)
zdrojový akustický tlak den: LA,1m = 64 dB (v průběhu špičkových 8 hodin mezi 6:00-22:00)
zdrojový akustický tlak noc: LA,1m = 58 dB (v průběhu špičkové 1 hodiny mezi 22:00-6:00)

S3

výdejní stojan LPG (1 ks), s jedním obslužným místem
umístění pod přestřešením výdejních míst
akustický tlak při nepřetržitém provozu do LA,1m = 70 dB
celkový fond provozu den: 6% (v průběhu špičkových 8 hodin mezi 6:00-22:00)
celkový fond provozu noc: 1% (v průběhu špičkové 1 hodiny mezi 22:00-6:00)
zdrojový akustický tlak den: LA,1m = 58 dB (v průběhu špičkových 8 hodin mezi 6:00-22:00)
zdrojový akustický tlak noc: LA,1m = 52 dB (v průběhu špičkové 1 hodiny mezi 22:00-6:00)

účelové komunikace (areál):
U1

pojezdy osobních vozidel v areálu záměru
trasa od vjezdu (ul. Hořejší) k výjezdu (ul. Merhautova)
intenzita den: do 60 vozidel/hod (v průběhu špičkových 8 hodin mezi 6:00-22:00)
intenzita noc: do 10 vozidel/hod (v průběhu špičkové 1 hodiny mezi 22:00-6:00)

U2

pojezdy nákladních vozidel v areálu záměru
trasa od vjezdu (ul. Hořejší) k výjezdu (ul. Merhautova)
intenzita den: do 1 vozidla/den (v průběhu špičkových 8 hodin mezi 6:00-22:00)
intenzita noc: bez provozu

U3, U4

parkoviště osobních vozidel v areálu záměru
obrat den: do 4 vozidel/místo/den (v průběhu špičkových 8 hodin mezi 6:00-22:00)
obrat noc: do 1 vozidla/místo/noc (v průběhu špičkové 1 hodiny mezi 22:00-6:00)

Pokud jde o období výstavby, budou provozovány stavební mechanismy (do LAw = 103 dB) a stavební
doprava (špičkově do prvé desítky nákladních vozidel za den).
nejsou produkovány ve významné míře

Vibrace:
Záření:

ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou uvažovány (používány)

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. Objekt ČS PHM nebude
zařazen do kategorie A ani B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií).
Množství jednorázově uložených látek klasifikovaných jako hořlavé nedosahuje limitního množství uvedeného
v odstavci 6 sloupci I tabulky II přílohy 1 zákona č. 349/2004 Sb. (limitní množství je 5 000 t). Pohonné
hmoty jsou klasifikovány jako hořlavé kapaliny. Automobilové benziny jako I. třída, nafta motorová jako III.
třída.
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Při normálním provozu pracovníci nepřijdou do styku s přečerpávanými látkami, při opravách musí být
dodržena ustanovení ČSN 65 0201. V okruhu 5 m od šachet nádrží je zakázáno kouření a manipulace s
otevřeným ohněm. Veškeré možné závady z požárního a ekologického hlediska jsou identifikovány a
signalizovány světelně a zvukově na místo obsluhy. Mimo to budou provozním řádem předepsány pravidelné
kontroly.
Z hlediska zabezpečení zařízení před účinky statické a atmosférické elektřiny je provedeno uzemnění všech
technologických zařízení, přírubové potrubní spoje budou provedeny vodivé, pro připojení autocisterny je
zřízen na refýži se stáčecí šachtou uzemňovací bod.
Stáčet je možno pouze autocisterny vybavené zařízením pro zpětné jímání par stáčených pohonných hmot.
Do zóny stanovené pro stáčení autocisteren je stanoven zákaz vjezdu jiných motorových vozidel po dobu
stáčení. Pro stanovení prostředí bude odbornou komisí sestaven protokol o určení vnějších vlivů č. 21a/04
upravený dle novely EN 60079-10:2003.
Stáčení pohonných hmot
Pohonné hmoty jsou přiváženy autocisternami smluvních dopravců. Média z autoutocisterny jsou stáčena do
nádrže zabezpečené proti havarijnímu úniku stáčených PHM. Před stáčením bude cisterna přistavena na
manipulační plochu, kde bude připojena na uzemňovací bod a připojena stáčecí a rekuperační hadicí na
příslušná hrdla. Manipulační plocha ČS je zastřešená a je odvodněna do havarijní jímky.
Rovněž zabránění havárií při stáčení pohonných hmot je řešeno tak, že úkapy ropných látek jsou směrovány
do havarijní bezodtoké jímky. Proti přeplnění, při dosažení max. hladiny, jsou ukládací nádrže jištěny
zvukovou a světelnou signalizací. Obsluha autocisterny kontroluje bezchybný chod stáčení.
Výdej pohonných hmot
Stojan je usazen na rámu záchytné plechové vany zakotvené na základu. Prostupy potrubí do vany jsou
provedeny těsně zavařenými chráničkami. Prostup kabelů je v průchodkách do vany zatěsněn těsnící
manžetou odolnou proti účinkům ropných látek.
Úkapy
Izolovaná manipulační plocha tankování vozidel je zastřešená a spádována do sběrných vpustí. Od okolního
terénu je oddělena spádováním. V souladu s ČSN 65 0202 a ČSN 75 3415 jsou úkapy ze stáčení a výdeje
PHM odváděny do ocelové bezodtoké nádrže (havarijní jímky), jejíž obsah bude předáván k ekologické
likvidaci. Úkapy ze zastřešené stáčecí plochy jsou shromažďovány rovněž v bezodtoké nádrži. Nádrž je
opatřena izolací proti podzemní vodě.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Navržený záměr se nachází na území města Brna, v severní části města, při ulici Merhautova v k.ú. Husovice.
Lokalita pro umístění záměru je situována východně severně od ulice Merhautova u křižovatky s ulicí Hořejší
a Porgesova. Východně je situována stávající zástavba bytových a rodinných domů.
Nadmořská výška zájmového území je cca 260 m n.m.
Vlastní předmětný areál s navrhovaným záměrem je situován v bezprostřední blízkosti stávající zástavby.
Širší okolí stavby a její poloha v území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obrázek: Zájmové území záměru (1:25 000)
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Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky znamená,
že:
Záměr nezasahuje na žádné zvláště chráněné území velkoplošného ani maloplošného charakteru.
Záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability na lokální, ani na regionální
úrovni.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.
Dotčené území není součástí přírodního parku.
Dotčené území je (dle aktuálních dat - sdělení č. 2 oboru ochrany ovzduší MŽP, Věstník MŽP částka 2/2012)
zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Vlastním územím stavby neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, prameniště či mokřad. Na plochu stavby nezasahuje aktivní záplavové území žádného toku.
Projektovaný záměr neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
V prostoru projektovaného záměru se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č.
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
Plocha výstavby záměru se nenachází v území s archeologickými nálezy.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je umístěn na území katastru města Brna, v části Brno - Sever. Leží východně od ulice Merhautova na
nezastavěné ploše.
Na území města žije trvale celkem cca 385 913 obyvatel (2011), na území městské části Brno – Sever žije
47 643 obyvatel (2011).
Záměr je umístěn na nevyužité ploše určené pro zástavbu. Nejbližší obytné objekty se nacházejí cca 8 (10)
až 38 m východně od navržené ČS (domy v ulici Lozíbky) od plochy záměru.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší uváděné ve věstníku MŽP, je na území spadající pod Magistrát města Pardubice oblast se
zhoršenou kvalitou ovzduší:
Věstník č.
2/2012

Data za rok
2010

PM10
37,7 % území

NO2
3,5 % území

Benzo(a)pyren
50,3 % území

STRANA 27 z 60

Čerpací stanice Brno - Husovice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Hodnocení imisní situace bylo provedeno z dat ČHMU (pětileté průměry). Hodnocení imisní situace vychází ze
čtverců 1x1 km.

CISLO

NO2

PM10

BZN

BaP

PM10_M36

SO2_M4

PM25

Arsen

Olovo

Nikl

Kadmium

618455

31.6

29.6

1.8

1.1

51.7

14.2

23.5

0.78

9.2

2.3

0.29

40

40

5

1

50

350

25

6

500

20

5

Imisní zatížení je na posuzovaném území nad úrovní imisních limitů u znečišťujících látek benzo(a)pyren a
tuhé látky frakce PM10. Ostatní látky jsou pod platnými limity.
Dominantní vliv na posuzované území má současná automobilová doprava (ulice Merhautova a městský
okruh).
Klimatické faktory
Podle klimatické klasifikace náleží zájmové území do mírně teplé klimatické oblasti T2. Pro oblast T2 je
charakteristické dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Tabulka: Klimatické charakteristiky

Údaj
Počet letních dnů

T2
50 až 60

Počet dnů s teplotou nad 10 °C

160 až 170

Počet mrazových dnů

100 až 170

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19
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Průměrná teplota v dubnu

8 až 9

Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm

90-100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350-400

Srážkový úhrn v zimním období

200-300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
120 až 140
40 až 50

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází na nezastavěném pozemku. Dominantním zdrojem hluku v území je dopravní provoz na
okolních komunikacích (zejména silnice v ulici Merhautova s intenzitou dopravy cca 19 000 vozidel/24 h
(BKOM, 2014). Prostor je územním plánem určen pro umisťování provozoven, záměr je v souladu s územním
plánem.
Nejbližší chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se nachází východně a
jihovýchodně od záměru. Jde o bytové domy v ulici Lozíbky. Vzdálenost záměru k nejbližší z budov je 8
metrů (pozn.: fasáda objektu, orientovaná k záměru, není vybavena okny). Další objekty se nachází ve
vzdálenosti 22 a 38 m.
Hygienické limity pro hluk z provozoven činí LAeq,T = 50/40 dB (den/noc), pro hluk z provozu na pozemních
komunikacích LAeq,T = 55/45 dB (den/noc) a pro hluk z provozu na hlavních pozemních komunikacích
LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).
Podle hlukové mapy města Brna je v území záměru a nejbližších objektů stávající ekvivalentní hladina hluku
v denní době v pásmu 65 - 70 dB(A), v noční době v pásmu 55 – 60 dB (A).
V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí. Úroveň
elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běžnému stavu, bez
konfliktů s 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
Hodnocené území patří hydrograficky do oblasti IX. Dílčí povodí Dyje a povodí 3. řádu 4-15-02 s názvem
Svitava. V detailu hodnocený záměr leží v povodí Svitavy, číslo hydrologického pořadí 4-15-02-109.
Svitava pramení severozápadně od Svitav u obce Javorník, teče převážně k jihu, mezi Blanskem a Brnem
proráží hlubokým úzkým údolím okraj Moravského krasu, ústí v Brně zleva do Svratky. Svitava protéká ve
vzdálenosti 750 m severovýchodně a východně od hodnocené lokality. Svitava je významným vodním tokem
dle Vyhlášky č. 178/2012 Sb. v platném znění v celé délce svého toku.
Vlastní hodnocené území je suché, nenachází se na něm žádná trvalá vodní plocha, prameniště či mokřad.
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Obrázek: Hydrologická situace (výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000)

Podzemní vody
Podle hydrogeologické rajonizace ČR leží zájmové území v rajonu 6570 - Krystalinikum brněnské jednotky.
Vodárenský význam hydrogeologického rajónu je malý a dosavadní využívané zdroje pouze lokálně kryjí
potřeby místního zásobování.
Hladina podzemní vody nebyla na lokalitě zastižena do hloubky 6,0 m p.t., lze ji očekávat v úrovni 15 m p.t.
a případně i hlouběji. Oběh podzemní vody je vázán na zvětralé partie svrchní částí geologického profilu a
tektonicky porušené granodiority brněnského masívu. Přirozené hydrogeologické poměry jsou v zájmovém
prostoru ovlivněny zejména zářezem železnice severně od lokality a stavbou Husovického tunelu jižně od
projektovaného záměru.
Pramenné oblasti
Záměr se nachází mimo pramenné oblasti.
Zátopová území
Dotčené pozemky se nachází mimo záplavová území Q100 Svitavy a mimo aktivní zóny záplavových území.
Vodní zdroje
Projektovaný záměr neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V prostoru
projektovaného záměru se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001
Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
V širším zájmovém území není evidován žádný odběr podzemní vody ani žádné hydrogeologické objekty
(studny, vrty, prameny spod.).

C.II.5. Půda
Na místě stavby i v okolí záměru převládají urbanizované a zastavěné plochy. Záměr je umístěn na ploše
určené zástavbě. Pozemky dotčené záměrem jsou dle katastru nemovitostí evidovány jako ostatní plocha –
jiná plocha, manipulační plocha, komunikace, zeleň. Dotčené pozemky nejsou součástí zemědělského
půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
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Půdní pokryv vlastní lokality záměru nelze zařadit do příslušné pedogenetické kategorie dle MKSP ČR
(Morfogenetický klasifikační systém půd ČR). Na území nezasahují vymezené bonitované půdně ekologické
jednotky (BPEJ).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Dle geomorfologického členění náleží zájmové území do Česko-moravské soustavy, podsoustavy Brněnské
vrchoviny, celku Drahanská vrchovina, podcelku Adamovská vrchovina a okrsku Soběšická vrchovina.
Geomorfologicky je Soběšická vrchovina členitá vrchovina, složená z granodioritů brněnského masívu.
Tvořená je zarovnaným povrchem (holorovinou) vyklenutým během neotektonického zdvihu do tvaru
poloklenby. Okraje jsou rozlámané na kry s rozřezané přítoky Svitavy. Nad plochý povrch se zvedají nízké
ostrovní hory s formami mrazového zvětrávání na svazích. Místy jsou zachovány neogenních sedimentů a
říčních akumulačních teras řeky Svitavy.
Zájmová lokalita leží na mírně svažitém terénu ve výšce 248 až 251 m n.m. a se sklonem terénu k jihu až
jihovýchodu.
Morfologie okolí lokality je poznamenána komunikačními koridory (silnice, železnice) a okolní zástavbou.
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska leží zájmové území v území budovaném horninami brněnského masívu.
Skalním podložím jsou zde biotitické granodiority typu Královo Pole. Granodiority zvětrávají na písčitá až
jílovitopísčitá eluvia s úlomky podložních hornin. V zájmovém území se místy vyskytují deluviální
písčitojílovité až jílovité hlíny. Svrchní část geologického profilu je na lokalitě budována antropogenními
navážkami charakteru písčitých hlín s úlomky stavebních sutí.
V prostoru bývalé čerpací stanice pohonných hmot na ulici Merhautově byly v roce 1995 vyhloubeny
monitorovací vrty HP-1 a HP-2 pro posouzení stavu kontaminace horninového prostředí. Vrty byl zastižen
následující geologický profil:
HP-1

0,0
1,3
2,3
3,7

-

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

m
m
m
m

navážka, humózní písčitá hlína tmavě hnědá
eluvium granodioritu, písek červenohnědý s úlomky hornin
silně zvětralý granodiorit rezavě červenohnědý
zvětralý granodiorit červenohnědý

Hladina podzemní vody nebyla zastižena, vrt byl suchý.
HP-2

0,0
2,2
2,7
3,5
4,4
5,5

-

2,2
2,7
3,5
4,4
5,5
6,0

m
m
m
m
m
m

navážka, písčitojílovitá hlína tmavě hnědá s kamanivem
písčitojílovitá hlína hnědá
jílovitá hlína slabě písčitá, hnědá
eluvium granodioritu charakteru jílovitého písku šedohnědé barvy
silně zvětralý granodiorit hnědý
zvětralý granodiorit hnědý

Hladina podzemní vody nebyla zastižena, vrt byl suchý.
Hydrogeologické poměry
Podle hydrogeologické rajonizace ČR leží zájmové území v rajonu 6570 - Krystalinikum brněnské jednotky.
Brněnský masív je tvořen relativně jednotným komplexem pevných hornin bez průlinové propustnosti, v
nichž je oběh podzemních vod vázán pouze na pukliny, kterými jsou horniny prostoupeny. Obecně je
komplexu hornin brněnského masívu přisuzována slabá puklinová propustnost a mělký oběh podzemních
vod, vázaný na zvětralinový pokryv a zóny zvýšené propustnosti v dosahu povrchového rozpojení puklin. V
puklinové propustnosti jsou však horizontálně i vertikálně dosti značné rozdíly. Významnější zvodnění je
vázáno především na dislokační pásma a otevřené zlomy. Tektonicky porušené horniny mohou působit na
okolní horninové komplexy jako drény a na nich lze pak očekávat hlavní zdroje puklinových vod.
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Granodiority brněnského masívu mají ve smyslu klasifikace hornin podle koeficientu filtrace dosti slabou až
-6
-7
-1
slabou (k=1.10 až n.10 m.s ) puklinovou propustnost. Podle klasifikace hornin podle transmisivity jde
o hydrogeologické prostředí s velmi nízkou transmisivitou s využitím jednotlivými, nepravidelně využívanými
odběry pro místní zásobování s omezenou potřebou.
Fyzikálněchemický charakter podzemních vod je určován litologií hornin, rychlostí oběhu vod a hloubkou
zvodně. Chemismus vod hydrogeologického rajónu je charakterizován naprostou převahou kalcium hydrogenuhličitanového typu, jejich celková mineralizace je nízká a pohybuje se v rozmezí 0,3 - 0,8 g.l-1.
Nerostné suroviny a přírodní 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 nenachází žádné další zdroje nerostných surovin, nepředpokládá se výskyt
geologických nebo paleontologických památek.
Stabilita území, seismicita
V prostoru hodnoceného záměru nejsou (dle databáze ČGS-Geofond ČR) evidovány žádné sesuvné jevy
nebo svahové pohyby, území není poddolováno, nenachází se zde stará důlní díla ani deponie. V širším
zájmovém území se nenacházejí evidované aktivní nebo potenciální sesuvné plochy.
Z hlediska seismicity (Norma Eurocode 8 - EN 1998:2004) náleží zájmová oblast, do území, kde se seismicita
v normálních případech neuvažuje (se zrychlením menším než 0,04 g).
Staré ekologické zátěže
Projektovaný záměr je umístěn na pozemku, na kterém byla dříve čerpací stanice pohonných hmot. Tato
čerpací stanice byla odstraněna v roce 2005.
V roce 1995 byl pro původní čerpací stanici pohonných hmot zpracován ekologický audit (OPV, s.r.o.),
v rámci kterého byly na lokalitě vyhloubeny nevystrojené vrty V-1 až V-4. Vrty byly situovány do
bezprostředního okolí úložiště nádrží, výdejních stojanů a stáčecí šachty. Koncentrace NEL se v těchto
sondách pohybovala od 250 mg.kg-1 do 1600 mg.kg-1 v sušině. Ekologickým auditem bylo odhadnuto
množství kontaminovaných zemin na 200 m3.
Posouzení současného stavu kontaminace a vybudování monitorovacího systému bylo předmětem průzkumu
společnosti GEOtest, a.s. (Henešová, 1995). V prostoru čerpací stanice byly vyhloubeny vrty HP-1 a HP-2 do
hloubky 5,5 a 6,0 m p.t., hladina podzemní vody však zastižena nebyla ani jedním vrtem. Z vrtů byly
odebrány vzorky půdního vzduchu, kontaminace nesaturované zóny těkavými ropnými uhlovodíky však
nebyla zjištěna.
V roce 2005 bylo rozhodnuto o odstranění čerpací stanice pohonných hmot. V rámci demolice stavebních
objektů byla provedena také sanace kontaminovaných zemin. Sanační limit pro kontaminované zeminy byl
stanoven na 500 mg.kg-1 NEL v sušině.
Sanační práce byly řízeny společností Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. (Koch, 2005). V rámci sanačních
prací bylo odtěženo celkem 283,6 t kontaminovaných zemin a betonu. Kontaminované materiály byly
odváženy k odstranění na biodegradační plochu v Blučině. Závěrečným vzorkováním stavebního výkopu byly
zjištěny zbytkové koncentrace zemin v rozmezí 30 - 93 mg.kg-1 NEL v sušině. Po vyhodnocení laboratorních
výsledků odebraných vzorků zemin bylo konstatováno, že cílové limity sanačních prací byly beze zbytku
splněny. Vzniklé stavební výkopy byly zavezeny skrývkovým a inertním materiálem a terén v místě původní
čerpací stanice byl upraven do stávajícího stavu. Monitorovací vrty HP-1 a HP-2 byly v rámci sanace
likvidovány tamponáží.
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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 plocha zatravněna, bez zástavby.
Lokalita je ze všech stran ohraničena zpevněnými plochami komunikací a stávajících bytových objektů (ulice
Merhautova, Hořejší, Lozíbky, Slezákova).
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.
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.
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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. Řešené území
je ohraničeno zpevněnými plochami a objekty bez přímé vazby na krajinu a kontaktu s přírodními prvky.
V takto urbanizovaném území je charakter krajiny zcela potlačen stávající zástavbou.

C.II.8. Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek
V prostoru výstavby se nacházejí žádné objekty mimo vedení inženýrských sítí.
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
Na řešeném území záměru se nenacházejí žádné architektonické ani historické památky podléhající zákonu č.
20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází drobná solitérní architektura (kříže,
boží muka, smírčí kameny atd.).
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 při ulici Merhautova. Dopravně bude areál napojen na ul. Hořejší (vjezd) a
Merhautova (výjezd).
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Dopravní intenzity v zájmovém území jsou stanoveny na základě sčítání Brněnských komunikací (2014).
Profil
Merhautova, směr do města

16 329 vozidel/24 hod

Merhautova, směr Lesná

13 806 vozidel/24 hod

Hořejší

531 vozidel/24 hod

Křižíkova

7 487 vozidel/24 hod

Křižovatkou ulic Merhautova, Křižíkova, Hořejší, vedle které se záměr ČS nachází, projede celkem cca 19 000
vozidel za 24. hod.
Územně plánovací dokumentace
Dle platného Územního plánu města Brna je plocha záměru umístěn na ploše pro dopravu (DA).
FUNKCE: PLOCHY PRO DOPRAVU - jsou určeny zejména pro umístění zařízení systémů dopravní obsluhy
města.
DA - SLUŽBY PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU (čerpací stanice PHM, servisy apod. včetně obchodních a
stravovacích zařízení (do 400 m2 prodejní plochy), pokud mají napojení na komunikační síť společné
s uvedenými službami pro automobilovou dopravu)
Pro umísťování čerpacích stanic PHM ve stavebních plochách platí závazně následující ustanovení:
Přípustné jsou čerpací stanice PHM:
−

v plochách DA, DP, DPR, DG.

Podmíněně jsou čerpací stanice PHM přípustné:
−

v plochách bydlení a ve smíšených plochách za souběžně platných podmínek:
−

přímého napojení na trasy automobilové dopravy nebo komunikace místního významu, pokud
jsou průjezdné a minimálně dvoupruhové,

−

omezení provozní kapacity na 2 výdejní místa,

−

vyloučení čerpání ropných produktů pro těžkou nákladní dopravu,

−

vyloučení čerpání plynných pohonných hmot,

−

integrace do objektu přípustného (nebo podmíněně přípustného) v předmětné funkční ploše.

Podmíněně jsou čerpací stanice plynných PHM přípustné:
−

v plochách SO a SV za souběžně platných podmínek:
−

přímého napojení na trasy automobilové dopravy nebo komunikace místního významu, pokud
jsou průjezdné a minimálně dvoupruhové,

−

dopravního posouzení k tomu oprávněnou odbornou firmou nebo osobou a urbanistického
posouzení pořizovatelem ÚPmB.

Nepřípustné jsou čerpací stanice PHM :
−

v plochách PZ, PL, R, DH, L, ve všech plochách pro veřejnou vybavenost, všech plochách pro
technickou vybavenost a v plochách nestavebních volných.

Výše uvedená ustanovení se netýkají vnitroareálových čerpacích stanic PHM pro vlastní potřebu
provozovatele areálu v plochách OH, OA, OB, PV, PP, PZ, PL, DH, L a plochách pro železniční dopravu.
Soulad záměru s ÚPD – navržený záměr výstavby čerpací stanice PHM u ulice Merhautova je v souladu
s platným Územním plánem města Brna.
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Situace záměru na podkladu Územního plánu města Brna je znázorněna na následujícím obrázku.
Obrázek: Umístění záměru na podkladu Územního plánu města Brna
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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
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by
způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy o sobě nebo
ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit postižitelné negativní
důsledky na veřejné zdraví z následujících důvodů:
Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno významné a objektivně zjistitelné 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.
Významné a nadlimitní navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru není očekáváno.
Vlivem provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u
nejbližší chráněné zástavby.
Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních či povrchových
vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit.
Navýšení dopravy vlivem provozu areálu lze považovat za nízké, málo významné, v širším měřítku
je pak za zcela nevýznamné a zanedbatelné. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků
nebude podstatně zvýšeno ani sníženo.
Záměr je situován na území ovlivněném antropogenní činností (plocha určená k zástavbě) vyhrazené
pro daný typ využití (plocha pro dopravu). Narušení psychické pohody není předpokládáno.
Z uvedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů
nebo rizik.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako nízké pozitivního charakteru, pro město a jeho obyvatele však
jako málo významné.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro město a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající rekreační aktivity v území.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako velmi nízké a zanedbatelné, rozsahem jako
lokální. Významné negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány.

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Výstavba
V průběhu výstavby může především během zemních prací docházet krátkodobě ke zvýšené emisi prašných
částic. Takové případy však budou časově limitovány a jejich dosah bude omezen pouze na plochu vlastního
staveniště a jeho nejbližší okolí.
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Rozsah a intenzita emise látek během výstavby budou s ohledem na rozsah stavby a předpokládané stavební
práce velmi nízké.
Vlivy provozu na kvalitu ovzduší
Vliv provozu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi při výdeji PHM a
také při provozu spalovacích motorů přijíždějících a parkujících vozidel. Pro posouzení uvažovaného zdroje
znečišťování ovzduší byl v rámci tohoto oznámení zpracován odborný posudek dle § podle §11 odstavce 2
písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Vzhledem k charakteru a významu zdroje byl vliv zdroje vyhodnocen na základě výpočtu množství emisí,
imisní výpočty nebyly prováděny. Odborný posudek je v plném znění uveden v příloze č. 3 oznámení.
Navrhovaný zdroj bude realizován a provozován s následujícími podmínkami:
Požadavky na plnicí a skladovací zařízení v čerpacích stanicích a terminálech, kde se provádí
meziskladování par
Páry vytlačované stáčeným benzinem z plněných skladovacích zařízení v čerpacích stanicích a v nádržích s
pevnou střechou používaných pro meziskladování par musí být vraceny potrubím s parotěsnými spoji do
mobilní cisterny dodávající benzin. Plnění nesmí být zahájeno, dokud tyto systémy nejsou připraveny a
dokud není zajištěna jejich správná funkce.
Roční ztráty motorového benzinu vznikající při plnění skladovacích zařízeních v čerpacích stanicích musí
být nižší než 0,01 % hmotnostních z ročního obratu motorového benzinu.
Podmínky provozu čerpacích stanic
Všechny stojany sloužící k výdeji benzinu musí být vybaveny zřetelným nápisem, upozorňujícím zákazníky
na nutnost úplného zasunutí výdejní pistole do plnicího hrdla nádrže motorového vozidla.
Čerpací stanice musí být vybaveny systémem rekuperace benzinových par etapy II, který musí pracovat s
minimální účinností zachycení benzinových par rovnou 85 %, což potvrdí výrobce v souladu s příslušnými
evropskými technickými normami nebo postupy schvalování, nebo neexistují-li žádné takové normy nebo
postupy, v souladu s jakoukoli příslušnou vnitrostátní normou. Poměr objemu odvedených benzinových
par při atmosférickém tlaku k celkovému objemu benzinu přečerpaného do palivové nádrže motorového
vozidla je v rozmezí 0,95 až 1,05.
Kontrola funkčnosti systému rekuperace benzinových par etapy II u výdejních stojanů musí být
prováděna jedenkrát za směnu. U stojanů vybavených optickou signalizací správné funkčnosti systému
rekuperace benzinových par etapy II musí být kontrolována funkčnost tohoto systému při výdeji benzinu.
Jsou-li stojany vybaveny automatickým monitorovacím systémem, musí tento systém automaticky
zjišťovat poruchy řádné funkce systému rekuperace benzinových par etapy II a samotného
automatického monitorovacího systému, signalizovat poruchy obsluze čerpací stanice a automaticky
zastavovat průtok benzinu z vadného palivového automatu, pokud by porucha nebyla opravena do sedmi
dnů. U výdejních stojanů, které nejsou vybaveny optickou signalizací správné funkčnosti systému nebo
automatickým monitorovacím systémem, musí být správná funkčnost systému rekuperace benzinových
par etapy II kontrolována mechanickým testerem rekuperace.
Posuzovaná technologie bude plnit požadavky platné legislativy, bude vybavena systémem rekuperace II
stupně.
Imisní zatížení je na posuzovaném území nad úrovní imisních limitů u znečišťujících látek PM10 a
benzo(a)pyren. Na posuzované území má vliv zejména doprava na okolních komunikacích.
Celková intenzita dopravy na komunikaci v ulici Merhautova je dle podkladů BKOM na úrovni 16.000 vozidel
za 24 hodin, křižovatkou ulic Merhautova, Křižíkova, Hořejší projede cca 19.000 vozidel za 24 hodin. Veškeré
vozidla zajíždějící do čerpací stanice budou ze stávajících dopravních proudů, není očekáváno jakékoli
navýšení dopravy na uvedených komunikacích.
Čerpací stanice bude pro čerpání benzinu do nádrží vozidel využívat rekuperaci II stupně, pro plnění
zásobních nádrží bude rovněž využita rekuperace. Znečišťující látky uvolňující se vlivem provozu technologie
(plnění zásobních nádrží a plnění nádrží vozidel benzinem a naftou) - těkavé organické látky - nemají
stanoven imisní limit.
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K navýšení emisí dojde vlivem změny režimu provozu vozidel zajíždějících k čerpací stanici (odbočení
k čerpací stanici, změna rychlosti, zastavení, nastartování vozidla, výjezd od čerpací stanice). Dojde k
lokálnímu navýšení emisí na krátkém úseku a vliv lze hodnotit jako lokální a nevýznamný.
Pro snížení druhotné prašnosti bude třeba provádět úklid komunikací a zpevněných ploch.
Z hlediska ochrany ovzduší nebude mít realizace záměru a jeho provoz významný vliv na imisní situaci
lokality. V průběhu výstavby není s ohledem na rozsah stavby a délku stavebních prací očekáváno významné
ovlivnění kvality ovzduší.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.
Významné (relevantní) negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou očekávány. Vlivy na
kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat významem za negativní, velikostí za nízké, rozsahem za
lokální.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro vyhodnocení vlivů hluku byla provedena analýza vlivů hluku, ve které je zohledněn plný provoz
stacionárních zdrojů a účelových komunikací, které jsou součástí záměru. Hluková studie je v plném znění
součástí oznámení v příloze č. 4.
Hluk z provozu záměru
Limitní hladiny hluku jsou dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, jsou pro hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací (tj. hluk z provozoven)
uvažovány hodnotou LAeq,T = 50/40 dB (den/noc).
Situace záměru, umístění zdrojů hluku a referenčních bodů je zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek: Situace záměru – zdroje hluku a referenční body
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Výsledky výpočtu hluku ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací jsou shrnuty v následující tabulce.
Tabulka: Hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací

Bod

Výška
[m]

1

2,0
8,0
14,0
2,0
8,0
14,0
2,0
8,0
14,0
2,0
8,0
14,0
2,0
5,0
8,0

2

3

4

5

Limit
(den/noc)
LAeq,T [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

Den
LAeq,8h [dB]

Noc
LAeq,1h [dB]

43,8
44,3
44,2
43,6
44,2
44,2
38,9
39,9
40,5
37,4
38,5
39,3
43,6
44,7
45,2

37,0
37,3
37,2
37,0
37,3
37,3
32,3
33,2
33,7
30,9
31,7
32,4
36,9
37,9
38,3

Komentář k výsledkům:
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 (LAeq,T = 50/40 dB den/noc), je v
nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru staveb dodržen, a to jak v denním,
tak nočním období.
S ohledem na dodržení limitu nejsou navrhována v tomto stupni projektové přípravy dodatečná opatření.
Je nutno upozornit na skutečnost, že záměr se nachází v úzkém kontaktu s chráněným prostorem (týká se
zejména referenčního bodu 5). Akustické problematice je proto nutno věnovat maximální pozornost. Týká se
to zejména volby vhodných technologií (výdejních stojanů pohonných hmot). Jejich akustický výkon nesmí
překročit uvedené vstupní hodnoty, zároveň by však měl být minimalizován (tak nízký, jak lze dosáhnout).
Umisťování případných dalších, v projektové dokumentaci momentálně neuvažovaných technologií
(vysavače, kompresoru na huštění pneumatik apod.), musí být akusticky prověřeno a musí být přijata
odpovídající opatření.
Potenciální doplňující akustická opatření mohou spočívat v dílčím "uzavření" areálu záměru ve směru k
obytné zástavbě, například formou ochranných zdí, případně s částečným přestřešením (s ohledem na
požadavek chránit vyšší podlaží chráněných obytných objektů. Takovéto opatření se může projevit i v lepší
ochraně pohody bydlení proti rušivým (byť i podlimitním) hlukovým vlivům.
Hluk z dopravy
Hluk z dopravy je dán provozem na veřejných silničních komunikacích.
Intenzita cílové dopravy, související se záměrem, činí (špičkově) do 60 osobních vozidel/hod a do 1
nákladního vozidla/den. Jde z naprosté většiny o dopravu, vydělující se z dopravy projíždějící po okolních
komunikacích. Záměr tedy významně nemění intenzity dopravy na okolních komunikacích a tím ani
dopravně-hlukovou situaci.
Hluk ze stavební činnosti
V rámci stavební činnosti budou prováděny přípravné práce (vyklízení území, zemní práce, zakládání),
následně stavební a konstrukční práce. V rámci stavební činnosti nebudou prováděny ve významnějším
měřítku těžké zemní práce, převažovat budou běžné stavební a konstrukční činnosti.
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Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby v době provádění zemních prací, v dalších fázích
výstavby bude hlukové zatížení nižší. Akustický výkon zdrojů hluku je limitován nařízením vlády č. 9/2002
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády
č. 342/2003 Sb. a 198/2006 Sb. Nepřekročí hladinu akustického výkonu LwA = 103 dB, čemuž odpovídá
hladina akustického tlaku LA,10m = 78 dB resp. LA,50m = 64 dB.
Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku pro období provádění stavebních prací (LAeq,T = 65 dB, platí
pro období mezi 7:00 a 21:00) tak bude splněn při nepřetržité činnosti do vzdálenosti nejvýše cca 50 metrů
od místa provádění prací. Protože chráněný prostor se nachází blíže, je nutno věnovat hlukové problematice
v průběhu výstavby pozornost.

Doporučená opatření jsou následující:
stavební práce budou optimalizovány tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukových vlivů (souběžný
provoz stavebních mechanismů) v blízkosti obytné zástavby; časové nasazení mechanismů v těchto
prostorech bude minimalizováno,
stavební práce včetně stavební dopravy nebudou prováděny v nočním období (22:00-6:00 hodin) ani v
časném ranním a pozdním večerním období (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin).
Významné (relevantní) negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou očekávány. Vlivy na hlukovou situaci i další
fyzikální faktory lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako velmi nízké až
zanedbatelné, 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
V současné době jsou dotčené pozemky převážně nezpevněné, na kterých dochází k přirozenému vsaku
srážkových vod. Odtokové poměry jsou dány sklonem stávajícího terénu, který po vybudování záměru
zůstane přibližně zachován. Nové plochy objektů a zpevněné plochy budou odvodněny do kanalizace.
Stávající nezpevněná plocha bude z cca 75% změněna na zastavěné a zpevněné plochy, kde bude zamezeno
přirozenému vsaku dešťových vod. Omezení přirozeného vsaku srážkových vod do horninového prostředí lze
hodnotit vzhledem k poloze v zastavěné části města Brna jako vliv lokální a nevýznamný.
vlivy na jakost povrchových vod
Realizací záměru nedochází k vypouštění technologických, srážkových nebo splaškových vod do povrchových
toků.
Splaškové vody v množství 108 m3 za rok budou svedeny do nově budované jednotné kanalizační přípojky,
která bude zaústěna do městské kanalizační sítě, ukončené na městské ČOV.
Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže pro zpomalení odtoku přívalových vod. Dešťová kanalizace
bude zaústěna rovněž do městské kanalizace.
Vlivem oznamovaného záměru nelze tedy přímo předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
Vlivy na podzemní vody
vlivy na hydrogeologické charakteristiky
Realizace záměru není spojena s nároky na odběr podzemní vody. Přirozené hydrogeologické poměry
v území jsou ovlivněny stávajícími dopravními stavbami v území. Vlivy na hladinu podzemní vody, která se
nachází v hloubkách cca 15 m p.t., lze vyloučit.
S ohledem na uvedené skutečnosti lze konstatovat, že záměr nebude mít vliv na hydrogeologické
charakteristiky jako je výška hladiny podzemních vod, objem infiltrace, směr proudění, propustnost prostředí
a podobně.
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vlivy na kvalitu podzemních vod
Splaškové a dešťové vody budou svedeny do jednotné kanalizace, která bude napojena na městský
kanalizační řad a svedena na městskou ČOV. Zasakování dešťových vod není předpokládáno.
Místní ovlivnění jakosti odváděných vod z území výstavby je teoreticky možné v omezeném časovém období
výstavby, např. působením úkapů z provozovaných mechanismů nebo smytím zemin při silnějších deštích.
Jedná se o malé a běžně akceptované riziko, které bude minimalizováno požadovaným dodržováním
pracovních postupů. Významné působení těchto vlivů nepředpokládáme.
Negativní ovlivnění kvality podzemní vody lze předpokládat při havarijním úniku pohonných hmot v rámci
jejich stáčení, skladování a výdeje. Riziko ohrožení kvality podzemních vod je však nízké. Pravděpodobný je
únik na zpevněné ploše bez možnosti průniku do podzemí.
Únik ropných látek z podzemních skladovacích nádrží čerpací stanice není předpokládán. Nádrže i potrubní
rozvody jsou řešeny jako dvouplášťové s automatickou indikací porušení těsnosti jednoho z plášťů. Indikace
porušení těsnosti jednoho z plášťů představuje pro provozovatele havarijní stav, po zjištění následuje
vyčerpání media z nádrže a revize.
Vlivy na vodní zdroje
Záměr neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Na plochu stavby nezasahuje žádné
ochranné pásmo vodního zdroje. Vodní zdroje nebudou provozem záměru ovlivněny.
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 velmi nízké až zanedbatelné.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány.

D.I.5 Vlivy na půdu
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL).
Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k záměru žádná omezení a vlivy na půdu lze hodnotit
jako prakticky nulové.
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 z hlediska záboru a kvalitu půdy lze hodnotit z hlediska významu, velikosti i rozsahu jako
nulové.

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Projekt neuvažuje s hloubením podzemních prostor. Stavební objekty jsou navrženy jako nepodsklepené,
založené na základových pasech. Budoucí stavba se tedy dotkne zejména kvartérního pokryvu,
reprezentovaného antropogenními navážkami o mocnosti 1,3 - 2,2 m.
Stavba samotná tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území, bez dalších vlivů na
její kvalitu.
Původní čerpací stanice pohonných hmot byla v roce 2005 odstraněna a zároveň byly odtěženy
kontaminované zeminy v jejím podzákladí, představující starou ekologickou zátěž.
Celkový vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje lze označit za nevýznamný.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu stavby může dojít
k úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty, oleje) například v důsledku dopravní nehody nebo technické
závady mechanismu, jde však o riziko obecně spojené s výstavbou a provozem motorových vozidel.
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V případě úniku mimo zpevněné plochy by došlo ke kontaminaci přípovrchových vrstev zemin a hornin
v místě úniku. Nezjištěný nebo zanedbaný únik však není předpokládán, mimořádné stavy lze spolehlivě řešit
sanačním zásahem.
Vlivy na nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany.
Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku vlastního provozu záměru významně dotčeny.
Vlivy na jiné přírodní zdroje
Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny či znehodnoceny. Poškození či ztrátu
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit jako nízké až zanedbatelné, rozsahem
lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je situován na plochách pozměněných lidskou činností (hřiště, rekreace). Podle výsledků terénního
šetření se v okolí posuzovaného záměru nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
nelze tudíž předpokládat jejich přímé nebo zprostředkované ohrožení.
Vlivy na flóru - zábory hodnotných ploch ani rozsáhlejší kácení dřevin není uvažováno, vliv na vegetaci
bude prakticky nulový. Žádné zásadní negativní vlivy nelze očekávat.
Vlivy na faunu - s ohledem na charakter dotčeného území (z hlediska výskytu fauny nepříznivý) lze vyloučit
jakékoli negativní vlivy na živočichy.
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.
Žádný registrovaný významný krajinný prvek není záměrem dotčen.
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 22.7.2014 vyloučil možnost jejich negativního ovlivnění (viz příloha č. 5 oznámení).
Vlivy na ekosystémy – území záměru zcela antropogenně přeměněné (ostatní plochy) bez výskytu přírodě
blízkých ekosystémů. Vliv na existující ekosystémy bude zanedbatelný až nulový.
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.
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D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Jedná se výstavbu v již urbanizovaném a zastavěném území, kde se ochrana krajinného rázu uplatňuje
omezeně a spíše je třeba respektovat urbanistické a architektonické požadavky na zástavbu v území. Celkově
lze konstatovat, že krajina v místě nebude stavbou ovlivněna. Nová výstavba bude odpovídat výškou okolní
zástavbě a svým charakterem se nebude odlišovat od budov postavených v okolí.
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 mimo vlastní staveniště.
Inženýrské sítě na staveništi a v jeho bezprostřední blízkosti budou chráněny před poškozením. Jiný majetek
nebude dotčen ani nebude omezena jeho funkce.
Architektonické nebo historické památky se v řešeném nebo zájmovém území záměru nenacházejí. Z důvodu
jejich absence tedy nebudou ovlivněny.
Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné
události, místo spojené s významnou osobou.
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.
Negativní vlivy na hmotný majetek, historické a kulturní památky nejsou očekávány. Ochrana
případných archeologických nálezů bude zajištěna provedením průzkumu a odborným dozorem při provádění
zásahů do terénu.

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 obsluhujících záměr je odhadován na 200 až 300 osobních vozidel za den a 1 nákladní
vozidlo za den. Převážná většina vozidel s výjimkou zásobování (cca 1 NA/den) budou součástí dopravního
proudu na okolních komunikacích (ulice Merhautova, Křižíkova) a záměr tedy nebude mít vliv na dopravní
intenzity. Navýšení lze očekávat pouze v bezprostředním okolí areálu mezi vjezdem a výjezdem z areálu.
Pozaďová intenzita dopravy se na ul. Merhautova pohybuje v úrovni cca 16 000 vozidel za 24 hodin. Podíl
dopravy záměru z celkových intenzit dopravy v ul. Merhautova lze odhadovat na cca 1,2 – 1,9 %.
Z dopravního hlediska nevzniká žádný negativní ani pozitivní vliv. Záměr je v souladu s územním plánem,
nedochází proto k nárůstu zbytné dopravy. Realizace záměru vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů
jiných, avšak obdobných, a tím i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy resp. systémy hromadné dopravy. Vlivy dopravy, související se záměrem, nepřekračují akceptovatelnou
míru, požadovanou příslušnými hygienickými předpisy.
Pro období výstavby záměru lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho provozu, půjde navíc o vliv
dočasný.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.
Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou hodnoceny z hlediska významu jako negativní, z hlediska
velikosti jako nízké, z hlediska rozsahu jako lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na dopravní a
jinou infrastrukturu nejsou očekávány.
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D.I.11 Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah negativních vlivů je vymezen nejvýznamnějšími negativními vlivy očekávanými při realizaci a provozu
záměru, mezi které lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší (provoz záměru),
→ vlivy na hlukovou situaci (provoz záměru),
→ vliv na dopravu (provoz záměru).
Z uvedeného rozboru vyplývá, že negativní důsledky (bez ohledu na jejich velikost) jsou identifikovány
výhradně z hlediska vlastního provozu (ovzduší, hluk, povrchové vody). Z hlediska umístění záměru nejsou
žádné negativní důsledky identifikovány. Veškeré identifikované vlivy jsou hodnoceny jako mírné, umístění
záměru i jeho následný provoz lze pak hodnotit jako akceptovatelné.
Vlivy provozu areálu jsou omezeny na jeho bezprostřední okolí. Důsledky realizace záměru lze
hodnotit jako nízké, málo významné, lokálního rozsahu.
V širším okolí posuzovaného záměru lze vlivy realizace záměru lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné,
objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

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 doporučeny následující
podmínky a opatření.
Srážkové vody z areálu budou svedeny přes retenční nádrž s regulovaným odtokem do veřejné
kanalizace. Hodnoty ukazatelů znečištěné odváděných vod bude odpovídat požadavkům kanalizačního
řádu, resp. správce kanalizace.
Splaškové odpadní vody z areálu budou odváděny do veřejné kanalizace.
Stavba bude realizována tak, aby bylo eliminováno riziko úniku nebezpečných látek. Objekt bude
vybaven záchytnými a havarijními systémy pro zajištění případného úniku nebezpečných látek.
Čerpací stanice je vybavena rekuperací benzinových par - systémem rekuperace benzinových par
etapy II - zařízení zajišťující rekuperaci benzinových par vytěsněných z palivové nádrže motorového
vozidla při čerpání pohonných hmot na čerpací stanici a přenášející benzinové páry do skladovací nádrže
na čerpací stanici.
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Mezipláštový prostor (nádrží i rozvodů) je průběžně indikován elektronickým systémem.
Součástí stavby bude havarijní jímka na úkapy o objemu 5 m3.
Instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; zařízení
umístěná ve venkovním prostoru (mimo uzavřené kontejnery a objekty) budou vybavena
protihlukovými opatřeními tak, aby akustické imise na hranici areálu nepřekročily nejvyšší přípustné
hygienické limity.
Ke stavebnímu řízení bude zpracována podrobná hluková studie, která vyhodnotí vlivy hluku na
základě detailní projektové dokumentace. Akustický výkon uvažovaných technologií by měl být co
nejnižší za využití běžných dostupných protihlukových opatření. Pokud budou v projektové dokumentaci
navržena další zařízení (vysavače, kompresor apod.) budou zahrnuta v podrobné hlukové studii včetně
případných protihlukových opatření.
Organizace stavby bude navržena tak, aby u okolních chráněných venkovních prostorů byly
respektovány nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti:
−

stavební práce budou optimalizovány tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukových vlivů (souběžný
provoz stavebních mechanismů) v blízkosti obytné zástavby; časové nasazení mechanismů v těchto
prostorech bude minimalizováno,

−

stavební práce včetně stavební dopravy nebudou prováděny v nočním období (22:00-6:00 hodin) ani
v časném ranním a pozdním večerním období (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin).

Ke stavebnímu řízení bude upřesněn rozsah požadovaného kácení. V případě, že některé z dřevin či
porostů budou vyžadovat povolení orgánu ochrany přírody, bude toto povolení doloženo ke stavebnímu
řízení.
V rámci konečných terénních úprav budou provedeny vhodné a dostatečné výsadby a
ozelenění areálu. Vhodné je provedení výsadeb zejména vůči obytným objektům východně a
jihovýchodně od navrženého areálu podél ulice Lozíbky. Sadové úpravy budou odsouhlaseny příslušným
orgánem ochrany přírody.
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.

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.
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.
V případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.
Pro areál bude zpracován plán opatření pro případ havarijního úniku nebezpečných látek.
Za provozu bude prováděna pravidelná kontrola a údržba všech zařízení a ochranných prvků
sloužících k preventivní či havarijní ochraně (havarijní jímky, nepropustné povrchy a atd.).
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D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
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 (čerpací stanice PHM) není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování životního
prostředí. Charakter záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Území, ve kterém se záměr nachází, není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z
těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na
absorbování případných neurčitostí.

STRANA 47 z 60

Čerpací stanice Brno - Husovice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě umístění dané vymezenou plochou staveniště a dotčenými pozemky.
Vzhledem k výběru lokality a souladu se záměry platného územního plánu nebylo umístění stavby řešeno ve
více variantách.
Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové
varianty je uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B).
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 (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného
záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (hluk, doprava, ochrana vod, krajinný ráz)
se stavem bez záměru, resp. ke stanovení kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi aktivní a nulovou
variantou, a vyhodnocení celkové významnosti vlivů projektové varianty.
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, 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.
V přílohách oznámení jsou dále uvedeny tyto materiály v plném znění:
−

Odborný posudek podle §11 odstavce 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
(příloha 3)

−

Hluková studie (příloha 4)

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uváděna.
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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 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
Záměrem je výstavba samoobslužného areálu s myčkou automobilů a kontejnerovou čerpací stanicí PHM na
volném pozemku v severní části města Pardubice.
Název záměru: Čerpací stanice Brno - Husovice
Oznamovatel: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 602 00 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
10.4
Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých,
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci,
nebezpečných pro životní prostředí)1 a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.
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.

1

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Záměr řeší výstavbu čerpací stanice pohonných hmot (dále ČS PHM) na motorovou naftu, automobilový
benzín a LPG umístěné na území města Brna, v katastrálním území Husovice při ulici Merhautova.
Základní kapacitní údaje jsou následující:
1 444 m2

plocha areálu
z toho:

zastavěná plocha (objekty)

265 m2

ostatní zpevněné plochy

796 m2

nezpevněné plochy zeleně

383 m2

skladovací kapacita
pohonných hmot

55 m3
43 850 kg

(1)

3

LPG

4,85 m

počet parkovacích míst (celkem)

8 stání pro OA

Stavba je navržena na volné ploše východně od ulice Merhautova, mezi ulicemi Hořejší, Lozíbky a Slezákova,
v severní části města Brna. Areál je umístěn východně od křižovatky ulice Merhautova a městského okruhu
(ulice Porgesova).
kraj:

Jihomoravský

obec:

Statutární město Brno

katastrální území:

Husovice (610844)

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

Záměrem je výstavba veřejné čerpací stanice PHM na volném pozemku v severní části města Brna. Čerpací
stanice bude sloužit k veřejnému prodeji PHM.
Na dotčených pozemcích byla umístěna čerpací stanice již v předchozích letech. V roce 2005 byla původní ČS
odstraněna, pozemek byl sanován a rekultivován, v současné době jde o zatravněnou volnou plochu.
V severní a jižní části dotčené plochy se nachází několik dřevin, původní objekty byly odstraněny.

1

Při měrné hmotnosti benzínu 700-750 kg/m3 a nafty 800-880 kg/m3
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Stavba je v souladu s platným územním plánem území, záměr se nachází ve stabilizované ploše dopravní,
kde je dle platného územního plánu možné využití stanovené funkčním typem DA pro služby pro
automobilovou dopravu – čerpací stanice PHM apod., také pro obchodní a stravovací zařízení do 400 m2
prodejní plochy, pokud mají napojení na komunikační síť společné s uvedenými službami pro automobilovou
dopravu.
V zájmovém území se nachází převážně plochy bydlení a občanské vybavení. Navrhovaný záměr je umístěn
východně od ulice Merhautova, mezi ulicemi Hořejší, Lozíbky a Slezákova.
Kumulace vlivů lze očekávat zejména v oblasti dopravy a s ní souvisejících vlivů.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb kromě napojení na potřebné inženýrské sítě.
Účelem stavby je nabídka daného typu služeb, dochází k využití volných pozemků pro účel, kterému již dříve
sloužily. Volba umístění vychází z řady faktorů, mezi nimiž lze uvést dostupnou infrastrukturu a vhodné
napojení na silniční síť.
Přehled variant
V rámci posuzování záměru jsou uvažovány dvě varianty: varianta projektová (představuje realizaci záměru
v navržené podobě) a varianta nulová (bez realizace záměru).
Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové
varianty je uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B).
Vlastní záměr je řešen jednovariantně. Lokalita je dána dostupností plochy a rozhodnutím oznamovatele.
Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného
záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (ovzduší, hluk, doprava, ochrana vod,
krajinný ráz) se stavem bez záměru, resp. ke stanovení kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi aktivní a
nulovou variantou, a vyhodnocení celkové významnosti vlivů projektové varianty.
Základní technické údaje o stavbě
Záměr obsahuje následující stavební objekty:
SO 100

Čerpací stanice

SO 110

Totem trvalý

SO 120

Totem dočasný

SO 130

Zastřešení

SO 140

Technologie čerpání

SO 150

Technologie čerpání LPG

SO 151

Oplocení LPG

SO 160

Opěrná zídka

SO 170

Lávka

Záměr obsahuje následující inženýrské objekty:
IO 200

Komunikace a zpevněné plochy – mimo areál

IO 210

Komunikace a zpevněné plochy – v areálu

IO 300

Přípojka vodovodu

IO 310

Areálové rozvody vodovodu

IO 400

Přípojka kanalizace jednotné

IO 410

Areálové rozvody kanalizace dešťové

IO 420

Areálové rozvody kanalizace splaškové

IO 500

Přípojka plynovodu

IO 600

Přeložka silnoproudu

IO 610

Dopojení silnoproudu

IO 620

Areálové rozvody silnoproudu
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IO 620

Areálové rozvody venkovního osvětlení

IO 700

Přeložka přípojky slaboproudu O2

IO 710

Přeložka přípojky slaboproudu UPC

IO 800

Sadové úpravy

IO 900

Příprava území, terénní úpravy

Stavba bude sloužit jako čerpací stanice pohonných hmot, součástí stavby bude i související prodejní plocha.
SO 100 – Čerpací stanice
Zastavěná plocha: 207 m2
2 výdejní stojany pro naftu/benzín, 1 výdejní stojan pro LPG. Celkem 5 výdejních míst.
Architektonické a stavební řešení stavby
Navrhovaná stavba architektonicky, tvarově i barevně vychází z řešení okolní zástavby. Základní hmota je
jednoduchá bez složitého členění.
Stavba řeší i objekt zastřešení, totemy a lávku, které celou stavbu vzájemně doplní a budou dohromady v
architektonickém souladu.
Stavba bude navržena ze standardních materiálů a dle běžných stavebních postupů. Bude se jednat o využití
klasického keramického systému s kontaktním zateplovacím systémem. Založení objektu bude na
základových pasech. Objekt čerpací stanice nebude podsklepený a bude mít plochou nepochůzí nevegetační
střechu.
Hlavní objekt čerpací stanice je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená budova. V obou patrech se bude
nacházet prodejní plocha a s tím související dostatečné zázemí pro uživatele i zaměstnance.
Technické a technologické řešení stavby
Stavba bude obsahovat technická a technologická zařízení pro potřeby čerpací stanice.
Skladování pohonných hmot
Druhy skladovaných pohonných hmot
nafta motorová Diesel
benzín automobilový bezolovnatý Natural 95
ethanol Ethanol 85
Maximální kapacita skladu
Motorová Nafta MN

20 m3

Automobilový Benzín Natural 95

20 m3

Ethanol Ethanol 85

15 m3

Skladovací nádrž - Pro skladování PH bude použita jedna podzemní ocelová ležatá skladovací nádrž, o
jmenovitém objemu 60 m3, včetně bezodtoké jímky na úkapy o objemu 5 m3. Nádrž bude pojížděná.
Je navržena nádrž dvouplášťová, kde vnější plášť tvoří havarijní jímku.
Stáčení pohonných hmot
Stáčení PH bude probíhat samotíží z automobilové cisterny vybavené potrubím pro zpětné jímání par benzinu
ze zásobní nádrže.
Každé stáčecí potrubí v šachtě bude označeno cedulkou s názvem příslušného paliva a případně i barevně
označeno.
Při stáčení budou páry benzínu i nafty odváděny přetlakem z nádrže (skladovacích sekcí) do cisterny
potrubím pro zpětné jímání par ze zásobní nádrže („rekuperace I. stupně“).
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Výdej pohonných hmot
Budou instalovány výdejní stojany určené do venkovního prostředí, sací systém výdeje.
Výdejní stojany budou vybaveny systémem odsávání par benzínu s elektronickou regulací par dle průtoku.
Navržené osazení ČS: 2x tříproduduktový oboustranný výdejní stojan pro výdej naturalu, nafty a ethanolu
s výkonem 40 l/min na každé výdejní pistoli.
TECHNOLOGIE ČS - LPG
Zařízení pro skladování a výdej LPG, bude umístěno v areálu čerpací stanice. ČS LPG se skládá z jednoho
podzemního zásobníku LPG o objemu 4,85 m3, čerpacího soustrojí LPG a výdejního stojanu pro LPG.
Čerpací stanice je navržena dle TPG 304 01 s jedním podzemním zásobníkem LPG, čerpacím soustrojím
dopravním zařízením a jedním výdejním stojanem.
Provoz ČS LPG bude zajišťovat obsluha prokazatelně vyškolená a kvalifikovaná.
Provozovatel musí mít k dispozici technickou dokumentaci zařízení, plán opatření pro případ havárie, požáru,
záznamy o provedených zkouškách a záznam o odstranění případných závad zjištěných zkouškami, které
budou stavebníkem doloženy ke kolaudaci zařízení.
Popis dopravního řešení
V rámci projektu jsou navržena dopravní napojení na pozemní komunikaci, parkovací stání a komunikace u
čerpací stanice tak, aby odpovídala současným požadavkům ČSN.
Čerpací stanice bude na veřejné komunikace napojena vjezdem z ulice Hořejší a výjezdem do ulice
Merhautova. Komunikace čerpací stanice bude navazovat na oba vjezdy. Tato komunikace bude mít
asfaltový povrch a bude lemována silničním obrubníkem převýšeným na +12 cm. Samotná čerpací stanice
bude mít dva stojany s celkem čtyřmi obslužnými místy. Kolem stojanů bude provedena plocha z betonové
dlažby, která bude lemována pásovou vpustí. Tato plocha bude mít rozměry 9 x 3m a 9 x 2m a bude
vyspádována směrem k uličním vpustem.
Je navrženo celkem 8 kolmých parkovacích stání z toho jedno pro ZTP. Hrana parkovacích stání a asfaltové
komunikace bude tvořena chodníkovým obrubníkem převýšeným na +0cm.
Samotná budova čerpací stanice bude lemována chodníkem z betonové dlažby.
Za budovou ČS bude umístěn podzemní zásobník na LPG a jeden výdejní stojan. U výdejního stojanu bude
vytvořena plocha o rozměrech 2,5 x 5m pro vozidlo tankující z betonové dlažby lemována chodníkovým
obrubníkem převýšeným na +0cm a odlišená plocha s živičným povrchem o rozměrech 5 x 5m, která bude
sloužit jako bezpečnostní odstup.
Údaje o provozu, směnnost, pracovní doba
Počet pracovníků:

1 – 2 zaměstnanci obsluhy na směnu, celkem max. 6 zaměstnanců

Provoz

nepřetržitý

0:00 – 24:00 hod (7 dnů v týdnu)
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Obrázek: Koordinační situace stavby
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Umístění záměru je patrné ze situací v přílohách oznámení (přílohy č. 1), situace stavby a jejího okolí je
zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obrázek: Situace stavby (1:10 000)

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v příloze č. 5 (Doklady):
Úřad městské části města Brna, Brno - Sever, Odbor stavební, vyjádření č.j.: MCBSev/020119/14 ze dne
30.6.2014:
„Posouzení záměru z hlediska souladu s ÚpmB vydal stavební úřad spol. PraFin REAL, s.r.o., Barvy 16,
63800 Brno sdělením ze dne 30.11.2004 pod č.j.: STU/04/0402573/000/001, které nemá omezenou platnost.“
Ve citovaném sdělení je uvedeno:
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Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 5
(Doklady):
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: JMK 84685/2014 ze dne 22.7.2014:
„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, krajinný ráz, hlukovou a
dopravní situaci a kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto
složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí. Jejich popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že vlivy na jednotlivé složky prostředí lze hodnotit jako
nízké, přičemž navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako 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 významným negativním vlivům na obyvatelstvo. Vlivy na veřejné zdraví spojené s výstavbou a
provozem ČS PHM lze hodnotit jako málo významné, lokálního charakteru. Nejvýznamnějšími aspektem
záměru je nakládání s nebezpečnými látkami a doprava (znečišťování ovzduší, hluk). V žádném z uvedených
faktorů nejsou očekávány přeslimitní stavy (znečištění ovzduší, hluk) a ani ve spojení se současnými
aktivitami v území nepovede realizace záměru k překračování příslušných hygienických limitů v zájmovém
území.
Emise z provozu záměru a z vyvolané dopravy neovlivní významně celkovou úroveň imisní zátěže v
hodnoceném území a v součtu se stávající imisní zátěží bude podlimitní. Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní
situaci lze považovat z hlediska významu za negativní, z hlediska velikosti za velmi nízké, rozsahem lokální.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Navržené řešení záměru respektuje požadavky nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limitní hladiny hluku jsou
jak pro hluk z provozovny, tak pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, v nejbližším chráněném
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb prokazatelně dodrženy. Hluk ze stavební
činnosti je v daném prostoru spolehlivě řešitelný.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Nebyly zjištěny žádné významné vlivy na povrchové nebo podzemní vody. Z hlediska odvodnění území
nedojde k navýšením odtoku ze zpevněných ploch. Odpadní vody srážkové i splaškové budou odváděny do
veřejné kanalizace a na městskou ČOV.
Vlivy na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit jako nízké a
zanedbatelné.
Vlivy na podzemní vody lze souhrnně hodnotit jako nízké a zanedbatelné. Provoz bude odpovídajícím
způsobem zabezpečen pro případ mimořádného stavu. Skladovací nádrže PH a potrubní rozvody jsou řešeny
jako dvouplášťové s indikací porušení těsnosti jednoho z plášťů.
Realizací ani provozem záměru nebudou narušeny geologické nebo morfologické podmínky v okolí,
záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin. Kvalita horninového prostředí nebude za běžného
provozu ovlivněna.
Záměr nevyžaduje zábor zemědělské půdy, na dotčených pozemcích není evidován zemědělský půdní fond.
Realizací záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Vlivy na flóru a faunu lze hodnotit jako velmi nízké až nulové. Stavba bude realizována v zastavěném území,
na ploše po předchozí ČS PHM, která byla rekultivována v roce 2005.
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
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Záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku, jehož ochrana je obecně stanovena
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Žádný registrovaný významný krajinný prvek není
dotčen.
Záměr neovlivní žádné zvláště chráněné území, ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast (Natura 2000).
Architektonické a historické památky v okolí záměru nebudou ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není vyloučena. Vzhledem
k předchozímu využití území je však pravděpodobnost jakéhokoli nálezu velmi malá.
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Celkový počet
cílové dopravy vozidel obsluhujících záměr je odhadován na 200 až 300 osobních vozidel za den. Všechna
vozidla s výjimkou zásobování (1 NA/den) budou součástí dopravního proudu na okolních komunikacích a
záměr tedy nebude mít vliv na dopravní intenzity v širším měřítku.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy.
Záměr nepředstavuje ani významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru „Čerpací stanice Brno - Husovice“ na
území města Brna hodnoceny jako přijatelné. Záměr 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.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové 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. Situace zájmového území - ortofotomapa
1.5. Zákres do katastrální mapy
1.6. Hydrologická situace
2. Situace stavby
2.1. Situační výkres širších vztahů 1: 2000 (ozn. C1)
2.2. Koordinační situační výkres 1:200 (ozn. C3)
3. Odborný posudek
4. Hluková studie
5. 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

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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Přehled použitých zdrojů
1. Jeřábek M.:
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Arch.Design Brno, 07/2014.

2. Henešová A.:
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Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Èerpací stanice Brno - Husovice
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Èerpací stanice Brno - Husovice
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Èerpací stanice Brno - Husovice
1.3. SITUACE OKOLÍ STAVBY

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Èerpací stanice Brno - Husovice
1.4. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

mìøítko 1:2 000

LEGENDA:
hranice navrhované èerpací stanice

Èerpací stanice Brno - Husovice

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

1.5. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY

LEGENDA:
hranice navrhované èerpací stanice

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Èerpací stanice Brno - Husovice
1.6. HYDROLOGICKÁ SITUACE

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , mìøítko 1 : 50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru
legenda tematického obsahu na následujícím listu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Èerpací stanice Brno - Husovice
1.6. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

poznámka: Pøevzato podle “Základní vodohospodáøská mapa ÈR - SEZNAM MAPOVÝCH ZNAÈEK”; VÚV TGM 1998

PŘÍLOHA 2
(SITUACE STAVBY)

PŘÍLOHA 3
(ODBORNÝ POSUDEK)

Ing. Bohuslav Popp
Poradenství v oblasti technicko ekologické
IČO 686 99 841

533 45 Podůlšany 27

mobil: 724 093 845
e-mail: bohuslav.popp@seznam.cz

ODBORNÝ

POSUDEK

k řízení o vydání závazného stanoviska podle §11 odstavce 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb.
ze dne 2. května 2012, o ochraně ovzduší

„Čerpací stanice Brno - Husovice“

zpracoval:
ing. Bohuslav Popp,
Autorizovaná osoba pro výpočet rozptylových studií a vypracovávání odborných posudků
Podůlšany, červenec 2014
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1 URČENÍ POSUDKU
Předmětem posudku je stavba Čerpací stanice Brno - Husovice.
Objednatelem posudku je:

PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 624 00 Brno, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 16834,
IČ: 60724463

Posudek je zpracován v souladu s § 11 odstavec 8) zákona č. 201/2012 Sb. k řízení o vydání
závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb.

2 VSTUPNÍ ÚDAJE
2.1

Podklady

1. Místní šetření (prohlídka místa stavby, upřesnění umístění zdroje emisí včetně upřesnění jeho
parametrů)
2. Projektová dokumentace „Čerpací stanice Brno - Husovice“. Generální projektant: Arch.Design,
s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským
soudem v Brně oddíl C, vložka 43305 IČ: 25764314

2.2

Legislativa

1. ZÁKON č. 201/2012 Sb. ze dne 2. května 2012, o ochraně ovzduší
2. VYHLÁŠKA č. 415 ze dne 30. listopadu 2012, o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a
o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
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Identifikační údaje

Název stavby:
Místo stavby:

Čerpací stanice Brno - Husovice
BRNO, ulice Merhautova, k.ú. Husovice (610844), p.č.: 2160/4 a okolní parcely

Kraj:
Investor:
Objednatel:
Provozovatel:

Jihomoravský kraj
PSK Brno s.r.o.
Kabátníkova 2, 624 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C,
vložka 16834, IČ 60724463
Ing. Bohuslav Popp, 533 45 Podůlšany 27
IČO: 686 99 841
Autorizace: Autorizovaná osoba pro výpočet rozptylových studií a vypracovávání
odborných posudků ve smyslu §15 zákona 86/2002 Sb. Číslo autorizace:
2700/740/02 Poslední prodloužení autorizace číslo 1967/820/09/IB.

Posudek zpracoval:

Dle zákona č. 201/2012 Sb. § 42
(4) Pro činnost zpracování odborného posudku se autorizace ke zpracování
odborného posudku vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. d)
tohoto zákona.
(5) Pro činnost zpracování rozptylové studie se autorizace ke zpracování rozptylové
studie vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, považuje za autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. e) tohoto
zákona.
Dle stanoviska MŽP se výše uvedené stávající autorizace na zpracování
rozptylových studií a odborných posudků platné v době nabytí platnosti zákona č.
201/2012 Sb. stávají automaticky autorizacemi na dobu neurčitou a není třeba
žádat o změnu nebo prodloužení.
Datum zpracování
posudku :

2.4

červenec 2014

Návrh zařazení uvedené technologie

Jedná se o veřejnou čerpací stanici, která bude sloužit pro zásobování benzinem, naftou a LPG.
V posuzovaném případě se jedná o dva zdroje znečišťování ovzduší (nakládání s benzinem,
nakládání s naftou).
Pro nakládání s benzinem platí :
Technologie je uvedena v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,
NAKLÁDANÍ S BENZINEM
10.2 Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu
jedná se tedy o

vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.
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Pro nakládání s naftou platí :
Technologie není uvedena v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,
jedná se tedy o

nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.
Pro nakládání s E85 platí :
Technologie není uvedena v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. bod:
jedná se tedy o

nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.
Pro nakládání s LPG platí :
Technologie není uvedena v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. bod:
jedná se tedy o

nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.
Vytápění objektu
3

Bude zajištěno kotlem, palivo zemní plyn (1ks – kotel 35 kW, spotřeba ZP celkem max. 4,2 m /hod,
3
3
celkem min. 1,0 m /hod, celková roční výpočtová potřeba plynu 5.200 m /rok). Příkon pod 0,3 MW,
jedná se o

nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.
Dle § 11 Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší, odstavec 2 písmeno
b) a c) vydává závazné stanovisko k umístění stavby a ke stavbě u zdrojů uvedených v příloze č. 2
zákona č. 201/2012 Sb., příslušný krajský úřad.
Dle § 11 Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší , odstavec 3 vydává
závazné stanovisko k umístění stavby a ke stavbě u zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona č.
201/2012 Sb., obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. obecní úřad, v případě města Brna Úřad
příslušné městské části (obvykle se z hlediska ochrany ovzduší vyjadřuje Odbor životního prostředí
Magistrátu města Brna).
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3 CHARAKTERISTIKA
3.1

Umístění stavby

Jedná se o nezastavěný pozemek v zastavěném území. Stavba se bude rozsahově nacházet
především na pozemku investora, jiné pozemky budou dotčené rozsahem pouze pro potřeby
vybudování napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Pozemek doposud není nijak využíván.
Jedná se o pozemek, na kterém byla dříve také čerpací stanice. Tato čerpací stanice byla odstraněna
v roce 2005.
Obrázek 1: Umístění stavby

Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu nově budovaným vjezdem a výjezdem.
Stavba je v souladu s platným územním plánem území, tzn. předmětný záměr se nachází ve
stabilizované ploše dopravní, kde je dle platného územního plánu možné využití stanovené funkčním
typem DA pro služby pro automobilovou dopravu – čerpací stanice PHM apod., také pro obchodní a
2
stravovací zařízení do 400 m prodejní plochy, pokud mají napojení na komunikační síť společné s
uvedenými službami pro automobilovou dopravu.

3.2

Výrobní program,

Stavba bude sloužit jako čerpací stanice pohonných hmot, součástí stavby bude i související prodejní
plocha. Jedná se o veřejnou čerpací stanici tj. zařízení pro nakládání s benzinem a naftou, E85 a
LPG.

3.3

Jmenovitá (projektovaná) výrobní kapacita

Současně může odebírat pohonné hmoty 5 vozidel. (2 výdejní stojany pro naftu/benzín/E85, 1 výdejní
stojan pro LPG. Celkem 5 výdejních míst).
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Roční výtoč:
MN - 500 000 l/rok
N95 - 500 000 l/rok
E85 - 400 000 l/rok
3

15 vozidel LPG/den, výtoč cca 450 litrů LPG/den, tj. cca 160 m /rok.

3.4

Údaj o směnnosti provozu, rytmus provozu zdroje.

Celoroční nepřetržitý provoz.

3.5

Popis provozu

Stavba bude obsahovat technická a technologická zařízení pro potřeby čerpací stanice.
Jedná se o čerpací stanici pohonných hmot (ČSPH) dle ČSN 73 6060 a sklad hořlavých kapalin dle
ČSN 65 0201.
Použitá zařízení a vybavení musí být schválena pro provoz čerpacích stanic pohonných hmot (ČS PH)
v ČR.
Budou respektovány hygienické požadavky a požadavky kladené na bezpečnost, ochranu ovzduší a
vod. Čerpací stanice je navržena v souladu s platnými ČSN a ČSN EN a platnými zákonnými
předpisy.
Druhy skladovaných pohonných hmot
•
•
•
•
3.5.1

Nafta motorová Diesel
Benzín automobilový bezolovnatý Natural 95
Ethanol 85
LPG
Technologie skladování a výdeje nafta motorová, benzin automobilový BA95 a
ethanol 85

Pro skladování PH bude použita jedna podzemní ocelová ležatá skladovací nádrž o jmenovitém
3
3
objemu 60 m , kde 5 m tvoří bezodtokovou úkapovou jímku. Nádrž bude pojížděná.
•
•
•
•

Motorová Nafta MN
Automobilový Benzín Natural 95
Ethanol Ethanol 85
Úkapy

3

20 m
3
20 m
3
15 m
3
5m

Na dómových šachtách budou osazeny ocelové pojezdové poklopy s protipožárním nátěrem na
odolnost EW 30 D1. Je navržena nádrž dvouplášťová, kde vnější plášť tvoří havarijní jímku.
Stáčení pohonných hmot
Stáčení PH bude probíhat samotíží z automobilové cisterny vybavené potrubím pro zpětné jímání par
benzinu ze zásobní nádrže. Každé stáčecí potrubí v šachtě bude označeno cedulkou s názvem
příslušného paliva a případně i barevně označeno.
Při stáčení budou páry benzínu i nafty odváděny přetlakem z nádrže (skladovacích sekcí) do cisterny
potrubím pro zpětné jímání par ze zásobní nádrže („rekuperace I. stupně“). Stáčecí plocha je
přestřešená, případné úkapy jsou svedeny do bezodtoké jímky.
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Výdejní stojany
Budou instalovány výdejní stojany určené do venkovního prostředí, sací systém výdeje. Výdejní
stojany budou vybaveny systémem odsávání par benzínu s elektronickou regulací par dle průtoku.
Navržené osazení ČS: 2x tříproduduktový oboustranný výdejní stojan pro výdej naturalu, nafty a
ethanolu s výkonem 40 l/min na každé výdejní pistoli. Výdejní stojan bude umístěn na refýži nad
nepropustnou ocelovou šachtou s přivařeným základovým rámem pro stojan a prostupy pro kabely v
chráničkách.
Snímání hladin a měření množství PH v nádrži
•

Okamžité množství PH v jednotlivých sekcích pro skladování PH je snímáno plovákovou
sondou a vyhodnocováno centrální jednotkou s napojením na tankovací automat.

•

Od snímače hladiny je odvozena dále signalizace mezních stavů v jednotlivých sekcích nádrží
PH: minimální a maximální event. havarijní hladina (zvuková venkovní výstraha a samočinné
zastavení výdeje produktu).

•

Každá nádrž (sekce) je vybavena armaturou pro kontrolní měření hladiny (objemu) PH v
nádrži měrnou tyčí na základě kalibrační tabulky.

•

Max. a havarijní množství vody s úkapy v úkapové sekci je snímáno plovákovým limitním
stavoznakem s elektronickou a zvukovou signalizací.

Odvětrání nádrží, rekuperace, opatření proti šíření výbuchu
Při stáčení budou páry odváděny přetlakem z nádrže (skladovacích sekcí) do cisterny potrubím pro
zpětné jímání par ze zásobních nádrží.
Odvod par benzínu a ethanolu od výdejních stojanů (odsávání z pal. nádrží automobilů) bude
napojen na svodné potrubí, které je propojeno s komorami pro skladování těchto produktů. Odvětrání
nádrží bude vyvedeno min. 3,0 m nad terén a ukončeno koncovými pojistkami.
Ochrana proti přenesení výbuchu: pojistné armatury dle ČSN (ČSN 13 6651 Z1:1998 Neprůbojné
pojistné armatury - Základní ustanovení a ČSN EN 12874:2001 Protiexplozivní pojistky – Funkční
požadavky, vymezení použití). Pojistky musí být certifikovány podle evropské směrnice 94/9/ES
„ATEX 100“.
Potrubní rozvody systému PH
Jsou navrhovány trubky ocelové spojované svařováním:
•

výdej a stáčení -potrubí dvouplášťové (trubka v trubce) s indikací úniku PH do meziprostoru

•

odvětrání a rekuperace -potrubí jednoplášťové

Provozní kontrola netěsnosti nádrží a potrubí
Dvouplášťová ocelová nádrž:
•

přetlakový způsob kontroly netěsnosti jednotlivých plášťů

•

systém indikuje pokles tlaku suchého vzduchu v meziprostoru pod stanovenou mez
signalizace venkovní houkačkou. Navrhujeme systém ASF D9.

Výdejní a stáčecí dvouplášťové ocelové potrubí:
•

přetlakový způsob kontroly netěsnosti jednotlivých plášťů

•

systém indikuje pokles tlaku dusíku v meziprostoru - signalizace venkovní houkačkou.
Navržen systém ASF D25.
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Provoz a obsluha čerpací stanice
•

Provoz čerpací stanice bude řízen automatickým systémem, který zajišťuje provádění
hotovostních a bezhotovostních operací při prodeji PH, zpracovává elektronické měření
obsahu jednotlivých nádrží a množství odebraného PH, dále ovládá i cenový totem a
poplachové stavy ČS. Připojená tiskárna umožňuje tisk účtenek, a dodacích listů.

•

Před zahájením provozu musí být pracovníci dohledu seznámeni s provozním a havarijním
řádem čerpací stanice a musí znát fyzikální a chemické vlastnosti skladovaných materiálů a
jejich působení na lidský organismus.

•

V průběhu provozu stanice musí pracovníci dohledu provádět pravidelnou kontrolu zařízení a
běžnou údržbu ve lhůtách stanovených provozním řádem, vést evidenci těchto kontrol a
udržovat čistotu a pořádek v areálu ČS.

Provozní podmínky
U každého stojanu bude zřetelné upozornění na přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným
ohněm v celém prostoru ČS. Stejné upozornění bude na vjezdu do čerpací stanice. Na každém
stojanu bude označení nebezpečnosti vydávané látky.

3.5.2

Technologie skladování a výdeje LPG

Zařízení pro skladování a výdej LPG, bude umístěno v areálu čerpací stanice. ČS LPG se skládá z
3
jednoho podzemního zásobníku LPG o objemu 4,85 m , čerpacího soustrojí LPG a výdejního stojanu
pro LPG.
a) Plnění
Čerpací stanice LPG bude zavážena autocisternou s vlastním čerpadlem pro plnění podzemních
zásobníků LPG a s vlastním měřením stočeného množství. Plnění zásobníku je prováděno hadicí
připojenou na čerpadlo autocisterny a na plnící ventil umístěný na zásobníku. Při stáčení LPG musí
být autocisterna uzemněna na uzemňovací přípojku. Obsluha autocisterny musí být přítomna stáčení.
Prostor bude označen bezpečnostními tabulkami dle ČSN umístěnými 10 m od připojovacích hrdel.
Autocisterna bude stát ve vzdálenosti min. 5 m od stáčecího hrdla a po směru jízdy, což vyhovuje
požadavku TPG. Po dobu plnění bude výdej LPG uzavřen a stanice bude odstavena mimo provoz.
b) Skladování
3

Skladování propan-butanu je řešeno v jednom podzemním zásobníku o objemu 4,85 m . Konstrukce
zásobníku musí být v souladu ČSN 69 0010 a certifikace dle zák. č. 22/1997 Sb. a návazných
předpisů nařízení vlády ČR, č. 26/2003 Sb.
Množství produktu v nádrži H01 je měřeno samostatným stavoznakem. Maximální hladina je na
stavoznaku označena červenou ryskou a nesmí být překročen maximální přípustný stupeň naplnění,
který je 85% jmenovitého objemu nádrže.
c) Výdej
Pro výdej LPG je navržen výdejní stojan ADAST umístěný na samostatném rámu na vyvýšené refýži.
Do tohoto stojanu bude dodáván kapalný propan-butan pomocí čerpacího soustrojí složeného z
čerpadla vhodného pro LPG poháněném elektrickým motorem v nevýbušném provedení. Zaplavení
čerpacího soustrojí a sacího potrubí bude hlídáno zařízením, které chrání čerpadlo proti běhu
naprázdno. Čerpací soustrojí má vlastní přepouštěcí ventil.
Potrubní větve se spádují min. 0,5% směrem k čerpadlu. Potrubní větve jsou podzemní s krytím min.
0,8 m.
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Opatření k zamezení negativních vlivů a opatření pro případ havárie
Čerpací stanice je vybavena rekuperací benzinových par - systémem rekuperace benzinových par
etapy II - zařízení zajišťující rekuperaci benzinových par vytěsněných z palivové nádrže
motorového vozidla při čerpání pohonných hmot na čerpací stanici a přenášející benzinové páry
do skladovací nádrže na čerpací stanici.
Mezipláštový prostor (nádrží i rozvodů) je průběžně indikován elektronickým systémem veeder
root, na místě přístupném obsluze čerpací stanice systémem.
Každá podzemní nádrž je opatřena mechanickým plovákovým uzávěrem proti přeplnění a je na ni
instalována ochrana proti prošlehnutí plamene.
3

Součástí nádrží je 5 m havarijní jímka na úkapy.
Při stáčení pohonných hmot bude provoz vozidel usměrněn obsluhou čerpací stanice tak, aby
projíždějící vozidla projížděla mimo ochranná pásma s nebezpečím výbuchu.

3.7

Porovnání s požadavky příslušného prováděcího právního předpisu

Posuzovaná technologie je dle § 2 písmeno e) zákona č. 201/2012 Sb. stacionárním zdrojem
znečišťování ovzduší. Nakládání s benzinem je uvedeno v bodu 10.2 přílohy č. 2 zákona č. 201/2012
Sb., vyjmenované stacionární zdroje.
Pro nakládání s benzinem platí příloha č. 6 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. bod 1, bod 5 a bod 6.
SPECIFICKÉ EMISNÍ LIMITY A TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZU PRO STACIONÁRNÍ
ZDROJE, VE KTERÝCH DOCHÁZÍ K NAKLÁDÁNÍ S BENZINEM
1. Pojmy
Pro účely této přílohy se rozumí
a) benzinem - jakýkoliv ropný výrobek, s aditivy nebo bez aditiv, který je určen pro použití jako palivo
motorových vozidel, vyjma kapalného propanbutanu, a jehož nasycené páry mají při teplotě 20 °C
tlak roven nebo větší než 1,32 kPa,
b) benzinovými parami - všechny plynné sloučeniny, které se odpařují z benzinu,
c) čerpací stanicí - zařízení pro vydávání benzinu ze stacionárních skladovacích nádrží do
palivových nádrží motorových vozidel,
d) mobilním kontejnerem - cisterna pro přepravu benzinu po silnici, železnici nebo vodních cestách z
jednoho terminálu do druhého nebo z terminálu do čerpací stanice,
e) systémem rekuperace benzinových par etapy II - zařízení zajišťující rekuperaci benzinových par
vytěsněných z palivové nádrže motorového vozidla při čerpání pohonných hmot na čerpací stanici
a přenášející benzinové páry do skladovací nádrže na čerpací stanici nebo zpět do benzinového
čerpacího automatu k opětovnému prodeji,
f) účinností zachycení benzinových par - množství benzinových par zachycených systémem
rekuperace benzinových par etapy II ve srovnání s množstvím benzinových par, které by bylo
jinak vypouštěno do ovzduší, pokud by takový systém neexistoval, a které je vyjádřeno jako
procentní podíl.
5. Požadavky na plnicí a skladovací zařízení v čerpacích stanicích a terminálech, kde se
provádí meziskladování par
Páry vytlačované stáčeným benzinem z plněných skladovacích zařízení v čerpacích stanicích a v
nádržích s pevnou střechou používaných pro meziskladování par musí být vraceny potrubím s
parotěsnými spoji do mobilní cisterny dodávající benzin. Plnění nesmí být zahájeno, dokud tyto
systémy nejsou připraveny a dokud není zajištěna jejich správná funkce.
Roční ztráty motorového benzinu vznikající při plnění skladovacích zařízeních v čerpacích stanicích
musí být nižší než 0,01 % hmotnostních z ročního obratu motorového benzinu.
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6. Podmínky provozu čerpacích stanic
6.1. Podmínky provozu čerpacích stanic
Všechny stojany sloužící k výdeji benzinu musí být vybaveny zřetelným nápisem, upozorňujícím
zákazníky na nutnost úplného zasunutí výdejní pistole do plnicího hrdla nádrže motorového vozidla.
Čerpací stanice musí být vybaveny systémem rekuperace benzinových par etapy II, který musí
pracovat s minimální účinností zachycení benzinových par rovnou 85 %, což potvrdí výrobce v
souladu s příslušnými evropskými technickými normami nebo postupy schvalování, nebo neexistují-li
žádné takové normy nebo postupy, v souladu s jakoukoli příslušnou vnitrostátní normou. Poměr
objemu odvedených benzinových par při atmosférickém tlaku k celkovému objemu benzinu
přečerpaného do palivové nádrže motorového vozidla je v rozmezí 0,95 až 1,05.
Kontrola funkčnosti systému rekuperace benzinových par etapy II u výdejních stojanů musí být
prováděna jedenkrát za směnu. U stojanů vybavených optickou signalizací správné funkčnosti
systému rekuperace benzinových par etapy II musí být kontrolována funkčnost tohoto systému při
výdeji benzinu. Jsou-li stojany vybaveny automatickým monitorovacím systémem, musí tento systém
automaticky zjišťovat poruchy řádné funkce systému rekuperace benzinových par etapy II a
samotného automatického monitorovacího systému, signalizovat poruchy obsluze čerpací stanice a
automaticky zastavovat průtok benzinu z vadného palivového automatu, pokud by porucha nebyla
opravena do sedmi dnů. U výdejních stojanů, které nejsou vybaveny optickou signalizací správné
funkčnosti systému nebo automatickým monitorovacím systémem, musí být správná funkčnost
systému rekuperace benzinových par etapy II kontrolována mechanickým testerem rekuperace.
Posuzovaná technologie bude plnit požadavky platné legislativy, bude vybavena systémem
rekuperace II stupně.

4 EMISNÍ CHARAKTERISTIKA ZDROJE
4.1

ČSPH

Emise do ovzduší lze odhadnout na základě předpokládané výtoče:
MN - 500 000 l/rok
N95 - 500 000 l/rok
E85 - 400 000 l/rok
3

15 vozidel LPG/den, výtoč cca 450 litrů LPG/den, tj. cca 160 m /rok.
Emisní faktory pro benzin a motorovou naftu jsou následující:
3

PHM

Ef (g VOC/m )

Benzin

1400

Motorová nafta

20

Pro LPG a E85 nejsou emisní faktory stanoveny. Ve výpočtu je uvažováno u E85 se shodným
emisním faktorem jako u benzinu. LPG není ve výpočtu zahrnuto.
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Tabulka 1: Emise z CSPH – provoz technologie

benzin
nafta

benzin
nafta

4.2

Čerpání do nádrží vozidel
Emise v kg při účinnosti 85% rekuperace II stupně pro
benzin (nafta bez rekuperace)
roční
Průměrně na vozidlo
189
0,005
10
0,0005

Čerpání do zásobních nádrží CSPH
Emise v kg při účinnosti 95% rekuperace II stupně pro
benzin (nafta bez rekuperace)
roční
Na jedno doplnění nádrží
63
2,52
10
0,40

Doprava a manipulace

Zadavatel předpokládá, že nedojde k výraznějšímu nárůstu dopravy na přilehlé komunikaci. Vozidla
využívající služeb CSPH by po přilehlé komunikaci projela. Dojde k lokálnímu navýšení emisí
z dopravy (vozidlo odbočí z hlavního směru, čímž změní rychlost a navýší délku trasy, zastaví u
stojanu, vypne motor, natankuje PH, je provedena úhrada, nastartuje a odjíždí do stejného směru).
Pokud se bude předpokládat cca 25 litrů na jedno tankování, bude se jednat při maximální uvažované
výtoči 1 400 000 litrů PH o cca 56 000 vozidel za rok pro NM, BA a E85 a cca 5500 vozidel pro
LPG/rok, tj. v průměru o cca 168 vozidel denně (reálně 200 až 300 vozidel za den). Maximální počet
vozidel, která je CSPH schopna najednou obsloužit je 5, při jedné manipulaci včetně placení cca 5
minut se bude za hodinu jednat o maximálně 60 vozidel. Lze předpokládat cca 90% ve dne (6-22
hodin), 10% noční provoz, což představuje průměrně cca 9 -10 vozidel za hodinu ve dne, 2-3 vozidla
za hodinu v noci.
V současnosti projede po ulici Merhautova cca 16 000 vozidel z toho cca 9% TNA, přičemž
křižovatkou Merhautova, Hořejší, Křižíkova projede až 19 000 vozidel. Vozidla zajíždějící k čerpací
stanici představují méně cca 1,0 – 1,6 % z celkového počtu vozidel projíždějících danou křižovatkou.
Vlivem prodloužení trasy, změny rychlosti, startování vozidel dojde k lokálnímu navýšení emisí na
krátkém úseku, které emisní a imisní situaci v posuzovaném území významně neovlivní.
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5 POSOUZENÍ IMISNÍHO ZATÍŽENÍ
Tabulka 2: Hodnocení imisní situace ze čtverců 1x1 km

Hodnocení imisní situace bylo provedeno z dat ČHMU (pětileté průměry):

CISLO

NO2

PM10

BZN

BaP

PM10_M36

SO2_M4

PM25

Arsen

Olovo

Nikl

Kadmium

618455

31.6

29.6

1.8

1.1

51.7

14.2

23.5

0.78

9.2

2.3

0.29

40

40

5

1

50

350

25

6

500

20

5

Obrázek 2: Umístění čtverců hodnocení kvality ovzduší

Imisní zatížení je na posuzovaném území nad úrovní imisních limitů u znečišťujících látek
Benzo(a)pyren, PM10.
Dominantní vliv na posuzované území má současná automobilová doprava (ulice Merhautova a
městský okruh).
Vlastní provoz čerpací stanice nebude mít významný vliv na emisní a následně imisní situaci
v posuzované lokalitě.
Čerpací stanice bude pro čerpání benzinu do nádrží vozidel využívat rekuperaci II stupně, pro plnění
zásobních nádrží bude rovněž využita rekuperace. Znečišťující látky uvolňující se technologie (plnění
zásobních nádrží a plnění nádrží vozidel benzinem a naftou) - těkavé organické látky - nemají
stanoven imisní limit.
K navýšení emisí dojde vlivem změny režimu provozu vozidel zajíždějících k čerpací stanici (nájezd
k čerpací stanici, změna rychlosti, zastavení, nastartování vozidla, výjezd od čerpací stanice).
K čerpací stanici zajede cca 1,5 % vozidel projíždějících křižovatkou ulic Merhautova, Hořejší,
Křižíkova. Dojde k lokálnímu navýšení emisí na krátkém úseku. Vliv bude lokální, lze ho předpokládat
pod úrovní vlivu standardního kolísání dopravy.
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6 ZÁVĚR
Posouzení bylo provedeno na základě výše uvedených podkladů a závěrů a porovnáním zjištěného
stavu s platnými právními předpisy.

6.1

Zhodnocení z hlediska ochrany ovzduší

Z hlediska umístění a parametrů posuzovaného zdroje bude zajištěna přiměřená ochrana ovzduší
v okolí stavby. Zdroj v případě dodržení parametrů uvedených v tomto posudku dodrží platnou
legislativu. Vybavení ČSPH bude v souladu s platnou legislativou. Emise vznikající při plnění zásobní
nádrže a při čerpání PHM do vozidel jsou omezovány využitím rekuperací.

6.2

Návrh podmínek pro další přípravu, realizaci a provozování stavby

S ohledem na kategorizaci zdroje je třeba požádat orgán ochrany ovzduší (Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí) o závazné stanovisko k umístění stacionárního
zdroje a závazné stanovisko ke stavbě stacionárního zdroje znečišťování ovzduší podle zákona o
ovzduší č. 201/2012 Sb., § 11, odst. 2 písm. b) a c). K žádosti je třeba přiložit tento odborný posudek.
V posuzovaném případě se jedná o čerpací stanici pohonných hmot (ČSPH).
Podmínky pro období realizace stavby
Uplatnění standardních opatření pro provádění výkopových prací a terénních úprav pro omezení
prašnosti (zkrápění ploch v případě suchého a větrného počasí, omezení volných meziskládek
materiálů (např. zemina , materiály pro zásyp nádrží ..), zabránění vynášení nečistot na vozidlech
z prostor staveniště na komunikace – očištění vozidel před výjezdem na komunikace atd.
Podmínky pro období provozu
Čerpací stanice pohonných hmot bude plnit podmínky stanovené v příloze č. 6 k vyhlášce č.
415/2012 Sb. bod 5 a bod 6.
Provádět pravidelný úklid používaných zpevněných ploch a komunikací - omezení druhotné
prašnosti.
Provozovatel bude pravidelně kontrolovat provozní stav používaných zařízení včetně provozování
v souladu s technickými požadavky a platnou legislativou.
Není třeba stanovit žádné další závazné podmínky provozování posuzovaného stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší podle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb., tj.:
-

opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí,
podmínky zajišťující ochranu životního prostředí.

Případná každá další změna posuzovaného ZZO (zejména projektované parametry, kapacita)
podléhá povolení podle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb., § 11, odst. 2 písm. c).

Odborný posudek – Čerpací stanice Brno - Husovice

6.3
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Shrnutí

Název stavby :

Čerpací stanice Brno - Husovice

Místo stavby :

BRNO, ulice Merhautova, k.ú. Husovice (610844), p.č.: 2160/4 a okolní
parcely
Jihomoravský kraj

Kraj
Investor :

PSK Brno s.r.o.
Kabátníkova 2, 624 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl
C, vložka 16834, IČ 60724463

Posuzovaným zdrojem znečišťování ovzduší je čerpací stanice pohonných hmot.
Posouzení jsem provedl na základě výše uvedených podkladů a závěrů a porovnáním zjištěného
stavu s platnými právními předpisy.
Při splnění podmínek a parametrů uvedených v tomto posudku bude posuzovaný zdroj znečišťování
ovzduší plnit požadavky legislativy platné k termínu zpracování posudku. Provoz zdroje bude
v souladu s platnými direktivami EU a závazky ČR v oblasti ochrany ovzduší.
Na základě tohoto posudku navrhuji, aby orgán ochrany ovzduší (Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Odbor životního prostředí), vydal souhlasné :
•

Závazné stanovisko k umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší, podle ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb.,

•

Závazné stanovisko ke stavbě vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší, podle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.

s podmínkami uvedenými v tomto posudku.

Ing. Bohuslav Popp, 533 45 Podůlšany 27
IČO: 686 99 841
Autorizovaná osoba pro výpočet rozptylových studií a vypracovávání odborných posudků
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1.

Zadání a cíl studie

Akustická studie je vypracována jako příloha oznámení záměru (dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění) pro akci
ČERPACÍ STANICE BRNO - HUSOVICE.
Cílem této studie je dokladovat způsob řešení hlukové problematiky, prokázat, že je zajištěn reálný předpoklad nepřekročení
hygienických limitů hluku z provozu a výstavby záměru a navrhnout příslušná technická nebo organizační opatření pro zajištění
dodržení hygienických limitů (pokud nutno).
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2.

Vstupní údaje

2.1. Popis záměru a dotčeného území
Umístění a předmět záměru
Předmětem záměru je novostavba čerpací stanice pohonných hmot (PHM) včetně související prodejny v Brně - Husovicích
(k.ú. Husovice). Prostor záměru navazuje na hlavní městskou komunikaci - ul. Merhautovu. Záměr bude vybaven dvěma
výdejními stojany pro kapalné PHM (benzin, nafta), jedním výdejním stojanem pro LPG (zkapalněný propan-butan), podzemními
nádržemi, dvoupodlažním prodejním objektem a komunikačními plochami s celkem 8 parkovacími místy.
Záměr je umístěn v souladu s platným územním plánem, ve stabilizované ploše dopravní, kde je dle platného územního plánu
možné využití stanovené funkčním typem DA pro služby pro automobilovou dopravu - čerpací stanice PHM apod., také pro
obchodní a stravovací zařízení do 400 m2 prodejní plochy, pokud mají napojení na komunikační síť společné s uvedenými
službami pro automobilovou dopravu.
V prostoru záměru byla v dřívějším období čerpací stanice pohonných hmot provozována, odstraněna byla v roce 2005.
Navrhované umístění záměru v území je zřejmé z následujícího obrázku.
Chráněný prostor
Nejbližší resp. nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb se nachází v těchto prostorech:
•
•
•
•
•

referenční bod 1 - Lozíbky č.p. 1478, pětipodlažní objekt k bydlení, vzdálenost od hranice záměru cca 22 metrů,
referenční bod 2 - Lozíbky č.p. 1467, pětipodlažní objekt k bydlení, vzdálenost od hranice záměru cca 22 metrů,
referenční bod 3 - Lozíbky č.p. 1477, pětipodlažní objekt k bydlení, vzdálenost od hranice záměru cca 38 metrů,
referenční bod 4 - Lozíbky č.p. 1466, pětipodlažní objekt k bydlení, vzdálenost od hranice záměru cca 38 metrů,
referenční bod 5 - Lozíbky č.p. 1302, třípodlažní objekt k bydlení, vzdálenost od hranice záměru cca 8 metrů1.

Umístění chráněného prostoru a referenčních bodů je zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek: Navrhované situační řešení, umístění chráněného prostoru a referenčních bodů (měřítko 1 : 1500)

1

Fasáda objektu, orientovaná k záměru, není vybavena okny. Referenční bod je tedy umístěn u fasády s okny.
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Zdroje hluku
Uvažovanými zdroji hluku do venkovního prostoru jsou následující stacionární zdroje a účelové komunikace:
S1, S2

výdejní stojany PHM (2 ks), každý se dvěma obslužnými místy
umístění pod přestřešením výdejních míst
akustický tlak při nepřetržitém provozu do LA,1m = 70 dB
celkový fond provozu den: 25% (v průběhu špičkových 8 hodin mezi 6:00-22:00)
celkový fond provozu noc: 6% (v průběhu špičkové 1 hodiny mezi 22:00-6:00)
zdrojový akustický tlak den: LA,1m = 64 dB (v průběhu špičkových 8 hodin mezi 6:00-22:00)
zdrojový akustický tlak noc: LA,1m = 58 dB (v průběhu špičkové 1 hodiny mezi 22:00-6:00)

S3

výdejní stojan LPG (1 ks), s jedním obslužným místem
umístění pod přestřešením výdejních míst
akustický tlak při nepřetržitém provozu do LA,1m = 70 dB
celkový fond provozu den: 6% (v průběhu špičkových 8 hodin mezi 6:00-22:00)
celkový fond provozu noc: 1% (v průběhu špičkové 1 hodiny mezi 22:00-6:00)
zdrojový akustický tlak den: LA,1m = 58 dB (v průběhu špičkových 8 hodin mezi 6:00-22:00)
zdrojový akustický tlak noc: LA,1m = 52 dB (v průběhu špičkové 1 hodiny mezi 22:00-6:00)

U1

pojezdy osobních vozidel v areálu záměru
trasa od vjezdu (ul. Hořejší) k výjezdu (ul. Merhautova)
intenzita den: do 60 vozidel/hod (v průběhu špičkových 8 hodin mezi 6:00-22:00)
intenzita noc: do 10 vozidel/hod (v průběhu špičkové 1 hodiny mezi 22:00-6:00)

U2

pojezdy nákladních vozidel v areálu záměru
trasa od vjezdu (ul. Hořejší) k výjezdu (ul. Merhautova)
intenzita den: do 1 vozidla/den (v průběhu špičkových 8 hodin mezi 6:00-22:00)
intenzita noc: bez provozu

U3, U4

parkoviště osobních vozidel v areálu záměru
obrat den: do 4 vozidel/místo/den (v průběhu špičkových 8 hodin mezi 6:00-22:00)
obrat noc: do 1 vozidla/místo/noc (v průběhu špičkové 1 hodiny mezi 22:00-6:00)

Vnitřní zdroje hluku v budovách jsou z hlediska ovlivnění venkovního prostoru akusticky nevýznamné.

2.2. Použité podklady
[1] Čerpací stanice Brno - Husovice. DÚR. Arch.Design, s.r.o., 07/2014
[2] 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-32.31.11.2010 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).
Výpočetní postupy jsou aplikovány v autorizovaném programu HLUK+, verze 7.11.
Nejistota výpočtu je ±3,0 dB.
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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]

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

1)

2)

3)

4)

-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.

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.

3)

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

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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Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní
prostor staveb je pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 55 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní
prostor staveb je pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 70 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 60 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk ze
stavební činnosti uvažována hodnotami:
LAeq,14h = 65 dB v denní době (7:00 - 21:00),
LAeq,1h = 60 dB v brzké ranní a pozdní večerní době (6:00 - 7:00, 21:00 - 22:00),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (22:00 - 6:00).
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3.

Hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací

Hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací (hluk z provozoven) je dán provozem technologických zařízení záměru
(výdejní stojany pohonných hmot) a dále dopravním provozem na areálových komunikacích (pojezdy a parkoviště vozidel
zákaznické dopravy, pojezdy vozidel zásobovací dopravy).
V rámci záměru nebudou provozovány žádné další (výrobní nebo jiné) činnosti, produkující hluk.
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

Výška
[m]
2,0
8,0
14,0
2,0
8,0
14,0
2,0
8,0
14,0
2,0
8,0
14,0
2,0
5,0
8,0

Limit (den/noc)
LAeq,T [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

Den
LAeq,8h [dB]
43,8
44,3
44,2
43,6
44,2
44,2
38,9
39,9
40,5
37,4
38,5
39,3
43,6
44,7
45,2

Noc
LAeq,1h [dB]
37,0
37,3
37,2
37,0
37,3
37,3
32,3
33,2
33,7
30,9
31,7
32,4
36,9
37,9
38,3

Komentář k výsledkům:
• 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 (LAeq,T = 50/40 dB den/noc), je v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném
venkovním prostoru staveb dodržen, a to jak v denním, tak nočním období.
• S ohledem na dodržení limitu nejsou navrhována v tomto stupni projektové přípravy dodatečná opatření.
Je nutno upozornit na skutečnost, že záměr se nachází v úzkém kontaktu s chráněným prostorem (týká se zejména referenčního
bodu 5). Akustické problematice je proto nutno věnovat maximální pozornost. Týká se to zejména volby vhodných technologií
(výdejních stojanů pohonných hmot). Jejich akustický výkon nesmí překročit uvedené vstupní hodnoty, zároveň by však měl být
minimalizován (tak nízký, jak lze dosáhnout). Umisťování případných dalších, v projektové dokumentaci momentálně
neuvažovaných technologií (vysavače, kompresoru na huštění pneumatik apod.), musí být akusticky prověřeno a musí být přijata
odpovídající opatření.
Potenciální doplňující akustická opatření mohou spočívat v dílčím "uzavření" areálu záměru ve směru k obytné zástavbě,
například formou ochranných zdí, případně s částečným přestřešením (s ohledem na požadavek chránit vyšší podlaží chráněných
obytných objektů. Takovéto opatření se může projevit i v lepší ochraně pohody bydlení proti rušivým (byť i podlimitním) hlukovým
vlivům.
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4.

Hluk z dopravy

Hluk z dopravy je dán provozem na veřejných silničních komunikacích.
Intenzita cílové dopravy, související se záměrem, činí (špičkově) do 60 osobních vozidel/hod a do 1 nákladního vozidla/den. Jde
z naprosté většiny o dopravu, vydělující se z dopravy projíždějící po okolních komunikacích. Záměr tedy významně nemění
intenzity dopravy na okolních komunikacích a tím ani dopravně-hlukovou situaci.
Pozaďová intenzita dopravy na ul. Merhautově (v profilu záměru) činí cca 16 000 vozidel za den, z toho 9 % těžkých, na velkém
městském okruhu (na výjezdu z tunelu) cca 42 000 vozidel za den, z toho 9 % těžkých.
Pozaďové hladiny hluku v dotčeném území byly zjištěny orientačním měřením. V prostoru referenčního bodu 5 (který se nachází
nejblíže uvedeným komunikacím) se hladiny hluku pohybují v hladinách do LAeq,T = 63 dB v denním období a LAeq,T = 55 dB
v nočním období1. Základní limit (LAeq,T = 60/50 dB den/noc) je zde tedy překročen, limit korigovaný pro starou hlukovou zátěž
(LAeq,T = 70/60 dB den/noc) je dodržen.

1

Měřeno bylo v úrovni terénu. Lze očekávat, že ve vyšších výškách bude akustická situace významněji ovlivněna hlukem z provozu na velkém
městském okruhu. Ten územím prochází v zářezu, v úrovni terénu se tedy uplatňuje méně.
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5.

Hluk ze stavební činnosti

V rámci stavební činnosti budou prováděny přípravné práce (vyklízení území, zemní práce, zakládání), následně stavební
a konstrukční práce. V rámci stavební činnosti nebudou prováděny ve významnějším měřítku těžké zemní práce, převažovat
budou běžné stavební a konstrukční činnosti.
Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby v době provádění zemních prací, v dalších fázích výstavby bude hlukové
zatížení nižší. Akustický výkon zdrojů hluku je limitován nařízením vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a 198/2006 Sb. Nepřekročí hladinu akustického výkonu
LwA = 103 dB, čemuž odpovídá hladina akustického tlaku LA,10m = 78 dB resp. LA,50m = 64 dB.
Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku pro období provádění stavebních prací (LAeq,T = 65 dB, platí pro období mezi 7:00
a 21:00) tak bude splněn při nepřetržité činnosti do vzdálenosti nejvýše cca 50 metrů od místa provádění prací. Protože chráněný
prostor se nachází blíže, je nutno věnovat hlukové problematice v průběhu výstavby pozornost.
Doporučená opatření jsou následující:
• stavební práce budou optimalizovány tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukových vlivů (souběžný provoz stavebních
mechanismů) v blízkosti obytné zástavby; časové nasazení mechanismů v těchto prostorech bude minimalizováno,
• stavební práce včetně stavební dopravy nebudou prováděny v nočním období (22:00-6:00 hodin) ani v časném ranním
a pozdním večerním období (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin).
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6.

Závěry a doporučení

Navržené řešení záměru ČERPACÍ STANICE BRNO - HUSOVICE respektuje požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je vytvořen reálný předpoklad dodržení hygienických limitů hluku
v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru staveb, a to jak pro hluk ze stacionárních zdrojů a účelových
komunikací (provozovny záměru), tak pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích resp. stavební činnosti.
Souhrn navržených opatření je následující:
• stavební práce budou optimalizovány tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukových vlivů (souběžný provoz stavebních
mechanismů) v blízkosti obytné zástavby; časové nasazení mechanismů v těchto prostorech bude minimalizováno,
• stavební práce včetně stavební dopravy nebudou prováděny v nočním období (22:00-6:00 hodin) ani v časném ranním
a pozdním večerním období (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin).
Záměr se nachází v úzkém kontaktu s chráněným prostorem, akustické problematice je proto nutno věnovat v průběhu další
přípravy maximální pozornost s cílem minimalizovat hlukové vlivy na chráněný prostor.
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Přílohy
Seznam příloh:
• protokol z výpočtu - stacionární zdroje a účelové komunikace (provozovna)

Protokol z výpočtu - stacionární zdroje a účelové komunikace (provozovna)

Den
HLUK+

verze 7.11 normal

Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: Osobni 1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
30.00, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 123.0, 102.6] [ 109.4, 77.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 109.4, 77.8] [ 99.7, 71.4] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.1 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 99.7, 71.4] [ 81.4, 40.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.1 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 81.4, 40.5] [ 77.5, 39.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.1 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 77.5, 39.8] [ 74.4, 41.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: Osobni 2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
30.00, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 124.6, 101.4] [ 121.0, 92.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 121.0, 92.7] [ 120.6, 86.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.1 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 120.6, 86.6] [ 114.5, 74.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.1 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 114.5, 74.9] [ 100.4, 70.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.1 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 100.4, 70.6] [ 76.7, 29.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.1 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 76.7, 29.7] [ 75.6, 30.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.1 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 75.6, 30.5] [ 76.9, 37.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.1 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 76.9, 37.2] [ 72.9, 39.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
PARKOVIŠTĚ: P1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
4.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 1 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 104.8, 69.8] [ 113.6, 69.6] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 111.4, 65.9] [ 107.0, 73.5] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.
PARKOVIŠTĚ: P2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
2.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 1 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 83.9, 25.8] [ 86.3, 38.8] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 38.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 90.2, 36.5] [ 80.0, 28.1] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 38.6 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 |
117.0;
84.4 |
1.0| 1.0| 75.0| 1.000| 75.0| 0.28 |
| P 2 |
0 |
114.1;
79.3 |
1.0| 1.0| 75.0| 1.000| 75.0| 0.28 |
| P 3 |
0 |
90.9;
45.5 |
1.0| 1.0| 69.0| 1.000| 69.0| 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 | 7.5| 93.7; 51.5| 103.8; 45.5| 111.5; 63.4| 103.5; 68.3|
| 2. | Dům | 15.0| 146.7; 83.7| 137.0; 59.5| 149.8; 54.4| 159.5; 78.6|
| 3. | Dům | 15.0| 145.5; 45.7| 136.0; 20.8| 148.8; 15.9| 158.3; 40.8|
| 4. | Dům | 9.0| 99.7; 32.4| 104.0; 14.3| 112.8; 16.4| 108.5; 34.5|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
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 | 7.5| 4 |
94;
52|
19|
12| 2.5
|
| 2
|Dům | 15.0| 4 | 147;
84|
26|
14| 0.0
|
| 3
|Dům | 15.0| 4 | 146;
46|
27|
14| 0.0
|
| 4
|Dům | 9.0| 4 | 100;
32|
19|
9| 0.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
5.0 | 142.8;
78.0 | 41.3 | 40.2 | 43.8 |
|
|
| 1 | 11.0 | 142.8;
78.0 | 42.4 | 39.7 | 44.3 |
|
|
| 1 | 17.0 | 142.8;
78.0 | 42.7 | 39.0 | 44.2 |
|
|
| 2 |
5.0 | 138.3;
66.6 | 41.0 | 40.2 | 43.6 |
|
|
| 2 | 11.0 | 138.3;
66.6 | 42.3 | 39.7 | 44.2 |
|
|
| 2 | 17.0 | 138.3;
66.6 | 42.6 | 39.0 | 44.2 |
|
|
| 3 |
5.0 | 141.8;
39.4 | 36.1 | 35.6 | 38.9 |
|
|
| 3 | 11.0 | 141.8;
39.4 | 38.0 | 35.5 | 39.9 |
|
|
| 3 | 17.0 | 141.8;
39.4 | 39.0 | 35.2 | 40.5 |
|
|
| 4 |
5.0 | 137.4;
28.3 | 34.3 | 34.5 | 37.4 |
|
|
| 4 | 11.0 | 137.4;
28.3 | 36.3 | 34.4 | 38.5 |
|
|
| 4 | 17.0 | 137.4;
28.3 | 37.8 | 34.2 | 39.3 |
|
|
| 5 |
2.0 |
98.6;
30.3 | 42.8 | 36.3 | 43.6 |
|
|
| 5 |
5.0 |
98.6;
30.3 | 44.0 | 36.0 | 44.7 |
|
|
| 5 |
8.0 |
98.6;
30.3 | 44.6 | 35.7 | 45.2 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Noc
HLUK+

verze 7.11 normal

Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: Osobni 1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
5.00, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 123.0, 102.6] [ 109.4, 77.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 109.4, 77.8] [ 99.7, 71.4] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 99.7, 71.4] [ 81.4, 40.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 81.4, 40.5] [ 77.5, 39.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 77.5, 39.8] [ 74.4, 41.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: Osobni 2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
5.00, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 124.6, 101.4] [ 121.0, 92.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 121.0, 92.7] [ 120.6, 86.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 120.6, 86.6] [ 114.5, 74.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 114.5, 74.9] [ 100.4, 70.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 100.4, 70.6] [ 76.7, 29.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 76.7, 29.7] [ 75.6, 30.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 75.6, 30.5] [ 76.9, 37.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 76.9, 37.2] [ 72.9, 39.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: oba |
| Sklon vozovky: 1.0% (stoupající). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 40.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
PARKOVIŠTĚ: P1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
2.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 1 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 104.8, 69.8] [ 113.6, 69.6] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 38.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 111.4, 65.9] [ 107.0, 73.5] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 38.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.
PARKOVIŠTĚ: P2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
1.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 1 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 83.9, 25.8] [ 86.3, 38.8] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 35.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 90.2, 36.5] [ 80.0, 28.1] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 35.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
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 |
117.0;
84.4 |
1.0| 1.0| 69.0| 1.000| 69.0| 0.28 |
| P 2 |
0 |
114.1;
79.3 |
1.0| 1.0| 69.0| 1.000| 69.0| 0.28 |
| P 3 |
0 |
90.9;
45.5 |
1.0| 1.0| 63.0| 1.000| 63.0| 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 | 7.5| 93.7; 51.5| 103.8; 45.5| 111.5; 63.4| 103.5; 68.3|
| 2. | Dům | 15.0| 146.7; 83.7| 137.0; 59.5| 149.8; 54.4| 159.5; 78.6|
| 3. | Dům | 15.0| 145.5; 45.7| 136.0; 20.8| 148.8; 15.9| 158.3; 40.8|
| 4. | Dům | 9.0| 99.7; 32.4| 104.0; 14.3| 112.8; 16.4| 108.5; 34.5|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
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 | 7.5| 4 |
94;
52|
19|
12| 2.5
|
| 2
|Dům | 15.0| 4 | 147;
84|
26|
14| 0.0
|
| 3
|Dům | 15.0| 4 | 146;
46|
27|
14| 0.0
|
| 4
|Dům | 9.0| 4 | 100;
32|
19|
9| 0.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
5.0 | 142.8;
78.0 | 33.9 | 34.2 | 37.0 |
|
|
| 1 | 11.0 | 142.8;
78.0 | 34.9 | 33.7 | 37.3 |
|
|
| 1 | 17.0 | 142.8;
78.0 | 35.2 | 32.9 | 37.2 |
|
|
| 2 |
5.0 | 138.3;
66.6 | 33.7 | 34.2 | 37.0 |
|
|
| 2 | 11.0 | 138.3;
66.6 | 34.9 | 33.7 | 37.3 |
|
|
| 2 | 17.0 | 138.3;
66.6 | 35.3 | 33.0 | 37.3 |
|
|
| 3 |
5.0 | 141.8;
39.4 | 29.0 | 29.6 | 32.3 |
|
|
| 3 | 11.0 | 141.8;
39.4 | 30.8 | 29.4 | 33.2 |
|
|
| 3 | 17.0 | 141.8;
39.4 | 31.7 | 29.2 | 33.7 |
|
|
| 4 |
5.0 | 137.4;
28.3 | 27.1 | 28.5 | 30.9 |
|
|
| 4 | 11.0 | 137.4;
28.3 | 28.9 | 28.4 | 31.7 |
|
|
| 4 | 17.0 | 137.4;
28.3 | 30.3 | 28.2 | 32.4 |
|
|
| 5 |
2.0 |
98.6;
30.3 | 35.9 | 30.3 | 36.9 |
|
|
| 5 |
5.0 |
98.6;
30.3 | 37.1 | 30.0 | 37.9 |
|
|
| 5 |
8.0 |
98.6;
30.3 | 37.6 | 29.6 | 38.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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M-envi s. r. o.
Brtnice 357
588 32 Brtnice u Jihlavy

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru „Čerpací
stanice Brno - Husovice“ v k. ú. Husovice
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 77a
odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
vyhodnotil na základě žádosti, kterou podala v zastoupení investora záměru společnost M-envi,
s.r.o., Brtnice 357, 588 32 Brtnice u Jihlavy, IČ: 28297873, dne 16. 7. 2014, možnosti vlivu záměru
„Čerpací stanice Brno - Husovice“ realizovaného na pozemcích p. č. 2109/2, 2109/4, 2160/1,
2160/3, 2160/32, 2160/5, 2235/1, 2618/1, 2618/2, 2618/61, 2160/12, 2160/14, 2160/2, 2160/27,
2160/28, 2160/29, 2160/30, 2160/31, 2160/35, 2160/36, 2160/4, 2160/8, 2160/9, 2618/58
v k. ú. Husovice a vydává
stanovisko
podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr
nemůže mít významný vliv
na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací
zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit
přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a charakteristiku stanoviště a příznivý stav
předmětu ochrany.
Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád a nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná
správní opatření a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních
předpisů.
otisk razítka

JUDr. Pavel Nesvatba v. r.
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

Za správnost vyhotovení: Lucie Vávrová
IČ
708 88 337
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