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Přehled zkratek
BPEJ
ČGS
ČOV
EIA
EVL
HPP
CHOPAV
k.ú.
MŽP
n.m.
NEL
N
NP
NRBK
NV
LBC
LBK
O
OZKO
PP
PR
PUPFL
s.r.o.
TKO
ÚSES
ZPF

bonitovaná půdně-ekologická jednotka
Česká geologická služba
čistírna odpadních vod
posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
evropsky významná lokalita
hrubá podlahová plocha
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
Ministerstvo životního prostředí
nad mořem
nepolární extrahovatelné látky
nebezpečný odpad
nadzemní podlaží
nadregionální biokoridor
Nařízení vlády
lokální biocentrum
lokální biokoridor
ostatní odpad
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
přírodní památka
přírodní rezervace
pozemky určené k plnění funkcí lesa
společnost s ručením omezeným
tuhý komunální odpad
územní systém ekologické stability
zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“
Brno-Maloměřice
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma KALÁB – stavební firma, spol. s r.o.
Zpracování oznámení proběhlo v září 2015. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
KALÁB – stavební firma, spol. s r.o.,

A.2. IČ
494 36 589

A.3. Sídlo
Vídeňská 849/15,
Štýřice, 63900 Brno

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Mgr. Ing. Tomáš Kaláb
Kamenná 1004/213, 639 00 Brno
ve věcech technických
Ing. arch. Tomáš Zlámal, Vídeňská 13, 603 00 Brno
tel. 543 210 571
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“
Brno-Maloměřice
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním
znění, je následující:
kategorie:
bod:
název:

II
10.6
Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20
ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s
celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. Výstavba obchodních
komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné
plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je vybudování obytného komplexu 8 bytových domů a 9 rodinných domků včetně
vybudování dostatečného počtu parkovacích stání pro obsluhu území.
Zastavěná plocha celkem: 7 413 m2
Obestavěný prostor: 72 647 m3
Index podlažní plochy (IPP): 0,529
Celkový počet bytových jednotek: 193 v osmi BD + 9 řadových RD
Bytové jednotky podle velikosti:
1+kk ……………… 58x
2+kk ……………… 90x
3+kk ……………… 45x
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V obytném souboru je navrženo 233 stání v garážích bytových domů a 2x9 stání na pozemcích RD (po
dvou v každém RD), tj 251 míst. Na venkovních stáních je navrženo 158 míst. Celkem je tedy v obytném
souboru navrženo 409 stání.
Pozemky budoucího záměru se v současnosti nacházejí z převážné části v záplavové zóně a malá část jich
zasahuje do aktivní záplavové zóny řeky Svitavy. Vybudováním protipovodňového valu, navýšením terénu
a dalšími protipovodňovými opatřeními, budou hranice záplavové zóny odsunuty mimo řešené území.
Tyto práce budou provedeny v rámci celkové koncepce PPO v Brně v předstihu před zahájením výstavby
objektů pro bydlení. Navržená linie ochranné hráze lokality Cacovický jez podél řeky Svitavy odpovídá
koncepci projednávané PPO města Brna a tudíž bude při její pozdější realizaci včleněna do jednotné
ochranné linie PPO podél řeky Svitavy.
Dopravní napojení na stávající uliční síť je stávající - samostatným napojením ulicemi Kusákovou a
Parkovou na ul. Obřanskou.

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:

Jihomoravský
Brno - město
Brno
Maloměřice

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Brno - Maloměřice jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.
Záměr je navržen do dosud nezastavěného území mezi řekou Svitavou a ulicemi Kusákovou a Parkovou.
Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Území je v současném stavu nezastavěné. Pozemky mají charakter orné půdy ovšem velmi dlouhou dobu
neobdělávané. Jsou určené, dle územního plánu k zástavbě, ovšem většina je doposud vedena jako
součást zemědělského půdního fondu, ze kterého musí být vyjmuty. V současné době se část území
nachází v záplavové oblasti. Proto je nutné, dle zpracovaného plánu protipovodňových opatření pro město
Brno, ochránit dané území hrázemi s korunou na úrovni 0,5 nad hladinu stoleté vody Q100 v kombinaci s
navýšením terénu nad úroveň Q100 v podjezí Cacovického jezu.
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Samotný záměr spočívá ve vybudování obytného komplexu bytových domů a 9 rodinných domků včetně
vybudování dostatečného počtu parkovacích stání pro obsluhu území. Z hlediska kumulace možných vlivů
připadá v úvahu především navýšení osobní automobilové dopravy, případně samotný zábor ploch.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Umístění záměru vyplývá z podnikatelského záměru investora, který má k dispozici právě tuto lokalitu a z
požadavků budoucího uživatele areálu.
Umístění záměru je vázáno na stávající dopravní napojení a infrastrukturu.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
V následujícím popisu je věnována pozornost především těm částem záměru které se týkají předmětu
posuzování vlivů na životní prostředí, ostatní části stavby jsou popsány stručnou formou.
Předmětem záměru je vybudování obytného komplexu složeného z osmi podélných bytových domů
sdružených do dvojic a 9 řadových rodinných domů, vybudování nutné technické infrastruktury a úpravy
dopravního napojení včetně výstavby parkovacích stání.
Příprava prostoru pro výstavbu
Vzhledem ke skutečnosti, že území kde je předmětná výstavba navržena je součástí zátopového území
stoleté vody (Q100) a relativně úzký pruh areálu záměru při severním okraji území zasahuje do aktivní zóny,
je tento projekt podmíněn realizací protipovodňových opatření.
V dané lokalitě na levém břehu řeky Svitavy v říčním km cca 10,10 až 10,35 je v rámci plánů města Brna
uvažována linie protipovodňové ochranné hráze ve vzdálenosti cca 27 m od levé břehové hrany řeky
Svitavy. V území mezi patou násypu a levým břehem řeky bude zachován prostor pro biokoridor v
minimální šířce 25 m, jehož úroveň bude v budoucnu snížena o 0,5m proti stávajícímu stavu.
Na předmětném území dosahuje úroveň hladiny povodně Q100 v nadjezí v místě začátku opatření výšky
zhruba 211,66 m n.m. Úroveň hladiny povodně Q100 v podjezí je na výšce cca 210,80 m n.m.
Úroveň koruny hráze bude s bezpečnostním převýšením min. 0,5m na kotě 211,32 až 212,27 m n.m.
Terén v ochráněném území bude navýšen na minimální výšku 211,35 až cca 211,75. Hráz a její podloží
bude po výstavbě dodatečně zatěsněno nepropustnou stěnou. Její rozsah byl upřesněn v posudku
profesora Říhy z ústavu vodních staveb VUT FAST Brno (01/2015).
Tyto práce budou provedeny v rámci celkové koncepce PPO v Brně. Navržená linie ochranné hráze lokality
Cacovický jez podél řeky Svitavy odpovídá koncepci projednávané PPO města Brna a tudíž bude při její
pozdější realizaci včleněna do jednotné ochranné linie PPO podél řeky Svitavy.
Při této ochraně nebudou již pozemky ohrožovány záplavami a také nedojde ke zhoršení odtokových
poměrů na jiném úseku řeky.
Technická infrastruktura
Komunikace, chodníky, parkoviště
Napojení nových vnitřních komunikací OS na novou komunikaci, vedoucí přibližně v trase stávající ul.
Parkové, je řešeno formou křižovatky tvaru „T“, rozhledová pole jsou ve smyslu platné ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací v napojení vyznačena podle uspořádání A pro max. jízdní rychlost 50
km/h a vozidla skupiny 3 na stávající ulici Obřanské.
V dalším vedení komunikací v obyt. souboru se již předpokládá omezení rychlosti na 30 km/hod ( zóna „Tempo 30“) a rozhledová pole jsou pro tyto podmínky vytvořena jak v křižovatkách, tak na vjezdech a
výjezdech z parkovacích ploch a garáží. Křižovatky jsou navrženy bez vyznačení přednosti v jízdě.
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Rozhledová pole jsou vykreslena v situaci, na jejich ploše nebudou umísťována žádná zařízení a zeleň vyšší
než 0,7 m.
V obytném souboru je navrženo 233 stání v garážích bytových domů a 2x9 stání na pozemcích RD (po
dvou v každém RD), tj 251 míst.
Na venkovních stáních je navrženo 158 míst. Celkem je tedy v obytném souboru navrženo 409 stání, což
splňuje požadavky normy.
Inženýrské sítě
Vodovod
Pro novou lokalitu jsou navrženy dvě nové větve vodovodního řadu „V1” a „V2”. Nový vodovodní řad „V1”
DN150 - LT bude napojen v ulici Olší na stávající vodovodní řad DN200-LI, bude veden ulicí Parková a
ukončen v ulici Obřanská, kde bude propojen se stávajícím vodovodním řadem DN150-LT. Trasa bude
vedena částečně stávající a novou komunikací v ulici Parková a dále chodníkem (veřejné prostranství) v
nové lokalitě.
Na novou větev „V1” vodovodního řadu bude napojena větev „V2” DN80-LT, která bude vedena novou
lokalitou pro bydlení. Na větev „V2” budou napojeny přípojky vody od jednotlivých rodinných a bytových
domů. Pro každou nemovitost se samostatným číslem popisným bude zřízena jedna samostatná vodovodní
přípojka. Nová lokalita je zásobena z tlakového pásma 2 z vodojemu Holé hory II s max. hladinou vody na
kótě 295,0 m n.m.
Délka vodovodu bude u větve „V1” - 416m, „V2” - 323m.
Plynovod
Pro zásobování plynem se uvažuje s vybudování nové přípojky označované jako Větev P1 – STL PE 100
SDR 17,6 63x0,0 mm o délce 331,00m. Nové potrubí bude napojeno na stávající plynovod v ulici
Obřanská.
Plynovod bude veden pod chodníkem, parkovacím stáním a v nezpevněném terénu. Konec plynovodu bude
před RD1 v místě plynovodní přípojky. V místě křížení s kanalizací bude uložen do chráničky.
Teplovod
Bytové domy budou připojeny na systém CZT provozovaný společností Teplárny Brno. Pro rodinné domy
se předpokládá použití tepelných čerpadel vzduch/voda, případně napojení na zdroj plynu.
Pro rozvody tepla bude použito bezkanálové vedení s předizolovaným potrubím. Trasa bude vycházet ze
stávající šachty na křižovatce ulic Olší a Parkové.
Elektřina
EON ČR vybuduje v lokalitě kabelovou smyčku VN 22kV. Ta bude vedena mezi podzemním kabelovým
vedením umístěným u lávky přes Svitavu a novou distribuční trafostanicí 22/0,4kV 630kVA umístěnou u
nové komunikace, v centru nové lokality.
Na tuto trafostanici budou napojeny distribuční rozvody nízkého napětí. Distribuční rozvody budou řešeny
podzemním – kabelovým – vedením tvořeným kabely např. NAYY příslušného průřezu, v celé délce v
chráničkách.
Splašková kanalizace
Splašková kanalizace z lokality bude napojena ve dvou místech na přeložku kanalizační stoky „E18” v
revizní šachtě RŠ2 a RŠ5. Pro novou lokalitu budou vedeny dvě větve „S1” a „S2”, každá v dimenzi DN300
– KAMENINA.
Na nové splaškové kanalizační řady budou napojeny přípojky splaškové kanalizace pro jednotlivé bytové a
rodinné domy. Bytové domy jsou navrženy s dvěma vchody, pro každý vchod je navržena samostatná
přípojka. Jednotlivé přípojky budou vyvedeny na soukromé pozemky do revizních kanalizačních šachet,
které budou umístěny cca 1m za hranicí pozemku.
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Dešťová kanalizace
Dešťové vody ze střech objektů budou svedeny do retenčních nádrží a následně budou vypouštěny (v
redukovaném množství) do řeky Svitavy. Dešťové vody z komunikací a parkovišť budou před svedením do
retenčních nádrží předčištěny v odlučovači lehkých kapalin, z retenčních nádrží budou vypouštěny (v
redukovaném množství) do řeky Svitavy.
Při vyústění do řeky Svitavy bude osazena na konci potrubí žabí klapka o dimenzi DN600. Dle požadavků
Povodí Moravy může být osazen i bezpečnostní uzávěr z důvodu případných povodní.
Technické řešení obytné zástavby
Navrhovaný obytný komplex počítá s umístěním osmi podélných bytových domů sdružených do dvojic.
Vytvoří tak čtyři kompaktní podélné hmoty v severojižním směru, které se mírně rozevírají severozápadním
směrem a umožnují tím větší vizuální kontakt s atraktivním okolím řeky a přilehlé krajiny. Podlažnost
směrem k řece klesá ze tří pater při ulici Parková na 2 patra. V bezprostřední blízkosti řeky je pak umístěno
9 řadových rodinných domů, které komplex uzavírají.

Údaje o projektovaných kapacitách bytových domů:
BYTOVÝ DŮM A1 – a:
Zastavěná plocha 1.PP + 1.NP:

1078 m2

Obestavěný prostor:

12.443 m3

Počet parkovacích stání v objektu:

38

Počet bytů:

37 bytů vč. sklepní kóje

BYTOVÝ DŮM A1 – b:
Zastavěná plocha 1.PP + 1.NP:

1078 m2

Obestavěný prostor:

12.443 m3

Počet parkovacích stání v objektu:

38

Počet bytů:

37 bytů vč. sklepní kóje
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BYTOVÝ DŮM A2:
Zastavěná plocha 1.PP + 1.NP:

1078 m2

Obestavěný prostor:

10.213 m3

Počet parkovacích stání v objektu:

38

Počet bytů:

28 bytů vč. sklepní kóje

BYTOVÝ DŮM A3 - a:
Zastavěná plocha 1.PP + 1.NP:

818 m2

Obestavěný prostor:

9.498 m3

Počet parkovacích stání v objektu:

27

Počet bytů:

26 bytů vč. sklepní kóje

BYTOVÝ DŮM A3 - b:
Zastavěná plocha 1.PP + 1.NP:

818 m2

Obestavěný prostor:

9.498 m3

Počet parkovacích stání v objektu:

27

Počet bytů:

26 bytů vč. sklepní kóje

BYTOVÝ DŮM B1:
Zastavěná plocha 1.PP + 1.NP:

799 m2

Obestavěný prostor:

6.184 m3

Počet parkovacích stání v objektu:

24

Počet bytů:

13 bytů vč. sklepní kóje

BYTOVÝ DŮM B2:
Zastavěná plocha 1.PP + 1.NP:

799 m2

Obestavěný prostor:

6.184 m3

Počet parkovacích stání v objektu:

22

Počet bytů:

13 bytů vč. sklepní kóje

BYTOVÝ DŮM B3:
Zastavěná plocha 1.PP + 1.NP:

799 m2

Obestavěný prostor:

6.184 m3

Počet parkovacích stání v objektu:

22

Počet bytů:

13 bytů vč. sklepní kóje

RODINNÉ DOMY:
Počet nadzemních podlaží:

2

Počet parkovacích stání:

2

Počet bytů:

1 byt
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Návrh sadových úprav
Projekt sadových úprav je rozdělen do dvou etap. V 1. etapě zahrnuje pouze návrh kácení a pěstebních
opatření na stávajících dřevinách, a to z důvodu, že před vydáním stavebního povolení pro 2. etapu je
nutná kolaudace protipovodňových opatření a vyjmutí území se záplavového území.
V rámci navržených úprav při stavbě protipovodňových opatření budou provedeny rozsáhlé terénní úpravy
a stavba protipovodňového valu, při kterém bude zasažena velká část řešeného území a stávajících
porostů. Budoucí výstavba obytného souboru s obslužnými komunikacemi bude probíhat na téměř celé
ploše vymezené ochranným valem a ulicí Parková, tudíž zde není možné zachovat stávající zeleň.
V rámci 2. etapy - Technické infrastruktury budou realizovány veškeré inženýrské sítě, komunikace a
zpevněné plochy v budoucím obytném souboru a jejich napojení na stávající komunikace, a také nové
výsadby a ozelenění celého areálu (situace viz příloha).
Nová stromořadí jsou navržená tak, aby podtrhovala atmosféru jednotlivých budoucích ulic a jejich význam
v rámci celého obytného souboru (hlavní/vedlejší obslužná komunikace - obytná ulice apod.). Navrhovaná
umístění jednotlivých stromů a celých stromořadí v celé řadě míst určují plochy vymezené pro zeleň
řešením komunikací (zejména parkovacích stání) a chodníků pro pěší, a dále je určuje rozmístění nově
navržených vedení IS (dodržením ochranných pásem se prostor pro možnou výsadbu dřevin značně
omezuje).
Stávající hodnocené dřeviny jsou z větší části navrženy k odstraněny v rámci 1. etapy, u ponechaných
dřevin budou v dalším stupni PD navržena konkrétní pěstební opatření, pokud to hodnocené dřeviny budou
vyžadovat.
Nové výsadby jsou navrženy tak, aby napomáhaly dotvářet vlastní osobitý ráz jednotlivých ulic. Stromořadí
jsou navržena dle velikosti a funkce ulice, k hlavní komunikaci (ulice Parková), či na okraj ploch ke
stávajícím porostům (u řeky) byly vybrány druhy více vzrůstné a domácí (např. lípa, javor, dub, olše, vrba),
do malých obytných ulic jsou navrženy rovněž druhy domácí, ale menší a výrazně kvetoucí (např. hloh,
střemcha apod.).
Ve střední části obytného souboru vzniká parčík, zde bude vytvořeno hřiště s posezením - s místem pro
možné setkávání obyvatel obytného souboru. Navržené výsadby jsou koncipovány tak, aby vytvářely jak
přistíněnou tak osluněnou plochu s ohledem na blízkost sousedních bytových domů, do parčíku budou
vysazeny jak vyšší stromy, tak menší, kvetoucí. Navrženy jsou především domácí druhy (javor, lípa,
střemcha, hloh, jeřáb, okrasné třešně, hrušně apod.) a ojediněle zde budou vysazeny druhy introdukované
(např. jírovec, platan, sakura). Do parku a do okrajových ploch jsou navrženy také okrasné druhy původně
ovocných stromů – okrasné třešně, višně, hrušně a jabloně.
V rámci vytvoření parkovacích stání vznikají malé plochy určené pro zeleň. Do těchto míst budou vysazeny
stromy, které plochu parkoviště přistíní a pod ně budou vysazeny pokryvné výsadby. V místech, kde to
umožní vedení IS, budou vysazeny pokryvné keře, tam kde budou ochranná pásma IS, budou vysazeny
trvalky a okrasné trávy.
Po obvodu pozemku i v ulicích jsou dále navrženy i kvetoucí keře, které dotvoří příjemnou atmosféru –
volně rostlé živé ploty či skupiny keřů oddělují opticky prostor pro auta (parkování, komunikaci) od
chodníků, lemují výhledy z oken a oživují celý prostor. Navrženy jsou domácí i introdukované druhy keřů,
aby bylo možné zajistit průběžné kvetení od jara do začátku podzimu.
Nové výsadby jsou navrženy na místa, kde dodržují ochranná pásma vedení nově navržených IS, a dále
jsou výsadby omezeny také dolní patou svahu protipovodňového valu – na konstrukci valu nesmí být
vysazeny žádné dřeviny. Zohledněny jsou rovněž rozhledové trojúhelníky u všech křižovatek (je zachován
volný prostor z důvodu bezpečnosti silničního provozu).
Veškeré volné plochy dotčené stavebními pracemi budou osety rekreační travní směsí (parkový trávník – v
okolí obytných domů) a luční travní směsí (protipovodňový val a plochy vně valu směrem k řece).
Zatravnění může proběhnout ve dvou fázích – v rámci 2. etapy budou zatravněny veškeré vnější plochy za
valem, protipovodňový val a plochy kolem parkovišť, ve třetí etapě pak bude realizováno zatravnění kolem
vlastních bytových domů.
Výběr rostlinného sortimentu vychází z lokality a jejích stanovištních podmínek, a z umístění lokality v
rámci obce. Při výběru druhů byl kladen důraz na použití zejména domácích druhů dřevin.
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Počet obyvatel
Celkový uvažovaný počet obyvatel v nově navrhovaném obytném souboru se předpokládá cca 600,
občanská vybavenost většího rozsahu a nadmístního významu se nepředpokládá.
Údaje o ukončení činnosti záměru
Obytné domy nejsou budovány jako dočasná stavba, proto se s ukončením činnosti nepočítá. Před
skončení životnosti konstrukcí se předpokládá jejich rekonstrukce.
V případě rozhodnutí o ukončení užívání a následné přestavbě či demolici se bude postupovat v souladu s
aktuálně platnou legislativou. Při řádném užívání objektů nemůže docházet k rizikovým únikům
nebezpečných látek do konstrukcí, půdy a následně horninového prostředí - není tedy očekávána
kontaminace území.
Veškeré dále nevyužitelné technické vybavení bude demontováno, zbylé odpady budou odvezeny na
skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány.

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

v průběhu roku 2015

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2025
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
tel.: 541 651 111

obec:

Statutární město Brno

Magistrát města Brna
Malinovského nám. 2
601 67 Brno
tel.: 542 171 111

městské části:

Brno-Maloměřice

Úřad městské části Brno-Maloměřice a
Obřany,
Selská 66
614 00 Brno
tel.: 545 423 930
fax 545 423 980
e-mail: info@malomerice.brno.cz

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
územní rozhodnutí, stavební povolení:

Úřad městské části Brno-Maloměřice a
Obřany
Odbor výstavby a územního rozvoje
Selská 66
614 00 Brno
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

realizace záměru je realizována na pozemcích v katastrální území:
Maloměřice (612499)
výstavbou dotčené parcely:

Protipovodňová opatření, dopravní infrastruktura a bytové domy na soukromých pozemcích investora č.:
381/1, 381/5, 381/9, 381/11, 381/12, 381/13, 381/16, 381/17, 381/18, 382/4,
382/11, 394/1, 394/2, 394/3, 394/4, 394/5, 394/6, 394/8, 394/9, 395/7, 395/8,
395/9, 395/10, 395/11, 395/12, 395/14, 396/2, 396/5, 396/6, 396/7, 396/8, 396/9,
396/10, 396/11, 396/12, 396/13, 398/1, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/7, 398/8,
398/9, 398/10, 398/11, 398/12, 398/13, 398/14, 398/15, 398/16, 398/17, 398/18,
398/19
Dopravní a technická infrastruktura na pozemcích města a městských firem:
341/2, 380/1, 380/2, 380/3, 380/5, 383/8, 384/4, 399/2, 400/2, 401/2, 403/5,
403/4, 403/3, 403/2, 404/2, 376/1, 376/2, 376/3, 479/2
Podle určení se jedná o následující druhy pozemků:
druh

2

výměra (m )

trvalý travní porost

378

ostatní plocha

4181

zahrada

3546

orná půda

30459

celkem

38564

Pozemky, které jsou součástí ZPF jsou 1. a 5. třídy ochrany ZPF a dlouhodobě nejsou zemědělsky
využívány.

B.II.2. Voda
Pitná voda:

spotřeba:

37,440 m3/den, tedy 13 665,6 m3/rok

spotřeba v průběhu výstavby:

spotřeba vody nespecifikována (běžná)

Technologická voda:
Požární voda:
zdroj:

není požadována
stávající vodovodní řad
k dispozici je i blízky vodní tok řeky Svitavy

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie:

instalovaný příkon:
zdroj:
v průběhu výstavby:

2 549 kW
rozvodná síť
odběr nespecifikován (běžný)
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Zemní plyn:

vytápění plynem jen u rodinných domů

Teplo z rozvodu CZT:

31,5 m3/h, tedy 34 020 m3/rok.
1747 kW - odběr z horkovodu

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Navrhovaný obytný soubor se nachází v severní části města v městské části Maloměřice a Obřany mezi
ulicí Obřanskou a korytem řeky Svitavy na stávajících nezpevněných plochách. Ohraničen je dále ulicemi
Kusákovou a Parkovou, jež však mají spíše pěší charakter a motorová doprava je na nich omezena.
Dopravně je napojen na komunikaci v ul. Obřanské ve směrovém oblouku.
Vnitřní komunikace v obyt. souboru jsou uzpůsobeny požadavkům zástavby a její přímé obsluhy. Hlavní
komunikace napojující se na ul. Obřanskou bude v rámci výstavby provedena jako slepá, výhledově dle
ÚPN se předpokládá její napojení na ul. Olší. V úvodní části ve vzdálenosti cca 50 m za napojením na ul.
Obřanskou bude vjezdovým prahem z dlažby vyznačeno dopravní omezení – „Zóna 30“, jež bude platit v
celém obytném souboru. Nové komunikace jsou navrženy jako obousměrné obslužné dvoupruhové
komunikace v kategorii MO2 7/30 s šířkou mezi obrubami 6,0m.
Za vjezdem z ul. Obřanské bude na novou komunikaci napojen vjezd na parkoviště a k areálu drobných
služeb náhradou za vjezd stávající. Připojena bude rovněž komunikace ul. Kusákovy, jež slouží pouze pro
pěší provoz, resp. dopravní obsluhu dvou zahrádek. Komunikace, odstavná stání podél nich a souběžné
chodníky budou jako veřejně přístupné předány do majetku města Brna, samostatná parkoviště, vjezdy do
garáží, přístupové chodníky ke vstupům do objektů apod. zůstanou v majetku investora, resp. budoucích
vlastníků objektů.
V obytném souboru je navrženo 233 stání v garážích bytových domů a 2x9 stání na pozemcích RD (po
dvou v každém RD), tj 251 míst. Na venkovních stáních je navrženo 158 míst. Celkem je tedy v obytném
souboru navrženo 409 stání.
Průměrná denní intenzity dopravy vyvolané provozem areálu jsou odhadovány na 356 pohybů (tedy součtu
příjezdů a odjezdů) osobních vozidel napojených na ul. Obřanskou. Rozdělení dopravy je předpokládáno:
•

320 osobních vozidel směrem na centrum Brna

•

36 osobních vozidel směrem na Bílovice nad Svitavou

Dopravní obsluhu areálu bude zajišťovat 1 nákladní vozidlo denně (např. svoz odpadu fy. SAKO atd.)
Bytové domy budou připojeny na systém CZT provozovaný společností Teplárny Brno.
Pro rodinné se předpokládá napojení na rozvod zemního plynu novým potrubím STL PE 100, které bude
napojeno na stávající plynovod PE 100/110 v ulici Obřanská.
Rozvod pitné vody pro areál bude také napojen na řad v ulici Obřanské.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
V rámci hodnoceného záměru je navržen vytápění vlastními zdroji tepla (spalujícími zemní plyn) pouze v 9
rodinných domech. Tyto tepelné zdroje budou emitovat následující množství škodlivin:
prach
g/h

SO2
g/h

NOx
g/h

CO
g/h

CxHy
g/h

0.7

0.3

44.2

10.9

2.2

Bytové domy budou využívat teplo z centrální teplovodní sítě.
Plošné zdroje
Zdrojem emisí budou osobní automobily využívající plochu parkovišť. Celkově se předpokládá následující
navýšení emisí:
NOx
g/den

prach
g/ den

benzen
g/den

BaP
mg/den

8.611

5.235

0.139

0.229

Liniové zdroje
Automobilová doprava vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí:
NOx
g/km.den

prach
g/km. den

benzen
g/km.den

BaP
mg/km.den

82.5

30.9

1.13

1.95

Výstavba
V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emise tuhých
znečišťujících látek z terénních úprav a ze stavebních prací a emisí ze spalovacích motorů vozidel
dovážejících stavební materiály. Objem emisí bude kolísat s ohledem na klimatické podmínky a rozsah
prováděných prací, z hlediska doby trvání však nebude z hlediska celkového vlivu na nejbližší obytnou
zástavbu významný.

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:

Technologické vody: produkce:
Srážkové vody:

13 666 m3/rok
nebudou vznikat

srážkové vody ze střech a dalších zpevněných ploch budou svedeny do retenčních
nádrží a řízeně vypouštěny do řeky Svitavy. Vody z ploch s pohybem vozidel budou
předčištěny v odlučovači lehkých kapalin. Předpokládané výpočtové intenzity
produkce dešťových vod z jednotlivých zpevněných ploch a objemy jednotlivých
retenčních nádrží jsou uvedeny v následující tabulce:
3

návrhový déšť (l/s)

objem retence (m )

Bytový dům - A1a, A1b, A2:

21.9

29

Bytový dům – A3a, A3b:

16.6

23

Bytový dům – B:

12.2

16

2.6

4

Rodinný dům – typ1:
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Rodinný dům – typ2:

2.5

Parkoviště P1:

5.7

8

Parkoviště P2:

9.7

13

Parkoviště P3:

8.4

12

Veřejné plochy – Zelené nábřeží:

75.1

89

Veřejné plochy – ulice Parková:

43.3

80

Celkem

198.0

278

nakládání:

4

Regulovaný odtok dešťové kanalizace do
vodního toku: 38,1 l/s

Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Odpady z výstavby
Budou vznikat běžné odpady z výstavby – skupina 17 – stavební a demoliční odpady a dále skupina 20 –
odpady komunální. Část odpadů (výkopky) bude možno zpětně využít při stavebních pracích, ostatní budou
odváženy a likvidovány mimo staveniště. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpade dle platných
předpisů.
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka:
Kód odpadu kategorie název
17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 02

Dřevo sklo a plasty

17 02 01

O

Dřevo

17 02 03

O

Plasty

17 03

Asfaltové směsi dehet a výrobky z dehtu

17 03 01*

N

Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04
17 04 05

Kovy (včetně jejich slitin)
O

Železo a ocel
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontam. míst), kamení a vytěžená
hlušina

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05
17 05 04
17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 04

O

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

17 06 05*

N

Stavební materiály obsahující azbest (eternit)

17 08
17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry
O

17 08
20 02 01

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
odpady ze zahrad a parků (včetně biologického odpadu)

O

Biologicky rozložitelný odpad

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno.
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.
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Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství,
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel
přepravujících odpady atd.).
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby.
Odpady z provozu
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následující tabulce:
Kód odpadu název
20 03 01
Směsný komunální odpad

kategorie
O

t/rok
cca 300

20 03 03

Uliční smetky

O

cca 2

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

O

cca 1

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

do 10

Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě
řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou
tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

vyvolaná doprava na veřejných komunikacích:

356 příjezdů a odjezdů osobních
vozidel za den
max. 1 příjezd nákladní vozidlo

Pozn.: Hlukové parametry dopravního proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny
hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravního proudu.

v rámci obytných objektů se nepředpokládá s instalací významnějších stacionárních
zdrojů hluku
v průběhu výstavby:
nespecifikováno
Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány ve významné míře
ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými
zařízeními.
-

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany

-

Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř areálu
budou nízké
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován v prostoru dosud nezastavěného území na území
města Brna, katastrálním území Maloměřice.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená následující:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální úrovni, trasa biokoridoru podél řeky Svitavy je respektována
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území Dotčené území neleží v národním parku nebo
chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku (s výjimkou
výpustního objektu dešťové kanalizace do řeky Svitavy).
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, pramen či mokřad. Severně od plochy záměru je tok řeky Svitavy.
Na předmětném území dosahuje úroveň hladiny povodně Q100 v nadjezí (Cacovického náhonu) v místě
začátku opatření výšky zhruba 211,66 m n.m. Úroveň hladiny povodně Q100 v podjezí je na výšce cca
210,80 m n.m. Před realizací výstavby předmětného záměru budou provedena protipovodňová opatření
spočívající ve vybudování ochranné hráze po obvodu pozemku a navýšení stávajícího terénu. Úroveň
koruny hráze bude s bezpečnostním převýšením min. 0,5m na kotě 211,32 až 212,27 m n.m.
Při této ochraně nebudou již pozemky ohrožovány záplavami a také nedojde ke zhoršení odtokových
poměrů na jiném úseku řeky.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Dle údajů ČHMÚ v území dotčeném záměrem nebyly (v průměru za posledních 5 let) překročeny hodnoty
imisních limitů sledovaných škodliviny.
Část území je charakterizováno jako orná půda, v rámci provedení protipovodňových opatření se
předpokládá vynětí ze ZPF.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Městská část Maloměřice a Obřany má podle údajů k 1.1.2014 cca 5100 obyvatel. Záměr je zasazen do
okrajové části města Brna do prostoru relativně řídce osídleného, do místa určeného územním plánem pro
bydlení. Nejbližší obytná zástavba (1 rodinný dům) je ve vzdálenosti více jak několika desítek metrů
západním směrem, dále pak obytná zástavba podél ul. Obřanské. Výpočtově (rozptylovou a hlukovou
studií) byly vyhodnocovány nově realizované obytné budovy, nejbližší RD a zástavba při ulici Obřanské.
Počet obyvatel potenciálně dotčených je odhadován na několik desítek stávajících obyvatel, kapacita nové
zástavby je odhadována na cca 600 osob. Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování
oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Nejbližší stanice1 imisního monitoringu se nachází ve vzdálenosti 2 km od lokality (jedná se o stanici Brno Svatoplukova) je však již za hranicí její reperesentativnosti (jednotky metrů až 100 m) proto pro popis
stávajícího stavu využíváme především rozptylovou studii Města Brna zpracované Mgr. Buckem a údaje o
průměrné imisní zátěži za aktuální pětiletí poskytované ČHMÚ.
Oxid dusičitý (NO2)

V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace NO2 na citované stanici do 40,6 µg.m-3, což činí cca
102% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy přesahují hranici platného imisního limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 na této stanici dosáhla 217,3 µg.m což činí cca 109% imisního
-3
limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m ), tolerovaný počet překročení limitu (3x za
rok) zde však není dosaženo. Předpokládáme tedy, že imisní limit této škodliviny je dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2:

1

Nejbližší stanice jejíž uváděná representativnost zahrnuje i hodnocené území
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
koncentrace až 20 µg.m-3, tedy do 505% limitu (LVr=40 µg.m-3).
Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru dle Rozptylové studie Města Brna je
znázorněno na následujících obrázcích:

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace NO2 jsou v prostoru výstavby do 24 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3.
Tedy stávající vypočtené hodnoty přesahují nepatrně hranici platného imisního limitu.
Maximální hodinové koncentrace NO2 se v prostoru výstavby pohybují do 110 µg.m-3. Imisní limit je
stanoven na 200 µg.m-3. Imisní limit pro maximální hodinové koncentrace této škodliviny je dodržován.
Tuhé látky - PM10

V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace PM10 na této stanici 32,3 µg.m-3, což činí 81% imisního
limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 na této stanici dosáhla 152,1 µg.m-3 což je nad hodnotou imisního
limitu (LV24h=50 µg.m-3), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 62 případů, tedy více než limitem
tolerovaná četnost (35 případů za rok).
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Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční koncentrace
do hodnoty 26,4 µg.m-3, tedy do 66% limitu (LVr=40 µg.m-3).
V případě maximálních denních koncentrací za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po odečtení 35
případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu):

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní koncentrace
do hodnoty 46,4 µg.m-3, tedy pod hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m-3).
Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru dle Rozptylové studie Města Brna je
znázorněno na následujících obrázcích:
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Nejvyšší průměrné roční koncentrace PM10 jsou v prostoru záměru do 18 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m3
. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů.
Četnost překročení denního imisního limitu je v prostoru záměru do 22 případů/rok, dle přílohy č. 1 NV
597/2006 Sb. je přípustná četnost překročení IL 35 případů/rok. Tato přípustná četnost překročení tedy v
části hodnoceného území je dodržována.
Tuhé látky - PM2,5
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM2,5:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM25 průměrné roční koncentrace
-3
-3
do hodnoty 22,9m , tedy pod hodnotou limitu (LVr=25 µg.m ).
Pro popis imisní situace v okolí záměru vycházíme z Rozptylové studie města Brna
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Dle výše presentovaných výsledků RS dosahuje v prostoru záměru stávající průměrná roční koncentrace
PM2,5 hodnoty do 16 µg.m-3, tedy do 64% limitu (LVr=25 µg.m-3). Hodnota imisního limitu tedy zde není
dosažena.
Benzen

V roce 2013 byla průměrná roční koncentrace benzenu na citované stanici 1,8 µg.m-3, což činí 36%
imisního limitu (5 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace benzenu se v předmětné lokalitě dosahuje do 1,4 µg.m-3,
imisní limit (5 µg.m-3) tedy není překročen.
Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru dle Rozptylové studie Města Brna je
znázorněno na následujících obrázcích:

Průměrné roční koncentrace benzenu se v předmětné lokalitě pohybují do 1,35 µg.m -3. Imisní limit je
5 g.m-3, je tedy dodržován.
Benzo(a)Pyren
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V roce 2013 byla průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na citovaných staniciích 0,6 ng.m-3,
což je pod hranicí imisního limitu (1 ng.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního
limitu.

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v předmětné lokalitě dosahuje do 0,93 ng.m-3,
imisní limit (1 ng.m-3) tedy není překročen.
Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru dle Rozptylové studie Města Brna je
znázorněno na následujících obrázcích:

Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě pohybují do 0,4 ng.m-3, imisní limit
(1 ng.m-3) tedy není překročen.
Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 2, tedy v
charakteristikou:

teplé oblasti s následující

T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T2
50 až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160 až 170

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu

8 až 9
7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400
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Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

200 až 300
40 až 50
120 až 140
40 až 50
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro popis stávající hlukové zátěže v řešeném území využíváme výsledky měření zbytkového hluku (pozadí)
AKUSTING, spol. s r. o., Protokol o měření hluku č. 16/15 „ZELENÉ NÁBŘEŽÍ“ - Bytová zástavba v oblasti
Brno-Maloměřice, Parková ul.
Měřicí místo bylo zvoleno na hranici ulice Kusákovy, cca 25 m od řeky (před lávkou).
Posuzovaná lokalita se nachází v části Brno-Maloměřice a je ohraničena ulicí Kusákovou, Parkovou a řekou
Svitavou. Maloměřice leží v údolí řeky Svitavy; v lokalitě se hlukově projevuje zejména dopravní hluk z
železniční trati č. 250 směr Tišnov, která obtáčí celé údolí a je vedena v úbočí svahu pod Lesnou. Cílem
měření bylo zjištění hluku pozadí zahrnujícího veškerý dopravní hluk v lokalitě.
Noční doba
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A: L Aeq,T = 46,3 dB
Nejistota měření - stanovena odborným odhadem: e = ±2,0 dB
Výskyt tónové složky podle ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb.: ne
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A včetně nejistoty měření:
L Aeq,T = (46,3 ± 2,0) dB
Denní doba
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A: L A eq,T = 51,1 dB
Nejistota měření - stanovena odborným odhadem: e = ±2,0 dB
Výskyt tónové složky podle ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb.: ne *)
*) V denní době byly měřeny dva 60minutové náměry, v prvním náměru byla zjištěna přítomnost tónové
složky na frekvenci 3,15 kHz. Není znám původ tónové složky, na základě odborného odhadu lze
konstatovat, že se jedná o nahodilý úkaz, který nemusí souviset s předpokládaným vlivem dopravního
hluku v lokalitě. I při uvažování tónové složky je však denní limit s rezervou splněn.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A včetně nejistoty měření:
L Aeq,T = (51,1 ± 2,0) dB
Celkové hodnocení:
Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A prokazatelně nepřekračujípředpokládaný hygienický limit
pro hluk z železniční dopravy pro chráněný venkovníprostor staveb ve výši 55/50 dB pro denní/noční dobu,
ani pro hluk ze silniční dopravy prochráněný venkovní prostor staveb ve výši 60/50 dB pro denní/noční
dobu.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění
•
•
•

z vodopisného hlediska:
hlavní povodí řeky Dunaje 4-00-00,
dílčí povodí 4-15-02 Svitava,
drobné povodí 4-15-02-1094 Svitava.
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Plocha navrženého areálu leží jižně od toku řeky Svitavy. Vlastní území je suché, neprotéká jím žádný
trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a
rovněž zde není ochranné pásmo vodního zdroje.
Posuzované území se nenachází v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Podle
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. neleží území ve zranitelné oblasti.
Za stávajícího část budoucího areálu zasahuje do plochy vymezeného zátopového území. Na předmětném
území dosahuje úroveň hladiny povodně Q100 v nadjezí v místě začátku opatření výšky zhruba 211,66 m
n.m. Úroveň hladiny povodně Q100 v podjezí je na výšce cca 210,80 m n.m. Úroveň koruny hráze bude s
bezpečnostním převýšením min. 0,5m na kotě 211,32 až 212,27 m n.m.
Terén v ochráněném území bude navýšen na minimální výšku 211,35 až cca 211,75. Hráz a její podloží
bude po výstavbě dodatečně zatěsněno nepropustnou stěnou. Její rozsah byl upřesněn v posudku
profesora Říhy z ústavu vodních staveb VUT FAST Brno (01/2015).
Při této ochraně nebudou již pozemky ohrožovány záplavami a také nedojde ke zhoršení odtokových
poměrů na jiném úseku řeky.
Podzemní voda
Podle hydrogeologického rajónování ČR (Michlíček 1986) náleží zájmové území rajónu 224 - Dyjskosvratecký útvar, a to jeho severnímu výběžku.
Podzemní voda mělkého zvodnění je na zájmovém území a v jeho širším okolí vázána na souvrství říčních
štěrků a štěrkopísků, které tvoří bázi kvartérní sedimentace. Tento horizont podzemní vody je v přímé
hydraulické spojitosti s povrchovými vodami okolních toků (Svitava), které kvartérní kolektor odvodňují.
Areál neleží v žádné oblasti PHO, v něm, ani v bezprostřední blízkosti se nenachází žádné zdroje povrchové
či pitné podzemní vody.

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude probíhat z části na pozemcích, které jsou součástí zemědělsko půdního fondu
(ZPF), před zahájením realizace protipovodňových opatření budou pozemky odňaty ze ZPF. Pozemků
určených k plnění funkce lesa (PUPFL) se záměr nedotýká.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry
Podle geomorfologického členění ČR (Demek 1987) náleží zájmové území provincii Západní Karpaty,
soustavě Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Dyjskosvratecký
úval, podcelku Dyjsko-svratecká niva.
Území Dyjsko-svratecké nivy je tvořeno akumulačními nivami podél řek Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje.
Terén je v oblasti rovinný, nadmořská výška zájmového území směrem k jihu mírně klesá a pohybuje se od
214 do 210 m n.m.
Původní charakter terénu je v širším okolí významně narušen antropogenními prvky spojenými s provozem
cementárny a další průmyslovou činností v areálu.
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území sedimentární výplni karpatské předhlubně
neogénního stáří. V období miocénu došlo v oblasti k opakované mořské transgresi a k zaplavení
tektonicky podmíněných depresí. Na zájmovém území jsou zastoupeny sedimenty spodního badenu, ze
kterých převládá převážně pelitická facie tvořená komplexem modravě šedých, světlešedých, nazelenalých
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vápnitých jílů s vložkami písků a štěrků (tégly). Tyto sedimenty vystupují v nadloží bazálních klastik
spodního badenu charakteru středně až hrubě zrnitých silně vápnitých písků, místy štěrkovitých. Souvrství
neogénu je mocnosti řádově stovek metrů. Povrch neogénu se očekává v hloubce cca 12 m pod terénem.
Předneogenní podklad je tvořen horninami Brněnského masivu.
S ohledem na typ posuzovaného záměru další podrobnosti neuvádíme.
Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v zájmovém území zjištěny střety s evidovanými
ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu
map ložiskové ochrany. V dotčeném území se nenacházejí poddolovaná území ani stará důlní díla.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na rozhraní dvou
biogeografických podprovincií - provincie panonské a provincie hercynské, na území Lechovického
bioregionu, jeho přechodné, tedy nereprezentativní části. Bioregion leží ve středu Jižní Moravy a zasahuje
podstatnou částí do Rakouska. Zabírá geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval.
Zájmové území není součástí územního systému ekologické stability.
Fauna a flora
V terénu byl proveden průzkum současného stavu v lednu 2015 (Mgr. I. Paukertová) a v březnu 2015 (ing.
M. Polachová). Na základě vlastního terénního průzkumu byly do výkresu současného stavu zakresleny
veškeré dřeviny (solitérní či větší stromy a veškeré porosty) v měřítku 1:500 (viz příloha).
Na převážné části pozemků určených k zástavbě se nachází ruderální porost v kombinaci s lučním
porostem, který postupně zarůstá keři a nálety. Výrazně se zde uplatňují pozůstatky původních
zahrádkářských výsadeb – ovocné stromy (zejména třešně, slivoně a ořešáky). Směrem k ulici Parková se
v rámci porostů uplatňují i přírodní druhy (javory), taktéž při severní hranici (směrem k řece) jsou součástí
porostu např. olše, vrby nebo také akáty.
Stávající porosty dřevin se nachází zejména na okrajích celého území.
Porosty v severozápadním rohu jsou tvořeny zejména pozůstatky ovocných dřevin a nálety, výrazně se zde
uplatňují druhy, Prunus avium (třešeň), Juglans regia (ořešák), Malus sp. (jabloň), Prunus cerasifera
(myrobalán), Prunus domestica (švestka / slivoň), méně jsou zastoupeny přírodě blízké druhy v podobě
náletů příp. solitérních stromů v podrostu keřů, např. Acer platanoides (javor mléč), Alnus glutinosa (olše),
Fraxinus excelsior (jasan), Ulmus sp. (jilm), Salix sp. (vrba) a Tilia cordata (lípa). V keřovém patře
převažuje Rosa canina (růže šípková), Swida alba, sanguinea (svída), Rubus fruticosus (ostružiník),
Crataegus sp. (hloh) a Sambucus nigra (bez), ojediněle se vyskytují např. Ribes sp. (rybíz – ovocný),
Corylus avellana (líska). Kromě několika vzrostlých stromů se zde jedná spíše o keřové porosty.
Porosty v blízkosti řeky Svitavy jsou tvořeny zejména skupinou náletových olší (Alnus glutinosa), s
vtroušenými akáty (Robinia pseudoacacia) a javory (Acer pseudoplatanus, A. campestre), s podrostem růží
(Rosa canina) a bezu (Sambucus nigra). V porostu lemujícím stávající hřiště – stezku s Fitness prvky
převažují zejména ořešáky (Juglans regia), slivoně (Prunus domestica) a třešně (Prunus avium), s
vtroušenými nálety javorů (Acer campestre, A. platanoides), 1 ks habru (Carpinus betulus) a jabloní (Malus
sp.), nálety akátu (Robinia pseudoacacia), olše (Alnus glutinosa) a hlohu (Crataegus laevigata). V podrostu
se opět nejvýrazněji projevuje růže (Rosa canina), dále svída (Swida alba/sanguinea), ojediněle se
vyskytuje brslen (Euonymus europaeus), pustoryl (Philadelphus coronarius) a bez (Sambucus nigra).
Střední část území zaujímá zejména ruderální a luční porost s ojedinělými pozůstatky původních ovocných
stromů či s nálety ořešáků (Juglans regia) a třešní (Prunus avium), méně jsou zastoupeny nálety hlohu
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(Crataegus laevigata) a javorů (Acer platanoides), přirozenou sukcesí se sem dostává zejména růže (Rosa
canina), bez (Sambucus nigra), myrobalán (Prunus cerasifera) a svída (Swida alba/sanguinea).
Porosty při ulici Parková (na jihu) tvoří zejména hustější náletové stromové porosty s podrostem keřů. Zde
dominují druhy ořešák (Juglans regia), javor (Acer platanoides), Prunus domestica (švestka / slivoň),
třešeň (Prunus avium) a jabloň (Malus sp.), dále jsou také zastoupeny nálety javorů (Acer platanoides) a
méně také lip (Tilia cordata). V keřovém patře se nejvíce uplatňují svídy (Swida alba/sanguinea), růže
(Rosa canina), bezy (Sambucus nigra), méně pak hlohy (Crataegus sp.) a ptačí zob (Ligustrum vulgare).
Stromové patro v celém území tvoří zčásti starší jedinci (zejména ovocné dřeviny – pozůstatky původních
výsadeb) – jedná se zejména o ořešáky, třešně, jabloně a švestky, ojediněle o vrbu jívu, olši, akáty či
javory. Starší jedinci ovocných druhů jsou všechny ve špatném zdravotním i pěstebním stavu, což je dáno
zejména jejich stářím a absencí pěstební péče. Přírodní druhy (javory, olše, akáty, vrby) jsou v dobrém
stavu, v některých případech se jedná o jedince vyžadující zdravotní řez z důvodu mírného prosychání
korun či křížících se větví. Větší část porostů tvoří zejména náletové dřeviny, z nichž jen některé by bylo
možné považovat za perspektivní po provedení kombinace zdravotního a výchovného řezu. Keřové patro
tvoří zejména náletové keře (postupná přirozená sukcese). Část z původních keřů, které byly součástí
výsadeb původních zahrádek, jsou velmi přestárlé a některé i suché (zejména bezy a některé růže).
Značná část keřových porostů vyžaduje další zásahy (průklest, zmlazení apod.).
Celkové hodnocení – lze hovořit o podprůměrnosti porostu, jedná se o celek dřevin zdravotně a tvarově
narušených. Zhoršený zdravotní stav je u většiny dřevin zapříčiněn zejména jejich stářím a nulovou
údržbou (péčí). Ve špatném pěstebním stavu jsou zejména staré ovocné stromy (vč. ořešáků).
Navrženou výstavbou budou dotčeny téměř veškeré dřeviny v řešeném území, zachovány mohou být
pouze dřeviny při severozápadním a severovýchodním okraji území (v blízkosti řeky Svitavy). V rámci
plánovaného rozšíření stávající komunikace na ul. Parková a z důvodu přeložky páteřní kanalizace dojde k
velkému zásahu do kořenového prostoru jedné stávající lípy na okraji parku (bývalého hřbitova –
jihozápadní roh) a dvou stromů v jihovýchodní části - v prostoru napojení ulice Parkové na ulici Obřanskou.
V řešeném území se nachází cca 57 ks větších stromů, k odstranění bude navrženo 51 ks, z nichž 23 ks má
obvod kmene větší než 80cm. Dále budou navrženy k odstranění 4 ks stromů v ploše budoucí komunikace
na ulici Parková (v majetku města Brna).
Porosty, ve kterých převažují nálety, zaujímají při zohlednění jejich pokryvnosti plochu cca 6 383 m2
(průměrná výška porostu 5-7m). Porosty keřové zaujímají při zohlednění pokryvnosti plochu cca 4 765 m2
(průměrná výška porostu 2-4m).
Po provedení navržených pěstebních opatření z 1. etapy bude současný stav takový, že na celé ploše se
bude nacházet zhutněná navážka a bude vystavěn nový protipovodňový val. Zbývající vegetaci budou
tvořit zbytky původních porostů nedotčených terénními a stavebními pracemi.
Na dotčených plochách lze očekávat výskyt druhů běžných pro daný typ prostředí - běžní zástupci hmyzu,
hmyzožravci a drobní hlodavci, běžní zástupci ptactva.
V okolí lze předpokládat výskyt drobných zástupců fauny, charakteristických pro městská a příměstská
stanoviště.
Územní systém ekologické stability
Posuzovaný záměr bude realizován na pozemcích na kterých se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na
lokální, ani na regionální úrovni. Biokoridor RBK 053 vymezený podél toku řeky Svitavy přiléhá k severnímu
okraji navrženého areálu. Tento biokoridor bude bude respektován.
Chráněná území
Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
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Realizací záměru není dotčen žádny významný krajinný prvek, předpokládá se pouze vypouštění
srážkových vod do řeky Svitavy.

C.II.8. Krajina
Dotčené území je lokalizováno do prostoru dosud nezastavěné plochy ohraničené ulicemi Kusákovou a
Parkovou, ze severu je území ohraničeno tokem řeky Svitavy. Území je převážně rovinaté, terén za řekou
Svitavou poměrně strmě stoupá směrem k Lesné.
Současný stav krajiny a řešeného území lze vyhodnotit jako částečně antropologicky poznamenané. Území
bylo v minulosti z části využíváno jako zahrádky, z části jako louka. V současné době není území
využíváno.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Výstavba záměru je situována na dosud nezastavěné plochy, dříve využívané jako zemědělské pozemky,
později z části také jako zahrádky. V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná kulturní
památka.
Architektonické a historické památky
V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka.
Archeologická naleziště
V území nelze zcela vyloučit možnost archeologického nálezu, zásahy do terénu je tedy třeba v souladu s
platnou legislativou ohlásit příslušnému archeologickému ústavu.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
Výrobní areál je již v tomto prostoru stabilizován, realizace záměru tuto situaci prakticky nemění.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Navrhovaný obytný soubor se nachází v severní části města v městské části Maloměřice a Obřany mezi
ulicí Obřanskou a korytem řeky Svitavy na stávajících nezpevněných plochách.
Ohraničen je dále ulicemi Kusákovou a Parkovou, jež však mají spíše pěší charakter a motorová doprava je
na nich omezena. Dopravně je napojen na komunikaci v ul. Obřanské ve směrovém oblouku.
Ulice Obřanská je místní sběrná komunikace funkční skupiny B, jež mimo individuální dopravu přenáší i
trasu tramvaje na tělese ve středu komunikace. Po komunikaci je vedena krajská silnice II. třídy II/374 do
Bílovic nad Svitavou. Dle celostátního sčítání dopravy v r. 2010 činí dopravní zátěž v tomto úseku cca 8721
skutečných vozidel za 24 hodin, z toho cca 1002 je těžkých nákladních (11%).

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

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

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Posuzovaný záměr bude působit na okolní obyvatelstvo vyvolanou automobilovou dopravou, případně
emisemi z vytápění rodinných domků. Hlavními potenciálními problémy budou proto znečišťování ovzduší a
hluk. Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.
znečišťování ovzduší
Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní emise z vytápění a emise spalovacích motorů záměrem vyvolané
autodopravy. Z jejich referenčních škodlivin jsou rozptylovou studií vyhodnoceny imise oxidu dusičitého
(NO2), benzenu, benzo(a)pyrenu, tuhých znečišťujících látek (PM10). Z výsledků studie citujeme následující
výpočet imisního příspěvku pro vybrané výpočtové body situované do prostoru oken nejbližších obytných
objektů:
NO2
objekt
RB 1 - navrhovaný BD
RB 2 - č.p. 756
RB 3 - č.p. 468
RB 4 - č.p. 613
imisní pozadí
limit

roční
průměr
0.073
0.049
0.073
0.066
24.000
40.00
(µg.m-3)

hodinové
maximum
0.5
0.6
0.7
0.8
110.0
200.0
(µg.m-3)

PM10
roční
průměr
0.255
0.166
0.228
0.200
18.000
40.000
(µg.m-3)

denní
průměr
0.9
1.0
1.0
1.2
22x1
50.00
(µg.m-3)

benzen

BaP

roční
průměr
0.008
0.005
0.009
0.008
1.350
5.0000
(µg.m-3)

hodinové
maximum
0.007
0.004
0.007
0.007
0.400
1.0000
(ng.m-3)

Příspěvky jednotlivých škodlivin jsou velmi nízké (většinou nižší než hodnota 1% příslušného limitu). S
ohledem na stávající imisní zátěž území nepředpokládáme dosažení či překročení limitních hodnot vlivem
provozu záměru.
hluk
Při posuzování hlukových zátěží vycházíme z hlukové studie (AKUSTING, spol. s r. o., Brno, březen 2015).
Hodnotí předpokládaný hlukové působení záměru v prostoru nově vybudované obytné zástavby, jednak
vlivem automobilové dopravy a také železniční dopravy. V závěrech této studie je konstatováno, že:

1

počet případů dosažení hodnoty imisního limitu.
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Na základě výsledků výpočtů podložených měřením hluku stávajícího stavu v hodnocené lokalitě lze
konstatovat, že pro navrhovanou bytovou zástavbu „Zelené nábřeží“ lze předpokládat nepřekročení
hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor pro hluk z dopravy.
Sociální a ekonomické důsledky
Sociální přínos je dán vytvořením několika nových bytů a tedy jistý nárůst obyvatel v této lokalitě.
Počet dotčených obyvatel
Vzhledem ke značné vzdálenosti hodnoceného záměru od obytné zástavby k negativnímu ovlivnění
obyvatelstva prakticky nedojde. Vlivy hodnoceného záměru v prostoru obytné zástavby lze považovat za
nevýznamné, tedy bez vlivu na veřejné zdraví.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Hodnocený záměr předpokládá vytvoření nových zdrojů znečišťování ovzduší – záměrem vyvolaná doprava
a tepelné zdroje v areálu.
Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, benzenu, benzo(a)pyrenu, tuhých
látek frakce PM10 v okolí záměru.
Oxid dusičitý (NO2)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních hodinových koncentrací přibližně do
0,8 µg.m-3, tedy 0,4% imisního limitu (200 µg.m-3). U průměrných ročních koncentrací do 0,1 µg.m-3, tedy
0,25% imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o nízký nárůst který nevyvolá podstatnější změnu
stávající imisní zátěže ani vznik nových nadlimitních stavů v území.
Shrnutí výsledků výpočtu a porovnání se stávajícím stavem je uvedeno v následující tabulce:
stávající stav dle:
roční průměr
hodinové maximum

RS města Brna

pětiletí 2009-2013

24 µg.m-3

20,0 µg.m-3

110 µg.m

-3

-

příspěvek záměru

imisní limit

0,1 µg.m-3

40,0 µg.m-3

0,8 µg.m

-3

200,0 µg.m-3

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu výstavby. Rozložení imisních příspěvků je
zřejmé z následujících obrázků:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Tuhé látky (PM10)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek PM10 u maximálních 24hodinových koncentrací do 1,5 µg.m, tedy 3% imisního limitu (50 µg.m-3) s velmi krátkou dobou trvání. Stávající četnost dosažení limitní
hodnoty v dotčeném území se tedy prakticky nezmění. U průměrných ročních koncentrací vychází
příspěvek v areálu do 0,4 µg.m-3 tedy 1% imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký
nárůst v jehož důsledku, s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisního
limitu ani ke vzniku nových nadlimitních stavů v území.
3

Shrnutí výsledků výpočtu a porovnání se stávajícím stavem je uvedeno v následující tabulce:
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stávající stav dle:
roční průměr
hodinové maximum)
četnost překr. limitu

1

příspěvek záměru

imisní limit

26,4 µg.m-3

0,4 µg.m-3

40,0 µg.m-3

-3

-3

50,0 µg.m-3

RS města Brna

pětiletí 2009-2013

18 µg.m-3
160

46,4 µg.m

max. 22 x

-

1,5 µg.m

35 x/rok

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků:

průměrné roční koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme
významnější ovlivnění kvality ovzduší.
Benzen
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek benzenu u průměrných ročních koncentrací do 0,01 µg.m-3,
tedy 0,2% imisního limitu (5 µg.m-3). Bude se tedy jednat o nízký nárůst který nevyvolá podstatnější
změnu stávající imisní zátěže.
Shrnutí výsledků výpočtu a porovnání se stávajícím stavem je uvedeno v následující tabulce:
stávající stav dle:
roční průměr

RS města Brna

pětiletí 2009-2013

1,35 µg.m-3

1,4 µg.m-3

příspěvek záměru

imisní limit

0,01 µg.m-3

5,0 µg.m-3

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků:

1

u hodnoty za pětiletí je uvedena 36. nejvyšší koncentrace
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průměrné roční koncentrace benzenu

Benzo(a)pyren (BaP)
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru, dosahuje
nejvýše 0,01 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty 1% limitu (1 ng.m-3). Toto
výpočtové maximum vychází do vlastního areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek
imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Shrnutí výsledků výpočtu a porovnání se stávajícím stavem je uvedeno v následující tabulce:
stávající stav dle:
roční průměr

RS města Brna

pětiletí 2009-2013

0,4 ng.m-3

0,93 ng.m-3

příspěvek záměru

imisní limit

0,01 ng.m-3

1,0 ng.m-3

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků:

průměrné roční koncentrace BaP

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme
významnější ovlivnění kvality ovzduší.

STRANA 38 z 51

Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zápach
Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu.
Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu nepředpokládáme, že by hodnocený
záměr v budoucnu podstatným způsobem ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací
nebo jinak významněji ovlivňoval místní klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
V rámci projektové přípravy záměru byla (fy. AKUSTING, spol. s r. o., BRNO) zpracována hluková studie
vyhodnocující příspěvek vyvolaný provozem navrženého záměru a výslednou hlukovou zátěž v jeho okolí. Z
hlukové studie (viz příloha č.3) zde uvádím výsledky výpočtu celkové hlukové zátěže předmětného záměru:
Denní doba (situace k roku 2015)

Noční doba (situace k roku 2015)
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Výsledky výpočtu jsou ve hlukové studii uvedeny v následujících tabulkách:

Závěry studie
Předkládaná studie hodnotí záměr výstavby bytové zástavby „Zelené nábřeží“ v Brně-Maloměřicích na
pozemku ohraničeném ulicemi Parkovou a Kusákovou a řekou Svitavou.
Hodnocená lokalita je ovlivněna dopravním hlukem silniční a tramvajové dopravy po silnici II/374vedené
ulicí Obřanskou a dále dopravním hlukem souvisejícím s provozem železniční dopravy na tratích č. 250 a č.
260.
Pro jednotlivé zdroje hluku byl vytvořen hlukový model, který prezentuje jednak stávající stav před
fasádami navrhovaných bytových a rodinných domů, jednak je vypočten výhledový stav pro rok 2030.
Výsledky výpočtů silniční a tramvajové dopravy po silnici II/374 - ulici Obřanské prokázaly předpoklad
nepřekročení hygienických limitů hluku ve výši 60/50 dB pro chráněný venkovní prostor staveb pro
denní/noční dobu jak pro stávající rok 2015 tak pro výhledový rok 2030.
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Výsledky výpočtů železniční dopravy na tratích č. 250 a č. 260 rovněž prokázaly předpoklad nepřekročení
hygienických limitů hluku ve výši 55/50 dB pro chráněný venkovní prostor staveb pro denní/noční dobu jak
pro stávající rok 2015 tak pro výhledový rok 2030.
Na základě výsledků výpočtů podložených měřením hluku stávajícího stavu v hodnocené lokalitě lze
konstatovat, že pro navrhovanou bytovou zástavbu „Zelené nábřeží“ lze předpokládat nepřekročení
hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor pro hluk z dopravy.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru dojde k vytvoření nových zpevněných a zastřešených ploch v území, srážkové vody z
těchto ploch budou svedeny do dešťové kanalizace a řízeně vypouštěny do řeky Svitavy. Dosud se
srážkové vody vsakují do plochy území, po realizaci záměru tedy dojde ke zvýšení odtoku na úkor vsaku.
Vzhledem k poloze areálu v blízkosti toku Svitavy, která již nyní území odvodňuje a v budoucnu bude i
nadále sloužit jako recipient srážkových vod tedy nedochází podstatnější změně.
Odtok dešťových vod bude díky retenčním nádržím regulován na maximální odtok 38,1 l/s.
Významnější vlivy na odvodnění oblasti tedy neočekáváme.
Vliv protipovodňových opatření (tedy výstavby ochranných hrází a navýšení terénu) na odtokové poměry v
území byl posouzen hydrotechnickým výpočtem zpracovaným ing. Gimunem (Povodí Moravy s.p.). Z
výpočtu vychází ovlivnění výšky hladiny stoleté vody (Q100) při povodni menší než 1 cm (ovlivnění od 0,002 m do + 0,005 m), jde tedy o nepodstatné ovlivnění.
Vliv na kvalitu povrchových vod
V rámci provozu nebudou vypouštěny žádné odpadní vody do vod povrchových. Dešťové vody z
parkovacích ploch, zpevněných ploch a střech se budou odváděny do řeky Svitavy. Plochy pro parkování a
dopravní obsluhu budou odkanalizovány dešťovou kanalizací svedenou do odlučovače lehkých kapalin,
který zachytí případné znečištění.
Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, do horninového prostředí nebudou vypouštěny žádné
vody. Plochy pro parkování a dopravní obsluhu budou odkanalizovány dešťovou kanalizací svedenou do
odlučovače lehkých kapalin.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody.
V rámci výstavby ani následného provozu zařízení se takový zásah nepředpokládá.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr je navržen z části na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. Pozemky se k
zemědělským účelům již nevyužívají a nejsou udržovány na části pozemku (části parcel 398/14, 398/15,
398/16) jsou navážky.
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Realizace protipovodňových opatření, jejichž provedení musí navržené výstavbě předcházet je podmíněna
vynětím těchto pozemků ze ZPF. Zábor bude částečně kompenzován vytvořením ploch zeleně, ale
pozemky po rekultivaci již pravděpodobně nebudou zahrnuty do ZPF.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou realizací záměru dotčeny.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
V rámci realizace protipovodňových opatření, které budou realizaci obytného areálu předcházet bude
provedeno odstranění stávající zeleně a ornice z plochy výstavby. Součástí posuzovaného záměru je
revitalizace území, tedy vytvoření nových zelených ploch a provedení sadových úprav.
Projekt sadových úprav v 1. etapě zahrnuje pouze návrh kácení a pěstebních opatření na stávajících
dřevinách, a to z důvodu, že sice pro 1. a 2. etapu bude probíhat územní řízení souběžně, avšak před
vydáním stavebního povolení pro 2. etapu (Technická infrastruktura – jejíž součástí je nově navržená
zeleň), je nutná kolaudace protipovodňových opatření a vyjmutí území se záplavového území.
V rámci navržených úprav při stavbě protipovodňových opatření budou provedeny rozsáhlé terénní úpravy
a stavba protipovodňového valu, při kterém bude zasažena velká část řešeného území a stávajících
porostů. Budoucí výstavba obytného souboru s obslužnými komunikacemi bude probíhat na téměř celé
ploše vymezené ochranným valem a ulicí Parková, tudíž zde není možné zachovat stávající zeleň.
Nové ozelenění budoucího obytného souboru vychází z kompozice architektonického řešení a vytváří
příjemnou atmosféru obytných ulic. Při návrhu je zohledněna poloha – návaznost na přírodě blízký prostor
u řeky, sousedící park (bývalý hřbitov) i zahrady v okolí, rovněž při výběru rostlinného materiálu je brán
zřetel na výše uvedené a na historii této plochy – na místě původních zahrádek vyrůstá obytný komplex.
Návrh nových výsadeb také řeší kompenzaci dřevin navržených k odstranění.
V rámci 2. etapy - Technické infrastruktury budou realizovány veškeré inženýrské sítě, komunikace a
zpevněné plochy v budoucím obytném souboru a jejich napojení na stávající komunikace, a také nové
výsadby a ozelenění celého areálu.
Nová stromořadí jsou navržená tak, aby podtrhovala atmosféru jednotlivých budoucích ulic a jejich význam
v rámci celého obytného souboru (hlavní/vedlejší obslužná komunikace - obytná ulice apod.). Navrhovaná
umístění jednotlivých stromů a celých stromořadí v celé řadě míst určují plochy vymezené pro zeleň
řešením komunikací (zejména parkovacích stání) a chodníků pro pěší, a dále je určuje rozmístění nově
navržených vedení IS (dodržením ochranných pásem se prostor pro možnou výsadbu dřevin značně
omezuje).
Stávající hodnocené dřeviny jsou z větší části navrženy k odstraněny v rámci 1. etapy, a to jak z důvodu
zdravotních či pěstebních (ve špatném pěstebním a zdravotním stavu - většinou z důvodu stáří), tak z
důvodů stavby (nové objekty – bytové domy, nové IS, nové komunikace, terénní úpravy).
U ponechaných dřevin budou v dalším stupni PD navržena konkrétní pěstební opatření, pokud to
hodnocené dřeviny budou vyžadovat (bude zjištěno v rámci podrobné inventarizace dřevin v projektu pro
SP).
Nové výsadby jsou navrženy tak, aby napomáhaly dotvářet vlastní osobitý ráz jednotlivých ulic. Stromořadí
jsou navržena dle velikosti a funkce ulice, k hlavní komunikaci (ulice Parková), či na okraj ploch ke
stávajícím porostům (u řeky) byly vybrány druhy více vzrůstné a domácí (např. lípa, javor, dub, olše, vrba),
do malých obytných ulic jsou navrženy rovněž druhy domácí, ale menší a výrazně kvetoucí (např. hloh,
střemcha apod.).
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Ve střední části obytného souboru vzniká parčík, zde bude vytvořeno hřiště s posezením - s místem pro
možné setkávání obyvatel obytného souboru. Navržené výsadby jsou koncipovány tak, aby vytvářely jak
přistíněnou tak osluněnou plochu s ohledem na blízkost sousedních bytových domů, do parčíku budou
vysazeny jak vyšší stromy, tak menší, kvetoucí. Navrženy jsou především domácí druhy (javor, lípa,
střemcha, hloh, jeřáb, okrasné třešně, hrušně apod.) a ojediněle zde budou vysazeny druhy introdukované
(např. jírovec, platan, sakura). Do parku a do okrajových ploch jsou navrženy také okrasné druhy původně
ovocných stromů – okrasné třešně, višně, hrušně a jabloně.
V rámci vytvoření parkovacích stání vznikají malé plochy určené pro zeleň. Do těchto míst budou vysazeny
stromy, které plochu parkoviště přistíní a pod ně budou vysazeny pokryvné výsadby. V místech, kde to
umožní vedení IS, budou vysazeny pokryvné keře, tam kde budou ochranná pásma IS, budou vysazeny
trvalky a okrasné trávy.
Po obvodu pozemku i v ulicích jsou dále navrženy i kvetoucí keře, které dotvoří příjemnou atmosféru –
volně rostlé živé ploty či skupiny keřů oddělují opticky prostor pro auta (parkování, komunikaci) od
chodníků, lemují výhledy z oken a oživují celý prostor. Navrženy jsou domácí i introdukované druhy keřů,
aby bylo možné zajistit průběžné kvetení od jara do začátku podzimu.
Nové výsadby jsou navrženy na místa, kde dodržují ochranná pásma vedení nově navržených IS, a dále
jsou výsadby omezeny také dolní patou svahu protipovodňového valu – na konstrukci valu nesmí být
vysazeny žádné dřeviny. Zohledněny jsou rovněž rozhledové trojúhelníky u všech křižovatek (je zachován
volný prostor z důvodu bezpečnosti silničního provozu).
Veškeré volné plochy dotčené stavebními pracemi budou osety rekreační travní směsí (parkový trávník – v
okolí obytných domů) a luční travní směsí (protipovodňový val a plochy vně valu směrem k řece).
Zatravnění může proběhnout ve dvou fázích – v rámci 2. etapy budou zatravněny veškeré vnější plochy za
valem, protipovodňový val a plochy kolem parkovišť, ve třetí etapě pak bude realizováno zatravnění kolem
vlastních bytových domů.
Výběr rostlinného sortimentu vychází z lokality a jejích stanovištních podmínek, a z umístění lokality v
rámci obce. Při výběru druhů byl kladen důraz na použití zejména domácích druhů dřevin.
Kosterní dřeviny – stromy (stromořadí, jádro porostu poblíž řeky):
Acer campestre, platanoides + kultivary (javory)
Alnus glutinosa (olše)
Crataegus laevigata, sp. (hlohy)
Prunus padus (střemcha)
Quercus robur (dub)
Salix alba (vrba)
Tilia cordata, sp. (lípa)
Doplňkové dřeviny – stromy:
Aesculus x carnea (jírovec)
Malus sp. (okrasné jabloně)
Platanus x acerifolia (platan)
Prunus avium (okrasná třešeň)
Prunus cerasus (okrasná višeň)
Prunus serrulata (sakura)
Pyrus communis, sp. (okrasná hrušeň)
Sorbus sp. (jeřáb)
Ulmus glabra, carpinifolia (jilm)
Keře vyšší:
Buddleia sp. (komule) - vtroušeně
Forsythia sp. (zlatice)
Ligustrum vulgare (ptačí zob)
Lonicera xylosteum, tatarica (zimolez)
Philadelphus sp. (pustoryl)
Physocarpus opulifolius (tavola)
Pyracantha coccinea (hlohyně)
Rosa canina, glauca, rugosa (růže)
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Spiraea x cinerea, sp. (tavolník)
Syringa vulgaris, x chinensis (šeřík)
Swida sp. (svída)
Viburnum lantana, opulus, ´pragense´ (kalina)
Weigela x hybrida (vajgélie)
Keře nízké, pokryvné:
Caryopteris x clandonensis (ořechokřídlec)
Cotoneaster sp. (skalník)
Deutzia sp. (trojpuk)
Lavandula angustifolia (levandule)
Potentilla fruticosa (mochna)
Rosa nitida, pimpinellifolia (růže)
Spiraea x bumalda, japonica (tavolník)
Stephanandra incisa ´crispa´ (korunatka)

Celkem bylo do řešeného území navrženo k výsadbě 147+4 ks listnatých vzrostlých stromů, min. 780 ks
listnatých keřů vyšších (na ploše o rozloze cca 525 m2) a pokryvné výsadby na ploše dalších cca 629 m2.“
Návrh kácení a pěstebních opatření
V řešeném území se nachází cca 57 ks větších stromů, k odstranění bude navrženo 51 ks – z těchto 51 ks
má obvod kmene větší než 80cm 23 ks. Dále budou navrženy k odstranění 4 ks stromů v ploše budoucí
komunikace na ulici Parková (v majetku města Brna) – jedná se o lípu, topol, javor a jabloň.
Porosty, ve kterých převažují nálety, zaujímají při zohlednění jejich pokryvnosti plochu cca 6 383 m2
(průměrná výška porostu 5-7m) – k odstranění je navrženo celkem 6 059 m2 náletových porostů s
podrostem keřů.
Porosty keřové zaujímají při zohlednění pokryvnosti plochu cca 4 765 m2 (průměrná výška porostu 2-4m).
K odstranění jsou navrženy všechny tyto porosty.
Provedení dalších pěstebních opatření (řezy, vazby korun, ošetření dutin či poranění) bude stanoveno až
na základě podrobné inventarizace všech dřevin v dalším stupni PD.
NÁVRH NÁHRADNÍCH VÝSADEB
V řešeném území se nachází cca 57 ks větších stromů, k odstranění bude navrženo 51 ks – z těchto 51 ks
má obvod kmene větší než 80cm 23 ks. Dále budou navrženy k odstranění 4 ks stromů
v ploše budoucí komunikace na ulici Parková (v majetku města Brna) – jedná se o lípu, topol, javor a
jabloň.
Porosty, ve kterých převažují nálety, zaujímají při zohlednění jejich pokryvnosti plochu cca 6 383 m2
(průměrná výška porostu 5-7m) – k odstranění je navrženo celkem 6 059 m2 náletových porostů s
podrostem keřů.
Porosty keřové zaujímají při zohlednění pokryvnosti plochu cca 4 765 m2 (průměrná výška porostu 2-4m).
K odstranění jsou navrženy všechny tyto porosty.
Podle vyhlášky 189/2013 Sb. je nutné povolení ke kácení pro stromy nad 80cm obvodu kmene měřeného
ve výčetní výšce 130cm a porosty nad 40 m2.
V rámci dalšího stupně PD bude provedeno přesné ohodnocení veškerých dřevin a jejich ocenění dle
Metodiky AOPK ČR – Oceňování dřevin rostoucích mimo les, rok 2013, která slouží pro výpočet
kompenzace ekologické újmy za kácené dřeviny (§9 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění) a bude
požádáno o povolení ke kácení dřevin. Toto hodnocení a ocenění dřevin bude součástí DSP Zelené nábřeží
Brno – Maloměřice, I. Protipovodňové opatření – SO 03 Sadové úpravy – 1. etapa.
Oproti dřevinám navrženým k odstranění v 1. etapě je do řešeného území navrženo k výsadbě 147+4 ks
listnatých vzrostlých stromů, min. 780 ks listnatých keřů vyšších (na ploše o rozloze cca 525 m2) a
pokryvné výsadby na ploše dalších cca 629 m2. Množství navržených výsadeb může být v dalším stupni PD
upraveno tak, aby plně kompenzovalo hodnotu kácených dřevin. Navržené náhradní výsadby využívají v
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maximální možné míře volný prostor, který je značně omezen ochrannými pásmy vedení IS,
protipovodňovým valem, rozhledovými trojúhelníky a také je bráno v úvahu, aby navržené stromy příliš
nestínily do bytů. Oproti původním porostům s převahou krátkověkých a zejména starých ovocných druhů,
a dále nezapěstovaných náletů, bude nově vysazeno velké množství dlouhověkých a zejména domácích
druhů dřevin.
Realizace výše popsaných úprav přispěje k obnovení či vytvoření nových biotopů pro drobné živočichy žijící
v širším okolí záměru. Realizace úprav musí být v souladu s požadavky na biokoridor vedený podél řeky
Svitavy.
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již částečně ovlivněna individuální obytnou a průmyslovou
zástavbou, realizace záměru se na celkovém vzhledu významněji neprojeví neboť nová zástavba zůstane
částečně skryta za stávající zástavbou (především od ul. Obřanské). Z prostoru za řekou Svitavou (tedy z
jejího pravého břehu a Cacovického ostrova) bude zástavba působit relativně kultivovaným dojmem s
drobnější zástavbou rodinných domů v popředí. Částečně bude tato zástavba skryta z a břehovými porosty
navrženými v podjezní části toku Svitavy.

Negativní vliv na krajinný ráz tedy nepředpokládáme.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence
proto nebudou ovlivněny.
V dotčeném území je stávající kanalizační stoka E 18, která bude v rámci realizace stavby přeložena do
nové trasy.
S ohledem na absenci zásahů do terénu vylučujeme možnost archeologického nálezu.
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D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Součástí záměru je vytvoření areálových komunikací a rozvodů inženýrských sítí včetně jejich napojení na
stávající sítě, které jsou pro daný záměr dostatečné. V rámci protipovodňových opatření provedených v
předstihu před realizací navrhované výstavby bude přeložena stávající kanalizační stoka vedoucí napříč
územím budoucí výstavby.
Dopravně bude areál napojen na ul. Obřanskou. Napojení je řešeno formou křižovatky tvaru „T“,
rozhledová pole jsou ve smyslu platné ČSN 73 61 02 Projektování křižovatek na pozemních komunikací v
napojení vyznačena podle uspořádání A pro max. jízdní rychlost 50 km/h a vozidla skupiny 3 na stávající
ulici Obřanské. Pro levé odbočení je tento rozhled zajištěn - při stání tramvaje v zastávce – s vyjetím
vozidla do jízdního pruhu na hranu tramvajového pásu.
Napojení nových vnitřních komunikací OS na novou komunikaci, vedoucí přibližně v trase stávající ul.
Parkové, je řešeno formou křižovatky tvaru „T“, rozhledová pole jsou ve smyslu platné ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací v napojení vyznačena podle uspořádání A pro max. jízdní rychlost 50
km/h a vozidla skupiny 3 na stávající ulici Obřanské.
V dalším vedení komunikací v obyt. souboru se již předpokládá omezení rychlosti na 30 km/hod ( zóna „Tempo 30“) a rozhledová pole jsou pro tyto podmínky vytvořena jak v křižovatkách, tak na vjezdech a
výjezdech z parkovacích ploch a garáží. Křižovatky jsou navrženy bez vyznačení přednosti v jízdě.
Podélný sklon nové komunikace v místě napojení na stávající vozovku je cca 2%, voda bude zachycena do
dešťových vpustí, aby nestékala na stávající komunikaci. Jednotlivé sjezdy na komunikaci budou
odvodňovány v závislosti na výškovém osazení nových domů tak, aby voda z pozemků nestékala na
komunikace. Zpevněné plochy budou odvodněny dešťovými vpustěmi do kanalizace.

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

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze
vlivy mírného nárůstu automobilové dopravy.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
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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. V noční době (tedy mezi 22:00 až 6:00) bude provoz související
dopravy značně omezen.

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 veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován není mimořádně citlivé na
antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí
dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví objektu a požadavků na návaznost stávající
výroby, dopravního napojení a potřeb uživatelů areálu.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i fotodokumentace, rozptylová studie a nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora – firmy KALÁB – stavební firma, spol. s r.o., je výstavba nového obytného souboru
budov, v němž v celkem osmi bytových domech a 9 řadových rodinných domcích se předpokládá vytvoření
celkem 202 bytových jednotek .
Objekty budou využívány k bydlení obchodní či výrobní činnost se zde nepředpokládá.
Realizaci výstavby bude předcházet provedení protipovodňových opatření spočívajících ve vybudování
ochranné hráze a navýšení stávajícího terénu nad hladinu vody při stoleté povodni. Tato opatření neovlivní
zátopovou situaci v jiných místech v okolí stavby.
Součástí obytného areálu budou nová parkoviště při veřejných komunikacích i mezi obytnými domy,
Bytové domy budou mít v suterénních prostorách podzemní parkovací stání.
V obytném souboru předpokládáme ubytování do 600 nových obyvatel.
Dopravně bude areál napojen na ul. Obřanskou.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí bude možným vlivem mírný nárůst automobilové dopravy
(osobní vozidla obyvatel). Podrobněji jsou tyto příspěvky řešeny v předchozím textu a v doprovodných
studiích.
Ovlivnění kvality ovzduší a hlukové zátěže v prostoru nejbližší obytné zástavby bude nízké.
Celkově se tedy nebude jednat o významné ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5

Celková situace areálu
Rozptylová studie
Hluková studie
Návrh pěstebných opatření
Doklady:
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu

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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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základ objednávky fy. Atelier Zlámal, s.r.o., Vide ská 13,
639 00 Brno. Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zát ž vyvolanou provozem zám ru " Výstavba
bytového komplexu „Zelené náb eží“ Brno-Malom ice " a byla vytvo ena jako p íloha oznámení
zám ru ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb. Výsledkem výpo tu je p ísp vek ke stávající imisní zát ži
hodnoceného území vyvolaný dopravou a provozem technologických zdroj .
Výpo tov byla hodnocena imisní zát ž tuhými látkami (PM10), oxidem dusi itým (NO2), benzenem,
benzo(a)pyrenem. Výpo ty byly provád ny pro rok 2015.
Jako zdrojová data pro výpo et byly použity hodnoty p edané projektantem stavby a údaje
hydrometeorologického ústavu Praha ( HMÚ).

eského

Pro výpo et byl použit po íta ový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvo ený spole ností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané HMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné
legislativy. Rozptylová studie je zpracována dle zákona . 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném zn ní,
p ílohy . 15. k vyhlášce k vyhlášce . 415/2012 Sb.

2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpo et zne išt ní ovzduší vychází z nejnov jších dostupných poznatk
získaných domácím i zahrani ním výzkumem, navazuje na d íve používanou metodiku (Metodika
výpo tu zne išt ní ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametr zdroj ) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodá ství SR v roce 1979 a podstatným zp sobem ji rozši uje.
Metodika SYMOS 97 umož uje:
•
•
•
•
•

výpo et zne išt ní ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdroj
výpo et zne išt ní od v tšího po tu zdroj
stanovit charakteristiky zne išt ní v husté geometrické síti referen ních bod a p ipravit tímto
zp sobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledk výpo t
brát v úvahu statistické rozložení sm ru a rychlosti v tru vztažené ke t ídám stability mezní vrstvy
ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace zne iš ujících látek p i bezv t í a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referen ní bod umož uje metodika výpo et t chto základních charakteristik
zne išt ní ovzduší:
•
•
•
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací zne iš ujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech t ídách rychlosti v tru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací zne iš ujících látek bez ohledu na
t ídu stability a rychlost v tru
ro ní pr m rné koncentrace
dobu trvání koncentrací p evyšujících ur ité, p edem zadané, hodnoty (nap . imisní limity)

Jako dopl kové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

stanovit výšku komína s ohledem na spln ní imisních limit
stanovit podíl zdroj zne išt ní ovzduší na celkovém zne išt ní do vzdálenosti 100 km od zdroj
stanovit doby p ekro ení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónn prom nnou emisí
vypo ítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypoušt ných chladícími v žemi

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpo tu byl použit po íta ový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmín né metodiky SYMOS'97.
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Hodnoty vypo tených koncentrací v referen ním bod závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referen ním bodem. Pro výpo et vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti bu ky.
Do výpo tu m že být zahrnut vliv p evýšení v malých vzdálenostech, protože v ad p ípad je nutné
vypo ítat zne ist ní i v malých vzdálenostech od komína, kdy ješt vle ka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar k ivky, po které stoupají exhalace, a tedy po ítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se n kolik komín blízko sebe tak, že se jejich kou ové
vle ky mohou vzájemn ovliv ovat, celkové p evýšení vle ek vzr stá. Ve výpo tovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypo te.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdroj na zne išt ní ovzduší na horách, protože v
atmosfé e existují zadržující vrstvy, nad které se zne išt ní z nízkých zdroj nem že dostat. Model
obsahuje vztahy vyjad ující statistickou etnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických m ení teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpo et ro ních pr m r
výkonu.

se pro každý zdroj udává také relativní ro ní využití maximálního

V p ípad , kdy mezi zdrojem a referen ním bodem je terén zvýšený se p edpokládá, že kou ová
vle ka vystupuje podél svah vzh ru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
Fyzikální a chemické procesy
Zne is ující látky se v atmosfé e podrobují r zným proces m, jejichž p i in ním jsou z atmosféry
odstra ovány. Jedná se bu o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále d lí na
mokrou a suchou depozici, podle zp sobu jakým jsou p ím si odstra ovány.
•
•

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.
Mokrá depozice: je vychytávání t chto látek padajícími srážkami.

Kategorie zne iš ujících látek
Model uvažuje pr m rnou dobu setrvání látky v atmosfé e, kterou je možno stanovit pro adu látek.
Pro první p iblížení se látky d lí do t í kategorií a výsledná koncentrace se vypo ítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztah pro danou kategorii zne iš ující látky. Jednotlivé
zne is ující látky jsou rozd leny do kategorií podle pr m rné doby setrvání v atmosfé e.
•
•
•

Kat. I - 20 hodin
Kat. II - 6 dní
Kat. III - 2 roky

Výpo et pr m rných ro ních koncentrací
Pro výpo et pr m rných ro ních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou v trnou r žici, tj.
stanovit etnosti výskytu sm ru v tru pro každý azimut od 0° do 359° p i všech t ídách stability a
t ídách rychlosti v tru. Vstupní v trná r žice obsahuje relativní etnosti v procentech pro 8 základních
sm r v tru a etnosti bezv t í ve všech t ídách stability.
Program umož uje provád t výpo ty nejen po 1°(p edvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je t eba v novat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpo tu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost zna n komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpo tu, ale i na typu klimatických údaj .
Jako nejd ležit jší klimatický vstupní údaj se zadává v trná r žice rozlišená podle rychlosti v tru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost v tru
se d lí do t í t íd rychlosti:
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• slabý vítr 1.7 m/s
• st ední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí v tru se rozumí rychlost zjiš ovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
p t t íd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - b žné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
vyskytující mírn zhoršené rozptylové podmínky

asto se

• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, b žný p ípad dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl zne iš ujících látek.
Ne všechny t ídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí v tru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací t íd stability a t íd rychlosti v tru. V trná r žice, která je vstupem pro výpo et zne išt ní
ovzduší, tedy obsahuje relativní etnosti sm ru v tru z 8 základních sm r pro t chto 11 r zných
rozptylových podmínek a krom toho etnost bezv t í pro každou t ídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Výpo et byl proveden pro následující zdroje:
•
•

emise z vytáp ní rodinných dom
automobilová doprava obsluhující zám r

Emise z technologie
Ve výpo tu je uvažováno plynové vytáp ní 9 rodinných dom
emisi (g/h):
NOx

PM10

40.95

0.63

- o ekáváme maximáln následující

Emise z dopravy
Pro výpo et imisní zát že z dopravy byly uvažovány následující intenzity (p íjezd a odjezd za den):
osobni

nákladní

356

2

Emisní faktory
Pro výpo et emisí byly využity emisní faktory získané programem MEFA 06, emisní úrove 2015.

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpo et byl využit odborný odhad v trné r žice, zpracovanou
v trné r žice je uveden v následující tabulce:

HMÚ Praha. Souhrn použité

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

9.10

14.60

10.00

10.90

11.59

7.20

12.09

15.90

8.62

3.3. Údaje o topografickém rozložení referen ních bod
Pro výpo et imisní zát že byla vytvo ena pravidelná sí referen ních bod o rozm rech 1800x1600 m
s krokem sít 50 m, orientovaní rovnob žn se sou adnou sítí JTSK. Pro popis imisní zát že v
prostoru nejbližších obytných objekt byl proveden výpo et pro 4 výpo t. bod mimo pravidelnou sí .
Rozmíst ní jednotlivých bod je z ejmé z grafické p ílohy této studie. Pro všechny referen ní body byl
výpo tovým programem SYMOS vygenerován výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a p ípustných koncentracích zne iš ujících látek
Pro vyhodnocení výsledk
201/2012 Sb.:
zne iš ující látka
oxid dusi itý (NO2)
tuhé látky frakce PM10

výpo tu byly použity imisní limity uvedené v p íloze
doba pr m rování

imisní limit

p ípustná etnost p ekro ení za
kalendá ní rok

1 hodina

200 µg.m-3

18

1 rok

40 µg.m

-3

-

24 hodin

50 µg.m

-3

35

1 rok

40 µg.m

-3

-

-3

-

-3

-

benzen

1 rok

5 µg.m

benzo(a)pyren

1 rok

1 ng.m
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4. Výsledky výpo tu
4.1. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži NO2
Pr m rné ro ní koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných zám r ,
dosahuje nejvýše 0,1 µg.m-3. Toto výpo tové maximum vychází do prostoru navrhovaného areálu.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,25 % limitu (40 µg.m-3).
V ostatních ástech hodnoceného území, mimo relativn malé území s maximem, budou hodnoty
p ísp vku významn nižší.
Maximální hodinové koncentrace NO2 imisní p ísp vek vychází v koncentracích do 0,8 µg.m-3, tedy
do 0,4% imisního limitu (200 µg.m-3). Toto maximum vychází do prostoru severovýchodn od areálu a
má relativn krátké doby trvání, proto nep edpokládáme dosažení i p ekro ení hodnot imisního limitu
ani v tomto prostoru. V ostatních ástech hodnoceného území bude p ísp vek imisní zát že
dosahovat hodnot ješt nižších.
Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.

text-RS_Zelené_náb eží.doc

8(27)

Výstavba bytového komplexu „Zelené náb eží“ Brno-Malom ice
Rozptylová studie

4.2. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži PM10
Pr m rné ro ní koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných zám r ,
dosahuje nejvýše 0,4 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 1 % limitu
(40 µg.m-3). Toto výpo tové maximum vychází do prostoru vjezdu do areálu. V ostatních ástech
hodnoceného území bude p ísp vek imisní zát že dosahovat hodnot ješt nižších.
Pr m rné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných zám r z výpo tu vycházejí
ve výši do 1,5 µg.m-3, tedy 3 % imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpo tové maximum vychází do
prostoru navrženého areálu. Doby trvání maximální koncentrace jsou relativn krátké. Významn jší
ovlivn ní stávající etnosti dosažení imisního limitu tedy nep edpokládáme.
V ostatních ástech hodnoceného území, mimo relativn malé území s maximem, budou hodnoty
p ísp vku významn nižší.
Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.
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4.3. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ž benzenu
Pr m rné ro ní koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných
zám r , dosahuje nejvýše 0,01 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do
0,2% imisního limitu (5 µg.m-3). Toto výpo tové maximum vychází do prostoru areálu.
V ostatních
nižších.

ástech hodnoceného území bude p ísp vek imisní zát že dosahovat hodnot ješt

Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace benzenu

4.4. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ž benzo(a)pyrenu
Pr m rné ro ní koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných zám r ,
dosahuje nejvýše 0,01 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 1%
imisního limitu (1 ng.m -3). Toto výpo tové maximum vychází do prostoru areálu.
V ostatních
nižších.

ástech hodnoceného území bude p ísp vek imisní zát že dosahovat hodnot ješt

Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace BaP

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.
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4.5. P ísp vek navrhovaného zám ru ve vybraných bodech mimo pravidelnou
sí
Nár st koncentrace ve vyhodnocovaných bodech je uveden v následující tabulce:
NO2
objekt
RB 1 - navrhovaný BD
RB 2 - .p. 756
RB 3 - .p. 468
RB 4 - .p. 613
imisní pozadí
limit

ro ní
pr m r
0.073
0.049
0.073
0.066
24.000
40.00
-3
(µg.m )

hodinové
maximum
0.5
0.6
0.7
0.8
110.0
200.0
-3
(µg.m )

PM 10
ro ní
pr m r
0.255
0.166
0.228
0.200
18.000
40.000
-3
(µg.m )

denní
pr m r
0.9
1.0
1.0
1.2
1
22x
50.00
-3
(µg.m )

benzen

BaP

ro ní
pr m r
0.008
0.005
0.009
0.008
1.350
5.0000
-3
(µg.m )

hodinové
maximum
0.007
0.004
0.007
0.007
0.400
1.0000
-3
(ng.m )

(tu n jsou v tabulce vyzna eny nejvyšší hodnoty)
S ohledem na p edpokládanou úrove pozadí - tedy stávající imisní zát že (viz kap. 5) tedy v sou tu
se stávající imisní zát ží (vyvolanou provozem hodnoceného areálu) neo ekáváme dosažení i
p ekro ení hodnot imisního limitu v prostoru s obytnou zástavbou.

1

po et p ípad dosažení hodnoty imisního limitu.
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Rozptylová studie

5. Stávající a celková úrove imisní zát že zájmového území
Nejbližší stanice2 imisního monitoringu se nachází ve vzdálenosti 2 km od lokality (jedná se o stanici
Brno - Svatoplukova) je však již za hranicí její representativnosti (jednotky metr až 100 m) proto pro
popis stávajícího stavu využíváme p edevším rozptylovou studii M sta Brna zpracované Mgr. Buckem
a údaje o pr m rné imisní zát ži za aktuální p tiletí poskytované HMÚ.

V roce 2014 byla pr m rná ro ní koncentrace NO2 na citované stanici do 40,6 µg.m-3, což iní cca
102% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy p esahují hranici platného imisního
limitu.
Maximální hodinové koncentrace NO2 na této stanici dosáhla 217,3 µg.m-3 což iní cca 109%
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3), tolerovaný po et p ekro ení
limitu (3x za rok) zde však není dosaženo. P edpokládáme tedy, že imisní limit této škodliviny je
dodržován.
Dle údaj o pr m rných ro ních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údaj
OZKO) jsou v prostoru zám ru dosahovány následující koncentrace NO2:

pro vymezení

V blízkosti navrhovaného zám ru tedy dosahuje stávající imisní zát ž oxidu dusi itého pr m rné ro ní
koncentrace až 20 µg.m-3, tedy do 505% limitu (LVr=40 µg.m-3).
Grafické znázorn ní imisní zát že okolí hodnoceného zám ru dle Rozptylové studie M sta Brna je
znázorn no na následujících obrázcích:

2

Nejbližší stanice jejíž uvád ná representativnost zahrnuje i hodnocené území
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Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného zám ru
dosahuje u pr m rné ro ní koncentrace NO2 jsou v prostoru výstavby do 24 µg.m-3. Imisní limit je
40 µg.m-3. Tedy stávající vypo tené hodnoty p esahují nepatrn hranici platného imisního limitu.
Maximální hodinové koncentrace NO2 se v prostoru výstavby pohybují do 110 µg.m-3. Imisní limit je
stanoven na 200 µg.m-3. Imisní limit pro maximální hodinové koncentrace této škodliviny je dodržován.
P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace NO2 vyvolaný hodnoceným zám rem v zájmovém území
dosahuje hodnoty do 0,1 µg.m-3, p ísp vek maximální hodinové koncentrace se o ekává do
0,8 µg.m-3. Nejvyšší p ísp vky vychází do prostoru areálu. Ve v tší vzdálenosti od areálu hodnota
p ísp vk klesá.
Imisní p ísp vky vyvolané provozem hodnoceného zám ru nezp sobují navýšení imisní zát že nad
hodnotu imisního limitu, respektive p ekro ení povolené etnosti dosažení limitu.

V roce 2014 byla pr m rná ro ní koncentrace PM10 na této stanici 32,3 µg.m-3, což iní 81%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep esahují hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 na této stanici dosáhla 152,1 µg.m-3 což je nad hodnotou
-3
imisního limitu (LV24h=50 µg.m ), etnost p ekro ení limitní hodnoty zde byla 62 p ípad , tedy více
než limitem tolerovaná etnost (35 p ípad za rok).
Dle údaj o pr m rných ro ních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údaj
OZKO) jsou v prostoru zám ru dosahovány následující koncentrace PM10:

pro vymezení

V blízkosti navrhovaného zám ru tedy dosahuje stávající imisní zát ž PM10 pr m rné ro ní
-3
-3
koncentrace do hodnoty 26,4 µg.m , tedy do 66% limitu (LVr=40 µg.m ).
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V p ípad maximálních denních koncentrací za období 2009 až 2013 (dle údaj pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru zám ru uvád ny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po
ode tení 35 p ípad ve kterých je limitem tolerováno p ekro ení limitu):

V blízkosti navrhovaného zám ru tedy dosahuje stávající imisní zát ž PM10 pr m rné denní
koncentrace do hodnoty 46,4 µg.m-3, tedy pod hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m-3).
Grafické znázorn ní imisní zát že okolí hodnoceného zám ru dle Rozptylové studie M sta Brna je
znázorn no na následujících obrázcích:

Nejvyšší pr m rné ro ní koncentrace PM10 jsou v prostoru zám ru do 18 µg.m-3. Imisní limit je
40 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limit .
etnost p ekro ení denního imisního limitu je v prostoru zám ru do 22 p ípad /rok, dle p ílohy . 1
NV 597/2006 Sb. je p ípustná etnost p ekro ení IL 35 p ípad /rok. Tato p ípustná etnost p ekro ení
tedy v ásti hodnoceného území je dodržována.
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P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace PM10 vyvolaný hodnoceným zám rem v zájmovém území
dosahuje hodnoty do 0,4 µg.m-3, p ísp vek maximální 24hodinové koncentrace se o ekává do
1,5 µg.m-3. Nejvyšší p ísp vky vychází do prostoru vlastního areálu. Ve v tší vzdálenosti od areálu
hodnota p ísp vk klesá. Doby trvání maximálních koncentrací jsou velmi nízké.
Imisní p ísp vky vyvolané provozem hodnoceného zám ru jsou tedy pom rn nízké. Vzhledem k výše
uvád ným hodnotám stávající imisní zát že tedy konstatujeme, že provoz významným zp sobem
neovliv uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp sobuje navýšení imisní zát že nad hodnotu imisního
limitu.

Dle údaj o pr m rných ro ních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údaj
OZKO) jsou v prostoru zám ru dosahovány následující koncentrace PM2,5:

pro vymezení

V blízkosti navrhovaného zám ru tedy dosahuje stávající imisní zát ž PM25 pr m rné ro ní
koncentrace do hodnoty 22,9 µg.m-3, tedy pod hodnotou limitu (LVr=25 µg.m-3).
Pro popis imisní situace v okolí zám ru vycházíme z Rozptylové studie m sta Brna

Dle výše presentovaných výsledk RS dosahuje v prostoru zám ru stávající pr m rná ro ní
koncentrace PM2,5 hodnoty do 16 µg.m-3, tedy do 64% limitu (LVr=25 µg.m-3). Hodnota imisního limitu
tedy zde není dosažena.
P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace PM2,5 vyvolaný hodnoceným zám rem v zájmovém území
dosahuje hodnoty cca 0,25 µg.m-3 (63% hodnoty PM10), nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru vjezdu
do vlastního areálu. Ve v tší vzdálenosti od areálu hodnota p ísp vku klesá.
Imisní p ísp vek vyvolaný provozem hodnoceného zám ru je tedy pom rn nízký. Vzhledem k výše
uvád ným hodnotám stávající imisní zát že tedy konstatujeme, že provoz významným zp sobem
neovliv uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp sobuje vznik nových nadlimitních stav .
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V roce 2013 byla pr m rná ro ní koncentrace benzenu na citované stanici 1,8 µg.m-3, což iní 36%
imisního limitu (5 µg.m -3). Stávající hodnoty tedy nep esahují hranici platného imisního limitu.
Dle údaj o pr m rných ro ních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údaj
OZKO) jsou v prostoru zám ru dosahovány následující koncentrace benzenu:

pro vymezení

P tiletý pr m r pr m rné ro ní koncentrace benzenu se v p edm tné lokalit dosahuje do 1,4 µg.m-3,
imisní limit (5 µg.m-3) tedy není p ekro en.
Grafické znázorn ní imisní zát že okolí hodnoceného zám ru dle Rozptylové studie M sta Brna je
znázorn no na následujících obrázcích:

Pr m rné ro ní koncentrace benzenu se v p edm tné lokalit pohybují do 1,35 µg.m -3. Imisní limit je
5 µg.m-3, je tedy dodržován.
P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace benzenu vyvolaný hodnoceným zám rem v zájmovém
území dosahuje hodnoty cca 0,01 µg.m-3, nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru vlastního areálu. Ve
v tší vzdálenosti od areálu hodnota p ísp vku klesá.
Imisní p ísp vek vyvolaný provozem hodnoceného zám ru je tedy pom rn nízký. Vzhledem k výše
uvád ným hodnotám stávající imisní zát že tedy konstatujeme, že provoz významným zp sobem
neovliv uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp sobuje vznik nových nadlimitních stav .
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V roce 2013 byla pr m rná ro ní koncentrace benzo(a)pyrenu na citovaných staniciích 0,6 ng.m-3,
což je pod hranicí imisního limitu (1 ng.m-3). Stávající hodnoty tedy nep esahují hranici platného
imisního limitu.

P tiletý pr m r pr m rné ro ní koncentrace benzo(a)pyrenu v p edm tné lokalit
0,93 ng.m-3, imisní limit (1 ng.m-3) tedy není p ekro en.

dosahuje do

Grafické znázorn ní imisní zát že okolí hodnoceného zám ru dle Rozptylové studie M sta Brna je
znázorn no na následujících obrázcích:

Pr m rné ro ní koncentrace škodliviny BaP se v p edm tné lokalit
limit (1 ng.m-3) tedy není p ekro en.

pohybují do 0,4 ng.m-3, imisní

P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace benzo(a)pyrenu vyvolaný hodnoceným zám rem
v zájmovém území dosahuje hodnoty cca 0,01 ng.m-3, nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru
vlastního areálu. Ve v tší vzdálenosti od areálu hodnota p ísp vku klesá.
Imisní p ísp vek vyvolaný provozem hodnoceného zám ru je tedy pom rn nízký. Vzhledem k výše
uvád ným hodnotám stávající imisní zát že tedy konstatujeme, že provoz významným zp sobem
neovliv uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp sobuje vznik nových nadlimitních stav .
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Rozptylová studie

6. Kompenza ní opat ení
Povinnost uložení kompenza ních opat ení vyplývá z §11, odst. 5 zákona . 201/2012 Sb. Jak je
dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu (pr m r za aktuální p tiletí) limitní hodnota imisní
zát že pro oxid dusi itý (NO2) ani PM10 ani benzenu i BaP v oblasti vlivu hodnoceného zdroje
není dosahována.
Kompenza ní opat ení tedy není t eba navrhovat.
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7. Záv ry
Z hlediska stávající imisní zát že je realizace zám ru p ípustná nebo v p ípad sou tu o ekávaného
imisního vlivu hodnocených zdroj a p edpokládaných hodnot stávající imisní zát že docházíme
k záv ru, že realizací navrhovaných zdroj nedojde v okolí stavby k výraznému ovlivn ní stávající
kvality ovzduší ani ke vzniku nových p eslimitní stav , tedy k dosažení i p ekro ení hodnot imisního
limitu pro pr m rné ro ní ani maximální hodinové i denní koncentrace vlivem zám ru.
S ohledem na výše uvád né výsledky výpo tu, je možno p edpokládat, že ani po zahájení provozu
p edm tného zdroje nedojde, v d sledku jejich innosti, k nep ípustné zát ži obyvatel.

V Brn 15.9.2015

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpo et rozptylových studií
íslo autorizace 3151/740/03
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8. P ílohy
8.1. Grafické znázorn ní polohy výpo tových bod

Poznámka:
•

vzdálenost referen ních bod pravidelné sít
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8.2. Body mimo pravidelnou sí
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8.3. P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace NO2
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8.4. P ísp vek maximální hodinové koncentrace NO2
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8.5. P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace PM10
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8.6. P ísp vek maximální denní koncentrace PM10
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8.7. P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace benzenu
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8.8. P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace benzo(a)pyrenu (BaP)
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hluku z dopravy na železni ních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:


Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdroj       
   elových komunikacích a hluk ze železni     
     



Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. t  
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Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicí 
              evažující
      Použije se pro hluk




Použije se v p      že z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou
              
i po položení nového povrchu vozovky, provád né údržb a rekonstrukci železni  
            
              
 
trasy. Tato korekce se dále použije i v chrán     
    
    
            
 

  
     íslušné pasáže ze zákona      
 





   
                 
  
           
 
            

 
      eba dodržet v místech, které jsou stanoveny § 30 zá
 
  né pozemky, které jsou užívány k rekreaci,
                
              
               ely, jakož
  
 žkových zdravotnických za   
 

 = 55 dB pro železni 

 


 
 = 50 dB pro železni 
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     evažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemní


  

 
  
   a slouží pro základní informaci
   
           
 

 
            
   
           
              
  inženýrských dat pro hlukové výpo 
  
                 
               
 

   
Na žádném míst nebyl uvažován vliv zelen           
 
  
korekce se stanovuje dle kriterií B.1 až B.6 uveden      
 ny, použije se korekce +2 dB, pokud jsou podmínky s ny, použije se maximální korekce
              
     . Program HLUK+ již umož     
       
             jší než paušálním odpo 
 
  
   
   


železni  



železni  

     
            
              
 ní i železni 
 , podrobné jsou uloženy v databázi naší firmy.
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 anské. Nejbližší navržené objekty se nachází cca ve 
           

   
 
              
 
 ly použity koeficienty r 
    
  

         tena pro uvažovaný rok
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7.1.2 Dopravní hluk – železni   
Dominantním zdrojem hluku železni   
  





 

       „Správa železni    
v a výhledovou intenzitu železni 
  . 250 Aktuální intenzita železni 




























 

. 250 Výhledová intenzita železni 
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. 260 Aktuální intenzita železni 




























 

. 260 Výhledová intenzita železni 






























      

Opis zadání – železni 

 
    






 
    






Opis zadání – železni  
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Opis zadání – železni 

 
    






 
    






Opis zadání – železni  

 
    






 
    






    
  ny 2 m od posuzovaných fasád navržených dom 
 

  



 

 

 


VB7
2 m od jižní fasády BD A1a, výška 9 m
VB8
2 m od jižní fasády BD A3a, výška 9 m
VB9
2 m od jižní fasády BD A3b, výška 9 m
VB10
2 m od jižní fasády BD A1b, výška 9 m
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            ení, že p   
          no, že vypo     
vždy vyšší než hodnoty L               
    
 u (-4 až 0) dB.

  
           
               
   
         anské a samostatnou železni 
  
 iloženy jsou i hlukové mapy vykreslené ve výšce 9 m     
bez korekce na odražený zvuk a slouží pouze k dokre     
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   . 9 navržený limit  
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         . 11 navržený limit     
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8.3 Hodnocení hluku z železni 
      
hluku z železni 
 

8.3.1 Železni 
  
  
  


      
     

     
     
     
     
     

     
  
     
     
     
     
     

  
  
   


      
     

     
     
     
     
     

     
  
     
     
     
     
     


         . 13 navržený limit     
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Obr. 9: Hluková mapa - stávající stav železni 
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Obr. 10: Hluková mapa - stávající stav železni      
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8.4 Hodnocení hluku z železni 
      
hluku z železni 
 

8.4.1 Železni 
  
  
  


      
     

     
     
     
     
     

     
  
     
     
     
     
     

  
  
  


      
     

     
     
     
     
     

     
  
     
     
     
     
     


         . 15 navržený limit     
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Obr. 11 Hluková mapa


- výhledový stav železni      
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Obr. 12: Hluková mapa - výhledový stav železni      
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Pro porovnání budeme uvažovat sou  ní a železni  
  
 



 





 






 















                  


  
           eží“ v Brn 
   
       
         zem železni  
  
  
              

                
               
 
   železni           ž prokázaly p 
               
 
       podložených m     
 lze konstatovat, že pro navrhovanou bytovou zástav   eží“ lze
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 EŽÍ“
 
 







 

 
 






  

  
 
 















 







  



          
           
  





   







1.1 Použité zkušební postupy



                   
  
           
  

  



      
                    
     
 

2

Seznam použitých zkratek a symbol


/dB/ - ekvivalentní hladina akustického tlaku váž
 /dB/ - maximální hladina akustického tlaku vážená f
 /dB/ - minimální hladina akustického tlaku vážená f


   

3

Seznam použitých m 

  
 

              



   

  

  
  
 


  
 


 
 


  

 

 



Použitá metodika m 

4

  
 ení byl použit zvukom 
     

  



   
  
 
   
           

 
 

 

 

 




             
            
    



 

  
 anské – auta a tramvaje, dále hluk dopravy po želez   




















 
 









 




 



 evážn  



 

     


  

 

 





 

  


   



  




  

 

 



  


 

 
          
 

 

























 


 





 


 





 


 


 


 


 















  



















  



















  



















  



















  
















 


 









 












 





  












 












 


 













  

















  




    

  

 

 














 








 

























  

















  




   



 

 
             
     ice leží v údolí        
zejména dopravní hluk z železni               
   
 
 


 


 
Výskyt tónové složky podle ustanovení na   
   


 



 
 


Výskyt tónové složky podle ustanovení na   
                 
tónové složky na frekvenci 3,15 kHz. Není znám p vod tónové složky, na základ  
odhadu lze konstatovat, že se jedná o nahodilý úkaz     
       i uvažování tónové složky je však denní limit s rez
 
   


 

          
 edpokládaný hygienický limit pro hluk z železni      
  
  

 


  

 

 



       ítomnosti tónové složky
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