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Přehled zkratek
BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

HPP

hrubá podlahová plocha

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky

N

nebezpečný odpad

NP

nadzemní podlaží

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

ostatní odpad

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Dokumentace hodnocení vlivu záměru na životní prostředí (dále jen Dokumentace)
Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“
Brno-Maloměřice
je vypracována ve smyslu § 8 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. 4 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma KALÁB – stavební firma, spol. s r.o.
Zpracování dokumentace předcházelo zpracování oznámení proběhlo v září 2015. Požadavek na zpracování
dokumentace vyplynul ze závěrů zjišťovacího řízení vydaném KÚ Jihomoravského kraje dne 9.12.2015 pod
č.j. JMK 156250/2015.
Na základě připomínek vznesených v rámci zjišťovacího řízení došlo k částečné redukci záměru, především
byly bytové domy A1-a, A3-a, A3-b, B1, B2 a B3 nahrazeny rodinnými domky.
Pro zpracování dokumentace byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace
vyžádané zpracovatelem při vlastním zpracování, výsledky doprovodných studií a údaje získané během
vlastních průzkumů lokality.

STRANA 5 z 64

Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice
DOKUMENTACE

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:

II

bod:

10.6

název:

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 2 bytových domů (A1 a A2) a 66 řadových
rodinných domků včetně vybudování dostatečného počtu parkovacích stání pro obsluhu území.
Zastavěná plocha celkem: 7 643,5 m2
Obestavěný prostor:

bytové domy 33 144 m3
rodinné domy 37 706 m3

Celkový počet bytových jednotek: 183 (117 ve dvou BD + 66 řadových RD)
Bytové jednotky v bytových domech - podle velikosti:
1+kk ……………… 28x
2+kk ……………… 75x
3+kk ……………… 14x
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Rodinné domy budou mít vždy 1 bytovou jednotku , předpokládá se realizace:
- 10 rodinných domů s celkovou plochou nad 100 m2,
- 56 rodinných domů s celkovou plochou do 100 m2
Celkem bude v obytném souboru ubytováno 484 obyvatel
V obytném souboru je navrženo 294 stání. Z toho pro bytové domy 69 venkovních a 76 vnitřních stání.
Pro rodinné domy je uvažováno 17 veřejných stání a 132 soukromých stání (na vlastním pozemku
majitelů).

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
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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 m nad hladinu stoleté vody Q100 v kombinaci s
navýšením terénu nad úroveň Q100 v podjezí Cacovického jezu.
Samotný záměr spočívá ve vybudování obytného komplexu 2 bytových domů a 66 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 dvou podélných bytových domů a
celkem 66 řadových rodinných domů sdružených do 5 skupin, vybudování nutné technické infrastruktury a
úpravy dopravního napojení včetně výstavby parkovacích stání.
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Příprava prostoru pro výstavbu
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. 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. Hráze budou částečně doplněny podzemní těsnící stěnou. Po vybudování tohoto
opatření již nebudou tyto pozemky zasaženy povodněmi. Problém průsakových vod a přívalových srážek
bude řešen gravitačním odvodněním do podjezí.
Navržené PPO v této lokalitě je uvažováno jako částečné navýšení plochy zmíněné lokality a ohrázování při
respektování návrhu příčného řezu dle PPO uvedeném v GO města Brna.
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.
V rámci přípravy stavby tak bude na celé lokalitě sejmuta ornice v tloušťce cca 0,3m, která bude
deponována na pozemku investora. V případě kvalitního materiálu podorniční vrstvy bude sejmuta i část
podorničí. Následně bude navezen zásypový materiál určený pro zhutnění v dostatečné kvalitě pro tyto
účely. Předpokládá se využití zeminy z výkopových prací na jiných stavbách, které investor realizuje v
rámci Brna a nejbližšího okolí. Nebude se jednat o materiál, který by nevhodným složením mohl
kontaminovat okolí.
Objekty bytových a rodinných domů budou založeny do rostlého terénu. Pod vozovkami a parkovišti se
předpokládá dostatečně únosný materiál (lomový kámen, štěrk), který bude kombinován s dalšími
zásypovými materiály tak, aby výsledné mechanické vlastnosti vyhověly předepsaným standardům.

V plochách s veřejnou a soukromou zelení bude navýšena vrstva ornice a kvalitního podorničí, aby byla
umožněna výsadba a údržba zeleně dle potřeb budoucího uživatele.
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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.
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 294 stání Z toho pro bytové domy 69 venkovních a 76 vnitřních stání.
Pro rodinné domy je uvažováno 17 veřejných stání a 132 soukromých stání (na vlastním pozemku majitelů
RD).

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
Napojení areálu na plyn se nepředpokládá.

Teplovod
Bytové domy i rodinné domy budou připojeny na systém CZT provozovaný společností Teplárny Brno.
Pro rozvody tepla bude použito bezkanálové vedení s předizolovaným potrubím. Trasa bude vycházet ze
stávající šachty na křižovatce ulic Olší a Parkové. Schéma rozvodu lokalitou nové zástavby je vyznačeno
v přiložené situaci.

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.
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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.

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 dvou podélných bytových domů podél ulice Kusákovy.
Rodinné domy budou seskupeny ve 4 řadách orientovaných S-J a v jedné řadě orientované přibližně V-Z.

Údaje o projektovaných kapacitách bytových domů:

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

1078 m2

Obestavěný prostor:

18123 m3

Počet parkovacích stání v objektu:

38

Počet podlaží:

5

Počet bytů:

65 bytů

BYTOVÝ DŮM A2:
Zastavěná plocha 1.PP + 1.NP:

1078 m2

Obestavěný prostor:

15021 m3

Počet parkovacích stání v objektu:

38
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Počet podlaží:

4

Počet bytů:

52 bytů

RODINNÉ DOMY:
Obestavěný prostor:

celkem 37 706 m3

Počet nadzemních podlaží:

2

Počet parkovacích stání:

2

Počet bytů:

1 byt – celkem 66

BYTOVÉ DOMY:
Bytové domy jsou orientovány přibližně rovnoběžně s ulicí Kusákoovou a jsou navrženy ve východní části
předmětného území. Dům A1 je navržen jako pětipodlažní, dům A2 jako čtyřpodlažní.
V rámci konstrukce základů bytových domů (předp. plošné založení) bude provedena u každého objektu
betonová vana z vodostavebného železového betonu na hutněném souvrství betonového recyklátu,
štěrkopísku a podkladním betonu.
Svislé nosné konstrukce (vnitřní i obvodové) budou tvořit zdi zděné z keramických tvárnic typu THERM na
vnějším líci opatřené kontaktním zateplovacím systémem. Zdivo bude doplněno konstrukcemi z železového
betonu – dle statického návrhu.
Nosná konstrukce stropů všech podlaží včetně schodiště bude rovněž železobetonová, tuhým spojením se
svislými nosnými prvky bude zajištěna prostorová tuhost objektu.
Střechy jsou ploché jednoplášťové, s odvodněním do střešních vpustí, které jsou zaústěny do stoupaček
dešťové kanalizace uvnitř instalačních jader.

Veškeré konstrukce budou navrženy tak, aby splňovaly doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla.
Objekty budou zatepleny minerálním kontaktním zateplovacím systémem.
Větrání v bytových domech je navrženo přirozené okny. Výměna vzduchu v místnostech bez oken (soc.
zařízení apod.) bude zajištěna pomocí ventilátorů. Sklepní kóje jsou odvětrány přirozeným větráním.
Garážové prostory jsou nuceně odvětrány nad střechu bytového domu. Osvětlení ve všech obytných
místnostech bude přirozené okny.
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Navrhované stavby obytných domů a potřebné technické a dopravní infrastruktury nebudou mít vliv na
okolí, jejich provoz a užívání nebude zdrojem vibrací, hluku, prašnosti ani jiných nežádoucích účinků.
V suterénu garáže obou domů jsou navržena garážová stání pro osobní vozidla obyvatel s kapacitou 38
vozidel pro každý dům. Vjezd a výjezd je vždy pro jeden dům a je navržen ze západní strany objektu. Dále
jsou pro obyvatele a případné návštěvníky k dispozici parkovací stání západně od obou bytových domů.

RODINNÉ DOMY:
Do prostoru hodnoceného záměru jsou navrženy 4 typy rodinných domů, označených jak „K“, „L“, „N“ a
„O“.
Rodinné domy typu „K“ a „L“ jsou sdruženy do 4 řad orientovaných přibližně kolmo k ulici Parkové na
kterou je také napojena komunikace, obsluhující tyto domy.
Objekty RD jsou navrženy nepodsklepené, s plochými střechami ve dvou úrovních (hlavní objekt a sklad) a
obsahuje v 1. NP zádveří, šatnu s technickou místností, WC a kuchyňský kout jako součást hlavní obytné
místnosti. V 2. NP jsou 3 obytné místnosti a chodba s koupelnou a WC a otevřenou šatnou za ložnicí.
Vstup do domů je u většiny domů z východní strany. Jedná se o domy typu „K“, jejichž parcela má až na
krajní objekty v řadě šířku 7m. Na západní straně je zahrada s terasou přístupná z obývacího pokoje v
1.NP. U domů typu „L“, které mají šířku parcely 8m, je přístup na pozemek ze západní strany a stejně tak
je orientován i vstup do domu a terasa přístupná z obývacího pokoje.
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Konstrukční systém rodinných domů bude podobně jako u bytových domů stěnový z keramických tvárnic
typu THERM na vnějším líci opatřené kontaktním zateplovacím systémem. Zdivo bude doplněno
konstrukcemi z železového betonu – dle statického návrhu.
Dominantním povrchem stěn je bíle natřená silikátová tenkovrstvá omítka na zateplovacím systému, s
lokálními plochami s dřevěným obkladem opatřeným šedou lazurou. Nízký sokl (cca 30cm nad terénem)
bude proveden v šedém odstínu. Okna a ostatní venkovní výplně otvorů jsou navržena jako plastová,6-ti
komorového vyztuž. profilu, zasklená izolačním trojsklem, odstín rámů šedý.
Dopravní napojení je v souladu realizovaným projektem dopravní infrastruktury. Jednotlivé rodinné domky
budou ke stávající komunikaci napojeny průběžnými sjezdy.
Před každým domem je zpevněná plocha pro parkování a přístup do domu. Zpevněné plochy budou
provedeny ze zámkové bet. dlažby tl.60 a 80 mm do pískového lože, barva šedá nebo světle hnědá. Dlažba
bude ohraničena bet. záhonovým obrubníkem do bet. opěry. Podél objektu mimo zpevněných ploch bude
proveden okapový chodník š.500 mm ohraničený bet. záhonovým obrubníkem š.50 mm do bet. lože.
V návaznosti na obytnou místnost budou mít domy terasu z betonové dlažby.
Projekt zelených zahradních ploch jednotlivých RD neobsahuje žádné zvláštní vegetační prvky nebo
biotechnická opatření. Po ukončení výstavby budou tyto plochy ohumusovány a zatravněny.
Rodinné domy typu „N“ a „O“ jsou sdruženy do jedné řady orientovaná přibližně rovnoběžně k ulici
Parkové a jsou situovány do severní části řešeného území. Jedná se o domy s větším půdorysem (nad 100
m2).
Objekty RD jsou navrženy nepodsklepené, s plochými střechami ve dvou úrovních (hlavní objekt a sklad) a
obsahuje v 1. NP zádveří, šatnu s technickou místností, WC a kuchyňský kout jako součást hlavní obytné
místnosti. V 2. NP jsou 3 obytné místnosti a chodba s koupelnou a WC a otevřenou šatnou za ložnicí.
Vstup do domů je u domů z jižní strany. Na severozápadní straně je zahrada s terasou přístupná z
obývacího pokoje v 1.NP, případně může být plocha terasy zastřešena nebo obestavěna jako součást
obytné plochy. U domů typu „O“ je u jihovýchodní stěny situována garáž.
Konstrukční systém rodinných domů bude podobně jako u bytových domů stěnový z keramických tvárnic
typu THERM na vnějším líci opatřené kontaktním zateplovacím systémem. Zdivo bude doplněno
konstrukcemi z železového betonu – dle statického návrhu.
Dominantním povrchem stěn je bíle natřená silikátová tenkovrstvá omítka na zateplovacím systému, s
lokálními plochami s dřevěným obkladem opatřeným šedou lazurou. Nízký sokl (cca 30cm nad terénem)
bude proveden v šedém odstínu. Okna a ostatní venkovní výplně otvorů jsou navržena jako plastová,6-ti
komorového vyztuž. profilu, zasklená izolačním trojsklem, odstín rámů šedý.

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
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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.

Počet obyvatel
Celkový uvažovaný počet obyvatel v nově navrhovaném obytném souboru se předpokládá 484, občanská
vybavenost většího rozsahu a nadmístního významu se v předmětném areálu 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.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2018

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

výměra (m2)

trvalý travní porost

378

ostatní plocha

4181

zahrada

3546

orná půda

30459

celkem

38564

Pozemky, které jsou součástí ZPF jsou 1. (BPEJ 25600 a 21000) a 5. třídy (BPEJ 22213) ochrany ZPF a
dlouhodobě nejsou zemědělsky využívány.
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B.II.2. Voda
Pitná voda:

spotřeba:

47,256 m3/den, tedy 17 248,5 m3/rok

spotřeba v průběhu výstavby:

spotřeba vody nespecifikována (běžná)

zdroj:

stávající vodovodní řad

Technologická voda:
Požární voda:

není požadována
k dispozici je i blízky vodní tok řeky Svitavy

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

Zemní plyn:

instalovaný příkon:

2058 kW

zdroj:

rozvodná síť

v průběhu výstavby:

odběr nespecifikován (běžný)
vytápění plynem ani jiný odběr se nepředpokládá

Teplo z rozvodu CZT:

3,036 GWh - 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 294 stání. Z toho pro bytové domy 69 venkovních a 76 vnitřních stání.
Pro rodinné domy je uvažováno 17 veřejných parkovacích stání a 132 soukromých odstavných stání (na
vlastním pozemku majitelů).
Průměrné 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 (90%) osobních vozidel směrem na centrum Brna

•

36 (10%) osobních vozidel směrem na Bílovice nad Svitavou

Dopravní obsluhu areálu budou zajišťovat 1 až 2 nákladní vozidla denně (např. svoz odpadu fy. SAKO atd.)

Bytové domy i RD budou připojeny na systém CZT provozovaný společností Teplárny Brno.
Rozvod pitné vody pro areál bude také napojen na řad v ulici Obřanské. Trasování sítí je zřejmé
z koordinační situace viz příloha č. 3.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
V rámci hodnoceného záměru je navržen vytápění z rozvodu CZT v areálu tedy nebudou zdroje emise
škodlivin do ovzduší.
Parkoviště v suterénu 2 bytových domů budou nuceně odvětrány nad střechu objektů. Pro účely dalšího
posouzení bylo uvažováno s výkonem odvětrání 11,4 tis m3 za hodinu pro každý bytový dům (300 m3/h na
1 parkovací stání).
Celkově se předpokládá následující množství emisí:
A1
A2

NOx

PM10

benzen

BaP

1.430
1.430
(g/h)

0.870
0.870
(g/h)

0.023
0.023
(g/h)

0.038
0.038
(mg/h)

Plošné zdroje
Zdrojem emisí budou osobní automobily využívající plochu parkovišť. Celkově se předpokládá následující
množství emisí:
NOx
g/den

prach
g/ den

benzen
g/den

BaP
mg/den

8.344

5.072

0.134

0.222

Liniové zdroje
Automobilová doprava vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího množství emisí:
pojezdová
rychlost

NOx
g/km.den

prach
g/km. den

benzen
g/km.den

BaP
mg/km.den

50 km/h

88.7

35.4

1.28

2.23

10 km/h

107.4

60.0

1.61

2.62

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
Výstavba:
Splaškové vody:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)
produkce:

Technologické vody: produkce:
Srážkové vody:

17 248,5 m3/rok, recipientem bude
stávající splašková kanalizace BVK a.s.
nebudou vznikat

V nové lokalitě budou navrženy dva druhy dešťové kanalizace (Dešťový kanalizační
řad a Odvodnění komunikace).
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Dešťový kanalizační řad:
Dešťový kanalizační řad bude odvádět čisté dešťové vody ze soukromých a veřejných retenčních nádrží v
povoleném množství. Kanalizační řad bude zaústěn přes výustní objekt do místní vodoteče řeky Svitavy. Při
vyústění do řeky Svitavy bude osazena na konci potrubí žabí klapka o dimenzi DN600. Dle požadavků
Povodí Moravy může být v revizní kanalizační šachtě, umístěné před výustním objektem, osazen i
bezpečnostní uzávěr z důvodu případných povodní.
Dešťové vody z bytových domů budou svedeny do retenčních nádrží, které budou umístěny před každým
objektem. Z RN budou vody regulovaně vypouštěny do dešťové kanalizace.
Dešťové vody z rodinných domů budou svedeny do RN, které budou umístěny za RD. Dešťové vody budou
využívány na zavlažování zahrady, přepad z RN bude zaústěn do přípojky kanalizace dešťové.

Odvodnění komunikace:
Likvidace dešťových zaolejovaných vod z nově navržené lokality a z nové komunikace v ulici Parková bude
řešena vypouštěním do místní vodoteče - řeky Svitavy, která se nachází na severní straně dotčeného
území.
V nové komunikaci v ulici Parková bude umístěn kanalizační řad – Odvodnění komunikace, který bude
odvádět zaolejované dešťové vody z komunikace a parkovacích stání. Kanalizační řad bude zaústěn do
odlučovače lehkých kapalin OLK2 a dále do retenční nádrže RN2 (jižní část území). Z retenční nádrže
budou dešťové vody regulovaně vypouštěny v povoleném množství do dešťového kanalizačního řadu a
dále přes výustní objekt do řeky Svitavy. Povolené množství dešťových vod bude vycházet z celkové plochy
komunikace a parkovacích stání a bude splňovat podmínku odtoku 1 l/s/ha.
V nové lokalitě pro bydlení bude navržena nová komunikace a veřejné parkovací stání. V komunikaci
budou umístěny nové větve kanalizačního řadu – Odvodnění komunikace, které budou odvádět
zaolejované dešťové vody z komunikace a parkovacích stání přes uliční a pásové vpustě do odlučovače
lehkých kapalin OLK1. Z OLK1 budou dešťové vody vedeny do RN1 (severní část území). Z RN1 budou
dešťové vody regulovaně vypouštěny v povoleném množství do dešťové kanalizace a dále výustním
objektem do řeky Svitavy.
Regulovaný odtok ze soukrmých a veřejných retenčních nádrží bude zajišťovat výrový ventil umístěný na
dně každé nádrže. Retenční nádrže budou opatřeny bezpečnostními přepady. Retenční nádrže budou
dimenzovány na 10-ti letý déšť s koeficientem 0,1.
Předpokládaný objem retenčních nádrží je uveden v následující tabulce:
návrhový déšť (l/s)

objem retence (m3)

Bytový dům – A1:

19,3

22,6

Bytový dům – A2:

19,3

22,6

Rodinný dům – typ1:

2.6

4

Rodinný dům – typ2:

2.5

4

Parkoviště P1:

7,8

8,6

Veřejné plochy – Zelené nábřeží:

62,6

65,6

Veřejné plochy – ulice Parková:

34,1

34,2

Celkem

198.0

278

Regulovaný odtok dešťové kanalizace do vodního toku: 38,1 l/s
Retenční nádrže a odlučovače lehkých kapalin, které budou předány Brněnským komunikacím a.s., budou
umístěny na veřejném pozemku na který bude umožněn přístup.
Nově navržené kanalizační řady a odvodnění komunikace budou vedeny na veřejném pozemku. Kanalizační
řad splaškový a dešťový bude předán BVK a.s. Odvodnění komunikace, OLK1, OLK2, RN1 a RN2 budou
předány Brněnským komunikacím a.s.
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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 06 04

O

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

17 06 05*

N

Stavební materiály obsahující azbest (eternit)

O

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

17 05
17 05 04
17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 08
17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry

17 08
20 02 01

odpady ze zahrad a parků (včetně biologického odpadu)

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.
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:
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Kód odpadu název
20 03 01
Směsný komunální odpad

kategorie
O

cca 300

t/rok
cca 2

20 03 03

Uliční smetky

O

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

STRANA 24 z 64

Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice
DOKUMENTACE

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.
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 navržena na 484 osob. Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování
oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
1

Nejbližší stanice imisního monitoringu se nachází ve vzdálenosti 2 km od lokality (jedná se o stanici Brno Svatoplukova) je však již za hranicí její representativnosti (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 38,2 µg.m-3, což činí cca
96% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 na této stanici dosáhla 174,6 µg.m což činí cca 87% imisního
-3
limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m ), imisní limit této škodliviny je dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2011 až 2015 (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
-3
-3
koncentrace až 19,3 µg.m , tedy cca 48 % limitu (LVr=40 µg.m ).
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 2015 byla průměrná roční koncentrace PM10 na této stanici 30,2 µg.m-3, což činí 76% imisního
limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 na této stanici dosáhla 111,2 µg.m-3 což je nad hodnotou imisního
-3
limitu (LV24h=50 µg.m ), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 32 případů, tedy méně než limitem
tolerovaná četnost (35 případů za rok).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2011 až 2015 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10:
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční koncentrace
-3
-3
do hodnoty 25,3 µg.m , tedy do 63% limitu (LVr=40 µg.m ).
V případě maximálních denních koncentrací za období 2011 až 2015 (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
-3
-3
do hodnoty 44,5 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m ).
Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru dle Rozptylové studie Města Brna je
znázorněno na následujících obrázcích:
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-3

Nejvyšší průměrné roční koncentrace PM10 jsou v prostoru záměru do 18 µg.m . Imisní limit je 40 µg.m
. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů.

-

3

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

V
roce 2015 byla průměrná roční koncentrace PM2,5 na této stanici 23,8 µg.m-3, což činí 95% imisního
limitu (25 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2011 až 2015 (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 21,1 µg.m , 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
-3
-3
PM2,5 hodnoty do 16 µg.m , tedy do 64% limitu (LVr=25 µg.m ). Hodnota imisního limitu tedy zde není
dosažena.

Benzen

V roce 2015 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 2011 až 2015 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu:

-3

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace benzenu se v předmětné lokalitě dosahuje do 1,6 µg.m ,
-3
imisní limit (5 µg.m ) tedy není překročen.
Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru dle Rozptylové studie Města Brna je
znázorněno na následujících obrázcích:
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-3

Průměrné roční koncentrace benzenu se v předmětné lokalitě pohybují do 1,35 µg.m . Imisní limit je 5
-3
µg.m , je tedy dodržován.

Benzo(a)pyren

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na citovaných staniciích do 0,7 ng.m3
, což je pod hranicí imisního limitu (1 ng.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního
limitu.

-3

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v předmětné lokalitě dosahuje do 0,8 ng.m ,
-3
imisní limit (1 ng.m ) tedy není překročen.
Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru dle Rozptylové studie Města Brna je
znázorněno na následujících obrázcích:

STRANA 31 z 64

Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice
DOKUMENTACE

-3

Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě pohybují do 0,4 ng.m , imisní limit
-3
(1 ng.m ) 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

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

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 modelace pozemní dopravy po
ulici Obřanská, rok 2017 provedené v hlukové studii zpracované fy. AKUSTING s.r.o. v květnu 2017
Výsledky výpočtu v jednotlivých výpočtových bodech:

Výsledky výpočtů v síti pravidelných referenčních bodů jsou znázorněny na následujících obrázcích:
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Denní doba:
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Noční doba:

Celkové hodnocení:
Navržený hygienický limit pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území ve výši
60/50 dB v chráněném venkovním prostoru staveb u nových objektů BD a RD bude pro stávající stav v
roce 2017 prokazatelně nepřekročen v denní i v noční době.
Navržený hygienický limit pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území s korekcí na
starou hlukovou zátěž ve výši 70/60 dB v chráněném venkovním prostoru staveb u stávajících objektů RD
bude pro stávající stav v roce 2017 prokazatelně nepřekročen v denní i v noční době.
Vliv hluku tramvajové dopravy a dopravy na dráze je podrobně komentován v hlukové studii v příloze č.4.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění z vodopisného hlediska:
•

hlavní povodí řeky Dunaje 4-00-00,

STRANA 35 z 64

Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice
DOKUMENTACE

•

dílčí povodí 4-15-02 Svitava,

•

drobné povodí 4-15-02-1094 Svitava.

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
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tektonicky podmíněných depresí. Na zájmovém území jsou zastoupeny sedimenty spodního badenu, ze
kterých převládá převážně pelitická facie tvořená komplexem modravě šedých, světlešedých, nazelenalých
vápnitých jílů s vložkami písků a štěrků (tégly). Tyto sedimenty vystupují v nadloží bazálních klastik
spodního badenu charakteru středně až hrubě zrnitých silně vápnitých písků, místy štěrkovitých. 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
Z hlediska biogeografického členění ČR (Culek a kol. 2013) se zájmové území nachází v Brněnském
bioregionu, který je součástí Hercynské podprovincie.
Z hlediska fytogeografického členění České republiky leží řešené území na rozhraní dvou fytogeografických
okresů – Znojemsko-brněnské pahorkatiny a Hustopečské pahorkatiny. Oba fytogeografické okresy jsou
součástí Panonské fytogeografické oblasti.
Zájmové území není součástí územního systému ekologické stability.

Fauna a flora
Řešené území se nachází v Brně - Maloměřicích mezi Parkovou ulicí a Svitavou a má tvar obdélníku. Na
jižní straně je vymezeno Parkovou ulicí, na východní oplocením zahrádek a objektů v Kusákově ulici.
Obdobně je řešené území vymezeno i na západě, kde sousedí se zahradami. Na severu navazuje řešené
území na veřejný prostor na levém břehu Svitavy.
Při obvodu řešeného území jsou dřeviny tvořící různě rozsáhlé skupiny. Nejrozsáhlejší jsou podél Parkové
ulice a v severozápadním rohu řešeného území. V centrální části plochy rostou dřeviny spíše solitérně,
nebo v malých skupinách. V části porostu u Parkové ulice dominují domácí listnáče – javory (Acer
campestre, platanoides, pseudoplatanus), lípy (Tilia cordata a platyphyllos), jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior). V severozápadní části řešeného území se více uplatňují ovocné dřeviny - jabloň domácí (Malus
domestica), ořešák královský (Juglans regia), slivoň švestka (Prunus domestica), třešeň ptačí (Prunus
avium). Z neovocných druhů zde roste například javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa), trnka (Prunus spinosa) a svída krvavá (Cornus sanguinea). V
centrální části řešeného území převládají ovocné dřeviny, pravděpodobně pozůstatek zahrádek.
Bylinné patro v porostech dřevin má proměnlivý charakter. V místech, kde je vytvořený souvislý zápoj je
mezernaté, případně zcela chybí. V místech s rozvolněným zápojem je bylinné patro vyvinuto. Zastoupeny
jsou v něm druhy rostoucí v přilehlém travinném porostu.
Travinný porost je v centrální části řešeného území a má různý charakter. V místech, kde došlo k narušení
půdního povrchu, ukládání zeminy apod. je řídký, případně zcela chybí. Na většině plochy je však travinný
porost zapojený. V některých částech v něm dominuje celík kanadský (Solidago canadensis), případně
třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). Naproti tomu jsou zde místa, kde je travinný porost druhově
bohatší. V zásadě je však možné říci, že travinný porost je druhově chudý a dominují v něm ruderální
druhy. Především ve východní části řešeného území jsou zastoupeny zplanělé druhy ze zahrádek.
V prostoru navrhovaného záměru bylo v průběhu roku 2016 provedeno biologické hodnocení (Ing. Boleslav
Jelínek, Ph.D. číslo osvědčení: OEKL/1749/05, viz příloha č.5) z kterého citujeme následující:
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V řešeném území byly zjištěny následující druhy rostlin:
•

barvínek menší (Vinca minor)

•

bez černý (Sambucus nigra)

•

bolševník obecný (Heracleum sphondylium)

•

borovice lesní (Pinus sylvestris)

•

boryt barvířský (Isatis tinctoria)

•

broskvoň (Prunus persica)

•

brslen evropský (Euonymus europaeus)

•

bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)

•

břečťan popínavý (Hedera helix)

•

bříza bělokorá (Betula pendula)

•

buřina srdečník (Leonurus cardiaca)

•

celík kanadský (Solidago canadensis)

•

česnáček lékařský (Alliaria petiolata)

•

čičorka pestrá (Securigera varia)

•

divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum)

•

hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)

•

hluchavka bílá (Lamium album)

•

hluchavka nachová (Lamium purpureum)

•

hrušeň obecná (Pyrus communis)

•

huseníček rolní (Arabidopsis thaliana)

•

chmel otáčivý (Humulus lupulus)

•

jabloň domácí (Malus domestica),

•

jahodník trávnice (Fragaria viridis)

•

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

•

javor babyka (Acer campestre)

•

javor jasanolistý (Acer negundo)

•

javor klen (Acer pseudoplatanus)

•

javor mléč (Acer platanoides)

•

jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella)

•

jetel ladní (Trifolium campestris)

•

jilm habrolistý (Ulmus laevis)

•

jitrocel větší (Plantago major)

•

kakost maličký (Geranium pusillum)

•

kerblík lesní (Anthriscus sylvestris)

•

konvalinka vonná (Convallaria majalis)

•

kopretina bílá (Leucanthemum vulgare)

•

kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)

•

kostival lékařský (Symphytum officinale)

•

kostřava červená (Festuca rubra)

•

kostřava luční (Festuca pratensis)

•

kozí brada východní (Tragopogon orientale)

•

krvavec menší (Sanguisorba minor)

•

kuklík městský (Geum urbanum)
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•

lípa srdčitá (Tilia cordata)

•

lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

•

lipnice luční (Poa pratensis)

•

líska obecná (Corylus avellana)

•

locika kompasovitá (Lactuca serriola)

•

loubinec pětilistý (Parthenocissus quinquefolia)

•

mahonie cestmínolistá (Mahonia aquifolium)

•

mák vlčí (Papaver rhoeas)

•

maliník (Rubus idaeus)

•

modřenec arménský (Muscari armeniacum)

•

mochna plazivá (Potentilla reptans)

•

mochna stříbrná (Potentilla argentea)

•

olše lepkavá (Alnus glutinosa)

•

ořešák královský (Juglans regia)

•

ostružiník (Rubus fruticosus agg.)

•

ostřice měkkoostenná (Carex muricata)

•

ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius)

•

pampeliška lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia)

•

pitulník postříbřený (Galeobdolon argentatum)

•

prvosenka jarní (Primula veris)

•

přeslička rolní (Equisetum arvense)

•

ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)

•

ptačinec prostřední (Stellaria media)

•

pýr plazivý (Elytrigia repens)

•

réva vinná (Vitis vinifera subsp. vinifera)

•

rozrazil laločnatý (Veronica sublobata)

•

růže mnohokvětá (Rosa multiflora)

•

růže šípková (Rosa canina)

•

řepík lékařský (Agrimonia eupatoria)

•

silenka nadmutá (Silene vulgaris)

•

silenka širolistá bílá (Silene latifolia subsp. alba)

•

skalník (Cotoneaster sp.)

•

slivoň myrobalán (Prunus cerasifera)

•

slivoň švestka (Prunus domestica)

•

srha laločnatá (Dactylis glomerata)

•

srstka angrešt (Ribes uva-crispa)

•

střemcha hroznovitá (Prunus padus)

•

sveřep střešní (Bromus tectorum)

•

svída krvavá (Cornus sanguinea)

•

svída výběžkatá (Cornus sericea)

•

svízel bílý (Galium album)

•

svízel přítula (Galium aparine)

•

svlačec rolní (Convolvulus arvensis)

•

šedivka šedá (Berteroa incana)

STRANA 39 z 64

Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice
DOKUMENTACE
•

šeřík obecný (Syringa vulgaris)

•

štětka planá (Dipsacus fullonum)

•

štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)

•

šťovík kadeřavý (Rumex crispus)

•

trnka obecná (Prunus spinosa)

•

trnovník akát (Robinia pseudoacacia)

•

třešeň ptačí (Prunus avium)

•

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)

•

třtina křovištní (Calamagrostis epigejos)

•

turan roční (Erigeron annuus)

•

válečka lesní (Brachypodium sylvaticum)

•

vikev tenkolistá (Vicia tenuifolia)

•

vikev chlupatá (Vicia hirsuta)

•

vikev plotní (Vicia sepium)

•

violka srstnatá (Viola hirta)

•

vlaštovičník větší (Chelidonium majus)

•

vratič obecný (Tanacetum vulgare)

•

vrba (Salix ×smithiana)

•

vrba bílá (Salix alba)

•

vrba jíva (Salix caprea)

•

vrbina penízková (Lysimachia nummularia)

•

zimolez tatarský (Lonicera tatarica)

V řešeném území nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh rostliny (podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v
platném znění), ani druh uvedený na červeném seznamu (Grulich 2012).

Druhová diverzita fauny a její četnost je odvislá od rostlinných společenstev. V řešeném území jsou
zastoupeny travinné porosty a různě velké skupiny dřeviny, tedy určitá mozaika biotopů.
Významnou složkou fauny v území jsou bezobratlí, například hmyz, pavouci a plži. V řešeném území byly
zjištěny především běžné druhy těchto stanovišť. Z uvedených skupin živočichů byli zjištěni například běžní
zástupci (tučně jsou zvláště chráněné druhy):
•

pavouků - např. křižák obecný (Araneus diadematus)

•

plžů – např. hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovka keřová (Cepea hortensis), plzáci (Limax spp.).

•

mšic (Aphididae),

•

ploštic (Myridae) – např. ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus), kněžice páskovaná (Graphosoma lineatum)

•
dvoukřídlého hmyzu (Diptera) – např. pestřenky, bzučivky (Calliphora spp.), masařky (Sarcophaga spp.), komár (Culex
spp.), moucha (Musea spp.),
•

rovnokřídlých (Orthoptera) – saranče modrokřídlá (Oedipoda coerulescens), kobylka zelená (Tettigonia viridissima)

•
blanokřídlých (Hymenoptera) – např. vosa obecná (Vespula vulgaris), včela medonosná (Apis mellifera), mravenci (Lasius
spp., Myrmica spp., Formica cunicularia, Formica fusca), čmelák (Bombus spp.)
•

síťokřídlí (Neuroptera) - např. zlatoočka (Chrysoperla sp.)

•
motýlů (Lepidoptera) – např. babočka kopřivová (Aglais urticae), babočka paví oko (Inachis io), babočka síťkovaná
(Arachnia levana), bělásek zelný (Pieris brassicae), bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines), modrásek jehlicový (Polyommatus
icarus), okáči
•
brouků (Coleoptera) – např. čtvercoštítník černý (Abax parallelepipedus), kořenokaz modrý (Drypta dentata), kvapník
hladký (Amara familiaris), kvapník kovový (Amara aenea), kvapník modrý (Harpalus affinis), kvapník plstnatý (Pseudoophonus
rufipes), mandelinka topolová (Melasoma populi), páteříček sněhový (Cantharis fusca), slunéčko sedmitečné (Coccinella
septempunctata), slunéčko východní (Harmonia axyridis), střevlíček černý (Pterostichus niger), střevlíček měděný (Poecilus cupreus),
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střevlík fialový (Carabus violaceus), střevlík zahradní (Carabus hortensis), střevlík zrnitý (Carabus granulatus), úzkohrdlec podlouhlý
(Oxypselaphus obscurus), úzkohrdlec přizpůsobený (Platynus assimilis), vrbař uhlazený (Clytra laeviscula)

Obojživelníci nebyli v řešeném území zjištěni. Z plazů se zde vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis).
Jedná se o druh zvláště chráněný v kategorii silně ohrožený.
Další významnou složkou fauny zájmového území jsou ptáci. Zatímco některé druhy v řešeném území
hnízdí (drobní pěvci), jiné sem pouze zaletují, především za potravou, nebo přes zájmové území migrují. V
řešeném území a jeho okolí byl zjištěn, nebo je udáván, výskyt těchto druhů:
•

bažant obecný (Phasianus colchicus)

•

brhlík lesní (Sitta europea)

•

budníček menší (Phylloscopus collybita)

•

budníček větší (Phylloscopus trochillus)

•

červenka obecná (Erithacus rubecula)

•

dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

•

drozd zpěvný (Turdus philomelos)

•

holub hřivnáč (Columba palumbus)

•

hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

•

jiřička obecná (Delichon urbica)

•

kachna divoká (Anas platyrhynchos)

•

káně lesní (Buteo buteo)

•

konipas bílý (Motacilla alba)

•

konipas horský (Motacilla cinerea)

•

konopka obecná (Carduelis cannabina)

•

kos černý (Turdus merula)

•

krahujec obecný (Accipiter nisus)

•

ledňáček říční (Alcedo atthis)

•

mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)

•

pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

•

pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)

•

pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

•

pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

•

poštolka obecná (Falco tinnunculus)

•

racek chechtavý (Larus ridibundus)

•

rehek domácí (Phoenicurus ochruros)

•

sojka obecná (Garrulus glandarius)

•

stehlík obecný (Carduelis carduelis)

•

strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)

•

strakapoud velký (Dendrocopos major)

•

strnad obecný (Emberiza citrinella)

•

střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

•

sýkora babka (Parus palustris)

•

sýkora koňadra (Parus major)

•

sýkora modřinka (Parus coeruleus)

•

špaček obecný (Sturnus vulgaris)

•

vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

•

vrabec domácí (Passer domesticus)
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•

vrabec polní (Passer montanus)

•

zvonek zelený (Carduelis chloris)

•

zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

Ze savců byl v řešeném území o jeho okolí zjištěn:
•

hryzec vodní (Arvicola terrestris)

•

ježek východní (Erinaceus roumanicus)

•

kočka domácí (Felis sylvestris f. domestica)

•

krtek obecný (Talpa europaea)

•

kuna (Martes sp.)

•

potkan (Rattus norvegicus)

•

zajíc polní (Lepus europaeus).

Podél Svitavy příležitostně migruje bobr evropský (Castor fiber) a vydra říční (Lutra lutra). Oba druhy patří
k silně ohroženým.

V terénu byl v lednu 2015 (Mgr. I. Paukertová) a v březnu 2015 (ing. M. Polachová) proveden průzkum
současného stavu ze kterého citujeme:
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
(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
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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.
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.
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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. V rámci této dokumentace byly uvažovány následující intenzity automobilové
dopravy:

V rámci této dokumentace byly uvažovány následující intenzity tramvajové dopravy:
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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
Zdrojem nepříznivých vlivů na obyvatelstvo je v posuzovaném území především automobilová doprava.
Hlavními faktory automobilové dopravy, potenciálně ohrožujícími zdraví, jsou 1) znečišťování ovzduší, 2)
hluk, 3) úrazy, 4) psychické vlivy. Další faktory (vliv na vodu a půdu aj.) jsou z hlediska ovlivnění zdraví
obyvatelstva zanedbatelné. Nepředpokládají se ani nepříznivé vlivy vibrací ani účinky různých typů
elektromagnetického záření.

znečišťování ovzduší
Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní 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
0.058
0.018
0.052
0.056
24.000
40.00
(µg.m-3)

hodinové
maximum
0.2
0.2
0.3
0.4
110.0
200.0
(µg.m-3)

PM10
roční
průměr
0.284
0.068
0.211
0.218
18.000
40.000
(µg.m-3)

denní
průměr
0.5
0.4
0.6
0.8
22x1
50.00
(µg.m-3)

benzen

BaP

roční
průměr
0.008
0.002
0.007
0.007
1.350
5.0000
(µg.m-3)

hodinové
maximum
0.006
0.002
0.006
0.006
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. Podrobněji je vliv kvality ovzduší na veřejné zdraví popsán v příloze č.6.

hluk
Při hodnocení expozice vycházíme z předložené hlukové studie (Akusting, Brno, květen 2017). Hodnotí vliv
dopravního hluku na chráněný venkovní prostor nově projektovaných bytových a rodinných domů v rámci
posuzovaného záměru. Posuzuje též výhledový stav roku 2030.

1

počet případů dosažení hodnoty imisního limitu.
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Jako zdroje hluku zohledňuje uvedená studie dopravu na ulici Obřanské, dopravu související se záměrem
obytného komplexu, dopravu na železniční dráze a dále stacionární zdroje hluku (trafostanice, garáže,
vzduchotechnika).
Výsledky jsou znázorněny kartograficky. Kromě toho jsou provedeny výpočty hlukových hladin pro 24
referenčních bodů umístěných 2 m od nejbližších ohrožených fasád navrhovaných domů a rodinných domů
na ulici Obřanské. Ve zmíněné hlukové studii (viz příloha č. 5) je uveden seznam těchto bodů a znázorněna
jejich poloha.
Ze závěrů studie citujeme:
•

Výsledky výpočtů silniční 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 2017 tak pro výhledový rok 2030.

•

Výsledky výpočtů tramvajové dopravy po silnici II/374 - ulici Obřanské prokázaly předpoklad
nepřekročení hygienických limitů hluku ve výši 55/45 dB pro chráněný venkovní prostor staveb pro
denní/noční dobu jak pro stávající rok 2017 tak pro výhledový rok 2030.

•

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 2017, ve výhledovém stavu se výsledné hodnoty blíží
hygienickému limitu, v jednom bodě bylo stanoveno výpočtem překročení ve výši 0,1 dB.

•

Výsledky výpočtů silniční dopravy v obytném komplexu prokázaly předpoklad nepřekročení
hygienických limitů hluku ve výši 55/45 dB pro chráněný venkovní prostor staveb pro denní/noční
dobu jak pro stávající rok 2017 tak pro výhledový rok 2030.

•

Výsledky výpočtů stacionárních zdrojů v obytném komplexu prokázaly předpoklad nepřekročení
hygienických limitů hluku ve výši 50/40 dB pro chráněný venkovní prostor staveb pro denní/noční
dobu pro stávající rok 2017.

Charakteristika rizika
Výsledky hlukové studie ukazují, že hluková situace v posuzovaném území je a zůstane i na úrovni roku
2030 vcelku příznivá. Posuzovaný záměr tuto situaci prakticky neovlivňuje, a proto je i po stránce hlučnosti
zdravotně přijatelný.

Sociální a ekonomické důsledky
Sociální přínos je dán vytvořením nových bytů a tedy jistý nárůst obyvatel v této lokalitě. Vzhledem k typu
výstavby lze předpokládat, že noví obyvatelé budou především z řad sociálně a ekonomicky dobře
zabezpečeného obyvatelstva, tedy očekáváme positivní vliv na sociální strukturu obyvatelstva. Obytná
zástavba po svém dokončení nebude generovat nová pracovní místa, drobné podnikatelské aktivity
provozované jednotlivými obyvateli však nejsou vyloučeny. Bude se však pravděpodobně jednat především
o služby či administrativní činnosti, které nebudou obtěžujícím faktorem pro své okolí.

Počet dotčených obyvatel
Vzhledem ke vzdálenosti hodnoceného záměru od ostatní obytné zástavby a k rozsahu předpokládaných
vlivů 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
0,4 µg.m-3, tedy 0,2% imisního limitu (200 µg.m-3). U průměrných ročních koncentrací do 0,08 µg.m-3,
tedy 0,2% 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:

příspěvek záměru

imisní limit

19,3 µg.m-3

0,08 µg.m-3

40,0 µg.m-3

-

0,4 µg.m-3

200,0 µg.m-3

RS města Brna

pětiletí 2010-2015

roční průměr

24 µg.m-3

hodinové maximum

110 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 1,0 µg.m, tedy 2% 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 0,3 µg.m-3 tedy 0,75% 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

25,3 µg.m-3

0,3 µg.m-3

40,0 µg.m-3

-3

-3

50,0 µg.m-3

RS města Brna

pětiletí 2010-2015

18 µg.m-3
160

44,5 µg.m

max. 22 x

-

1,0 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 2010-2015

1,35 µg.m-3

1,8 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 0,008 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty 0,8% 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 2010-2015

0,4 ng.m-3

0,8 ng.m-3

příspěvek záměru

imisní limit

0,008 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.
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Výstavba
Vliv výstavby je vyhodnocen v rozptylové studii (viz příloha č.4). Jako nejvýznamnější je vyhodnocena
etapa zemních prací a zvyšování terénu. U plynných škodlivin je předpokládán imisní příspěvek na nižší
úrovni než za provozu bytového komplexu. Imisní příspěvek prachu je oproti etapě provozu vyšší, je však
omezen pouze na etapu zemních prací. Během výstavby objektů již očekáváme imisní příspěvky na
podstatně nižší úrovni.
S ohledem na výši příspěvků a doby trvání maximálních imisních koncentrací neočekáváme dosažení či
překročení imisních limitů.

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.

STRANA 51 z 64

Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice
DOKUMENTACE

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.4) zde uvádím výsledky výpočtu příspěvku hlukové zátěže předmětného
záměru:

Denní doba (situace k roku 2030)
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Noční doba (situace k roku 2030)

Výsledky výpočtu jsou ve hlukové studii uvedeny v následujících tabulkách:
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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/374 vedené
ulicí Obřanskou a dále dopravním hlukem souvisejícím s provozem železniční dopravy na tratích č. 250 a č.
260. Dalším zdrojem hluku po dostavbě obytného komplexu bude dopravní hluk rezidentů a stacionární
zdroje hluku související s obytným komplexem.
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 pro
automobilovou dopravu a pro rok 2027 pro železniční dopravu.
•

Výsledky výpočtů silniční 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 2017 tak pro výhledový rok 2030.
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•

Výsledky výpočtů tramvajové dopravy po silnici II/374 - ulici Obřanské prokázaly předpoklad
nepřekročení hygienických limitů hluku ve výši 55/45 dB pro chráněný venkovní prostor staveb pro
denní/noční dobu jak pro stávající rok 2017 tak pro výhledový rok 2030.

•

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 2017, ve výhledovém stavu se výsledné hodnoty blíží
hygienickému limitu, v jednom bodě bylo stanoveno výpočtem překročení ve výši 0,1 dB.

•

Výsledky výpočtů silniční dopravy v obytném komplexu prokázaly předpoklad nepřekročení
hygienických limitů hluku ve výši 55/45 dB pro chráněný venkovní prostor staveb pro denní/noční
dobu jak pro stávající rok 2017 tak pro výhledový rok 2030.

•

Výsledky výpočtů stacionárních zdrojů v obytném komplexu prokázaly předpoklad nepřekročení
hygienických limitů hluku ve výši 50/40 dB pro chráněný venkovní prostor staveb pro denní/noční
dobu pro stávající rok 2017.

Na základě výsledků výpočtů podložených měřením hluku stávajícího stavu v hodnocené lokalitě lze
konstatovat, že pro navrhovaný bytový komplex „Zelené nábřeží“ lze předpokládat nepřekročení
hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor staveb.
Podrobněji je hluková problematika popsána a řešena v hlukové studii viz příloha č. 4.

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.
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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.
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
Jak bylo uvedeno výše, jsou v řešeném území zastoupeny dva typy vegetace – porosty dřevin a travinné
porosty. Porosty dřevin jsou především u Parkové ulice a v severozápadním rohu řešeného území, zatímco
v centrální části zájmového území jsou travinné porosty se solitérními dřevinami, nebo malými skupinami
dřevin.
V případě realizace záměru budou jak travinné porosty, tak dřeviny odstraněny. Dotčeny tak budou
porosty mladších převážně domácích dřevin a druhově chudé travinné porosty s významným zastoupením
celíku kanadského a třtiny křovištní. Z hlediska druhové skladby se nejedná o nijak významná
společenstva.
Odstranění vegetace bude potřeba provést již před zahájením výstavby protipovodňové hráze a terénními
úpravami. S ohledem na minimalizaci negativních vlivů je potřeba provést odstranění zeleně v
mimovegetačním období (zhruba v době od listopadu do února). Vzhledem k tomu, že káceny mají být
dřeviny rostoucí mimo les, je potřeba požádat orgán ochrany přírody a krajiny o povolení ke kácení dřevin
podle § 8 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, a souvisejících předpisů. Odstranění vegetace je možné
pouze v zájmovém území. Není možné zasahovat do sousedních ploch, ani zde umísťovat zařízení
staveniště, odstavné plochy apod. Plochy zeleně v sousedství záměru musí být chráněny v souladu s ČSN
839061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
V celém řešeném území bude provedena úprava terénu, tak aby úroveň terénu po úpravě byla nad
hladinou Q100. To bude provedeno ve dvou etapách. V první bude postavena ochranná hráz, ve druhé
bude provedena skrývka ornice a zvýšení terénu navážkou. Ke zvýšení terénu je možné provést pouze
materiál, u kterého nebude hrozit vyluhování látek poškozujících životní prostředí (např. výkopové zeminy).
Zásah do nivy a břehu je omezen pouze na malý prostor v němž bude umístěno vyústění dešťové
kanalizace do toku (po dokončení výstavby bude břeh rekultivován).
Hlavní přípojky inženýrských sítí pro bytový komplex budou položeny do Parkové ulice. Podél ní (na
protilehlé straně záměru) je stromořadí. Pokládka inženýrských sítí nemůže, při dodržení ČSN 839061
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, stromy ohrozit.
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Vegetace v zájmovém území je významná především pro faunu. Travinná společenstva jsou obývána
zejména bezobratlými (hmyz, pavouci apod.) a významná jsou i pro semenožravé ptáky. Pro ptáky mají
rovněž velký význam dřeviny, kde některé druhy hnízdí a některé shánějí potravu. Odstranění vegetace
proto musí být provedeno v mimohnízdním období (září – březen), nejlépe v zimě. V takovém případě
nebude hnízdění ptáků negativně ovlivněno a zásahem budou dotčeni především bezobratlí a živočichové
zimující v půdě. Po odstranění porostu již nebudou v území vhodné podmínky pro hnízdění a ptáci se do
něj nevrátí.
V řešeném území a jeho okolí bylo zjištěno několik zvláště chráněných druhů živočichů (podle přílohy III.
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění). Z bezobratlých se jedná o čmeláka (Bombus sp.) – ohrožený
druh a mravence Formica cunicularia a Formica fusca – ohrožené druhy. V případě čmeláka (Bombus sp.)
se jednalo o potravní výskyt. Jeho hnízda v řešeném území zjištěna nebyla, ačkoli někde v okrajových výše
položených částech je vyloučit nelze. Zjištěné druhy mravenců rodu Formica jsou v celé střední Evropě
(včetně brněnské aglomerace) běžné. Obývající nejrůznější habitaty, včetně urbánních zón, parků a
ruderálních trávníků. V ČR patří tyto druhy k nejhojnějším druhům mravenců. Vyhláškou je mezi chráněné
živočichy zařazen celý rod. Chráněny tak jsou jak druhy vzácné, tak i druhy běžné jako tito mravenci.
Likvidace několika kolonií nepředstavuje významný negativní zásah a nemůže ohrozit populace těchto
druhů širšího území. Pro tyto druhy bude potřeba požádat příslušný orgán ochrany přírody a krajiny o
výjimku podle § 56 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Z plazů se v zájmovém území vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis) - silně ohrožený druh. Biotop
tohoto druhu bude dotčen likvidací vegetace a především navážkami, které lokalitu zcela změní. Lze
předpokládat, že se ještěrka do území po ukončení stavby a ozelenění znovu rozšíří (budou-li pro ni v
zájmovém území vhodné lokality). Před zahájením realizace záměru bude potřeba požádat příslušný orgán
ochrany přírody a krajiny o výjimku podle § 56 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Dále byly v řešeném území a jeho okolí pozorovány čtyři zvláště chráněné druhy ptáků - krahujec obecný
(Accipiter nisus ) - silně ohrožený druh, ledňáček říční (Alcedo atthis ) - silně ohrožený druh, strakapoud
jižní (Dendrocopos syriacus) - silně ohrožený druh a vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - ohrožený druh.
Ani jeden druh ovšem není vázán přímo na zájmové území, a pokud byl v řešeném území zastižen, vždy se
jednalo o potravní výskyt nebo migraci.
Bobr evropský (Castor fiber) a vydra říční (Lutra lutra) byli zjištěni u Svitavy (příležitostná migrace) a na
zájmové území nemají žádné vazby. Realizace záměru je negativně neovlivní.
Po dokončení výstavby je potřeba provést ozelenění bytového komplexu. Zejména je potřeba vysadit
vhodné dřeviny, aby se alespoň částečně obnovily potravní příležitosti a hnízdní možnosti pro drobné pěvce
a biotopy pro bezobratlé. V rámci ozelenění řešeného území by bylo vhodné doplnit i výsadby v prostoru
regionálního biocentra (na břehu Svitavy).
V souvislosti s realizací záměru dojde k přechodnému zvýšení prašnosti a imisního zatížení prostoru stavby
a bezprostředního okolí. Bude se jednat o přechodný, prostorově omezený negativní vliv, který nebude mít
významnější negativní dopad na biotu širšího území. Prašnost je možné do značné míry eliminovat
organizací stavby a skrápěním.
Se stavební činností souvisí i přechodné hlukové zatížení bioty. I tento negativní vliv bude časově a
prostorově omezený. Na zvýšenou hladinu hluku mohou někteří živočichové vyskytující se v okolí zpočátku
reagovat a vnímat ho jako nebezpečí. Po krátké době si však na něj zvyknou a nebude pro ně
představovat významnější negativní vliv.
Mechanizace používaná při revitalizaci areálu musí být udržována odpovídajícím technickém stavu, aby se
minimalizovala možnost kontaminace území ropnými látkami, případně jinými polutanty. Odpady vzniklé při
stavbě je nutné likvidovat předepsaným způsobem.
V rámci následné projektové dokumentace bude zpracován podrobný návrh ozelenění areálu, ozelenění
zahrádek rodinných domů bude provedeno jejich majiteli (dle jejich představ).
Realizace výše uvedeného návrhu ozelenění areálu bude mimo jiné sloužit 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.

STRANA 57 z 64

Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice
DOKUMENTACE

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.

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.
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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.

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. Pro přípravu a realizaci záměru navrhujeme tato opatření:
•

Osvětlení komunikací a veřejných ploch bude navrženo tak aby byl minimalizován světelný smog.

•

V noční době (tedy mezi 22:00 až 6:00) bude provoz stavební dopravy a hlučných stavebních prací
vyloučen.
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•

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle §8 zákona 114/1992 Sb. Kácení
bude probíhat v mimohnízdním období (tedy ne v době od dubna do konce srpna).

•

Součástí PD realizace záměru bude ozelenění bytového komplexu kde bude řešena obnova
travinných porostů a doplnění dřevin alespoň z části kompenzuje odstraněnou vegetaci.

•

Záměr se dotýká biotopu a malých populací zvláště chráněných druhů živočichů. Proto před
zahájením prací je nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody a krajiny o výjimku podle § 56
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

•

Vzhledem k tomu, že se lokalita může nacházet v území archeologického zájmu bude postupováno
v souladu s § 22 a §23 zákona 20/1987 Sb. (povinnost od doby přípravy stavby záměr oznámit
Archeologickému ústavu).

•

Pro případné zásahy do památného stromořadí (Lipová alej) a jejího ochranného pásma zažádat
příslušný orgán ochrany přírody (MMB) o výjimku.

•

Pro vybudování objektu pro vypouštění srážkových vod do toku Svitavy zažádat příslušný orgán
ochrany přírody (MMB) o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku.

•

Pokud dojde k dočasnému zásahu do ploch biokoridoru vedeného podél toku Svitavy budou tyto
plochy uvedeny neprodleně do původního stavu.

•

U materiálů použitých pro navýšení terénu bude doloženo, že neobsahují příměsi, které by mohly
způsobit kontaminaci horninového prostředí či vodního toku.

•

V rámci výstavby budou uplatňována opatření pro snížení prašnosti jako například omezení ploch
terénních úprav, kropení ploch při suchém počasí, zaplachtování vozidel dopravujících náklad
s rizikem prašnosti, očista vozidel vyjíždějících z prostoru stavby a očista komunikací v případě
jejich znečištění.

•

V případě, že by s ohledem na výhledovou hlukovou situaci na dráze byla požadována akustická
opatření, bylo by nutné vyřešit větrání obytných místností jiným způsobem než otevřenými okny.
Větrání dotčených místnosti by bylo možné variantně řešit buď nuceným větráním pomocí VZT
jednotky pro každý byt, nebo instalací větracích komponentů přímo do každé zasažené místnosti.
Dle technických možností stavby je možné vybavit okna automatickými větracími štěrbinami
(Gecco4, VentoTherm apod.) popřípadě instalovat automatickou větrací stěnovou štěrbinu (Bristec
ETH apod.).

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.

STRANA 61 z 64

Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice
DOKUMENTACE

ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
ZÁVĚR
Na základě vyhodnocení všech složek životního prostředí presentované v předchozích kapitolách nebyl
identifikován žádný významně negativní vliv, který by vylučoval realizaci stavby.
Realizace záměru je tedy z hlediska vlivu na životní prostředí možná, předpokládáme provedení všech
opatření uvedených v kapitole D.IV. této dokumentace.

F.II.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE A DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE
OZNAMOVATELE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
jsou doloženy odborné studie a nezbytné doklady.
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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 2 bytových domech (BD) a 66 řadových rodinných domcích (RD) se předpokládá
vytvoření celkem 183 bytových jednotek - z toho 117 ve dvou BD a 66 bytových jednotek v řadových RD .
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 (dle
studie Povodí Moravy) 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 484 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 Závěry zjišťovacího řízení
Příloha 2 Rekapitulace všech připomínek vznesených k záměru v rámci zjišťovacího řízení
Příloha 3 Grafické přílohy:
Příloha 1.1 Celková situace areálu
Příloha 1.2 Dispozice
Příloha 4 Rozptylová studie
Příloha 5 Hluková studie
Příloha 6 Vlivy na veřejné zdraví
Příloha 7 Biologické hodnocení
Příloha 8 Hydrotechnické posouzení výstavby
Příloha 9 Dopravní vyhodnocení
Příloha 10 Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizační osvědčení zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Datum:

JMK 156250/2015
S-JMK 127853/2015 OŽP/Rich
Mgr. Dana Richterová
541652684
9.12.2015

„Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice“, k.ú. Maloměřice,
okr. Brno-město – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu
ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 5.10.2015 oznámení
společnosti KALÁB – stavební firma, spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, IČ
49436589, o záměru „Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice“, k.ú.
Maloměřice, okr. Brno-město.
Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod
10.6, sloupec B – 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.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné
připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a
měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.
Identifikační údaje:
Název:
Umístění:

Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice
Jihomoravský kraj
okres Brno-město
Statutární město Brno, Městská část Brno-Maloměřice a Obřany
k.ú. Maloměřice

Oznamovatel: společnost KALÁB – stavební firma, spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 849/15, 639 00
Brno, IČ 49436589.
Charakteristika záměru: Oznamovatel navrhuje výstavbu obytného komplexu – celkem 8 bytových
domů a 9 řadových rodinných domů v nezastavěném území mezi řekou Svitavou a
ulicemi Kusákova a Parková v Brně-Maloměřicích. Dopravně bude areál napojen na
ulici Obřanskou. Pozemky budoucího záměru se v současnosti nacházejí z převážné
části v záplavové zóně a malá část jich zasahuje do aktivní záplavové zóny řeky
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Svitavy. Vybudováním protipovodňového valu, navýšením terénu a dalšími
protipovodňovými opatřeními, budou hranice záplavové zóny odsunuty mimo
řešené území. Navržené objekty budou využívány k bydlení, obchodní a výrobní
činnost se zde nepředpokládá. Součástí obytného areálu budou nová parkoviště při
veřejných komunikacích, mezi obytnými domy i v suterénu obytných domů – celkem
409 parkovacích stání. Celková zastavěná plocha činí 7 413 m2. Obytný komplex
pojme do 600 nových obyvatel ve 202 bytových jednotkách.
Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany, stavební úřad sděluje,
že území, kde je navržena stavba se podle platného Územního plánu města Brna
nachází v návrhové ploše čistého bydlení - BC. Umístění stavby je dle platného
ÚPMB přípustné. Upozorňuje však, že v návrhových plochách, které jsou dotčeny
vyhlášeným záplavovým územím, nelze umísťovat stavby pro bydlení a stavby
školních a předškolních zařízení do doby, než budou pro tuto lokalitu realizována
protipovodňová opatření podle koncepce zpracované a schválené v rámci Generelu
odvodnění města Brna.
Zahájení výstavby: neuvedeno
Předpokládané ukončení výstavby: 2025
Souhrnné vypořádání připomínek:
Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřil: Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, MČ BrnoMaloměřice a Obřany, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Česká inspekce životního
prostředí – oblastní inspektorát Brno, Magistrát města Brna. Krajský úřad Jihomoravského kraje
obdržel rovněž vyjádření veřejnosti. K oznámení záměru se v zákonné lhůtě vyjádřili: Sdružení na
ochranu přírody a životního prostředí v Brně-Maloměřicích, občané MČ Brno-Maloměřice a
Obřany (celkem 40 podpisů).
Jihomoravský kraj posoudil předložené oznámení záměru s konstatováním, že s ohledem na
nesouhlasná vyjádření Statutárního města Brna, MČ Brno-Maloměřice a Obřany a veřejnosti,
požaduje jeho další posuzování ve smyslu zákona.
Statutární město Brno, MČ Brno Maloměřice a Obřany požaduje další posuzování záměru
podle zákona, a to především z hlediska dopravy a průjezdnosti ul. Obřanská a Selská.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje požaduje předložené oznámení záměru
doplnit o precizované hlukové vyhodnocení předpokládané hlukové zátěže z provozu navrženého
záměru (doprava související s provozem záměru, stacionární zdroje hluku apod.) po jeho realizaci
na nejexponovanější stávající obytnou zástavbu při ulici Selská a Obřanská a dále vyhodnocení
příspěvku záměru ke stávající hlukové situaci s ohledem na nejexponovanější chráněné venkovní
prostory staveb. Vyhodnocení hlukové zátěže bude provedeno pro denní a noční dobu ve smyslu
postupů a požadavků, které vyplývají z NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
Česká inspekce životního prostředí – OI Brno sděluje, že z hlediska ochrany přírody je nutno
plánované kácení dřevin provádět mimo dobu hnízdění ptactva tj. v období od 15. srpna do 30.
března.
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Vyjádření Magistrátu města Brna sestává z dílčích vyjádření jednotlivých odborů. Ve
vyjádřeních jsou uvedeny požadavky vyplývající ze složkových zákonů na úseku životního prostředí
a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jejichž
splněním je realizace záměru podmíněna.
Odbor životního prostředí MMB dále upozorňuje na následující:
- Pozemky, na nichž má být záměr realizován, se vyznačují vysokou biodiverzitou. OŽP
MMB požaduje provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemného
hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (biologické hodnocení)
v souladu s ust. § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
- Záměr bude realizován v blízkosti památného stromořadí „Maloměřická lipová alej na
bývalém hřbitově“, které má zvláště vyhlášené ochranné pásmo v rozsahu celých parcel
p.č. 376/1, 378/1, 378/2, 378/3, 378/4 v k.ú. Maloměřice.
- Záměrem dojde k dotčení vodního toku a údolní nivy řeky Svitavy, které jsou dle § 3
odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., významnými krajinnými prvky.
- Podél vodního toku je dle platného ÚPmB vymezen regionální územní systém
ekologické stability – biokoridor a biocentrum.
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB konstatuje, že připravovaná
akce – výstavba bytového komplexu je možná až po realizaci navrhovaných protipovodňových
opatření a vyjmutí dotčených pozemků ze záplavového území.
Vyjádření veřejnosti je možné rozdělit do dvou částí. V první části vyjádření je vysloven
požadavek na další posuzování záměru podle zákona, zatímco v druhé je uveden jednoznačný
nesouhlas se záměrem. Připomínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních veřejnosti lze shrnout do
následujících okruhů:
Záměr je vázán na stávající dopravní napojení a infrastrukturu, přičemž
v současné době je dopravní situace v ulicích Obřanská, Selská, Fryčajova
kalamitní.
Záměr vyvolá značný nárůst obyvatel, pro které není v městské části dostatečně
zajištěna občanská vybavenost.
Záměr je situován v záplavové zóně.
Rozsáhlou stavební činností bude nevratně poškozen a zničen přirozený charakter
břehu řeky Svitavy a rovněž negativně ovlivněno přilehlé území Cacovického
ostrova.
Odbor životního prostředí vyhodnotil došlé připomínky jako závažné, které dostatečně
prokazují potřebu dalšího pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Přihlédl též
ke značnému počtu obdržených vyjádření veřejnosti.
Závěr:
Záměr „Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice“, k.ú.
Maloměřice, okr. Brno-město, naplňuje dikci bodu 10.6, kategorie II, přílohy č. 1 zákona
č.100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve
smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr
bude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.
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Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace podle ustanovení § 8 zákona v rozsahu podle
přílohy č. 4 zákona. Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona.
Část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví musí být zpracována osobou,
která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
Zpracovatel dokumentace vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky získané v rámci
zjišťovacího řízení a v dokumentaci je přehledně vypořádá. V dokumentaci je třeba se zaměřit
zejména na následující oblasti:
- Doplnit hlukové vyhodnocení předpokládané hlukové zátěže z provozu navrženého záměru
(doprava související s provozem záměru, stacionární zdroje hluku apod.) po jeho realizaci
na nejexponovanější stávající obytnou zástavbu při ulici Selská a Obřanská a dále
vyhodnocení příspěvku záměru ke stávající hlukové situaci s ohledem na nejexponovanější
chráněné venkovní prostory staveb. Vyhodnocení hlukové zátěže bude provedeno pro
denní a noční dobu ve smyslu postupů a požadavků, které vyplývají z NV č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Vyhodnotit vliv záměru na dopravní situaci v lokalitě ulic Obřanská a Selská.
- Zajistit zpracování hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví.
- Na dotčeném území zajistit zpracování biologického hodnocení v souladu s ust. § 67 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Krajský úřad Jihomoravského kraje neukládá povinnost zpracovat varianty umístění
záměru, jakákoliv jiná lokalizace, než je uvedena v oznámení záměru, by vyžadovala provedení
zcela nového zjišťovacího řízení.
Krajský úřad Jihomoravského kraje doporučuje zpracovateli dokumentace a oznamovateli
projednat způsob vypořádání připomínek před odevzdáním dokumentace se subjekty, které tyto
připomínky uplatnily. Dokumentace bude Krajskému úřadu Jihomoravského kraje předložena v
6 písemných vyhotoveních a 2x v elektronické podobě.
Odůvodnění:
Dle ustanovení § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován
v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor životního prostředí ve
zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních.
Zjišťovací řízení poukázalo na hlavní problematické aspekty záměru, kterými je třeba se nadále
zabývat.
Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze
konstatovat, že záměr je třeba dále posoudit ve smyslu zákona zejména s ohledem na vyjádření
Statutárního města Brna, MČ Brno-Maloměřice a Obřany, Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje a nesouhlasná vyjádření veřejnosti.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu
odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.
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Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona závěr
zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
správním úřadům.
Dotčené Statutární město Brno, MČ Brno – Maloměřice a Obřany žádáme ve smyslu
ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace
o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně
ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní.
Současně žádáme Statutární město Brno, MČ Brno – Maloměřice a Obřany o zaslání písemného
vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění (např.
v místním rozhlase) Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

otisk razítka

Ing. Jiří Hájek, v.r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí
Za správnost vyhotovení: Mgr. Dana Richterová
Rozdělovník:
Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední
desce, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni
vyvěšení na úřední desce:
Statutární město Brno, MČ Brno-Maloměřice a Obřany, k rukám starosty, Selská 66, 614 00 Brno
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:
Magistrát města Brna, OŽP, Kounicova 67, 602 00 Brno - DS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - DS
ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - DS
Dále obdrží:
Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany, stavební úřad, Selská 66, 614 00 Brno
– DS
KALÁB – stavební firma, spol. s r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno – DS (obdrží včetně kopií
vyjádření)
Bucek s.r.o., Ing. Pavel Cetl, Táborská 191/125, 615 00 Brno - DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze Statutární město Brno, MČ Brno – Maloměřice a Obřany a
Jihomoravský kraj)
Vyvěšeno na úřední desce dne:
razítko a podpis
IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
richterova.dana@kr-jihomoravsky.cz
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Internet
www.kr-jihomoravsky.cz
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ČÁST I
(VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K
OZNÁMENÍ)
Zpracovatel dokumentace obdržel od příslušného úřadu (KÚ Jm kraje) celkem 8 vyjádření k dokumentaci.
V této příloze uvádíme jejich přehled a vypořádání případných připomínek nebo námitek, relevantní
požadavky na úpravu či rozšíření podmínek jsou akceptovány, v textu návrhu opatření k prevenci,
vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů však není tato skutečnost akcentována .
Plný text připomínek je uveden v příloze, v rámci následujícího textu je vždy v černém rámečku uvedena
citace připomínky, v dalším odstavci (již bez orámování) je uveden stručný komentář zpracovatele
dokumentace.
K vypořádání byly ze strany příslušného úřadu předány následující připomínky:
1. Podání Zastupitelstvu a Radě MČ a zastupitelstvu města Brna – kopie pro magistrát převzata
20.10.2015
2. Podání Zastupitelstvu a Radě MČ a zastupitelstvu města Brna – kopie pro ÚMČ Brno-Maloměřice a
Obřany převzata 21.10.2015
3. Vyjádření Magistrátu města Brna,OPP, č.j.MMB/0386672/2015 ze dne 21.10.2015
4. Vyjádření městské části Brno-Maloměřice a Obřany, č.j. STU/15/04479 ze dne 22.10.2015
5. Vyjádření Sdružení na ochranu přírody a životního prostředí v Brně – Maloměřicích ze dne
23.10.2015
6. Vyjádření Magistrátu města Brna,OD, č.j.MMB/0399552/2015 ze dne 26.10.2015
7. Vyjádření Magistrátu města Brna,OÚPR, č.j.MMB/0400081/2015/Kep ze dne 27.10.2015
8. Vyjádření Magistrátu města Brna,OVLHZ, č.j.MMB/0403601/2015 ze dne 30.10.2015
9. Vyjádření krajské hygienické stanice JmK se sídlem v Brně, č.j. KHS JM 48937/2015/BM/HOK ze
dne 2.11.2015
10. Vyjádření Magistrátu města Brna, OŽP, č.j. MMB/0408898/2015/Zah ze dne 3.11.2015
11. Vyjádření České inspekce životního prostředí OI Brno, č.j. ČIŽP/47/ŘI/1514500 002/15BLV ze dne
4.11.2015
12. Vyjádření člena rady Jihomoravského kraje ing. Parolka, č.j.JMK143288/2015 ze dne 5.11.2015
13. Vyjádření veřejnosti (+ 40 podpisů), bez č.j., nedatováno
Kopie těchto vyjádření jsou součástí přílohy tohoto textu.

STRANA 3 z 15

Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice
Vypořádání připomínek k oznámení záměru

1.

Podání Zastupitelstvu a Radě MČ a zastupitelstvu města Brna – kopie pro
magistrát převzata 20.10.2015

Podání svým podpisem podpořilo 40 občanů.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se především o vyjádření nesouhlasu se stavbou samotnou což poněkud přesahuje rámec procesu
EIA. Ve svém komentáři se tedy zaměřím především na připomínky týkající se vlivu na ŽP.
Nárůst dopravní zátěže na ul. Obřanské činí méně než 4% stávající osobní dopravy, tento nárůst
nepokládáme za významný, nicméně v rámci této dokumentace bylo zpracováno posouzení dopravního
napojení areálu na ul. Obřanskou.
Koeficient podlažnosti je respektován.
Občanská vybavenost – K nárůstu obyvatel v městské části dojde a spolu s ním dojde i ke zvýšení
významu této městské části a ke zvýšení prostředků plynoucích ze státního rozpočtu této MČ. Navyšování
obyvatelstva bude postupné neboť záměr bude realizován v etapách po dobu minimálně 7 let. Domníváme
se proto, že z hlediska kapacit škol a školek bude dostatek času a prostředků pro zajištění dostatečných
kapacit. Otázka dostupnosti obchodní sítě již dávno není omezena pouze na nejbližší okolí bydliště, proto
neočekáváme žádné problémy typu nedostatku zboží či dlouhých front v obchodech (a podobně).
Zástavba v záplavovém území – pro vyhodnocení předkládaného záměru na možné ovlivnění hladin vody
při povodních byl zpracován hydrotechnický výpočet (Povodí Moravy, útvar hydroinformatiky a
geodetických informací, ing. Gimun, 2015). Výpočet byl proveden pro řeku Svitavu ve staničení 9841 až
11608 m. Výpočtový model zohledňoval tok Svitavy od 14,743 km po ústí do řeky Svratky a řeku Svratku
mezi jezem Rajhrad a VD Brno. Výpočty predikují ovlivnění hladiny v rozmezí -2 až +6 mm oproti
stávajícímu stavu, toto ovlivnění je hodnoceno jako nepodstatné.
Nákladná protipovodňová opatření – náklady na vytvoření plochy pro výstavbu nese investor (nejedná se o
prostředky z veřejných zdrojů), je tedy na něm posoudit efektivitu takové investice. Co se týče vlivu na
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pozemky jiných majitelů a vlivu na protipovodňová opatření hrazená z veřejných prostředků tak dle výše
citovaných výpočtů i sdělení odborníků (Povodí Moravy) bude dopad prakticky nulový.
Změna životního prostředí kolem řeky – předmětný záměr nezasahuje do těsné blízkosti řeky.
Navržená stavební činnost se až na výjimky (objekt pro vypouštění dešťových vod) nedotýká břehových
partií řeky Svitavy o zničení tedy nelze v žádném případě hovořit. Dojde pochopitelně k přiblížení obytné
zástavby blíže k toku, s ohledem na velikost objektů a hustotu zástavby se však nebude jednat o
významný vliv ani o stav, který by v tomto území byl nějak výjimečný. Například stávající obytná zástavba
rodinných domků při ulici Olší je daleko kompaktnější a více přimknutá k toku než komplex Zelené nábřeží.

2.

Podání Zastupitelstvu a Radě MČ a zastupitelstvu města Brna – kopie pro ÚMČ
Brno-Maloměřice a Obřany převzata 21.10.2015

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o vyjádření nesouhlasu se stavbou samotnou totožného textu, proto odkazuji na komentář
v předchozím bodě..
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3.

Vyjádření Magistrátu města Brna,OPP, ze dne 21.10.2015

č.j.MMB/0386672/2015

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o rekapitulaci standardních zákonných povinností. Připomínka je akceptována a zohledněna
v návrhu opatření.

4.

Vyjádření městské části Brno-Maloměřice a Obřany, ze dne 22.10.2015

č.j. STU/15/04479

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o požadavek, který byl ze strany KÚ JmK akceptován (velká EIA). Hodnocení dopravy je
provedeno a tvoří přílohu dokumentace. Vliv vyvolané dopravy na jednotlivé složky životního prostředí –
především hluk a ovzduší je provedeno v dokumentaci.

5.

Vyjádření Sdružení na ochranu přírody a životního prostředí v Brně –
Maloměřicích ze dne 23.10.2015

Komentář zpracovatele dokumentace:

Pro vyhodnocení předkládaného záměru na možné ovlivnění hladin vody při povodních byl zpracován
hydrotechnický výpočet (Povodí Moravy, útvar hydroinformatiky a geodetických informací, ing. Gimun,
2015). Výpočet byl proveden pro řeku Svitavu ve staničení 9841 až 11608 m. Výpočtový model
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zohledňoval tok Svitavy od 14,743 km po ústí do řeky Svratky a řeku Svratku mezi jezem Rajhrad a VD
Brno. Výpočty predikují ovlivnění hladiny v rozmezí -2 až +6 mm oproti stávajícímu stavu, toto ovlivnění je
hodnoceno jako nepodstatné.
Tvrzení, že se investor nezajímal o to co jiného voda zaplaví tedy není správné.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Aktuální kapacita navrhovaného obytného souboru činí 484 obyvatel. Bude se jednat především o bydlení
v rodinných domech, realizace záměru a tedy i nárůst obyvatelstva bude postupný. K nárůstu obyvatel
v městské části dojde a spolu s ním dojde i ke zvýšení významu této městské části a ke zvýšení prostředků
plynoucích ze státního rozpočtu této MČ. Tyto prostředky jsou mimo jiné určeny i pro zajištění občanské
vybavenosti (školy, školky atd.).
Jak vyplývá i z textu této připomínky je ze strany jiných investorů zájem i v tomto území občanskou
vybavenost budovat (obchodní středisko). Co se týče vlivu staveb jiných investorů na životní prostředí tak
je rozsah jejich posouzení daný příslušnou legislativou a závisí na velkosti a rozsahu takové stavby.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Nárůst dopravní zátěže na ul. Obřanské vyvolaný navrženým záměrem činí méně než 4% stávající osobní
dopravy, tento nárůst nepokládáme za významný, nicméně v rámci této dokumentace bylo zpracováno
posouzení dopravního napojení areálu na ul. Obřanskou.
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6.

Vyjádření Magistrátu města Brna,OD, ze dne 26.10.2015

č.j.MMB/0399552/2015

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o kladné stanovisko, komentář zpracovatele dokumentace není třeba.

7.

Vyjádření Magistrátu města Brna,OÚPR, ze dne 27.10.2015

č.j.MMB/0400081/2015/Kep

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o kladné stanovisko, připomínající a potvrzující dříve vydané stanovisko. Stanovisko bude
respektováno – realizace staveb bude provedena po realizaci protipovodňových opatření.
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8.

Vyjádření Magistrátu města Brna,OVLHZ, ze dne 30.10.2015

č.j.MMB/0403601/2015

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o kladné stanovisko, připomínající a potvrzující dříve vydané stanovisko. Stanovisko bude
respektováno – realizace staveb bude provedena po realizaci protipovodňových opatření a vynětí plochy ze
záplavového území.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o kladné stanovisko, komentář zpracovatele dokumentace není třeba.
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9.

Vyjádření krajské hygienické stanice JmK se sídlem v Brně, ze dne 2.11.2015

č.j. KHS JM 48937/2015/BM/HOK

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o požadavek na doplnění posouzení. V rámci zpracování dokumentace byla zpracována nová
hluková studie (viz příloha), která požadavky KHS akceptuje.

10.

Vyjádření Magistrátu města Brna, OŽP, ze dne 3.11.2015

č.j. MMB/0408898/2015/Zah

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o požadavek na provedení průzkumu, který byl ze strany zpracovatele akceptován – požadovaný
průzkum je doložen v příloze dokumentace. Výsledky průzkumu byly zohledněny v dokumentaci i návrhu
opatření (kap. D.IV.).
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Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o rekapitulaci zákonných povinností, připomínku zpracovatel dokumentace akceptuje a
zohledňuje v rámci opatření (kap. D.IV.).

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o rekapitulaci zákonných povinností, připomínku zpracovatel dokumentace akceptuje a
zohledňuje v rámci opatření (kap. D.IV.).

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o rekapitulaci zákonných povinností, připomínku zpracovatel dokumentace akceptuje a
zohledňuje v rámci opatření (kap. D.IV.).
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Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o rekapitulaci zákonných povinností, připomínku zpracovatel dokumentace akceptuje a
zohledňuje v rámci opatření (kap. D.IV.).

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o rekapitulaci zákonných povinností, zpracovatel dokumentace akceptuje a zohledňuje v rámci
opatření (kap. D.IV.).
Oproti záměru uvedenému v oznámení investor upustil od vytápění plynem a předpokládá zásobování
teplem pouze ze sítě CZT, realizace zdrojů znečištění ovzduší pro vytápění se tedy nepředpokládá.

11.

Vyjádření České inspekce životního prostředí OI Brno, ze dne 4.11.2015

č.j. ČIŽP/47/ŘI/1514500 002/15BLV

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o rekapitulaci zákonných povinností, zpracovatel dokumentace akceptuje a zohledňuje v rámci
opatření (kap. D.IV.).

12.

Vyjádření člena rady Jihomoravského kraje ing. Parolka, ze dne 5.11.2015

č.j.JMK143288/2015

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o požadavek, který byl ze strany KÚ Jm kraje akceptován.
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13.

Vyjádření veřejnosti (+ 40 podpisů), bez č.j., nedatováno

Komentář zpracovatele dokumentace:

Nárůst dopravní zátěže na ul. Obřanské činí méně než 4% stávající osobní dopravy, tento nárůst
nepokládáme za významný, nicméně v rámci této dokumentace bylo zpracováno posouzení dopravního
napojení areálu na ul. Obřanskou.
Oproti záměru popsanému v oznámení došlo ke snížení počtu bytových domů a navýšení počtu rodinných
domů, snížil se taky počet obyvatel pro které je komplex určen. Další navýšení kapacity – počtu obyvatel
se nepředpokládá. Vliv sousedního obytného komplexu (fy.STAVOS) byl v rámci této dokumentace
zohledněn.

Komentář zpracovatele dokumentace:

K nárůstu obyvatel v městské části dojde a spolu s ním dojde i ke zvýšení významu této městské části a ke
zvýšení prostředků plynoucích ze státního rozpočtu této MČ. Navyšování obyvatelstva bude postupné
neboť záměr bude realizován v etapách po dobu minimálně 7 let. Domníváme se proto, že z hlediska
kapacit škol a školek bude dostatek času a prostředků pro zajištění dostatečných kapacit.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Záměr do plochy bývalého hřbitova nijak nezasahuje, nelze tedy předpokládat narušení nevyzvednutých
ostatků zemřelých. Skutečnost, že bude vytvořena obytná zástavba v sousedství hřbitova není ani
neetická, ani neobvyklá.
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Komentář zpracovatele dokumentace:

ro vyhodnocení předkládaného záměru na možné ovlivnění hladin vody při povodních byl zpracován
hydrotechnický výpočet (Povodí Moravy, útvar hydroinformatiky a geodetických informací, ing. Gimun,
2015). Výpočet byl proveden pro řeku Svitavu ve staničení 9841 až 11608 m. Výpočtový model
zohledňoval tok Svitavy od 14,743 km po ústí do řeky Svratky a řeku Svratku mezi jezem Rajhrad a VD
Brno. Výpočty predikují ovlivnění hladiny v rozmezí -2 až +6 mm oproti stávajícímu stavu, toto ovlivnění je
hodnoceno jako nepodstatné.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Navržená stavební činnost se až na výjimky (objekt pro vypouštění dešťových vod) nedotýká břehových
partií řeky Svitavy o zničení tedy nelze v žádném případě hovořit. Dojde pochopitelně k přiblížení obytné
zástavby blíže k toku, s ohledem na velikost objektů a hustotu zástavby se však nebude jednat o
významný vliv ani o stav, který by v tomto území byl nějak výjimečný. Například stávající obytná zástavba
rodinných domků při ulici Olší je daleko kompaktnější a více přimknutá k toku než komplex Zelené nábřeží.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Projekt bytové výstavby nelze považovat za rušivý prvek ve vztahu k volnočasovým aktivitám. Plocha
výstavby do ploch a zařízení pro tělocvik není navrženým záměrem plošně zasažena. Záměr bude
realizován na plochách, které nejsou v současné době nijak využity.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o podnikatelský záměr soukromého investora, který nemá ambice širším způsobem ovlivňovat
širší okolí záměru. Záměr není předkládán jako veřejný zájem a nepožaduje tedy žádné úlevy ze standardní
legislativy.

STRANA 14 z 15

Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice
Vypořádání připomínek k oznámení záměru

ČÁST II
(Přílohy)

STRANA 15 z 15

-0,020
1.05

-0,020
1.01
0,000
-0,680

A
1.02

1.04

1.03

1NP
A'

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:
ČÍS. M.

ÚČEL MÍSTNOSTI

PLOCHA
m2

2.04

2.03

2.05

2.01
+2,880

2.02

A

A'

2NP
S

PŮDORYSY RD TYPU L

M_1:100

ŘEZ A-A'

POHLED VÝCHODNÍ

POHLED ZÁPADNÍ

ŘEZ A POHLEDY RD TYPU L

M_1:150

Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“
Brno-Maloměřice
ROZPTYLOVÁ STUDIE

Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění, přílohy č. 15
k vyhlášce k vyhlášce č. 415/2012 Sb. a metodiky SYMOS 97

Zpracoval: ing. Pavel Cetl

Brno, únor 2017

Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice
Rozptylová studie

Obsah
OBSAH.................................................................................................................................................... 3

1. ÚVOD .................................................................................................................................................. 4

2. POPIS METODIKY.............................................................................................................................. 4

3. VSTUPNÍ ÚDAJE ................................................................................................................................ 7
3.1. ÚDAJE O ZDROJÍCH .......................................................................................................................................... 7
3.1.1. PROVOZ AREÁLU ............................................................................................................................................ 7
3.1.2. VÝSTAVBA ..................................................................................................................................................... 7
3.2. METEOROLOGICKÉ PODKLADY ...................................................................................................................... 7
3.3. ÚDAJE O TOPOGRAFICKÉM ROZLOŽENÍ REFERENČNÍCH BODŮ ..................................................................... 8
3.4. ÚDAJE O IMISNÍCH LIMITECH A PŘÍPUSTNÝCH KONCENTRACÍCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK ......................... 8
4. VÝSLEDKY VÝPOČTU....................................................................................................................... 9
4.1. PŘÍSPĚVEK PROVOZU NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU........................................................................................... 9
4.1.1. PŘÍSPĚVEK KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI NO2 ................................................................................................. 9
4.1.2. PŘÍSPĚVEK KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI PM10.............................................................................................. 10
4.1.3. PŘÍSPĚVEK KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI BENZENU ....................................................................................... 11
4.1.4. PŘÍSPĚVEK KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI BENZO(A)PYRENU .......................................................................... 11
4.1.5. PŘÍSPĚVEK KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI VE VYBRANÝCH BODECH MIMO PRAVIDELNOU SÍŤ ........................ 12
4.2. PŘÍSPĚVEK VÝSTAVBY NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU ....................................................................................... 13
4.2.1. PŘÍSPĚVEK KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI NO2 ............................................................................................... 13
4.2.2. PŘÍSPĚVEK KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI PM10.............................................................................................. 14
4.2.3. PŘÍSPĚVEK KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI BENZENU ....................................................................................... 15
4.2.4. PŘÍSPĚVEK KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI BENZO(A)PYRENU .......................................................................... 15
4.2.5. PŘÍSPĚVEK KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI VE VYBRANÝCH BODECH MIMO PRAVIDELNOU SÍŤ ........................ 16
5. STÁVAJÍCÍ A CELKOVÁ ÚROVEŇ IMISNÍ ZÁTĚŽE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ.................................. 17

6. KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ ............................................................................................................ 23

7. ZÁVĚRY ............................................................................................................................................ 23

8. PŘÍLOHY........................................................................................................................................... 24
8.1. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ POLOHY VÝPOČTOVÝCH BODŮ ............................................................................. 24
8.2. BODY MIMO PRAVIDELNOU SÍŤ ..................................................................................................................... 25
8.3. PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE NO2..................................................................................... 26
8.4. PŘÍSPĚVEK MAXIMÁLNÍ HODINOVÉ KONCENTRACE NO2 ............................................................................ 27
8.5. PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE PM10 ................................................................................... 28
8.6. PŘÍSPĚVEK MAXIMÁLNÍ DENNÍ KONCENTRACE PM10 .................................................................................. 29
8.7. PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE BENZENU............................................................................. 30
8.8. PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE BENZO(A)PYRENU (BAP).................................................... 31

Příloha_4_text-RS_Zelené_nábřeží

3(31)

Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice
Rozptylová studie

1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. Atelier Zlámal, s.r.o., Videňská 13,
639 00 Brno. Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem záměru " Výstavba
bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice" a byla vytvořena jako příloha
Dokumentace ve smyslu §8 zákona 100/2001 Sb. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní
zátěži hodnoceného území vyvolaný dopravou a provozem bodových zdrojů.
Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž tuhými látkami (PM10), oxidem dusičitým (NO2), benzenem,
benzo(a)pyrenem. Výpočty byly prováděny pro rok 2015.
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné
legislativy. Rozptylová studie je zpracována dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění,
přílohy č. 15. k vyhlášce k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy
ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:
•
•
•
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na
třídu stability a rychlost větru
roční průměrné koncentrace
dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů
stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů
stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí
vypočítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmíněné metodiky SYMOS'97.
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Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti buňky.
Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního
výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•
•

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

Kategorie znečišťujících látek
Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek.
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře.
•
•
•

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

Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
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• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se
vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
3.1.1. Provoz areálu
Výpočet byl proveden pro následující zdroje:
•
•

emise z odvětrání garážových stání pod objekty A1 a A2
automobilová doprava obsluhující záměr

Emise z odvětrání garážových stání pod objekty A1 a A2
Ve výpočtu je uvažováno odvětrání prostoru v suterénu uvedených objektů od spalin ze spalovacích
motorů osobních automobilů využívajících garážová stání v tomto prostoru - očekáváme následující
průměrné emise škodlivin:
A1
A2

NOx

PM10

benzen

BaP

1.430
1.430
(g/h)

0.870
0.870
(g/h)

0.023
0.023
(g/h)

0.038
0.038
(mg/h)

Emise z dopravy
Pro výpočet imisní zátěže z dopravy byly uvažovány následující intenzity (příjezdů a odjezdů za den):
osobni

nákladní

356

1

Emisní faktory
Pro výpočet emisí byly využity emisní faktory získané programem MEFA 06, emisní úroveň 2018.
3.1.2. Výstavba
Pro posouzení imisního příspěvku byly ve výpočtu uvažovány terénní úpravy u kterých je možno
předpokládat nejvýznamnější emisi prašných částic i nejvyšší dopravní intenzity. Výpočet byl
proveden pro denní manipulaci s 400 t zeminy a její úpravu 1 buldozerem. Denně bylo uvažováno
2
s úpravu 600 m plochy. Pro výpočet byl uvažován prostor nejblíže ke stávající zástavbě.
Emise prachu
PM10 (g/h)

PM2,5 (g/h)

10.0

1.5

9.9

1.5

provoz buldozeru

35.4

5.3

pojezd po staveništi

70.1

10.5

výkopy
vykládka (nakládka)

Emisní faktory
Pro výpočet emisí byly využity emisní faktory dle Metodiky pro stanovení produkce emisí
znečišťujících látek ze stavební činnosti Technologické agentury ČR (TA ČR č. TA02020245), červen
2015, publikované na stránkách www.mzp.cz.

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité
větrné růžice je uveden v následující tabulce:
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
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3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m
s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK. Pro popis imisní zátěže v
prostoru nejbližších obytných objektů byl proveden výpočet pro 4 výpočt. bodů mimo pravidelnou síť.
Rozmístění jednotlivých bodů je zřejmé z grafické přílohy této studie. Pro všechny referenční body byl
výpočtovým programem SYMOS vygenerován výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze č.1 k zákonu
201/2012 Sb.:
znečišťující látka
oxid dusičitý (NO2)

doba průměrování

imisní limit

1 hodina

200 µg.m

-3

-3

přípustná četnost překročení za
kalendářní rok
18

1 rok

40 µg.m

24 hodin

50 µg.m-3

1 rok

40 µg.m-3

-

benzen

1 rok

5 µg.m-3

-

benzo(a)pyren

1 rok

1 ng.m

-3

-

tuhé látky frakce PM10
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4. Výsledky výpočtu
4.1. Příspěvek provozu navrhovaného záměru
4.1.1. Příspěvek ke stávající imisní zátěži NO2
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 0,08 µg.m . Toto výpočtové maximum vychází do prostoru navrhovaného areálu.
-3
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,2 % limitu (40 µg.m ).
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 imisní příspěvek vychází v koncentracích do 0,4 µg.m , tedy
-3
do 0,2% imisního limitu (200 µg.m ). Toto maximum vychází do prostoru severovýchodně od areálu a
má relativně krátké doby trvání, proto nepředpokládáme dosažení či překročení hodnot imisního limitu
ani v tomto prostoru. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže
dosahovat hodnot ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.1.2. Příspěvek ke stávající imisní zátěži PM10
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 0,3 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,75 %
-3
limitu (40 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do areálu. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu vycházejí
-3
-3
ve výši do 1,0 µg.m , tedy 2 % imisního limitu (50 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru navrženého areálu. Doby trvání maximální koncentrace jsou relativně krátké. Významnější
ovlivnění stávající četnosti dosažení imisního limitu tedy nepředpokládáme.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.1.3. Příspěvek ke stávající imisní zátěži benzenu
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných
-3
záměrů, dosahuje nejvýše 0,01 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do
-3
0,2% imisního limitu (5 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu.
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě
nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace benzenu

4.1.4. Příspěvek ke stávající imisní zátěži benzo(a)pyrenu
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 0,008 ng.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,8%
-3
imisního limitu (1 ng.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu.
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě
nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace BaP

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.1.5. Příspěvek ke stávající imisní zátěži ve vybraných bodech mimo pravidelnou síť
Nárůst koncentrace ve vyhodnocovaných bodech je uveden v následující tabulce:
PM10

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
0.058
0.018
0.052
0.056
24.000
40.00
(µg.m-3)

hodinové
maximum
0.2
0.2
0.3
0.4
110.0
200.0
(µg.m-3)

roční
průměr
0.284
0.068
0.211
0.218
18.000
40.000
(µg.m-3)

denní
průměr
0.5
0.4
0.6
0.8
22x1
50.00
(µg.m-3)

benzen

BaP

roční
průměr
0.008
0.002
0.007
0.007
1.350
5.0000
(µg.m-3)

hodinové
maximum
0.006
0.002
0.006
0.006
0.400
1.0000
(ng.m-3)

(tučně jsou v tabulce vyznačeny nejvyšší hodnoty)
S ohledem na předpokládanou úroveň pozadí - tedy stávající imisní zátěže (viz kap. 5) tedy v součtu
se stávající imisní zátěží (vyvolanou provozem hodnoceného areálu) neočekáváme dosažení či
překročení hodnot imisního limitu v prostoru s obytnou zástavbou.

1

počet případů dosažení hodnoty imisního limitu.
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4.2. Příspěvek výstavby navrhovaného záměru
4.2.1. Příspěvek ke stávající imisní zátěži NO2
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané výstavbou, dosahuje nejvýše
-3
0,2 µg.m . Toto výpočtové maximum vychází do prostoru provádění zemních prací a vjezdu na
staveniště. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,5 % limitu (40 µg.m
3
). V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 imisní příspěvek vychází v koncentracích do 1 µg.m , tedy
-3
do 0,5% imisního limitu (200 µg.m ). Toto maximum vychází do prostoru provádění zemních prací a
vjezdu na staveniště a má relativně krátké doby trvání, proto nepředpokládáme dosažení či překročení
hodnot imisního limitu ani v tomto prostoru. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek
imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.2.2. Příspěvek ke stávající imisní zátěži PM10
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané výstavbou, dosahuje nejvýše
-3
-3
6 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 15 % limitu (40 µg.m ). Toto
výpočtové maximum vychází do prostoru provádění zemních prací a vjezdu na staveniště..
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot výrazně
nižších.
-3

Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané výstavbou z výpočtu vycházejí ve výši do 30 µg.m ,
-3
tedy 60 % imisního limitu (50 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru provádění
zemních prací a vjezdu na staveniště. Doby trvání maximální koncentrace jsou relativně krátké.
Významnější ovlivnění stávající četnosti dosažení imisního limitu tedy nepředpokládáme.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.2.3. Příspěvek ke stávající imisní zátěži benzenu
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané výstavbou, dosahuje nejvýše
-3
0,005 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,1% imisního limitu
-3
(5 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru provádění zemních prací a vjezdu na
staveniště.
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě
nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace benzenu

4.2.4. Příspěvek ke stávající imisní zátěži benzo(a)pyrenu
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané stavbou, dosahuje nejvýše
-3
0,0004 ng.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,04% imisního limitu
-3
(1 ng.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru provádění zemních prací a vjezdu na
staveniště..
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě
nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace BaP

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.

Příloha_4_text-RS_Zelené_nábřeží

15(31)

Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice
Rozptylová studie

4.2.5. Příspěvek ke stávající imisní zátěži ve vybraných bodech mimo pravidelnou síť
Nárůst koncentrace ve vyhodnocovaných bodech je uveden v následující tabulce:
NO2
objekt
RB 2 - č.p. 756
RB 3 - č.p. 468
RB 4 - č.p. 613
imisní pozadí
limit

roční
průměr
0.022
0.110
0.090
24.000
40.00
(µg.m-3)

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

PM10
roční
denní
průměr
průměr
0.244
8.3
0.647
15.7
0.399
11.7
18.000
22x2
40.000
50.00
(µg.m-3)
(µg.m-3)

PM2,5
roční
průměr
0.04
0.10
0.06
21,10
25.00
(µg.m-3)

benzen
roční
průměr
0.001
0.004
0.003
1.350
5.0000
(µg.m-3)

BaP
hodinové
maximum
0.00005
0.00030
0.00026
0.400
1.0000
(ng.m-3)

(tučně jsou v tabulce vyznačeny nejvyšší hodnoty)
Výpočtový bod RB 1 je vynechán – v době výstavby nebude bytový dům existovat.
S ohledem na předpokládanou úroveň pozadí - tedy stávající imisní zátěže (viz kap. 5) tedy v součtu
se stávající imisní zátěží (vyvolanou provozem hodnoceného areálu) neočekáváme dosažení či
překročení hodnot imisního limitu v prostoru s obytnou zástavbou.

2

počet případů dosažení hodnoty imisního limitu.
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území
3

Nejbližší stanice imisního monitoringu se nachází ve vzdálenosti 2 km od lokality (jedná se o stanici
Brno - Svatoplukova) je však již za hranicí její representativnosti (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)

-3

V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace NO2 na citované stanici do 38,2 µg.m , což činí cca
-3
96% imisního limitu (LVr=40 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního
limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 na této stanici dosáhla 174,6 µg.m což činí cca 87%
-3
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m ), imisní limit této škodliviny je
dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2011 až 2015 (dle údajů pro vymezení
OZKO) jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
-3
-3
koncentrace až 19,3 µg.m , tedy cca 48 % limitu (LVr=40 µg.m ).
Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru dle Rozptylové studie Města Brna je
znázorněno na následujících obrázcích:

3

Nejbližší stanice jejíž uváděná representativnost zahrnuje i hodnocené území
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Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru
-3
dosahuje u průměrné roční koncentrace NO2 jsou v prostoru výstavby do 24 µg.m . Imisní limit je
-3
40 µg.m . Tedy stávající vypočtené hodnoty přesahují nepatrně hranici platného imisního limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 se v prostoru výstavby pohybují do 110 µg.m . Imisní limit je
-3
stanoven na 200 µg.m . Imisní limit pro maximální hodinové koncentrace této škodliviny je dodržován.
Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
-3
dosahuje hodnoty do 0,08 µg.m , příspěvek maximální hodinové koncentrace se očekává do
-3
0,4 µg.m . Nejvyšší příspěvky vychází do prostoru areálu. Ve větší vzdálenosti od areálu hodnota
příspěvků klesá.
Imisní příspěvky vyvolané provozem hodnoceného záměru nezpůsobují navýšení imisní zátěže nad
hodnotu imisního limitu, respektive překročení povolené četnosti dosažení limitu.

Tuhé látky - PM10

-3

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace PM10 na této stanici 30,2 µg.m , což činí 76%
-3
imisního limitu (40 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 na této stanici dosáhla 111,2 µg.m-3 což je nad hodnotou
-3
imisního limitu (LV24h=50 µg.m ), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 32 případů, tedy méně
než limitem tolerovaná četnost (35 případů za rok).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2011 až 2015 (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
-3
-3
koncentrace do hodnoty 25,3 µg.m , tedy do 63% limitu (LVr=40 µg.m ).
V případě maximálních denních koncentrací za období 2011 až 2015 (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):
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní
-3
-3
koncentrace do hodnoty 44,5 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m ).
Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru dle Rozptylové studie Města Brna je
znázorněno na následujících obrázcích:

-3

Nejvyšší průměrné roční koncentrace PM10 jsou v prostoru záměru do 18 µg.m . Imisní limit je
-3
40 µg.m . 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.
Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
-3
dosahuje hodnoty do 0,3 µg.m , příspěvek maximální 24hodinové koncentrace se očekává do
-3
1,0 µg.m . Nejvyšší příspěvky vychází do prostoru vlastního areálu. Ve větší vzdálenosti od areálu
hodnota příspěvků klesá. Doby trvání maximálních koncentrací jsou velmi nízké.
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Imisní příspěvky vyvolané provozem hodnoceného záměru jsou tedy poměrně nízké. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže nad hodnotu imisního
limitu.

Tuhé látky - PM2,5

-3

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace PM2,5 na této stanici 23,8 µg.m , což činí 95%
-3
imisního limitu (25 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2011 až 2015 (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
-3
-3
koncentrace do hodnoty 21,1 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LVr=25 µg.m ).
Pro popis imisní situace v okolí záměru vycházíme z Rozptylové studie města Brna

Dle výše presentovaných výsledků RS dosahuje v prostoru záměru stávající průměrná roční
-3
-3
koncentrace PM2,5 hodnoty do 16 µg.m , tedy do 64% limitu (LVr=25 µg.m ). Hodnota imisního limitu
tedy zde není dosažena.
Příspěvek průměrné roční koncentrace PM2,5 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
-3
dosahuje hodnoty cca 0,19 µg.m (63% hodnoty PM10), nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vjezdu
do vlastního areálu. Ve větší vzdálenosti od areálu hodnota příspěvku klesá.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů.
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Benzen

-3

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace benzenu na citované stanici 1,8 µg.m , což činí 36%
-3
imisního limitu (5 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2011 až 2015 (dle údajů pro vymezení
OZKO) jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu:

-3

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace benzenu se v předmětné lokalitě dosahuje do 1,6 µg.m ,
-3
imisní limit (5 µg.m ) tedy není překročen.
Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru dle Rozptylové studie Města Brna je
znázorněno na následujících obrázcích:

-3

Průměrné roční koncentrace benzenu se v předmětné lokalitě pohybují do 1,35 µg.m . Imisní limit je
-3
5 µg.m , je tedy dodržován.
Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém
-3
území dosahuje hodnoty cca 0,01 µg.m , nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. Ve
větší vzdálenosti od areálu hodnota příspěvku klesá.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů.
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Benzo(a)pyren

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na citovaných staniciích do 0,7
-3
-3
ng.m , což je pod hranicí imisního limitu (1 ng.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici
platného imisního limitu.

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v předmětné lokalitě dosahuje do
-3
-3
0,8 ng.m , imisní limit (1 ng.m ) tedy není překročen.
Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru dle Rozptylové studie Města Brna je
znázorněno na následujících obrázcích:

-3

Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě pohybují do 0,4 ng.m , imisní
-3
limit (1 ng.m ) tedy není překročen.
Příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu vyvolaný hodnoceným záměrem
-3
v zájmovém území dosahuje hodnoty cca 0,01 ng.m , nejvyšší příspěvek vychází do prostoru
vlastního areálu. Ve větší vzdálenosti od areálu hodnota příspěvku klesá.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů.
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6. Kompenzační opatření
Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. Jak je
dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu (průměr za aktuální pětiletí) limitní hodnota imisní
zátěže pro oxid dusičitý (NO2) ani PM10 ani benzenu či BaP v oblasti vlivu hodnoceného zdroje
není dosahována.
Kompenzační opatření tedy není třeba navrhovat.

7. Závěry
Z hlediska stávající imisní zátěže je realizace záměru přípustná neboť v případě součtu očekávaného
imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot stávající imisní zátěže docházíme
k závěru, že realizací navrhovaných zdrojů nedojde v okolí stavby k výraznému ovlivnění stávající
kvality ovzduší ani ke vzniku nových přeslimitní stavů, tedy k dosažení či překročení hodnot imisního
limitu pro průměrné roční ani maximální hodinové či denní koncentrace vlivem záměru.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu
předmětného zdroje nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné zátěži obyvatel.

V Brně 15.2.2017

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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8. Přílohy
8.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů

Poznámka:
•

vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m
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8.2. Body mimo pravidelnou síť
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8.3. Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2
provoz

výstavba
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8.4. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2
provoz

výstavba
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8.5. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10
provoz

výstavba

Příloha_4_text-RS_Zelené_nábřeží

28(31)

Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno-Maloměřice
Rozptylová studie

8.6. Příspěvek maximální denní koncentrace PM10
provoz

výstavba
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8.7. Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu
provoz

výstavba
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8.8. Příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu (BaP)
provoz

výstavba
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Dopln ní ze dne 26. 5. 2017 nahrazuje studii ze dne 12. ledna 2017
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1 Úvod
Tato zpráva obsahující modelaci hluku a vyhodnocení s ohledem na platnou legislativu byla
vypracována na základ objednávky Ing. Pavla Cetla ze dne 13. prosince 2016. Zakázka je
vedena pod íslem 16 410.
Úkolem práce bylo posouzení vlivu dopravního hluku na chrán ný venkovní prostor nov
projektovaných bytových a rodinných dom v oblasti Brno-Malom ice. Sou ástí práce je
i posouzení výhledového stavu roku 2030. Vyhodnocení se vztahuje na chrán ný venkovní prostor
staveb. Jedná se o aktualizaci akustické studie z. . 15 006 ze dne 11. b ezna 2015,
viz. související p edpisy a podklady /8/.
Pro posouzení je použito na ízení vlády . 272/2011 Sb. v aktualizovaném zn ní.

2 Související p edpisy a podklady
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací ze dne
24. srpna 2011 ve zn ní pozd jších p edpis .
Zákon 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících zákon ze dne
14. ervence 2000 v etn novelizace zákonem . 274/2003 Sb., ze dne 7. srpna 2003 a zákonem
. 392/2005 Sb., ze dne 27. zá í 2005 a zákonem . 267/2015 Sb., ze dne 16. zá í 2015.
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/; www.mapy.cz , www.google.cz/maps.
ást projekt. dokumentace: ZELENÉ NÁB EŽÍ BRNO - MALOM ICE.
Intenzity železni ní dopravy na trati . 250 a . 260: Ing. Leitgeb, SŽDC Brno, 12/2016.
Intenzity dopravy na ulici Ob anská, Bkom, 2015.
Protokol o m ení hluku 16/15: „ZELENÉ NÁB EŽÍ“; Bytová zástavba v oblasti Brno-Malom ice, Parková ul.
M ení zbytkového hluku (pozadí); AKUSTING spol. s r. o., 03/2015.
Akustická studie „ZELENÉ NÁB EŽÍ“; Bytová zástavba v oblasti Brno-Malom ice, Parková ul.; AKUSTING
spol. s r. o., 03/2015
Intenzity dopravy na ulici Ob anská – II/474 pro rok 2000, www.rsd.cz.
Bytová výstavba v Brn -Malom icích mezi ulicemi Ob anská a Olší II. a III. Etapa výstavby; OZNÁMENÍ
ZÁM RU; ing. Pavel Cetl a kol.; zá í 2015

3 Seznam použitých zkratek a symbol
LA eq.T /dB/
/dB/
R´W
CHVePS
CHVnPS

-

VB

-

ekvivalentní hladina akustického tlaku vážená filtrem A
vážená stavební vzduchová nepr zvu nost
chrán ný venkovní prostor staveb
chrán ný vnit ní prostor staveb
(v souladu se zákonem . 258/2000 Sb., ve zn ní novely tohoto zákona)
výpo tový bod
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Obr. 2: Situace zám ru komplexu Zelené náb eží

Obr. 3: Vizualizace obytného komplexu Zelené náb eží
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Obr. 4: Vizualizace bytového domu

Obr. 5: Vizualizace adové zástavby
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5 Legislativa
Pro hodnocení hluku jsou využita následující ustanovení:
•

Na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací
v etn zm ny . 217/2016 Sb., ze dne 15. ervna 2016.

Zákon 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících
zákon v etn novelizace zákonem . 274/2003 Sb., ze dne 7. srpna 2003, zákonem
. 392/2005 Sb., ze dne 27. zá í 2005 a zákonem . 267/2015 Sb., ze dne 16. zá í 2015.
Kompletní p epis legislativy zabývající se t mito ú ely je pro ú ely této práce nadbyte ný, proto
zde uvádíme pouze odstavce, které se dotýkají tématu.
•

5.1

Na ízení vlády . 272/2011 Sb.,

ze dne 24. srpna 2011, o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací, v etn zm ny
. 217/2016 Sb., ze dne 15. ervna 2016.
Vláda na izuje podle § 108 odst. 3 zákona . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní zákona . 274/2003 Sb., zákona . 392/2005 Sb.,
a zákona . 267/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 30 odst. 3, § 34 odst. 1 a § 77 odst. 5
zákona, a podle § 21 písm. a) zákona . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti
a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon
o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci), ve zn ní zákona . 362/2007
Sb., a zákona . 189/2008 Sb., k provedení § 7 odst. 7 zákona o zajišt ní dalších podmínek
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci:

ást první
P EDM T ÚPRAVY
§1
(1) Toto na ízení zapracovává p íslušné p edpisy Evropské unie1) a upravuje
a) hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, zp sob jejich zjiš ování a hodnocení
a minimální rozsah opat ení k ochran zdraví zam stnance,
b) hygienické limity hluku pro chrán ný venkovní prostor, chrán né venkovní prostory staveb
a chrán né vnit ní prostory staveb,
c) hygienické limity vibrací pro chrán né vnit ní prostory staveb,
d) zp sob m ení a hodnocení hluku a vibrací pro denní a no ní dobu.
§2
Vymezení základních pojm

1)

Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES ze dne 25. ervna 2002 o minimálních požadavcích
na bezpe nost a ochranu zdraví p ed expozicí zam stnanc rizik m spojeným s fyzikálními initeli
(vibracemi) (šestnáctá samostatná sm rnice ve smyslu l. 16 odst. 1 sm rnice 89/391/EHS).
Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 o minimálních požadavcích
na bezpe nost a ochranu zdraví p ed expozicí zam stnanc rizik m spojeným s fyzikálními initeli (hlukem)
(sedmnáctá samostatná sm rnice ve smyslu l. 16 odst. 1 sm rnice 89/391/EHS).
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Pro ú ely tohoto na ízení se rozumí
a) ur ujícím ukazatelem fyzikální veli ina, která charakterizuje hluk, infrazvuk, ultrazvuk nebo
vibrace a používá se k hodnocení nep íznivých ú ink hluku, infrazvuku, ultrazvuku a vibrací
z hlediska ochrany ve ejného zdraví,
b) hlukem s tónovými složkami hluk, v jehož kmito tovém spektru je hladina akustického tlaku
v t etinooktávovém pásmu, p ípadn i ve dvou bezprost edn sousedících t etinooktávových
pásmech, o více než 5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedních
t etinooktávových pásmech a v pásmu kmito tu 10 Hz až 160 Hz je ekvivalentní hladina
akustického tlaku v tomto t etinooktávovém pásmu vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro
toto kmito tové pásmo v p íloze . 1 k tomuto na ízení; hlukem s tónovými složkami je vždy hudba
nebo zp v; pokud nelze hluk s tónovými složkami identifikovat na základ uvedené definice, lze
použít definici vycházející z úzkopásmové analýzy,
….
e) prom nným hlukem hluk, jehož hladina akustického tlaku se v daném míst m ní v závislosti
na ase o více než 5 dB,
f) ustáleným hlukem hluk, jehož hladina akustického tlaku se v daném míst nem ní v závislosti
na ase o více než 5 dB,
g) hladinou špi kového akustického tlaku Lpeak nejvyšší okamžitá hladina akustického tlaku
v daném asovém intervalu,
h) maximální hladinou akustického tlaku Lmax nejvyšší hladina akustického tlaku v daném asovém
intervalu,
….
n) starou hlukovou zát ží hluk v chrán ném venkovním prostoru a chrán ných venkovních
prostorech staveb p sobený dopravou na pozemních komunikacích nebo drahách, který existoval
již p ed 1. lednem 2001 a p ekra oval hodnoty hygienických limit stanovené k tomuto datu pro
chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor stavby,
o) uceleným úsekem pozemní komunikace nebo dráhy úsek vymezený podle jiných právních
4)2)
p edpis stani ením , a není-li takto ucelený úsek vymezen, považuje se za n j úsek homogenní
z hlediska hodnocení hluku,
p) stacionárními zdroji hluku zejména stavby, objekty, provozovny a areály sloužící pr myslové
a zem d lské výrob , obchodní a administrativní innosti a službám, v etn dopravy v t chto
areálech, nepohybující se stroje a za ízení pevn fixované na své místo nebo ty, jejichž ak ní
rádius je p i pracovním nasazení omezen, dále p enosné a p evozné stroje a za ízení, které se p i
svém použití jako celek nepohybují; za stacionární zdroje hluku se pro ú ely tohoto na ízení
nepovažují zdroje související s innostmi spojenými s b žným užíváním bytu, bytového domu,
rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci a pozemk k nim náležejících, s výjimkou za ízení
pro v trání a vytáp ní,
….

4)

Vyhláška . 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický ád drah, ve zn ní pozd jších p edpis .
Vyhláška . 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších
p edpis .
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r) údržbou a rekonstrukcí železni ních drah innosti související s vým nou nebo obnovou
železni ního svršku, spodku a souvisejících za ízení, podbíjení a broušení kolejí, p ípadn p idání
koleje, p edelektriza ní úpravy, elektrizace dráhy a jiné související úpravy, p i kterých nedochází
ke zhoršení stávající hlu nosti v chrán ném venkovním prostoru a chrán ném venkovním prostoru
staveb,
s) prostorem významným z hlediska pronikání hluku prostor p ed výplní otvoru obvodového plášt
stavby zajiš ující p ímé p irozené v trání, za níž se nachází chrán ný vnit ní prostor stavby, pokud
tento chrán ný prostor nelze p ímo v trat jinak.

ást t etí
HLUK V CHRÁN NÝCH VNIT NÍCH PROSTORECH, V CHRÁN NÝCH VENKOVNÍCH
PROSTORECH STAVEB A V CHRÁN NÉM VENKOVNÍM PROSTORU
§ 11
Hygienické limity hluku v chrán ných vnit ních prostorech staveb
(1) Ur ujícími ukazateli hluku jsou ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a maximální
hladina akustického tlaku A LAmax, p ípadn odpovídající hladiny v kmito tových pásmech.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T se v denní dob stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlu n jších hodin (LAeq,8h), v no ní dob pro nejhlu n jší 1 hodinu (LAeq,1h). Pro
hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou no ní dobu
(LAeq,8h). V p ípad hluku z leteckého provozu se hygienický limit v chrán ných vnit ních prostorech
staveb vztahuje na charakteristický letový den.
(2) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající
vzduchem zven í a pro hluk ze stavební innosti uvnit objektu sou tem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí p ihlížejících ke druhu chrán ného prostoru
a denní a no ní dob podle p ílohy . 2 k tomuto na ízení. V p ípad hluku s tónovými složkami,
s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se p i te
další korekce -5 dB.
(3) Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk ší ící se ze zdroj
uvnit objektu sou tem základní maximální hladiny akustického tlaku A LAmax se rovná 40 dB
a korekcí p ihlížejících ke druhu chrán ného vnit ního prostoru a denní a no ní dob podle p ílohy
. 2 k tomuto na ízení. V p ípad hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy
na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se p i te další korekce -5 dB.
Za hluk ze zdroj uvnit objektu, s výjimkou hluku ze stavební innosti, se pokládá i hluk ze zdroj
umíst ných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným zp sobem než vzduchem,
zejména konstrukcemi nebo podložím.
§ 12
Hygienické limity hluku v chrán ných venkovních prostorech staveb a v chrán ném
venkovním prostoru
(1) Ur ujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v kmito tových pásmech.
V denní dob se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlu n jších hodin (LAeq,8h),
v no ní dob pro nejhlu n jší 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích
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a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví
pro celou denní (LAeq,16h) a celou no ní dobu (LAeq,8h).
(2) Ur ujícím ukazatelem vysokoenergetického impulsního hluku je ekvivalentní hladina
akustického tlaku C LCeq,T a sou asn pr m rná hladina expozice zvuku C LCE jednotlivých
impuls . V denní dob se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlu n jších hodin
(LCeq,8h), v no ní dob pro nejhlu n jší 1 hodinu (LCeq,1h).
(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví sou tem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekcí p ihlížejících ke druhu chrán ného prostoru a denní
a no ní dob , které jsou uvedeny v tabulce . 1 ásti A p ílohy . 3 k tomuto na ízení. Pro vysoce
impulsní hluk se p i te další korekce -12 dB. V p ípad hluku s tónovými složkami, s výjimkou
hluku z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se p i te další
korekce -5 dB.
(4) Stará hluková zát ž LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro no ní dobu se zjiš uje m ením nebo
výpo tem z údaj o ro ní pr m rné denní intenzit a skladb dopravy v roce 2000 poskytnutých
správcem pop ípad vlastníkem pozemní komunikace nebo dráhy. Hygienický limit stanovený pro
starou hlukovou zát ž se vztahuje na ucelené úseky pozemní komunikace nebo dráhy.
(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zát že stanovený
sou tem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou zát ž
uvedené v tabulce . 1 ásti A p ílohy . 3 k tomuto na ízení z stává zachován i
a) po položení nového povrchu vozovky, provád né údržb a rekonstrukci železni ních drah nebo
rozší ení vozovek p i zachování sm rového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo
dráhy a
b) pro krátkodobé objízdné trasy.
(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zát že stanovený
sou tem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou zát ž
uvedené v tabulce . 1 ásti A p ílohy . 3 k tomuto na ízení nelze uplatnit v p ípad , že se hluk
p sobený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001 v p edm tném
úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. V tomto p ípad se hygienický limit
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoví postupem podle odstavce 3. Jestliže ale
byla hodnota hluku p sobeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách p ed jejím
zvýšením o více než 2 dB podle v ty první vyšší než hodnoty uvedené v tabulce . 2 ásti A p ílohy
. 3 k tomuto na ízení, pak se k hygienickým limit m ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeqT
stanoveným podle odstavce 3 p i te další korekce , +5 dB.
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P íloha . 3 k na ízení vlády . 272/2011 Sb.
Stanovení hygienických limit hluku v chrán ných venkovních prostorech staveb
a v chrán ném venkovním prostoru
ást A
Tabulka . 1
Korekce pro stanovení hygienických limit hluku v chrán ných venkovních prostorech
staveb a v chrán ném venkovním prostoru
Druh chrán ného prostoru

Korekce [dB]
1)

2)

3)

4)

Chrán ný venkovní prostor staveb l žkových
zdravotnických za ízení v etn lázní

-5

0

+5

+15

Chrán ný venkovní prostor l žkových
zdravotnických za ízení v etn lázní

0

0

+5

+15

Chrán ný venkovní prostor ostatních staveb
a chrán ný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nes ítají.
Pro no ní dobu se pro chrán ný venkovní prostor staveb p i ítá další korekce -10 dB, s výjimkou
hluku z dopravy na železni ních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce . 1:
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdroj a hluk ze železni ních stanic zajiš ujících
vlakotvorné práce, zejména roz a ování a sestavu nákladních vlak , prohlídku vlak a opravy voz . Pro
hluk ze železni ních stanic zajiš ující vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu p ede dnem
1. listopadu 2011, se p i ítá pro no ní dobu další korekce +5 dB.
2) Použije se pro hluk z dopravy na drahách, silnicích III. t ídy, místních komunikacích III. t ídy a
ú elových komunikacích ve smyslu §7 odst. 1 zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
zn ní pozd jších p edpis .
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. t ídy a místních komunikacích I. a II.
t ídy v území, kde hluk z dopravy na t chto komunikacích je p evažující nad hlukem z dopravy
na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu
dráhy.
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zát že.

6 Ur ení hlukových limit
Poznámka: Kurzívou jsou vypsány p íslušné pasáže ze zákona . 258/2000 Sb., a z na ízení
vlády . 272/2011 Sb.

6.1

Limitní hlukové hodnoty z dopravy po pozemních komunikacích

6.1.1

Chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb

Ur ujícím ukazatelem hluku je (podle na ízení vlády . 272/2011 Sb., ást tvrtá: Hluk
v chrán ných vnit ních prostorech staveb, v chrán ných venkovních prostorech staveb
a chrán ném venkovním prostoru, § 12: Hygienické limity hluku v chrán ných venkovních
prostorech staveb a v chrán ném venkovním prostoru) … ekvivalentní hladina akustického tlaku A
LAeq,T.
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Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a drahách a pro hluk z leteckého provozu se
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou no ní dobu
(LAeq,8h).
Limity ve venkovním prostoru je t eba dodržet v místech, které jsou stanoveny § 30 zákona
. 258/2000 Sb., ve zn ní novely tohoto zákona:
Chrán ným venkovním prostorem se rozumí nezastav né pozemky, které jsou užívány k rekreaci,
láze ské lé ebn rehabilita ní pé i a výuce, s výjimkou lesních a zem d lských pozemk
a venkovních pracoviš . Chrán ným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor
do vzdálenosti 2 m p ed ástí jejich obvodového plášt , významným z hlediska pronikání hluku
zven í do chrán ného vnit ního prostoru bytových dom , rodinných dom , staveb pro p edškolní
a školní výchovu a vzd lávání, staveb pro zdravotní a sociální ú ely, jakož i funk n obdobných
staveb.
Stanovení hygienických limit :
Pro hluk stacionárních zdroj :
Denní doba (6 - 22 h):
No ní doba (22 - 6 h):

LAeq,T = 50 dB
LAeq,T = 40 dB

Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a drahách – platný pro tramvajovou
dopravu na ulici Ob anská a pro železni ní dopravu u nových staveb v CHVePS:
Denní doba (6 - 22 h): LAeq,T = 55 dB pro dopravu na poz. komunikací a drahách
No ní doba (22 - 6 h): LAeq,T = 45 dB pro dopravu na pozemních komunikacích
No ní doba (22 - 6 h): LAeq,T = 50 dB pro dopravu na železni ních drahách
Pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na
t chto komunikacích je p evažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích– platný pro automobilovou dopravu na ulici Ob anská u nových staveb
v CHVePS:
Denní doba (6 - 22 h):
LAeq,T. = 60 dB – doprava na pozemních komunikacích
No ní doba (22 - 6 h):

LAeq,T. = 50 dB – doprava na pozemních komunikacích

Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích s korekcí na starou hlukovou zát ž –
platný pro automobilovou a tramvajovou dopravu na ulici Ob anská pro stávající objekty
v CHVePS .
Denní doba (6 - 22 h):
LAeq,T = 70 dB
No ní doba (22 - 6 h):
LAeq,T = 60 dB
Pozn.: Pro no ní dobu se pro chrán ný venkovní prostor staveb p i ítá korekce -10 dB, s výjimkou
hluku z dopravy na železni ních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Komentá : Hygienické limity zde uvedené jsou vyjád eny obecn a slouží pro základní informaci –
ze strany zpracovatele se jedná pouze o návrh. Ur ení p íslušných hygienických limit , které se
vztahují k danému chrán nému venkovnímu prostoru nebo chrán nému venkovnímu prostoru
staveb, je v kompetenci orgánu ochrany ve ejného zdraví.
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7 Po íta ová modelace – vstupní údaje
Hlukové pom ry jsou spo teny pomocí programu HLUK+, verze 11.08 profi11.
Podle katastrálních map, situa ní mapy, informacích o výškách objekt
stávajících
a navrhovaných a informacích o intenzitách dopravy na ulici Ob anská a dopravy na dráze (tra
. 250 a . 260) byl v prost edí programu HLUK+ vytvo en model akustické situace. Model
zahrnuje všechny objekty, které mohou mít vliv na ší ení hluku v dané lokalit . Program HLUK+ již
umož uje „vypnout“ u výpo tových bod odraz od p ilehlých fasád. Vypo tené hodnoty hladin
akustického tlaku A v jednotlivých výpo tových bodech pak jsou bez vlivu odrazu od fasády. P i
modelaci byly vypnuty odrazy od p ilehlých fasád.
Zdroje hluku ze silni ní, tramvajové a železni ní dopravy jsou modelovány jako liniové. Stacionární
zdroje byly modelovány jako bodové zdroje umíst né na objektech.
Do výpo t je zahrnut vliv pohltivosti jednotlivých objekt . Terén je modelován jako vrstevnicový
a odrazivý.
Výpo ty jsou p edkládány ve t ech variantách pro pozemní dopravu, dopravu na dráze
a stacionární zdroje:
• Doprava na pozemní komunikaci - automobilová doprava rok 2017 (aktuální rok)
00
00
- denní doba (6 - 22 )
- no ní doba (2200 - 600)
•

Doprava na pozemní komunikaci – automobilová doprava rok 2030 - výhledový stav
- denní doba (600 - 2200)
- no ní doba (2200 - 600)

• Doprava na pozemní komunikaci – tramvajová doprava rok 2017 (aktuální rok)
- denní doba (600 - 2200)
00
00
- no ní doba (22 - 6 )
Doprava na pozemní komunikaci – tramvajová doprava rok 2030 - výhledový stav
= je uvažována shodná s rokem 2017
Stacionární zdroje (aktuální rok)
- denní doba (600 - 2200)
00
00
- no ní doba (22 - 6 )
Výsledky jsou uspo ádány jak v tabulkové form , kde jsou p esn znázorn ny hladiny akustického
tlaku A v jednotlivých výpo tových bodech, tak formou grafického výstupu, jako mapa hladin
akustického tlaku A. Hladiny akustického tlaku A jsou vykresleny ve výšce 3 m nad terénem.
Hlavní výstupy uvádíme v této zpráv , podrobné jsou uloženy v databázi naší firmy.
•

7.1 Zdroje hluku – doprava na pozemních komunikacích
7.1.1

Ulice Ob anská – automobilová doprava

Dominantním zdrojem hluku silni ní dopravy v oblasti je doprava po silnici II/374 vedené po ulici
Ob anské. Nejbližší navržené objekty se nachází cca ve vzdálenosti 70 m od ulice Ob anské.
Intenzity dopravy byly získány z podklad Brn nských kounikací – s ítání pro rok 2015. Intenzita
automobilové dopravy je 10 520 vozidel / 24 h.
Intenzity pro rok 2000 byly p evzaty z oficiálního s ítání komunikace II/374 uvedeného na
stránkách www.rsd.cz
Vozovka je asfaltová, v hodnoceném míst se dv ma jízdními pruhy. Povolená rychlost v úseku
v obou sm rech je 50 km.h-1 Zadávána byla jako spole ná rychlost na komunikaci.
______________________________________________________________________________
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Pro výpo et intenzity dopravy ve výhledu roku 2017 a 2030 byly použity koeficienty r stu dopravy
udávané SD (s uvedenými koeficienty r stu pracuje výpo etní program HLUK+ samostatn ).
Tab. 1: Intenzity dopravy v denní dob (6:00 – 22:00) a no ní dob (22:00 – 6:00), údaje
z roku 2000, 2015 a p epo et na rok 2017 a na rok 2030.
2000

II/374
Ob anská

DEN

NOC

24 h

OA

6866

485

7351

NA

825

81

906

7691

566

8257

2015

2017

II/374
Ob anská

DEN

NOC

24 h

OA

8625

600

9225

NA

1178

117

1295

9803

717

10520

2030

2017 koef.

DEN

NOC

24 h

2027 koef.

DEN

OA

1,07

9229

642

9871

OA

1,34 11558 804

12362

NA

1,00

1178

117

1295

NA

1,03

121

1334

10407

759

11166

12771 925

13695

1213

NOC

24 h

Automobilová doprava po ulici Ob anské je dále zna ena ve výpo tech „Auta“
7.1.2

Ulice Ob anská – Tramvajová doprava

V ulici Ob anské je vedena tramvajová dráha. Protože není tramvajová dráha na samostatném
t lese a je sou ástí komunikace, není zde ochranné pásmo dráhy.
Intenzity dopravy byly získány z podklad Brn nských kounikací – s ítání pro rok 2015. Intenzita
tramvajové dopravy je 212 souprav za 24 h.
Tab. . 2: S ítání dopravy 2000 a 2015 – platné i pro rok 2017 a 2030
Tramvaj . 4
24 hodin
00

2000
228

2015
212

00

207

192

00

21

20

DEN (6 - 22 )
00

NOC (22 - 6 )

Tramvajová doprava je hodnocena samostatn .
7.1.3

Doprava související se zám rem obytného komplexu

Dopravní napojení navrhovaného obytného komplexu je z ulice Ob anská. Pro navrhovaný obytný
komplex je p edpokládán po et vozidel 294. Nár st dopravní zát že na ulici Ob anská vlivem
výstavby obyt. souboru vychází z vypo tených požadavk na kapacity odstavných ploch
s p edpokladem jedné denní obrátky ze 70% procent celkové kapacity (kvalitní napojení OS na
MHD), z toho v rozd lení 90% ve sm ru na Brno, 10% ve sm ru na Bílovice nad Svitavou. Z takto
vypo tených celodenních pohyb jsou dále vyvozeny zát že ve špi kové hodin pro jednotlivé
sm ry na p íjezdu a odjezdu z objektu.
Výpo et celodenních pohyb p i p íjezdech a odjezdech
294 . 0,7 . 2 = 412 pohyb celkem v obou sm rech na ul. Ob anské
z toho:
412 . 0,9 = 371 pohyb celkem v obou sm rech na Brno
412 . 0,1 = 41 pohyb celkem v obou sm rech na Bílovice nad Svitavou
V obytném souboru je navrženo 76 stání v garážích bytových dom a 2x66 stání na pozemcích
RD (po dvou v každém RD), tj 208 míst. Na venkovních plochách je navrženo 86 míst. Celkem je
tedy v obytném souboru navrženo 294 stání.
Na nové komunikaci je navrhovaná rychlost 30 km.h-1 (= zóna 30)
Doprava související s posuzovaným zám rem je dále zna ena ve výpo tech „zám r ZN“
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7.1.4

Doprava související se zám rem sousedního obytného komplexu v Brn Malom icích mezi ulicemi Ob anská a Olší

V sou asnosti je schváleno územní rozhodnutí na obytnou zástavbu na sousedící lokalit mezi
ulicemi Olší a Ob anská – stavebník STAVOS Brno, a. s. Celkem bude v rámci tohoto
posuzovaného zám ru vybudováno 158 parkovacích stání na parkovištích v areálu a 228
garážových stání v podzemních podlažích jednotlivých objekt .
Pr m rné denní intenzity dopravy vyvolané provozem areálu jsou odhadovány na 623 p íjezd
osobních vozidel. Rozd lení dopravy je p edpokládáno:
- 560 (tj. 90%) osobních vozidel sm rem na centrum Brna
- 63 (tj. 10%) osobních vozidel sm rem na Bílovice nad Svitavou
P i emž se uvažuje, že 80% vozidel opouští soubor obytných dom sm rem k výjezdu na ulici
Ob anské a zbylá vozidla využívají k p íjezdu a odjezdu ulice Hamry, Olší a Franzova (tedy p es
jednosm rné ul. Hamry a í ní na ul. Selskou)
Dopravní obsluhu areálu bude zajiš ovat 5 nákladních vozidel denn (nap . dovoz zboží, svoz
odpadu fy. SAKO atd.), nákladní doprava je sm ována sm rem na centrum Brna.
Z uvedeného rozboru vyplývá, že na ulici Ob anské dojde po realizaci zám ru sousedního areálu
v úseku do centra k navýšení o 560 pr jezd OA a 5 NA a ve sm ru na Bílovice nad Svitavou
k navýšení o 63 pr jezd OA.
Doprava související se zám rem obytného komplexu mezi Olší a Ob anskou je dále zna ena dle
investora stavby „STAVOS“.

7.2 Zdroje hluku – doprava na dráze
7.2.1

Dopravní hluk – železni ní doprava na tratích . 260 . 250

Dominantním zdrojem hluku železni ní dopravy v oblasti je doprava po tratích . 260 a . 250.
Obr. 6: Situování tratí . 250 a . 260

. 260

. 250

. 260 a . 250
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Intenzity dopravy byly získány od státní organizace „Správa železni ní dopravní cesty“; jsou
uvedeny v následujících tabulkách pro stávající stav a výhledovou intenzitu železni ního provozu:
Tab. . 3: Tra . 250 Aktuální intenzita železni ního provozu
06:00 – 22:00

22:00 – 06:00

Rychlík (Ex,R)

20

0

Osobní (Sp, Os)

80

11

Nákladní (Nex, Rn, Pn, Vn, Mn)

18

10

Lokomotivní (Lv)

4

2

Tab. . 4: Tra

. 250 Výhledová intenzita železni ního provozu
06:00 – 22:00

22:00 – 06:00

Rychlík (Ex,R)

27

1

Osobní (Sp, Os)

100

15

Nákladní (Nex, Rn, Pn, Vn, Mn)

43

19

Lokomotivní (Lv)

4

2
-1

-1

Sou asná tra ová rychlost na trati . 250 je 80 km.h a výhledová tra ová rychlost 90 km.h .
Tab. . 5: Tra

. 260 Aktuální intenzita železni ního provozu
06:00 – 22:00

22:00 – 06:00

Rychlík (Ex,R)

52

8

Osobní (Sp, Os)

79

11

Nákladní (Nex, Rn, Pn, Vn, Mn)

12

10

Lokomotivní (Lv)

2

1

Tab. . 6: Tra

. 260 Výhledová intenzita železni ního provozu
06:00 – 22:00

22:00 – 06:00

Rychlík (Ex,R)

59

10

Osobní (Sp, Os)

88

13

Nákladní (Nex, Rn, Pn, Vn, Mn)

46

21

Lokomotivní (Lv)

2

1

Sou asná tra ová rychlost na trati . 260 je 80 km.h-1 a výhledová tra ová rychlost 100 km.h-1.
Pr m rný po et vagon :

R – 9; Os – 6; N – 19; LV – 2

7.3 Stacionární zdroje hluku navrhovaného bytového komplexu
7.3.1

Stacionární zdroje

Uvažované stacionární zdroje hluku:
• Trafostanice – umíst na v samostatném objektu p i ulici Parkové – p enos hluku p es vrata,
uvažováno jako zdroj na fasád LWA = 58 dB resp. LAeq, 1m = 50 dB.
• Garáže jsou umíst ny v suterénu bytových dom
p íjezdovou komunikaci.

– pro hodnocení uvažujeme pouze
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• Vzduchotechnika – s ohledem na charakter navrhované stavby se za ízení VZT
nep edpokládá krom vyúst ní VZT – sociální za ízení a digesto e nad st echu bytových
dom – uvažováno vždy 2 x LWA = 68 dB, resp. 2 x LAeq, 1m = 60 dB pro jeden bytový d m.

7.4 Rozmíst ní výpo tových bod
Výpo tové body byly umíst ny 2 m od nejbližších ohrožených fasád. Jedná se o fasády
navrhovaných bytových dom , rodinných dom a stávajících rodinných na ulici Ob anské, které
jsou nejblíže posuzovaným zdroj m, dále výpo tový bod na ulici Ob anské dále ve sm ru na
centrum a ve sm ru na Bílovice pro posouzení vlivu navýšení dopravy související se zám rem.
Výška výpo tových bod je zvolena na p edpokládané úrovni oken posuzovaných pater.
Výpo tové body
VB1
Koordina ní bod, výška 9 m = m icí místo
VB2; 18-21 2 m p ed fasádou objektu BD, výška 3 m a 9 m
VB3-VB17
2 m p ed fasádou objektu RD, výška 3 m
VB22
2 m p ed Z fasádou objektu RD Ob anská 503/87, výška 3 m
VB23
2 m p ed V fasádou objektu RD Ob anská 503/87, výška 3 m
VB24
2 m p ed V fasádou objektu RD Ob anská 367/73, výška 3 m
VB25
2 m p ed V fasádou objektu RD Ob anská 225/39, výška 3 m
VB26
2 m p ed V fasádou objektu RD Ob anská 342/109, výška 3 m
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Obr. 7: Umíst ní výpo tových bod – situace

7.5 Nejistota výpo tu
Výpo tový program na základ zadaných vstupních dat o zdrojích hluku vytvo í matematické
výpo tové modely a ve zvolených kontrolních bodech vypo te ekvivalentní hladiny akustického
tlaku LAeq,T. Výstupem ze softwaru jsou krom vypo tených hodnot v jednotlivých referen ních
bodech také graficky znázorn né hlukové mapy. Z hlediska p esnosti výpo t hodnot LAeq,T uvád jí
tv rci softwaru na základ jimi provedených experimentálních m ení, že p i ov ování shody
nam ených dat s vypo tenými hodnotami bylo zjišt no, že vypo tené hodnoty LAeq,T byly vždy
vyšší než hodnoty LAeq,T reáln nam ené, tj. hodnoty LAeq,T získávané na základ výpo t
postupem dle metodiky výpo tu hluku jsou na stran bezpe nosti výpo tu.
Nejistota výpo tu je stanovena v intervalu (-2 až +2) dB.
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8 Výpo et hluku v CHVPS
V následujících kapitolách jsou p edkládány výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
vypo tené v jednotlivých výpo tových bodech v denní a no ní dob . P ikládáme i hlukové mapy
vykreslené ve výšce 3 m nad terénem. Hlukové mapy jsou prezentovány pouze

8.1 Doprava na pozemních komunikacích – ulice Ob anská - stávající
situace rok 2017 – automobilová doprava
V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky výpo t hluku z dopravy na pozemních
komunikacích pro automobilovou dopravu – ulice Ob anská - v jednotlivých výpo tových bodech
pro rok 2017 pro denní a no ní dobu a jejich srovnání s hygienickým limitem.
Výsledky jsou prezentovány pro 3 varianty dopravy:
AUTA:
výpo et zahrnuje pouze vliv automobilové dopravy na ulici Ob anská bez vlivu
navýšení dopravy od navrhovaných obytných komplex
AUTA + STAVOS:
výpo et zahrnuje vliv automobilové dopravy na ulici Ob anská v etn vlivu
navýšení dopravy od navrhovaného obytného komplexu STAVOS, avšak bez
posuzovaného zám ru „Zelené náb eží“
AUTA + STAVOS + zám r ZN („Zelené náb eží“): výpo et zahrnuje vliv automobilové dopravy
na ulici Ob anská v etn vlivu navýšení dopravy od od obou navrhovaných obytných
komplex STAVOS i zám ru ZN „Zelené náb eží“
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Tab. 7: Výsledky modelace pozemní dopravy po ulici Ob anská – automobilová doprava,
rok 2017 ve výpo tových bodech
T A B U L K A
Výška

B O D

T U

LAeq (dB)
Auta - základ

. NadTerén
1
9.0
23.0
29.0
33.0
43.0
53.0
63.0
73.0
83.0
93.0
103.0
113.0
123.0
133.0
143.0
153.0
163.0
173.0
183.0
189.0
193.0
199.0
203.0
209.0
213.0
219.0
223.0
233.0
243.0
253.0
263.0

V Ý P O

D E N
doprava
45.2
33.4
35.9
33.3
33.3
33.8
33.9
38.8
29.9
28.9
35.8
42.2
31.5
30.6
34.0
45.9
36.0
47.9
36.4
37.3
30.2
34.3
52.1
52.3
50.4
52.2
63.4
50.9
64.1
65.9
66.2

N O C
doprava
37.6
25.9
28.4
25.8
25.8
26.3
26.4
31.3
22.4
21.4
28.3
34.6
24.0
23.1
26.5
38.3
28.5
40.3
28.9
29.8
22.7
26.7
44.5
44.8
42.9
44.7
55.8
43.3
56.6
58.3
58.6

Auta + STAVOS
D E N
doprava
45.2
33.4
35.9
33.3
33.4
33.8
34.0
38.9
30.0
28.9
35.9
42.2
31.5
30.6
34.0
45.9
36.1
47.9
36.5
37.3
30.3
34.3
52.1
52.3
50.5
52.2
63.4
50.9
64.1
66.0
66.2

N O C
doprava
37.6
25.9
28.4
25.8
25.8
26.3
26.4
31.4
22.4
21.4
28.3
34.7
24.0
23.1
26.5
38.3
28.5
40.3
28.9
29.8
22.7
26.7
44.5
44.8
42.9
44.7
55.8
43.3
56.6
58.4
58.6

Auta +
+ zám
D E N
doprava
45.2
33.4
36.0
33.4
33.4
33.9
34.1
39.0
30.0
29.0
36.0
42.3
31.6
30.7
34.1
46.0
36.1
47.9
36.5
37.4
30.3
34.3
52.2
52.4
50.5
52.3
63.5
51.0
64.2
66.0
66.2

STAVOS
r ZN
N O C
doprava
37.6
25.9
28.4
25.8
25.8
26.3
26.5
31.4
22.4
21.4
28.4
34.7
24.0
23.1
26.5
38.4
28.5
40.4
28.9
29.8
22.7
26.7
44.6
44.8
42.9
44.7
55.9
43.4
56.6
58.4
58.6

Limit

60/50

70/60
60/50
70/60

Hodnocení:
Navržený hygienický limit pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území
ve výši 60 / 50 dB v chrán ném venkovním prostoru staveb u nových objekt BD a RD bude
pro stávající stav v roce 2017 prokazateln nep ekro en v denní i v no ní dob .
Navržený hygienický limit pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území
s korekcí na starou hlukovou zát ž ve výši 70 / 60 dB v chrán ném venkovním prostoru
staveb u stávajících objekt RD bude pro stávající stav v roce 2017 prokazateln
nep ekro en v denní i v no ní dob .
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8.2

Výpo et hluku z automobilové dopravy na ulici Ob anská –
navýšení vlivem zám r

V následující kapitole jsou p edkládány ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vypo tené
v jednotlivých výpo tových bodech v denní a no ní dob ve výhledovém stavu po dokon ení
zám ru (pro hodnocení uvažováno v r. 2017) pro stávající objekty RD, jedná se pouze o výpo tové
body VB22 – VB26. Výpo ty jsou uvedeny ve t ech variantách:
- varianta pro rok 2000, = VAR 0
- varianta bez zám r STAVOS a zám r ZN = základ 2017 = VAR 1
- varianta v etn zám ru STAVOS ale bez zám r ZN = VAR 2
- varianta v etn obou zám r STAVOS a zám r ZN = VAR 3

8.3

Hodnocení hluku z dopravy – navýšení vlivem zám ru

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky výpo t hluku z dopravy po hodnocených
komunikacích pro denní a no ní dobu.
Tab 8: Výsledky modelace ve výpo tových bodech - DENNÍ DOBA
T A B U L K A
Výška
. NadTerén
223.0
233.0
243.0
253.0
263.0

B O D

VAR0
DEN
NOC
63.0
50.5
63.8
65.5
66.6

55.4
42.9
56.1
57.9
59.0

V Ý P O
T U
LAeq (dB)
VAR1
VAR2
DEN
NOC
DEN
NOC
63.4
50.9
64.1
65.9
66.2

55.8
43.3
56.6
58.3
58.6

63.4
50.9
64.1
66.0
66.2

55.8
43.3
56.6
58.4
58.6

VAR3
DEN
NOC
63.5
51.0
64.2
66.0
66.2

Limit
55.9 70/60
43.4 60/50
56.6
58.4 70/60
58.6

Z tabulky je patrné, že rozdíl v intenzitách se projeví pouze v n kterých bodech navýšením
o 0,1 dB. Stejný záv r m l i výpo et v jednotlivých výpo tových bodech u RD na ulici
Ob anská. Výsledný rozdíl je zcela minimální, jedná se o nehodnotitelnou zm nu.
P iznání korekce na starou hlukovou zát ž:
Pro ú ely možnosti p iznání korekce na starou hlukovou zát ž vycházíme z porovnání intenzit
a hlukových údaj na posuzované ulici Ob anská v meziletí 2000 – 2017.
Ze zadaných aktuálních intenzit dopravy a intenzit z roku 2000 byly yypo teny odpovídající emisní
charakteristiky posuzované ásti komunikace a výsledky byly porovnány.
V tabulce 8 jsou uvedeny výsledky výpo t ve výpo tových bodech VB22 – VB26, umíst ných
v CHVePS u stávajících objekt v ulici Ob anská. Výpo et je proveden s intenzitami dopravy
v roce 2000, pro rok 2017 bez obou zám r , pro rok 2017 se zám rem STAVOS a pro rok 2017
v etn obou zám r (STAVOS + zám r ZN). Výsledky výpo tu ve výpo tových bodech pro rok
2000 slouží k prokázání p ekro ení limitu 60/50 dB již v roce 2000, což je jednou z podmínek
p iznání korekce na starou hlukovou zát ž.
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Obr. 8: Hluková mapa – automobilová doprava na ulici Ob anská – hladiny ve výšce 3 m
nad terénem stávající rok 2017
DENNÍ DOBA
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Obr. 9: Hluková mapa – automobilová doprava na ulici Ob anská – hladiny ve výšce 3 m
nad terénem stávající rok 2017
- NO NÍ DOBA
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8.4 Doprava na pozemních komunikacích – ulice Ob anská - výhledová
situace pro rok 2030 – automobilová doprava
V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky výpo t hluku z dopravy na pozemních
komunikacích v etn tramvajové dopravy – ulice Ob anská - v jednotlivých výpo tových bodech
pro výhledový rok 2030 pro denní a no ní dobu a jejich srovnání s hygienickým limitem.
Tab. 9: Výsledky modelace pozemní dopravy po ulici Ob anská – automobilová doprava,
rok 2030 ve výpo tových bodech
T A B U L K A
Výška

B O D

T U

LAeq (dB)
Auta - základ

. NadTerén
1
9.0
23.0
29.0
33.0
43.0
53.0
63.0
73.0
83.0
93.0
103.0
113.0
123.0
133.0
143.0
153.0
163.0
173.0
183.0
189.0
193.0
199.0
203.0
209.0
213.0
219.0
223.0
233.0
243.0
253.0
263.0

V Ý P O

D E N
doprava
45.7
33.9
36.5
33.9
33.9
34.3
34.5
39.4
30.5
29.4
36.4
42.7
32.0
31.1
34.5
46.4
36.6
48.4
37.0
37.8
30.8
34.8
52.6
52.9
51.0
52.8
63.9
51.4
64.7
66.4
66.7

N O C
doprava
38.0
26.2
28.8
26.2
26.2
26.6
26.8
31.7
22.7
21.7
28.7
35.0
24.4
23.4
26.8
38.7
28.9
40.7
29.3
30.1
23.1
27.1
44.9
45.2
43.3
45.1
56.2
43.7
56.9
58.7
59.0

Auta + STAVOS
D E N
doprava
45.7
34.0
36.5
33.9
33.9
34.4
34.5
39.5
30.5
29.5
36.4
42.8
32.1
31.2
34.6
46.4
36.6
48.4
37.0
37.9
30.8
34.8
52.6
52.9
51.0
52.8
63.9
51.4
64.7
66.5
66.7

N O C
doprava
38.0
26.2
28.8
26.2
26.2
26.7
26.8
31.7
22.8
21.8
28.7
35.0
24.4
23.5
26.9
38.7
28.9
40.7
29.3
30.1
23.1
27.1
44.9
45.2
43.3
45.1
56.2
43.7
57.0
58.8
59.0

Auta +
+ zám
D E N
doprava
45.8
34.0
36.5
33.9
34.0
34.4
34.6
39.5
30.5
29.5
36.5
42.8
32.2
31.2
34.7
46.5
36.7
48.5
37.1
37.9
30.8
34.9
52.7
53.0
51.0
52.8
64.0
51.5
64.8
66.6
66.7

STAVOS
r ZN
N O C
doprava
38.0
26.3
28.8
26.2
26.2
26.7
26.9
31.8
22.8
21.8
28.8
35.1
24.4
23.5
26.9
38.8
28.9
40.7
29.3
30.2
23.1
27.1
45.0
45.2
43.3
45.1
56.3
43.8
57.0
58.8
59.0

Limit

60/50

70/60
60/50
70/60
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Hodnocení:
Navržený hygienický limit pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území
ve výši 60 / 50 dB v chrán ném venkovním prostoru staveb u nových objekt BD a RD bude
pro výhledový stav v roce 2030 prokazateln nep ekro en v denní i v no ní dob .
Navržený hygienický limit pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území
s korekcí na starou hlukovou zát ž ve výši 70 / 60 dB v chrán ném venkovním prostoru
staveb u stávajících objekt RD bude pro výhledový stav v roce 2030 prokazateln
nep ekro en v denní i v no ní dob .
Obr. 10: Hluková mapa – automobilová doprava na pozemních komunikacích – ulice
Ob anská – hladiny ve výšce 3 m nad terénem, výhledový rok 2030
- DENNÍ DOBA
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Obr. 11: Hluková mapa – automobilová doprava na pozemních komunikacích – ulice
Ob anská – hladiny ve výšce 3 m nad terénem, výhledový rok 2030
- NO NÍ DOBA
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8.5 Doprava na pozemních komunikacích – ulice Ob anská - stávající
situace rok 2017 – tramvajová doprava
V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky výpo t hluku z dopravy na pozemních
komunikacích pro tramvajovou dopravu – ulice Ob anská - v jednotlivých výpo tových bodech pro
rok 2000 a pro 2017 pro denní a no ní dobu a jejich srovnání s hygienickým limitem, v etn
podklad pro p iznání korekce na starou hlukovou zát ž.
Tab. 10: Výsledky modelace pozemní dopravy po ulici Ob anská – tramvajová doprava, rok
2000 a rok 2017 ve výpo tových bodech
T A B U L K A
Výška

. NadTerén
1
9.0
23.0
29.0
33.0
43.0
53.0
63.0
73.0
83.0
93.0
103.0
113.0
123.0
133.0
143.0
153.0
163.0
173.0
183.0
189.0
193.0
199.0
203.0
209.0
213.0
219.0
223.0
233.0
243.0
253.0
263.0

B O D

Tramvaj 2000
D E N
N O C
doprava doprava
42.4
35.4
30.6
23.6
33.0
26.1
30.7
23.8
30.7
23.8
31.1
24.1
31.2
24.3
36.0
29.1
27.1
20.2
26.1
19.2
33.0
26.1
39.3
32.4
28.7
21.8
27.8
20.9
31.3
24.4
43.1
36.2
33.2
26.3
45.0
38.1
33.5
26.6
34.4
27.5
27.5
20.6
31.5
24.6
49.3
42.4
49.7
42.7
47.7
40.8
49.5
42.5
61.0
54.1
48.1
41.2
60.8
53.9
62.2
55.3
62.8
55.8

V Ý P O

T U

LAeq (dB)
Tramvaj 2017
D E N
N O C
doprava
doprava
42.0
35.2
30.2
23.4
32.7
25.9
30.3
23.5
30.4
23.6
30.7
23.9
30.9
24.1
35.7
28.9
26.8
20.0
25.7
19.0
32.7
25.9
39.0
32.2
28.4
21.6
27.5
20.7
30.9
24.1
42.8
36.0
32.9
26.1
44.7
37.9
33.2
26.4
34.1
27.3
27.2
20.4
31.2
24.4
49.0
42.2
49.3
42.5
47.4
40.6
49.1
42.3
60.7
53.9
47.8
41.0
60.5
53.7
61.9
55.1
62.4
55.6

Tramvaj 2030
D E N
N O C
doprava doprava
42.0
35.2
30.2
23.4
32.7
25.9
30.3
23.5
30.4
23.6
30.7
23.9
30.9
24.1
35.7
28.9
26.8
20.0
25.7
19.0
32.7
25.9
39.0
32.2
28.4
21.6
27.5
20.7
30.9
24.1
42.8
36.0
32.9
26.1
44.7
37.9
33.2
26.4
34.1
27.3
27.2
20.4
31.2
24.4
49.0
42.2
49.3
42.5
47.4
40.6
49.1
42.3
60.7
53.9
47.8
41.0
60.5
53.7
61.9
55.1
62.4
55.6

Limit

55/45

70/60
55/45
70/60
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Hodnocení:
Navržený hygienický limit pro hluk z tramvajové dopravy, která je sou ástí pozemních
komunikací ve výši 55 / 45 dB v chrán ném venkovním prostoru staveb u nových objekt
BD a RD bude pro stávající stav v roce 2017 i výhledový stav v roce 2030 prokazateln
nep ekro en v denní i v no ní dob .
Navržený hygienický limit pro hluk z tramvajové dopravy, která je sou ástí pozemních
komunikací, s korekcí na starou hlukovou zát ž ve výši 70 / 60 dB v chrán ném venkovním
prostoru staveb u stávajících objekt RD bude pro stávající stav v roce 2017 i výhledový rok
2030 prokazateln nep ekro en v denní i v no ní dob .
Obr. 12: Hluková mapa – tramvajová doprava na pozemních komunikacích – ulice Ob anská
– hladiny ve výšce 3 m nad terénem, stávající rok 2017 i 2030
- DENNÍ DOBA
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Obr. 13: Hluková mapa – tramvajová doprava na pozemních komunikacích – ulice Ob anská
– hladiny ve výšce 3 m nad terénem, stávající rok 2017 i 2030
- NO NÍ DOBA
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8.6 Doprava na dráze – stávající situace rok 2017
V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky výpo t hluku z dopravy na dráze – tra . 250
a . 260 - v jednotlivých výpo tových bodech pro rok 2017 pro denní a no ní dobu a jejich
srovnání s hygienickým limitem.
Tab. 11: Výsledky modelace pozemní dopravy na dráze pro rok 2017 ve výpo tových
bodech
T A B U L K A
Výška

B O D

. NadTerén Abs.Nmv
1
2345678910111213141516171818191920202121222324-

9.0
6.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.0
3.0
3.0

9.0
9.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.1
3.0
3.0
3.0
3.4
3.0
3.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.8
9.8
3.0
9.0
7.0
7.0
7.0

V Ý P O

Sou adnice
1003.5;
996.5;
960.4;
923.4;
877.2;
848.5;
862.3;
882.8;
871.8;
886.8;
897.7;
922.0;
913.5;
926.1;
938.0;
959.2;
965.6;
990.3;
990.3;
985.6;
985.6;
1003.1;
1003.1;
1011.3;
1011.3;
1057.5;
1041.2;
1047.9;

671.2
654.8
630.4
612.1
581.3
549.9
480.5
480.9
550.7
552.6
483.4
504.1
566.7
575.2
489.1
591.9
510.2
538.9
538.9
613.6
613.6
526.7
526.7
542.8
542.8
465.2
466.8
414.1

T U
LAeq (dB)
D E N
N O C
doprava
doprava
51.9
50.7
42.7
38.8
41.7
46.0
44.3
44.0
47.7
42.2
43.9
43.0
44.5
41.8
44.6
41.4
44.6
43.7
48.4
46.4
49.0
47.2
48.5
47.3
48.2
48.9
46.1
48.0

47.8
46.6
38.3
34.8
37.7
42.0
40.4
40.1
43.8
38.2
39.8
39.0
40.6
37.7
40.5
37.3
40.5
39.8
44.4
42.4
45.1
43.1
44.5
43.1
44.0
44.7
42.1
44.0

Limit

Hodnocení

-

nehodnoceno

55/50

prokazateln
nep ekro en

55/50
55/50
55/50

prokazateln
nep ekro en

Hodnocení:
Navržený hygienický limit pro hluk z dopravy na dráze ve výši 55 / 50 dB bude v chrán ném
venkovním prostoru staveb pro stávající stav prokazateln nep ekro en v denní i v no ní
dob .
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Obr. 14: Hluková mapa - doprava na dráze – hladiny ve výšce 3 m nad terénem 2017
- DENNÍ DOBA
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Obr. 15: Hluková mapa - doprava na dráze – hladiny ve výšce 3 m nad terénem 2017
- NO NÍ DOBA
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8.7 Doprava na dráze – výhledová situace pro rok 2027
V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky výpo t hluku z dopravy na dráze – tra . 250
a . 260 - v jednotlivých výpo tových bodech pro výhledový stav pro denní a no ní dobu a jejich
srovnání s hygienickým limitem.
Tab. 12: Výsledky modelace pozemní dopravy na dráze pro výhled ve výpo tových bodech
T A B U L K A
Výška

B O D

. NadTerén Abs.Nmv

V Ý P O

Sou adnice

T U
LAeq (dB)
D E N
N O C
doprava
doprava

1

9.0

9.0

1003.5;

671.2

54.6

51.4

2-

6.0

9.0

996.5;

654.8

53.4

50.1

345678910111213141516171818191920202121222324-

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.0
3.0
3.0

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.1
3.0
3.0
3.0
3.4
3.0
3.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.8
9.8
3.0
9.0
7.0
7.0
7.0

960.4;
923.4;
877.2;
848.5;
862.3;
882.8;
871.8;
886.8;
897.7;
922.0;
913.5;
926.1;
938.0;
959.2;
965.6;
990.3;
990.3;
985.6;
985.6;
1003.1;
1003.1;
1011.3;
1011.3;
1057.5;
1041.2;
1047.9;

630.4
612.1
581.3
549.9
480.5
480.9
550.7
552.6
483.4
504.1
566.7
575.2
489.1
591.9
510.2
538.9
538.9
613.6
613.6
526.7
526.7
542.8
542.8
465.2
466.8
414.1

45.5
41.7
44.6
48.8
47.2
46.9
50.5
45.0
46.8
45.8
47.4
44.5
47.5
44.0
47.5
46.5
51.2
49.2
51.8
50.2
51.5
50.1
51.1
51.8
48.8
51.0

42.2
38.5
41.4
45.5
44.0
43.5
47.2
41.8
43.6
42.5
44.0
41.2
44.3
40.7
44.3
43.2
47.9
45.8
48.5 *
47.0
48.4 *
46.9
47.9
48.6
45.5
47.9

Limit

-

Hodnocení
nehodnoceno
v no ní dob
v nejistot
výpo tu

55/50
nep ekro en

55/50
55/50
55/50

prokazateln
nep ekro en

Hodnocení:
Navržený hygienický limit pro hluk z dopravy na dráze ve výši 55 / 50 dB bude v chrán ném
venkovním prostoru staveb pro výhledový stav nep ekro en v denní i v no ní dob .
P ekro ení limitu o 0,1 dB bylo výpo tov dosaženo pouze v bod 2 p ed severní fasádou
bytového domu na úrovni 9 m nad terénem. Sou asn však výsledné hodnoty pro
výpo tové body 19 a 20 leží v pásmu nejistoty výpo tu.
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Komentá :
Výhledová situace pro dopravu na dráze byla vypo tena na základ podklad poskytnutých
SŽDC. asový údaj pro výhledovou situaci není uveden - údaj dle informací vychází
z maximální kapacity posuzovaných tratí. Výhledový rok je dle informací uvažován 2027.
Všechny výsledné hodnoty pro výhled mimo severní fasádu bytového domu jsou pod hygienickým
limitem, avšak na úrovni vyšších pater se pro výhledovou situaci nachází v pásmu nejistoty
výpo tu. Výpo tové body jsou však sou asn min 300 m od posuzované železni ní trat a model
je uvažován s odrazivým povrchem – výsledky jsou tak posunuty na stranu bezpe nou.
Z uvedených údaj vyplývá, že výsledné hodnoty lze o ekávat nižší, než výpo tové a maximálních
hodnot hluku z dopravy nemusí být ve výhledové dob v bec dosaženo. Dostate nou rezervu
rovn ž dokládá i m ení hluku v roce 2015, kdy v referen ním bod 1 ve výšce 9 m nad
terénem byla nam ena výsledná hodnota kompletní dopravy silni ní + tramvajové
a dopravy na dráze 46,3 dB!
Sou asn porovnání nam ených a vypo tených hodnot v m icím míst prokazuje rezervu
výpo tu na stranu bezpe nou – tj. vypo tené hodnoty jsou vyšší než nam ené – viz bod 8.11. na
str. 43.
Na základ výše uvedených údaj považujeme za nadbyte ný návrh protihlukových
opat ení u posuzovaných objekt RD a BD.
Obr. 16: Hluková mapa - doprava na dráze – hladiny ve výšce 3 m nad terénem výhled
- DENNÍ DOBA
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Obr. 17: Hluková mapa - doprava na dráze – hladiny ve výšce 3 m nad terénem výhled
- NO NÍ DOBA
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8.8 Doprava na pozemních komunikacích - obytný komplex - stávající
situace rok 2017
V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky výpo t hluku z dopravy na komunikacích
navržených pro obsluhu obytného komplexu - v jednotlivých výpo tových bodech pro stávající stav
pro denní a no ní dobu a jejich srovnání s hygienickým limitem.
Tab. 13: Výsledky modelace pozemní dopravy na pozemních komunikacích – obytný
komplex pro stávající rok 2017 ve výpo tových bodech
T A B U L K A
Výška

B O D

. NadTerén Abs.Nmv
1
22345678910111213141516171818191920202121222324-

9.0
3.0
9.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.0
3.0
3.0

9.0
9.0
9.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.1
3.0
3.0
3.0
3.4
3.0
3.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.8
9.8
3.0
9.0
7.0
7.0
7.0

V Ý P O

Sou adnice
1003.5;
996.5;
996.5;
960.4;
923.4;
877.2;
848.5;
862.3;
882.8;
871.8;
886.8;
897.7;
922.0;
913.5;
926.1;
938.0;
959.2;
965.6;
990.3;
990.3;
985.6;
985.6;
1003.1;
1003.1;
1011.3;
1011.3;
1057.5;
1041.2;
1047.9;

671.2
654.8
654.8
630.4
612.1
581.3
549.9
480.5
480.9
550.7
552.6
483.4
504.1
566.7
575.2
489.1
591.9
510.2
538.9
538.9
613.6
613.6
526.7
526.7
542.8
542.8
465.2
466.8
414.1

T U
LAeq (dB)
D E N
N O C
doprava
doprava
28.2
23.9
24.2
39.8
35.3
41.3
38.2
38.9
36.8
36.5
41.1
41.2
38.5
39.4
35.5
41.5
42.5
42.5
39.7
39.6
37.3
37.2
44.0
44.0
38.1
38.1
29.9
35.3
20.9

19.3
15.1
15.3
30.6
25.6
27.2
10.4
11.1
9.4
9.9
30.8
30.9
28.3
29.0
25.7
31.3
32.8
33.1
30.5
30.4
27.8
27.6
35.8
35.8
29.9
29.9
21.4
26.7
12.3

Limit

Hodnocení

-

nehodnoceno

55/45

prokazateln
nep ekro en

55/45
55/45
55/45

prokazateln
nep ekro en

Hodnocení:
Navržený hygienický limit pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích obytného
komplexu ve výši 55 / 45 dB bude v chrán ném venkovním prostoru staveb pro stávající
stav v roce 2017nep ekro en v denní i v no ní dob .
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Obr. 18: Hluková mapa – doprava obytného komplexu – hladiny ve výšce 3 m nad terénem
stávající rok 2017
- DENNÍ DOBA
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Obr. 19: Hluková mapa – doprava obytného komplexu – hladiny ve výšce 3 m nad terénem
stávající rok 2017
- NO NÍ DOBA
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8.9 Doprava na pozemních komunikacích - obytný komplex - výhledová
situace rok 2030
V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky výpo t hluku z dopravy na komunikacích
navržených pro obsluhu obytného komplexu - v jednotlivých výpo tových bodech pro stávající stav
pro denní a no ní dobu a jejich srovnání s hygienickým limitem.
Tab. 14: Výsledky modelace pozemní dopravy na pozemních komunikacích – obytný
komplex pro výhledový rok 2030 ve výpo tových bodech
T A B U L K A
Výška

B O D

. NadTerén Abs.Nmv
1
22345678910111213141516171818191920202121222324-

9.0
3.0
9.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.0
3.0
3.0

9.0
9.0
9.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.1
3.0
3.0
3.0
3.4
3.0
3.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.8
9.8
3.0
9.0
7.0
7.0
7.0

V Ý P O

Sou adnice
1003.5;
996.5;
996.5;
960.4;
923.4;
877.2;
848.5;
862.3;
882.8;
871.8;
886.8;
897.7;
922.0;
913.5;
926.1;
938.0;
959.2;
965.6;
990.3;
990.3;
985.6;
985.6;
1003.1;
1003.1;
1011.3;
1011.3;
1057.5;
1041.2;
1047.9;

671.2
654.8
654.8
630.4
612.1
581.3
549.9
480.5
480.9
550.7
552.6
483.4
504.1
566.7
575.2
489.1
591.9
510.2
538.9
538.9
613.6
613.6
526.7
526.7
542.8
542.8
465.2
466.8
414.1

T U
LAeq (dB)
D E N
N O C
doprava
doprava
28.8
23.8
24.2
39.9
36.4
42.2
39.0
39.7
37.6
37.3
42.2
42.3
39.6
40.5
36.6
42.6
43.5
43.6
40.7
40.6
38.1
38.0
44.9
44.9
39.1
39.1
30.9
36.4
22.0

19.8
14.9
15.2
30.5
25.6
27.2
10.7
11.4
9.5
10.0
30.8
30.9
28.3
29.0
25.7
31.5
32.8
33.6
30.8
30.7
27.7
27.6
36.7
36.7
31.0
31.0
22.7
27.7
13.5

Limit

Hodnocení

-

nehodnoceno

55/45

prokazateln
nep ekro en

55/45
55/45
55/45

prokazateln
nep ekro en

Hodnocení:
Navržený hygienický limit pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích obytného
komplexu ve výši 55 / 45 dB bude v chrán ném venkovním prostoru staveb pro výhledový
stav v roce 2030 nep ekro en v denní i v no ní dob .
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Obr. 20: Hluková mapa – doprava obytného komplexu – hladiny ve výšce 3 m nad terénem
výhledový rok 2030
- DENNÍ DOBA
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Obr. 21: Hluková mapa – doprava obytného komplexu – hladiny ve výšce 3 m nad terénem
výhledový rok 2030
- NO NÍ DOBA
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8.10

Stacionární zdroje hluku - obytný komplex

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky výpo t hluku stacionárních zdroj obytného
komplexu - v jednotlivých výpo tových bodech pro stávající stav shodný pro denní i no ní dobu
a jejich srovnání s hygienickým limitem. Rozdílný chod stacionárních zdroj v denní a no ní dob
se nep edpokládá.
Tab. 15: Výsledky modelace stacionárních zdroj – obytný komplex pro stávající rok 2017
ve výpo tových bodech
T A B U L K A
Výška

B O D

. NadTerén Abs.Nmv
1
22345678910111213141516171818191920202121222324-

9.0
3.0
9.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.0
3.0
3.0

9.0
9.0
9.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.1
3.0
3.0
3.0
3.4
3.0
3.0
3.0
9.0
3.0
9.0
3.8
9.8
3.0
9.0
7.0
7.0
7.0

V Ý P O

Sou adnice
1003.5;
996.5;
996.5;
960.4;
923.4;
877.2;
848.5;
862.3;
882.8;
871.8;
886.8;
897.7;
922.0;
913.5;
926.1;
938.0;
959.2;
965.6;
990.3;
990.3;
985.6;
985.6;
1003.1;
1003.1;
1011.3;
1011.3;
1057.5;
1041.2;
1047.9;

671.2
654.8
654.8
630.4
612.1
581.3
549.9
480.5
480.9
550.7
552.6
483.4
504.1
566.7
575.2
489.1
591.9
510.2
538.9
538.9
613.6
613.6
526.7
526.7
542.8
542.8
465.2
466.8
414.1

T U
LAeq (dB)
D E N
N O C
doprava
doprava
11.3
1.0
7.7
8.5
0.0
5.2
0.0
0.0
0.0
0.0
3.3
2.0
0.0
0.0
6.2
12.8
8.1
1.5
0.9
4.8
3.7
11.2
0.0
1.3
0.0
3.3
0.5
10.6
0.0

11.3
1.0
7.7
8.5
0.0
5.2
0.0
0.0
0.0
0.0
3.3
2.0
0.0
0.0
6.2
12.8
8.1
1.5
0.9
4.8
3.7
11.2
0.0
1.3
0.0
3.3
0.5
10.6
0.0

Limit

Hodnocení

-

nehodnoceno

50/40

prokazateln
nep ekro en

50/40
50/40
50/40

prokazateln
nep ekro en

Hodnocení:
Navržený hygienický limit pro hluk stacionárních zdroj obytného komplexu ve výši 50 /
40 dB bude v chrán ném venkovním prostoru staveb prokazateln nep ekro en v denní
i v no ní dob .
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8.11 Porovnání výpo t a nam ených hodnot
Výpo tový bod VB1 byl zvolen jako referen ní v míst , kde bylo provedeno kontrolní m ení hluku
stávajícího stavu v dané lokalit . Výsledky m ení jsou uvedeny v Protokolu o m ení hluku
. 16/15 vypracovaném firmou Akusting., spol. s r. o. ze dne 10. b ezna 2015. M ení prob hlo
v lednu 2015 po celou no ní dobu a 2 hodiny v denní dob .
Pro porovnání budeme uvažovat sou et vlivu silni ní a železni ní dopravy v denní a no ní dobu –
pro hodnocení byl použit základní hlukový model bez objekt obytného komplexu, které by m ly
stínící charakter, nebo p ípadn p sobily odraz hluku. Modelovány jsou tak pouze stávající
objekty.
Tab. 16: Porovnání vypo tených a nam ených hodnot
Porovnání vypo tených a nam
Bod
Doba
Doprava
.
auta
1
denní
45.2
1
no ní
37.6

ených hodnot
Doprava
tramvaj
42.0
35.2

LAeq (dB)
Doprava
Doprava
železnice
sou et
51.9
53.1
47.8
48.4

M

ení
51.1
46.3

Rozdíl
- 2.0
- 2.1

Zjišt ný rozdíl v rozmezí (2,1 – 2,0) dB lze uvažovat v pásmu nejistoty výpo tu i m ení.
Vypo tené hodnoty tak dokládají reálnost hlukového modelu.
Výpo tové hodnoty jsou o cca 2 dB vyšší než nam ené – výsledné hodnoty tak zajiš ují
nep ekro ení hygienického limitu.

9 Posouzení hluku v CHVePS – návrh opat ení
Jak z výše uvedených výsledk modelace dopravy vyplývá, v míst budoucího chrán ného
venkovního prostoru staveb nov navrhovaných obytných objekt RD a BD lze o ekávat jak za
stávající situace, tak ve výhledovém stavu nep ekro ení hygienických limit hluku pro hluk
z dopravy na pozemních komunikacích i na dráhách.
V p ípad , že by s ohledem na výhledovou situaci na dráze byla požadována akustická opat ení,
bylo by nutné vy ešit v trání obytných místností jiným zp sobem než otev enými okny.
V trání dot ených místnosti by bylo možné variantn ešit bu nuceným v tráním pomocí VZT
jednotky pro každý byt, nebo instalací v tracích komponent p ímo do každé zasažené místnosti.
Dle technických možností stavby je možné vybavit okna automatickými v tracími št rbinami
(Gecco4, VentoTherm apod.) pop ípad instalovat automatickou v trací st novou št rbinu (Bristec
ETH apod.).
P i zajišt ní v trání obytných prostor jiným zp sobem než otevíráním oken, není prostor p ed
fasádou považován za chrán ný venkovní prostor – nejedná se o prostor významný z hlediska
pronikání hluku zven í do CHVnPS.
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10 Záv re né hodnocení
P edkládaná studie hodnotí zám r výstavby bytové zástavby „Zelené náb eží“ v Brn Malom icích na pozemku ohrani eném ulicemi Parkovou a Kusákovou a ekou Svitavou.
Hodnocená lokalita je ovlivn na dopravním hlukem silni ní a tramvajové dopravy po silnici II/374
vedené ulicí Ob anskou a dále dopravním hlukem souvisejícím s provozem železni ní dopravy
na tratích . 250 a . 260. Dalším zdrojem hluku po dostavb obytného komplexu bude dopravní
hluk rezident a stacionární zdroje hluku související s obytným komplexem.
Pro jednotlivé zdroje hluku byl vytvo en hlukový model, který prezentuje jednak stávající stav p ed
fasádami navrhovaných bytových a rodinných dom , jednak je vypo ten výhledový stav pro rok
2030 pro automobilovou dopravu a pro rok 2027 pro železni ní dopravu.
• Výsledky výpo t silni ní dopravy po silnici II/374 - ulici Ob anské prokázaly p edpoklad
nep ekro ení hygienických limit hluku ve výši 60/50 dB pro chrán ný venkovní prostor
staveb pro denní/no ní dobu jak pro stávající rok 2017 tak pro výhledový rok 2030.
• Výsledky výpo t tramvajové dopravy po silnici II/374 - ulici Ob anské prokázaly p edpoklad
nep ekro ení hygienických limit hluku ve výši 55/45 dB pro chrán ný venkovní prostor
staveb pro denní/no ní dobu jak pro stávající rok 2017 tak pro výhledový rok 2030.
• Výsledky výpo t železni ní dopravy na tratích . 250 a . 260 rovn ž prokázaly p edpoklad
nep ekro ení hygienických limit hluku ve výši 55/50 dB pro chrán ný venkovní prostor
staveb pro denní/no ní dobu jak pro stávající rok 2017, ve výhledovém stavu se výsledné
hodnoty blíží hygienickému limitu, v jednom bod bylo stanoveno výpo tem p ekro ení ve
výši 0,1 dB.
• Výsledky výpo t silni ní dopravy v obytném komplexu prokázaly p edpoklad nep ekro ení
hygienických limit hluku ve výši 55/45 dB pro chrán ný venkovní prostor staveb pro
denní/no ní dobu jak pro stávající rok 2017 tak pro výhledový rok 2030.
• Výsledky výpo t
stacionárních zdroj
v obytném komplexu prokázaly p edpoklad
nep ekro ení hygienických limit hluku ve výši 50/40 dB pro chrán ný venkovní prostor
staveb pro denní/no ní dobu pro stávající rok 2017.
Na základ výsledk výpo t podložených m ením hluku stávajícího stavu v hodnocené
lokalit lze konstatovat, že pro navrhovaný bytový komplex „Zelené náb eží“ lze
p edpokládat nep ekro ení hygienického limitu pro chrán ný venkovní prostor staveb.
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Použité zkratky a termíny
EIA… Environmental Impact Assessment (Hodnocení vlivu na životní prostředí)
IARC … International Agency for Research of Cancer (Mezinárodní agentura pro výzkum
rakoviny)
karcinogenní … vyvolávající vznik zhoubných nádorů
kardiovaskulární … týkající se srdečně oběhového ústrojí
leukémie … nádorová onemocnění vycházející z krvetvorné tkáně a z lymfatických uzlin.
Vyznačují se mimořádným rozmnožením změněných a funkčně bezcenných bílých krvinek
v krevním oběhu. Důsledkem je krvácivost a selhávání imunitní obrany proti infekcím
NIOSH … National Institute for Occupational Safety and Health (Státní ústav pro bezpečnost
a zdraví při práci v USA)
noxa … škodlivina
NPK-P … nejvyšší přípustná koncentrace škodliviny v pracovním ovzduší. Je to „taková
koncentrace chemické látky, které nesmí být zaměstnanec v žádném úseku směny
vystaven. Při hodnocení pracovního ovzduší lze porovnávat s nejvyšší přípustnou
koncentrací dané chemické látky časově vážený průměr koncentrací této látky měřené po
dobu nejvýše 15 minut.“ (Nař. vl. 361/2007, § 9)
OSHA … Occupational Safety and Health Administration (Správa bezpečnosti a ochrany
zdraví na pracovištích v USA)
PEL … přípustný expoziční limit je „celosměnový vážený průměr koncentrací plynů, par
nebo aerosolů v ovzduší, jemuž mohou být podle současného stavu znalostí vystaveni
zaměstnanci při osmihodinové pracovní době, aniž by u nich došlo i při celoživotní pracovní
expozici k poškození zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti.“ (Nař. vl.
361/2007, § 9).
ppm … pars per milion, miliontý díl celku; může se týkat počtu částic nebo objemu nebo
hmotnosti
REL … recommended exposure limit (doporučený expoziční limit) dle NIOSH je to
doporučená TWA koncentrace až do 10hodinové pracovní doby v průběhu 40hodinového
pracovního týdne.
respirační … týkající se dýchacího ústrojí
Risk Assessment …hodnocení rizika (speciálními postupy)
TWA … Time Weghted Average, časově vážený průměr
US EPA … United States Environmental Protection Agency (Americký úřad pro ochranu
životního prostředí)
WHO … World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)
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AD ČÁST D I 1 VLIVY NA OBYVATELSTVO
1.1 Zdravotní vlivy
Předmět hodnocení
Předmětem tohoto hodnocení vlivů na veřejné zdraví je záměr vybudování obytného
komplexu 2 bytových domů (A1 a A2, 117 bytových jednotek) a 66 řadových rodinných
domků včetně vybudování 294 parkovacích stání v údolí řeky Svitavy v Brně –Maloměřicích,
na dosud nezastavěném území mezi řekou Svitavou a ulicemi Kusákovou a Parkovou. V
nově navrhovaném obytném souboru bude bydlet 484 obyvatel, občanská vybavenost
většího rozsahu a nadmístního významu se nepředpokládá. Nové vnitřní komunikace
bytového komplexu budou napojeny na ulici Obřanskou.
Předpokládaný termín zahájení je v průběhu roku 2018, dokončení v roce 2025.
Záměr je řešen v jedné variantě.

1.1.1 Metodický postup
Elaborát je zpracován ve smyslu Zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí, příloha č. 4. Metodou je riziková analýza (Risk Assessment), založená na
postupech vypracovaných a neustále dále rozvíjených americkým Úřadem pro ochranu
životního prostředí (US EPA). Z nich vycházejí i směrnice Ministerstva životního prostředí
ČR.
Hodnocení rizika (Risk Assessment) je odborná činnost zaměřená na zjištění povahy a
pravděpodobnosti možných nepříznivých účinků, které mohou postihnout člověka a životní
prostředí jako důsledek expozice chemickým nebo jiným škodlivinám. V této kapitole bude
posuzován potenciální vliv na lidské zdraví (Health Impact Assessment)..
Metodický postup konvenčního hodnocení rizika sestává ze čtyř navazujících kroků:
a) Identifikace nebezpečnosti (Hazard Identification)
b) Určení vztahu dávka - odpověď (Dose - response Assessment)
c) Hodnocení expozice
d) Charakteristika rizika
K tomuto metodickému přehledu je třeba doplnit, že stanovení rizika popsaným postupem je
nezbytné tam, kde pro danou látku v příslušné složce životního prostředí (ovzduší, vodě
apod.) není stanoven limit resp. tam, kde tento limit je překročen. Limity jsou většinou
vypracovány tak, aby s dostatečnou rezervou zaručovaly zdravotní nezávadnost resp.
společensky přijatelnou míru rizika, a jsou-li dodrženy, daná situace z hlediska ochrany
zdraví po právní stránce vyhovuje. U některých škodlivin jsou ovšem v odborné literatuře
udávány nepříznivé účinky i při úrovních podlimitních. Z běžných nox se to týká především
suspendovaných látek v ovzduší (prašnosti) a hluku. V těchto případech může být v rámci
EIA vhodné na tyto skutečnosti poukázat. Pokud ale u dané škodliviny nemáme dost
přesvědčivé údaje tohoto druhu, pak při dodržených limitech výpočet rizika popsanou
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metodou Risk Assessment obvykle neprovádíme.

1.1.2 Identifikace zdravotně významných vlivů
Zdrojem nepříznivých vlivů na obyvatelstvo je v posuzovaném území především
automobilová doprava. Hlavními faktory automobilové dopravy, potenciálně ohrožujícími
zdraví, jsou 1) znečišťování ovzduší, 2) hluk, 3) úrazy, 4) psychické vlivy. Další faktory (vliv
na vodu a půdu aj.) jsou z hlediska ovlivnění zdraví obyvatelstva zanedbatelné.
Nepředpokládají se ani nepříznivé vlivy vibrací ani účinky různých typů elektromagnetického
záření.

1.1.3 Znečišťování ovzduší
Při hodnocení nepříznivých vlivů záměru na kvalitu ovzduší vycházíme z rozptylové studie
(EnviDoc, Ing. P, Cetl, Brno, leden 2017), která hodnotí v dotčeném území imisní
koncentrace oxidu dusičitého, suspendovaných látek v ovzduší (PM10), benzenu a
benz/a/pyenu. Hodnocenými zdroji jsou a) záměrem vyvolaná doprava (včetně parkovišť), b)
emise z odvětrávání garážových stání. Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná
síť výpočtových bodů o rozměrech 1800 x 1600 m s krokem 50 m. Pro popis imisní zátěže
v prostoru nejbližších bytových objektů byl proveden výpočet pro 4 referenční body (tabulka
1). Poloha jednotlivých referenčních bodů je znázorněna rozptylové studii. O údaje
vypočtené pro tyto body se v následujícím hodnocení budeme především opírat, neboť
charakterizují nejhorší možné znečištění ovzduší v okolním obytném prostředí.
Tabulka 1: Vybrané referenční body v nejvíce exponovaném obytném území
Ref. bod č.

Umístění

1

Navrhovaný BD

2

č.p. 756

3

č.p. 468

4

č.p. 63

Místní pozadí bylo hodnoceno podle rozptylové studie Města Brna zpracované Mgr. Buckem
a podle údajů o průměrné emisní zátěži za aktuální pětiletí poskytovaných ČHMÚ.

Oxid dusičitý
Oxid dusičitý (NO2) patří k nejvýznamnějším a nejvíce sledovaným škodlivinám výfukových
plynů. Ve spalovacích motorech je uvolňován oxid dusnatý (NO), který se vzdušným
kyslíkem postupně oxiduje na NO2. Směs těchto dvou plynů je označována souborným
názvem oxidy dusíku (NOx). Je nejen součástí výfukových plynů, ale i emisí z každého
spalování. Její škodlivější součástí je NO2, plyn palčivého, dusivého zápachu. Čichově
začíná být patrný od koncentrací 200 - 400 µg.m-3.
Oxidy dusíku patří do skupiny fotochemických oxidantů spolu s ozonem (O3), peroxyacylnitráty
(PAN) a četnými dalšími sloučeninami, syntetizovanými ve znečištěném ovzduší za účasti
-3
slunečního záření ("letní smog"). Již při koncentracích fotochemického smogu kolem 200 µg.m
dochází u lidí ke dráždění očí. Zvláště vnímavé k dráždivým účinkům fotochemických oxidantů
jsou děti; u nich bylo prokázáno dráždění horních cest dýchacích a spojivek již při překročení
-3
úrovně 100 µg.m .
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Účinky vyšších koncentrací NO2 na lidský organismus jsou jednak chronické, jednak akutní.
Při dlouhodobém vdechování zvyšují výskyt nemocí dolních dýchacích cest a jejich projevů.
Akutní účinky se projeví u vysokých dávek již po krátké expozici nepříznivým ovlivněním
dýchacích funkcí.
Vyhodnocení vztahu dávka – odpověď
Pokusná vyšetření účinků oxidu dusičitého opakovaně ukázala, že zdraví lidé nejsou při
-3
krátkodobém (dvouhodinovém) vdechování dotčeni koncentrací pod 1 ppm (1880 µg.m ).
-3
Při koncentracích 3000 - 9000 µg.m nastupují změny plicních funkcí (vzestup dýchacího
odporu) u zdravých osob po 10 - 15 minutách. U lidí trpících zánětem průdušek se dýchací
-3
funkce zhoršují při 3000 µg.m již po 5 minutách. Nejcitlivější jsou astmatici, u nichž byly
laboratorně zjistitelné změny dýchacích funkcí na dvou výzkumných pracovištích shodně
-3
nalezeny po 30 – 110 minutových expozicích koncentracím 560 µg.m . Jiné laboratoře však
účinek tak nízkých koncentrací u astmatiků nepotvrdily. U zdravých osob byly při delší
expozici některé reakce dýchacích funkcí zjištěny při koncentracích nad 2000 µg.m-3.
Limit pro NO2 činí podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. pro průměrnou roční
koncentraci 40 µg.m-3 a pro hodinový průměr 200 µg.m-3 s tím, že nesmí být překročen více
než 18 x za kalendářní rok. Zmíněné limity 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 jsou shodné
s doporučením WHO.
Chronické účinky oxidu dusičitého nelze zcela spolehlivě posoudit metodou Risk
Assessment. Americký úřad US EPA (US Environmental Protection Agency), který patří
k celosvětově nejkompetentnějším institucím, zpracovávajícím metodiku Risk Assessment
pro jednotlivé chemické škodliviny, nevydal pro NO2 výpočtové koeficienty, neboť pro to
zatím neexistují zcela validní vědecké podklady. V existujících epidemiologických studiích
není možno dostatečně odlišit vliv oxidů dusíku od ostatních škodlivin přítomných
v městském ovzduší.
Bylo by možné orientační hodnocení průměrných ročních imisních koncentrací NO2 podle
některých epidemiologických studií, zde ale nebude potřebné, protože roční průměry jsou
spolehlivě podlimitní (viz níže).
Vyhodnocení expozice
Příspěvky záměru k imisním koncentracím oxidu dusičitého (průměrné roční a maximální
hodinové) v jednotlivých referenčních bodech uvádíme dle výstupů rozptylové studie
v tabulce 2, kde připojujeme i údaje o imisním pozadí a pro srovnání i platné limity (Zákon č.
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší)..
Tabulka 2: Imisní koncentrace oxidu dusičitého (µg.m-3)ve vybraných referenčních
bodech
Referenční bod
1
2
3
4
Pozadí

NO2 rok
0,058
0,018
0,052
0,056
24,00

NO2 1 hod.
0,2
0,2
0,3
0,4
110,0

Limit

40

200
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Charakteristika rizika
Z tabulky 2 je naprosto zřejmé že u ročních průměrů NO2 je místní imisní pozadí hluboce a
spolehlivě podlimitní, a že příspěvky ze záměru na této situaci nic podstatného nezmění.
Zcela analogické je i hodnocení maximálních hodinových koncentrací.
Souhrnně můžeme konstatovat, že místní pozadí je v ročních průměrných i maximálních
hodinových imisních koncentracích hluboce podlimitní a příspěvky záměru tuto příznivou
situaci prakticky neovlivní.

Suspendované částice v ovzduší (PM10, PM2.5)
Kromě znečišťujících plynů se v ovzduší běžně vyskytují i suspendované částice (airborne
particulate matter) různého typu, velikosti a původu. Jejich zdravotní účinky závisí především
na jejich chemických, fyzikálních a případně biologických vlastnostech. Významná je kromě
toho i jejich velikost. Částečky nad 100 µm se téměř úplně zachytí v horních dýchacích
cestách, nepronikají do dolních cest a jsou tedy zdravotně méně významné. V ovzduší se
dlouho neudrží, relativně rychle sedimentují. S klesající velikostí pak narůstá doba jejich
setrvávání v ovzduší a podíl částic, které pronikají do plic. Po zdravotní stránce jsou
v dosavadní praxi nejvíce sledovány částice o průměru do 10 µm. Ty jsou při hlubším
zkoumání dále tříděny na částice hrubé, o průměru od 10 do 2,5 µm, a jemné, o průměru 2,5
µm a nižším. Bývají označovány zkratkou PM (particulate matter) s indexem podle horní
hranice jejich rozměrů, tedy jako PM10 resp. PM2,5. 1 Mohou to být pevné látky i kapénky
kapalin. U nás často užívané souhrnné označení „tuhé znečišťující látky“ (TZL) je proto
nepřesné.
Ve frakci PM10 se obvykle nachází prach, pyl, spóry, popílek a částice rostlin nebo hmyzu.
Vzniká především při mechanických procesech, jako jsou stavební práce a při zpětném
zviřování prachu dopravními prostředky a větrem. Vzhledem k měření pomocí filtru je v této
třídě obsažena i kategorie částic menších, jemných (PM2,5), k nimž patří mj. i sekundárně
vytvořené aerosoly (konverzí plynů na částice). Pocházejí převážně ze spalovacích procesů.
Mohou obsahovat těžké kovy, uhlíkaté látky včetně karcinogenních, nitrity, sírany aj. Částice
z frakce PM2,5, a zejména při rozměrech pod 1µm, pronikají v 90 i více procentech do
plicních sklípků a ovlivňují jejich stěny. Obsažené škodliviny zde snadno pronikají do
krevního oběhu. Frakce PM2,5 je proto právem považována za zdravotně významnější než
PM10.
Poměr hrubých a jemných částic může být v různých městech a lokalitách různý. Běžně se
udává poměr PM2,5/ PM10 jako 0,5, ve městech vyspělých zemí se pohybuje v rozmezí 0,5 –
0,8.
Vyhodnocení vztahu dávka odpověď
Studie zaměřené na krátkodobé (24hodinové) i dlouhodobé (roční) expozice, prokazují
nepříznivý účinek suspendovaných částic ovzduší na funkci a zdraví dýchacího ústrojí a také
na systém srdečně cévní. Při zvýšených expozicích byla opakovaně zjišťována zvýšená
úmrtnost, zvýšený počet případů přijetí k hospitalizaci a další důsledky. V citlivosti ke
škodlivým vlivům suspendovaných částic jsou mezi lidmi veliké rozdíly. Obecně jsou citlivější
lidé staří, děti a zejména pak pacienti postižení respiračními a kardiovaskulárními chorobami.
Obzvláště citliví jsou astmatici.
1

Ve specializované literatuře jsou někdy rozlišovány i částice ultrajemné s průměrem do 0,1 µm (PM0,1)
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Veliká proměnlivost suspendovaných částic co do chemického i velikostního složení a také
zmíněné veliké rozdíly v citlivosti lidí velmi ztěžují vědecky zdůvodněné stanovování limitů.
U obou zmíněných frakcí nebylo snadné najít u městského typu částic práh, pod nímž není
nikdo dotčen. U jemných částic (PM2,5) je předpokládán nepříliš nad koncentrací 3 – 5 µg.m
3
. Nepředpokládá se, že jakýkoliv limit může spolehlivě ochránit každého člověka před všemi
možnými nepříznivými zdravotními efekty. Snahou musí být snižování prašnosti na
dosažitelné minimum. Limity, pokud jsou uváděny, jsou tedy spíše konvencí, která připouští
u obzvláště citlivých lidí určitou malou míru nepříznivých vlivů.
Na základě rozboru moderní vědecké literatury uvádí WHO pro dlouhodobé působení (roční
-3
průměry) ve frakci PM2,5 směrnou hodnotu 10 µg.m , která je prakticky dosažitelná a přitom
významně snižuje zdravotní rizika. Doporučuje k ní docházet podle místních možností
soustavou postupných cílů, které přehledně uvádíme v tabulce 3. Uvádí i ekvivalenty zatím
častěji používané charakteristiky PM10.

Tabulka 3: Směrné hodnoty a postupné cíle pro suspendované látky v ovzduší: roční
průměrné koncentrace (µg.m-3), WHO 2006
PM10

PM2,5

Komentář

Cíl 1

70

35

Riziko úmrtnosti o cca 15 % vyšší než při úrovni AQG.

Cíl 2

50

25

Riziko předčasné úmrtnosti o cca 6 % nižší než u cíle 1 1).

Cíl 3

30

15

Riziko úmrtnosti o cca 6 % nižší než u cíle 2 1) .

AQG 2)

20

10

Základní směrná hodnota

1) Kromě jiných příznivých účinků na zdraví
2) Směrná hodnota (air quality guideline)

U krátkodobých (24hodinových) expozic se ve směrnicích WHO uvádí růst úmrtnosti o cca
0,5 % za každý vzestup o 10 µg.m-3 PM10 v denní koncentraci. U koncentrace 150 µg.m-3 se
tak předpokládá zhruba pětiprocentní růst denní úmrtnosti. I zde jsou vypracovány postupné
cíle (tabulka 4).
Tabulka 4: Směrné hodnoty a postupné cíle pro suspendované látky v ovzduší:
24hodinové koncentrace (µg.m-3), WHO 2006
PM10

PM2,5

Cíl 1

150

75

Riziko krátkodobé úmrtnosti o cca 5 % vyšší než při AQG.

Cíl 2

100

50

Riziko krátkodobé úmrtnosti o cca 2,5 % vyšší než při AQG.

75

37,5

Riziko krátkodobé úmrtnosti o cca 1,2 % vyšší než při AQG.

50

25

Cíl 3
1

AQG )

Komentář

Založeno na vztahu mezi 24hod. a ročními úrovněmi PM

1) Směrná hodnota (air quality guideline)

U nás platí limit stanovený zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, a to pro průměrné
roční koncentrace PM10 40 µg.m-3 a pro 24hodinový imisní průměr 50 µg.m-3 s tím, že nesmí
být překročen více než 35 x za kalendářní rok. Pro průměrné roční koncentrace PM2,5 je
stanoven limit 25 µg.m-3.
Vyhodnocení expozice
Příspěvky záměru k imisním koncentracím suspendovaných látek v ovzduší (průměrné roční
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a maximální 24hodinové) v jednotlivých referenčních bodech, uvádíme dle výstupů
rozptylové studie v tabulce 5, kde připojujeme i údaje o imisním pozadí a pro srovnání i
platné limity (Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší).
-3

Tabulka 5: Imisní koncentrace suspendovaných látek v ovzduší (PM10, µg.m ) ve
vybraných referenčních bodech

*

Referenční bod
1
2
3
4
Pozadí

PM10 rok
0,284
0,068
0,211
0,218
18,000

PM10 24 hod.
0,5
0,4
0,6
0,8
22x *)

Limit

40

50

) počet překročení limitu za rok (limit 35x)

Charakteristika rizika
Pokud jde o průměrné roční imisní koncentrace (prostřední sloupec tabulky 5, je
v hodnoceném území situace velmi příznivá, místní pozadí je na úrovni 45% limitu a
odpovídá základní směrné úrovni WHO (viz tabulku 3). Posuzovaný záměr popsanou situaci
prakticky neovlivní,
Krátkodobé (24hodinové) imisní koncentrace PM10 (pravý sloupec tabulky 5) překračují
hodnotu stanoveného limitu po 22 dnů v roce, ale poněvadž limit povoluje překročení 35 x za
rok, stále ještě vyhovují požadavkům zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší). Pohybují
se zřejmě rovněž v blízkosti směrné hodnoty AQG dle WHO. Příspěvky záměru nemají na
uvedenou situaci významný vliv.
Z uvedeného vyplývá, že z hlediska imisí suspendovaných látek v ovzduší je záměr po
zdravotní stránce dobře přijatelný.

Benzen
Další škodlivinou, jejíž imise jsou v okolí silnic s automobilovou dopravou obvykle sledovány,
je benzen (C6H6). Je to čirá, bezbarvá, těkavá a hořlavá kapalina výrazného aromatického
zápachu, s bodem varu 80,1 0C. V životním prostředí je všudypřítomný, vzniká při každém
hoření paliv, je součástí výfukových plynů a v relativně značném množství je obsažen
v tabákovém kouři (kuřák 20 cigaret denně vdechne denně 10x více benzenu než běžný
obyvatel z městského ovzduší). V motorovém benzinu je přítomný v množství mezi 0,5 a 2
%.
Ve vysokých koncentracích benzen dráždí oči, sliznice dýchacích cest a kůži a při akutních
dávkách působí toxicky na centrální nervstvo. Takové koncentrace se ovšem v
posuzovaném území nemohou vyskytnout. Při chronických expozicích vysokým dávkám
benzen utlumuje tvorbu krvinek v kostní dřeni. Z epidemiologických studií u pracovníků
dlouhodobě vystavených zvýšeným koncentracím benzenu (dříve v kožedělném a
gumárenském průmyslu) se usuzuje, že jejich dlouhodobé vdechování má kumulativní
účinek a zvyšuje riziko akutní myeloidní leukémie. Americký úřad pro ochranu životního
prostředí (US EPA) i mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) řadí benzen mezi
lidské karcinogeny.
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Vyhodnocení vztahu dávka odpověď
U nás platný imisní limit roční pro průměrné koncentrace benzenu v zevním ovzduší činí dle
-3
výše uvedeného zákona 5 µg.m .
K provedení rizikové analýzy jsou k dispozici koeficienty publikované americkým úřadem pro
ochranu životního prostředí (US EPA). Zde je však vzhledem k stopovým koncentracím
benzenu nemusíme použít, neboť nalezená úroveň imisních koncentrací je výrazně
podlimitní.
Vyhodnocení expozice
Poněvadž v případě benzenu jde o chronické kumulativní působení, nemá zde smysl
hodnotit krátkodobá maxima, rozhodující jsou roční průměry. Příspěvky záměru k ročním
průměrným imisním koncentracím v jednotlivých dotčených lokalitách uvádíme dle rozptylové
studie v tabulce 6 a připojujeme i úroveň místního pozadí a platný limit.
Tabulka 6: Průměrné roční imisní koncentrace benzenu (µg.m-3) ve vybraných
referenčních bodech
Referenční bod
1
2
3
4
Pozadí

Benzen rok
0,008
0,002
0,007
0,007
1,350

Limit

5,000

Charakteristika rizika
Z tabulky 6 je zřejmé, že úrovně pozadí v hodnocených lokalitách jsou spolehlivě podlimitní
(27% limitu) a tedy zdravotně vyhovující. Nepatrné příspěvky záměru (vesměs v setinách
µg.m-3) nemohou mít zdravotní význam, místní situaci nikterak neovlivní.

Benzo/a/pyren
Benzo/a/pyren (BaP) je nejznámějším a nejlépe prozkoumaným reprezentantem skupiny
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Jde o velkou skupinu organických sloučenin
se dvěma nebo více kondenzovanými benzenovými jádry.
Jsou to látky relativně málo rozpustné ve vodě, v ovzduší se adsorbují na pevné částice.
Tvoří se hlavně v důsledku pyrolýzních procesů, zejména při neúplném spalování
organických materiálů. Do životního prostředí proto pronikají zejména v souvislosti s výrobou
koksu, spalováním uhlí při individuálním vytápění i v průmyslu, a také s výfukovými plyny
motorových vozidel. Vysoké koncentrace PAU jsou též obsaženy v tabákovém kouři.
V ovzduší bylo identifikováno na 500 PAU, většina v literatuře uváděných měření však byla
provedena na BaP a několika málo dalších reprezentantech této skupiny. Vdechování PAU
může podle literárních údajů přispívat ke vzniku rakoviny plic.
Vyhodnocení vztahu dávka odpověď
Také v tomto případě jde o látku s dlouhodobým kumulativním působením a proto má smysl
pouze hodnocení dlouhodobých (ročních) průměrů imisních koncentrací. Platný limit pro BaP
-3
činí dle výše citovaného zákona o čistotě ovzduší 1 ng.m . Spolehlivé rizikové koeficienty
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pro Risk Assessment nejsou v případě BaP k dispozici.
Limity pro ovzduší na pracovištích jsou mnohonásobně vyšší. NIOSH udává pro BaP v
pracovním ovzduší REL TWA 0.1 mg/m3, OSHA PEL uvádí pro frakci BaP rozpustnou
v benzenu TWA 0.2 mg/m3. Podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je pro benzo/a/pyren
-3
-3
stanoven PEL 0,005 mg.m a NPK_P 0,025 mg.m . I náš podstatně přísnější limit dle
vládního nařízení č. 361/ 2007 Sb.je zde o 3 a 4 řády vyšší než limit pro venkovní ovzduší.
Vyhodnocení expozice
Také u benzo/a/pyrenu je zdravotně významné chronické působení, takže zde hodnotíme
jen roční průměry. Příspěvky záměru k ročním průměrům v jednotlivých dotčených lokalitách
uvádíme dle rozptylové studie spolu s místním pozadím a platným limitem v tabulce 7.
Tabulka 7: Průměrné roční imisní koncentrace benzo/a/pyrenu (ng.m-3) ve vybraných
referenčních bodech
Referenční bod
1
2
3
4
Pozadí

BaP rok
0,006
0,002
0,006
0,006
0,400

Limit

1,000

Charakteristika rizika
Tabulka 7 ukazuje, že místní pozadí je ve sledovaných lokalitách podlimitní, na úrovni 40%
limitu. Nepatrné příspěvky záměru (v setinách ng) tuto příznivou situaci prakticky neovlivní.
Záměr je tedy i z hlediska imisí BaP zdravotně dobře akceptovatelný-

Další škodliviny
Oxidy dusíku, prachové částice, oxid uhelnatý, benzen a benzo(a)pyren nejsou ovšem
zdaleka jedinými škodlivinami výfukových plynů. Zhruba souběžně s imisemi NO2 rostou
vlivem automobilové dopravy v ovzduší i četné další noxy, zejména ze skupiny uhlovodíků.
Vyskytují se ovšem jen ve stopách a jsou rozptylovány víceméně paralelně s oxidy dusíku a
ostatními noxami. V popsané situaci je možno důvodně předpokládat, že jejich vliv nebude
zdravotně rizikový.

Závěr ke kapitole 1.1.3
Imisní pozadí hodnocených škodlivin v ovzduší je v exponovaném obytném území příznivé.
Příspěvky k provozu spjaté se záměrem jsou extrémně nízké a nemohou příznivou místní
situaci ovlivnit. Z hlediska znečištění ovzduší je proto záměr po zdravotní stránce
nezávadný.

1.1.4 Hluk
Hluk patří k typickým a závažným škodlivým faktorům životního prostředí vyspělých zemí. Již
hladiny hluku pohybující se v blízkosti základních limitů působí na celou exponovanou
populaci. Dnes je tak dotčena značná část obyvatelstva našich měst. Mezi lidmi jsou však
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velké rozdíly citlivosti na hluk v závislosti na individuálních vlastnostech nervového systému,
zdravotním stavu, věku aj. Výskyt osob vysloveně senzitivních na hluk se v naší populaci
odhaduje na 5 - 8%. Na druhé straně existuje obdobně velká skupina lidí ke hluku relativně
odolných. U zbytku populace stoupá účinek s rostoucí intenzitou hluku (ovšem i v závislosti
na řadě dalších faktorů). Rušivé působení hluku má poněkud odlišné účinky v době denní a
v době noční.
Zvýšené úrovně denního hluku působí především na nervový systém a psychiku člověka.
Touto cestou se při intenzivním působení mohou podílet i na psychosomatických poruchách.
Vyvolávají
a) rušení, jestliže interferují s nějakou činností nebo odpočinkem (duševní prací, řečovou
komunikací, spánkem aj.),
b) rozmrzelost, tj. pocit nepohody, odpor a nelibost, vznikající při nuceném vnímání zvuků,
k nimž má jedinec zamítavý postoj,
c) pocit obtěžování nepřípustným ovlivňováním životního prostředí a osobních a skupinových
práv,
d) změny sociálního chování (v hlučném prostředí klesá ohleduplnost, ochota poskytnout
pomoc a schopnost spolupracovat, roste celková podrážděnost a agresivita).
Subjektivní pocit rozmrzelosti z hluku a obtěžování hlukem je dán emoční složkou vnímání.
Podrážděnost, která v této souvislosti vzniká, vede k pocitu dyskomfortu až odporu,
důsledkem je zhoršení psychické pohody. Emocionální prožitek není principielně vázán na
intenzitu hlukového podnětu. Pocity obtěžování se však vyskytují častěji v prostředí s vyššími
hladinami hluku.
Přímé zdravotní účinky nastupují až při vyšších intenzitách. Ekvivalentní hladina 65 dB
v denní době představuje krajní mez pro obytné prostředí sídelního útvaru z hlediska
zdravotních rizik. Příznivé akustické klima z hlediska akustické pohody pro regeneraci
pracovní schopnosti je dáno ve venkovním prostoru pro pobyt lidí ekvivalentní hladinou nižší
než 50 až 55 dB. Při vyšších hodnotách (denních i nočních) dochází k výše popsanému
postižení psychické pohody
Ani při dodržení základního limitu 50 dB není zajištěna plná ochrana citlivých lidí, asi 10 %
osob i tak zažívá pocit rozmrzelosti z hluku.
Zvýšené hladiny nočního hluku se dotýkají exponovaného obyvatelstva tím, že narušují
usínání a kvalitu i délku spánku. Účinek závisí na individuální citlivosti lidí, která je značně
rozdílná, diference v ovlivnění zvukovými podněty činí až 25 i 30 dB. Vedle konstitučních
zvláštností se zde uplatňuje též věk, směrem ke stáří se vnímavost k rušení spánku značně
zvyšuje; určitou ochranou ve stáří je na druhé straně snižování sluchové ostrosti. Význam
má i frekvenční šíře hluku, širokopásmový hluk působí intenzivněji. S rostoucí intenzitou
hluku procento postižených narůstá. Na druhé straně se u některých lidí citlivost může snížit
postupným návykem.
Klidný a nerušený spánek je přitom považován za nezbytnou podmínku uchování zdraví a
tělesné i duševní výkonnosti. Jeho kvalita je hlukem postihována, i když se dotčený člověk
neprobudí (resp. si není krátkodobého probuzení vědom), spánek je však méně hluboký a
jsou omezeny spánkové fáze, které jsou nejvýznamnější pro regeneraci sil (SWS a REM).
Pokud si člověk probuzení uvědomí, dostavují se mnohdy obtíže s opětovným usnutím a
s tím spojená rozmrzelost a pocit zdravotní újmy. V experimentech byla po takové noci
v následujícím dnu prokázána snížená pozornost, výkonnost a schopnost soustředění.
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Hladina hluku v ložnici, která prokazatelně nemění vlastnosti spánku, je 35 - 37 dB(A), nad
touto úrovní již nastupuje rušení.
Z důvodů uvedených literárních poznatků vycházíme v dalším hodnocení jednoznačně ze
základních limitů ekvivalentních hlukových hladin, tj. 50 dB ve dne a 40 dB v noci. V souladu
se zahraniční literaturou připouštíme nanejvýš rozdíl + 5 dB, tedy maximálně do 55 dB ve
dne a do 45 dB v noci. Vyšší korekce umožňované stávajícími předpisy (nařízení vlády č.
272/2011 Sb.) mají význam právní, nikoli fyziologický. Lidé jsou hlukem určité úrovně
obtěžováni nezávisle na tom, zda v daném místě byla korekce povolena či nikoli.
Určení vztahu dávka – odpověď
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet
z prahových hodnot hlukové expozice z venkovního prostoru pro ty nepříznivé účinky hluku,
které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty udává (podle
podkladů WHO) Autorizační návod SZÚ k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku
(Praha, 2007). Jako nepříznivé účinky vyzvedá zejména:

a) Poškození sluchového aparátu (nedoslýchavost); je dostatečně prokázáno u
expozice hluku na pracovištích. Existuje však i u hluku v životním prostředí při
různých činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží.
b) Zhoršení komunikace řeči s nepříznivými důsledky v oblasti chování a vztahů; vede k
podrážděnosti, nejistotě, poklesu pracovní výkonnosti a pocitům nespokojenosti.
Může také překrývat a maskovat důležité signály, jako je domovní zvonek, telefon,
alarm.
c) Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Vyvolává celou
řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti,
nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje nebo vyčerpání.
d) Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání,
předčasným probouzením, alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM
fáze spánku. Může docházet ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu,
arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. U rušení spánku hlukem se setkávají jak
fyziologické, tak psychologické aspekty působení hluku. Efekt narušeného spánku se
projevuje i následující den např. rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu,
bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo prokázáno i zvýšení
spotřeby sedativ a léků na spaní.
e) Ovlivnění kardiovaskulárního systému bylo dle WHO prokázáno v řadě
epidemiologických a klinických studií u populace (včetně dětí) žijící v hlučných
oblastech kolem letišť, průmyslových závodů nebo hlučných komunikací.
Předpokládá se, že po dlouhodobé expozici se u citlivých jedinců mohou vyvinout
trvalé následky, jako je hypertenze a ischemická choroba srdeční.
f) Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně
v laboratorních podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivá na působení zvýšené
hlučnosti je tvůrčí duševní práce a plnění úkolů spojených s nároky na paměť,
soustředěnou a trvalou pozornost a komplikované analýzy. Rušivý účinek hluku je
významný zejména při činnostech náročných na pracovní paměť, kdy je třeba část
informací, jako jsou matematické operace a čtení, udržovat v krátkodobé paměti.

Prahové hodnoty prokázaných účinků hluku jsou znázorněny v tabulce 8 pro denní a v
tabulce 9 pro noční hlukové expozice, odstupňované po 5 dB ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A.
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Tabulka 8: Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – denní doba
(LAeq, 6-22 h)
Nepříznivý účinek

dB
<50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové postižení
Zhoršené osvojení
řeči a čtení u dětí
Ischemická
choroba srdeční
Zhoršená
komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
Tabulka 9: Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – noční doba
(LAeq,22-6 h)
Nepříznivý účinek

dB
35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

Zhoršená nálada a
výkon násled. den
Subj.vnímaná horší
kvalita spánku
Zvýšené užívání
sedativ
Obtěžování hlukem

V literatuře jsou k dispozici i složitější výpočty výskytu vybraných hlukových účinků v
exponované populaci. V případě hodnocení posuzovaného záměru však vzhledem k jeho
zcela nevýznamným příspěvkům ke stávající hlukové úrovni (viz níže) dobře vystačíme
s orientačním hodnocením dle tabulek 8 a 9.
Hodnocení expozice
Při hodnocení expozice vycházíme z předložené hlukové studie (Akusting, Brno, květen
2017 a ). Hodnotí vliv dopravního hluku na chráněný venkovní prostor nově projektovaných
bytových a rodinných domů v rámci posuzovaného záměru. Posuzuje též výhledový stav
roku 2030.
Jako zdroje hluku zohledňuje uvedená studie dopravu na ulici Obřanské, dopravu související
se záměrem obytného komplexu, dopravu na železniční dráze a dále stacionární zdroje
hluku (trafostanice, garáže, vzduchotechnika).
Výsledky jsou znázorněny kartograficky. Kromě toho jsou provedeny výpočty hlukových
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hladin pro 24 referenčních bodů umístěných 2 m od nejbližších ohrožených fasád
navrhovaných domů a rodinných domů na ulici Obřanské. Ve zmíněné hlukové studii je
uveden seznam těchto bodů a znázorněna jejich poloha.
Podrobné výpočty prokázaly, že v nejbližším obytném území nebudou většinou
překračovány hodnoty 55 dB ve dne a 45 dB v noci. Výjimkou je stávající situace v ulici
Obřanské, v současnosti i výhledově, kde jsou hlukové hladiny poněkud vyšší, ale
posuzovaný záměr je příspěvkem 0,1 dB prakticky neovlivní. Lehkou výjimkou je i vliv
železniční dopravy, který nebude ovšem posuzovaným záměrem dotčen.
Charakteristika rizika
Výsledky hlukové studie ukazují, že hluková situace v posuzovaném území je a zůstane i na
úrovni roku 2030 vcelku příznivá. Posuzovaný záměr tuto situaci prakticky neovlivňuje, a
proto je i po stránce hlučnosti zdravotně přijatelný.

1.1.5 Vlivy v době výstavby
Výstavba bude zahrnovat úvodní terénní úpravy, stavební práce, výstavbu komunikací aj.
Nepochybně bude spojena s negativními účinky na znečišťování ovzduší a hlučnost,
zejména vlivem stavebních strojů a navazující dopravy. Tyto efekty nelze v současné fázi
přípravy projektu blíže posoudit, bude to možné až v souvislosti s konkrétní přípravou
postupu výstavby, používaných strojů, režimu prací a rozsahu navazující dopravy,
V jednotlivých etapách podrobné projekce bude třeba zajistit, aby plány a režim prací byly
připravovány nejen s ohledem na organizační potřeby stavby samé, ale i s vysokou
pozorností pro dosažitelnou minimalizaci nepříznivých vlivů na obyvatelstvo

1.2 Potenciální vlivy přesahující státní hranice
Záměr je natolik vzdálen od hranic sousedních států, že zde nepříznivé přeshraniční vlivy
nepřicházejí v úvahu.

1.3 Psychosociální vlivy
Po realizaci záměru nejsou předpokládány rušivé psychické nebo sociální vlivy.
Případné rušivé vlivy během výstavby bude třeba tlumit ochrannými opatřeními.

1.4 Exponované obyvatelstvo
Okolní obyvatelstvo nebude po realizaci záměru po zdravotní stránce dotčeno. V době
výstavby může dojít k určitým, ovšem jen krátkodobým obdobím nepříznivých vlivů
znečištění ovzduší a hlučnosti na část okolního obyvatelstva.

AD Část D IV Doporučená opatření
V průběhu výstavby záměru naplánovat a realizovat postup a režim prací i dopravy tak, aby
potenciální nepříznivé vlivy na okolní obytné území byly minimalizovány.
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AD Část D V Charakteristika použitých metod
Stať pojednávající o vlivu na obyvatelstvo byla zpracována na podkladě předložených
ústních a písemných informací o projektovém záměru, kartografických podkladů a rozptylové
a hlukové studie a místního šetření. Hodnocení potenciálních vlivů na obyvatelstvo bylo
provedeno metodou Risk Assessment a odbornou úvahou na základě níže vyjmenovaných
pramenů odborné literatury.

AD Část D VI Charakteristika nedostatků ve
znalostech
Podklady pro hodnocení vlivů na obyvatelstvo jsou v současné fázi přípravy stavby
dostatečné. Podrobné údaje o průběhu výstavby bude nutno hodnotit později.

Ad Část F Závěry
Záměr je po zdravotní stránce dobře přijatelný, nedochází k významným negativním vlivům
hluku ani ke zdravotně významnému znečišťování ovzduší.
Případné rušivé vlivy v průběhu výstavby budou jen krátkodobé a zřejmě málo významné. Je
třeba je minimalizovat vhodným postupem a režimem prací.

Podklady a literatura
Podklady
1. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (v platném znění).
2. Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění (č.
163/2006 Sb. a č. 216/2007 Sb.).
3. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
4. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
5. Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno Maloměřice. Dokumentace.
EnviDoc, Ing. P. Cetl a kol., Brno, leden 2017.
6. Výstavba bytového komplexu „Zelené nábřeží“ Brno Maloměřice. Rozptylová studie.
EnviDoc, Ing. P. Cetl, Brno, leden 2017.
7. Zelené nábřeží Brno – Maloměřice. Posouzení hlukové zátěž silniční a železniční
dopravy. Akusting, spol.s r.o., Ing. J. Tomášiková, Brno, květen 2016.

Literatura
1. Autorizační návod (AN 15/04, verze 2) k hodnocení zdravotního rizika expozice
hluku. Státní zdravotní ústav, Praha, leden 2007.
2. Berglund B, Lindval, T. (ed.): Community noise. J. Snabbtryck, Stockholm 1995, 232
pp.
3. Miedema H.M., Passchier-Vermeer W., Vos H.: Elements for a position paper on
night-time transportation noise and sleep disturbance. TBO Inro report 2002-59,
Delft, January 2003.
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4. TNO Prevention and Health. Annoyance from Transportation Noise. Dostupné na
internetu: http://www.health.tno.nl/
5. United States Environental Protection Agency: Integrated Risk Information System.
6. World Health Organization: Air Quality Guidelines for Europe. Copenhagen 2000,
426 pp.
7. WHO Air Quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and
sulphur dioxide. Global update 2005. Summary of risk assessment. World Health
Organization, Geneva 2006.
8. WHO: Environmental Health Criteria 202. Selected non-heterocyclic polycyclic
aromatic hydrocarbons. WHO, Geneva 1998,Geneva, 880 pp.
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KAPACITNÍ POSOUZENÍ NE ÍZENÉ STYKOVÉ K IŽOVATKY DLE TP 188
Název k ižovatky

Ob anská x Kusákova

Posuzovaný stav

rok 2017, špi ková dopolední hodina 07:00-08:00

Rychlost jízdy v 85% na hlavní komunikaci
DZ na vjezdu C

50

km/h

P6
D
E

Požadovaný stupe UKD na hlavní
Požadovaný stupe UKD na vedlejší

Nejvyšší p ípustná st ední doba zdržení [s]
Nejvyšší p ípustná st ední doba zdržení [s]

íslování dopravních proud

Geometrické podmínky
Paprsek
k ižovatky

Dopravní
proud

Po et pruh
(0/1/2)
1

A
hlavní
C
vedlejší
B
hlavní
D
vedlejší

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Délka pruhu
Ln [m]

Samostatný
pruh
(ano/ne)

2

3

1
0
0

ne

1
0
1

Dopravní zatížení
Paprsek
k ižovatky

A

C

B

D

Dopravní
proud
1
7
6
12
5
11
4
10

Dopravní
proud

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Osobní
vozidla
[voz/h]

Nákladní
vozidla
[voz/h]

Nákladní
soupravy
[voz/h]

Motocykly
[voz/h]

Cyklisti
[voz/h]

Vozidel
celkem
[voz/h]

Zohledn ná
skladba
[pvoz/h]

4

5

6

7

8

9

10

404
2
27

53
0
0

9
0
0

0
0
0

0
0
0

466
2
27

533
2
27

240
16
404

0
0
53

0
0
9

0
0
0

0
0
0

240
16
466

240
16
533

Základní kapacita pruhu pod azených proud
P íslušný nad azený proud I H
Intenzita dopravního proudu I n
[pvoz/h]
[voz/h] (skute ných vozidel)

Základní kapacita G n
[pvoz/h]

11

12

13

16
240

468
467

913
672

27

949

286

Kapacita C n
[pvoz/h]

Dopravní
proud

Kapacita pruhu pod azených proud 2. stupn
Pravd podobnost nevzdutí proudu
Délka fronty
Stupe vytížení a v [-]
N 95% [m]
p 0,n , p 0,n *, p 0,n ** [-]
p x [-]

14

15

16

17

1
7
6
12

913
672

0,02
0,36

0

0,98

Dopravní
proud

Kapacita C 4
[pvoz/h]
19

20

4

281

0,10

Kapacita pruhu pod azených proud 3. stupn
Pravd podobnost nevzdutí proudu
Stupe vytížení a v
[-]
p 0,n [-]
p z,n [-]
21

22

Kapacita pruhu pod azených proud 4. stupn
Stupe vytížení a v
Kapacita C n
[pvoz/h]
[-]

Dopravní
proud

23

Paprsek
k ižovatky
A
C
B
D

18

Dopravní
proud
1
2+3
4
5
6
7
8
10
11
12

Dopravní proud
1
7
6
12
5
11
4
10
1+(2+3), 1+2, 1+3
4+6
7+8

24

Kapacita spole ného pruhu smíšených proud
Délka místa na zastavení
Stupe vytížení a v
L n [m]
[-]
25
26

Intenzita proudu
SUMA I j [pvoz/h]

Kapacita
C n [pvoz/h]

27

28

267

589

549

1933

0,10
0,36
0,02
0,27

-

Posouzení úrovn kvality dopravy
Délka fronty St ední doba zdržení t w
N 95% [m]
[s]

Rezerva kapacity Rez
[pvoz/h]

Úrove kvality dopravy
UKD [-]

29

30

31

32

897
432

0
10

7
7

A
A

254

2

16

B

322
1384

15
7

11
7

B
A

10+11+12, 10+11, 11+12, 10+12

Stanovená úrove kvality dopravy k ižovatky na hlavní komunikaci
Stanovená úrove kvality dopravy k ižovatky na vedlejší komunikaci
Záv r

A
B

Z výpo tu vyplývá, že posuzovaná k ižovatka pro výpo tové dopravní zatížení kapacitn vyhoví s významnou
rezervou - požadavky na ÚKD jsou spln ny na všech ramenech.

KAPACITNÍ POSOUZENÍ NE ÍZENÉ STYKOVÉ K IŽOVATKY DLE TP 188
Název k ižovatky

Ob anská x Kusákova

Posuzovaný stav

rok 2030, špi ková dopolední hodina 07:00-08:00

Rychlost jízdy v 85% na hlavní komunikaci
DZ na vjezdu C

50

km/h

P6
D
E

Požadovaný stupe UKD na hlavní
Požadovaný stupe UKD na vedlejší

Nejvyšší p ípustná st ední doba zdržení [s]
Nejvyšší p ípustná st ední doba zdržení [s]

íslování dopravních proud

Geometrické podmínky
Paprsek
k ižovatky

Dopravní
proud

Po et pruh
(0/1/2)
1

A
hlavní
C
vedlejší
B
hlavní
D
vedlejší

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Délka pruhu
Ln [m]

Samostatný
pruh
(ano/ne)

2

3

1
0
0

ne

1
0
1

Dopravní zatížení
Paprsek
k ižovatky

A

C

B

D

Dopravní
proud
1
7
6
12
5
11
4
10

Dopravní
proud

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Osobní
vozidla
[voz/h]

Nákladní
vozidla
[voz/h]

Nákladní
soupravy
[voz/h]

Motocykly
[voz/h]

Cyklisti
[voz/h]

Vozidel
celkem
[voz/h]

Zohledn ná
skladba
[pvoz/h]

4

5

6

7

8

9

10

507
2
27

54
0
0

9
0
0

0
0
0

0
0
0

570
2
27

638
2
27

240
16
507

0
0
54

0
0
9

0
0
0

0
0
0

240
16
570

240
16
638

Základní kapacita pruhu pod azených proud
P íslušný nad azený proud I H
Intenzita dopravního proudu I n
[pvoz/h]
[voz/h] (skute ných vozidel)

Základní kapacita G n
[pvoz/h]

11

12

13

16
240

572
571

833
619

27

1157

224

Kapacita C n
[pvoz/h]

Dopravní
proud

Kapacita pruhu pod azených proud 2. stupn
Pravd podobnost nevzdutí proudu
Délka fronty
Stupe vytížení a v [-]
N 95% [m]
p 0,n , p 0,n *, p 0,n ** [-]
p x [-]

14

15

16

17

1
7
6
12

833
619

0,02
0,39

0

0,98

Dopravní
proud

Kapacita C 4
[pvoz/h]
19

20

4

220

0,12

Kapacita pruhu pod azených proud 3. stupn
Pravd podobnost nevzdutí proudu
Stupe vytížení a v
[-]
p 0,n [-]
p z,n [-]
21

22

Kapacita pruhu pod azených proud 4. stupn
Stupe vytížení a v
Kapacita C n
[pvoz/h]
[-]

Dopravní
proud

23

Paprsek
k ižovatky
A
C
B
D

18

Dopravní
proud
1
2+3
4
5
6
7
8
10
11
12

Dopravní proud
1
7
6
12
5
11
4
10
1+(2+3), 1+2, 1+3
4+6
7+8

24

Kapacita spole ného pruhu smíšených proud
Délka místa na zastavení
Stupe vytížení a v
L n [m]
[-]
25
26

Intenzita proudu
SUMA I j [pvoz/h]

Kapacita
C n [pvoz/h]

27

28

267

523

654

1934

0,12
0,39
0,02
0,32

-

Posouzení úrovn kvality dopravy
Délka fronty St ední doba zdržení t w
N 95% [m]
[s]

Rezerva kapacity Rez
[pvoz/h]

Úrove kvality dopravy
UKD [-]

29

30

31

32

817
379

0
11

7
7

A
A

193

3

16

B

256
1280

18
9

14
7

B
A

10+11+12, 10+11, 11+12, 10+12

Stanovená úrove kvality dopravy k ižovatky na hlavní komunikaci
Stanovená úrove kvality dopravy k ižovatky na vedlejší komunikaci
Záv r

A
B

Z výpo tu vyplývá, že posuzovaná k ižovatka pro výpo tové dopravní zatížení kapacitn vyhoví s významnou
rezervou - požadavky na ÚKD jsou spln ny na všech ramenech.

ÚĜad mČstské þásti mČsta Brna, Brno MalomČĜice a ObĜany
stavební úĜad

614 00 BRNO, Selská 66
Spisová znaþka:
ýíslo jednací:
OprávnČná úĜední osoba:

STU/02804/15/
McBMOb/03063/15
Ing. arch. Bohumila Hortová, tel.:545 423 937, e-mail:stavebni@malomerice.cz
V BrnČ dne: 08.06.2015

- Ing. Bc. Ilona Lišková, inženýrská þinnost ve stavebnictví, Veletržní 5, 603 00 Brno
„Výstavba bytového komplexu „Zelené nábĜeží“ Brno- MalomČĜice“

SDċLENÍ
ÚĜad mČstské þásti mČsta Brna, Brno MalomČĜice a ObĜany, stavební úĜad, jako stavební úĜad pĜíslušný
podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební
zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen "stavební zákon"), obdržel žádost o vyjádĜení k souladu
s územnČ plánovací dokumentací stavby „Výstavba bytového komplexu „Zelené nábĜeží“ BrnoMalomČĜice“ umístČna na pozemcích p.þ. 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 p.þ. 380/1,
380/2, 380/3, 380/5, 383/8, 384/4, 399/2, 400/2, 401/2, 403/5, 403/4, 403/3,403/2,404/2,376/3,376/2,
376/1,479/2 , jejímž stavebníkem je:
Investor: KALÁB - stavební firma, spol. s r.o., Iý 26950871 VídeĖská 849/15, 639 00 Brno
Projektant: Ateliér Zlámal, Ing. arch. Tomáš Zlámal, VídeĖská 13, 639 00 Brno
Popis akce:
PĜedkládaná projektová dokumentace Ĝeší zámČr výstavby bytových domĤ a parcelaci pozemkĤ pro
bytové a rodinné domy v prostoru mezi levým bĜehem Ĝeky Svitavy, ulici Olši, a ulicemi Parková a
ObĜanská. Souþásti projektu jsou protipovodĖová opatĜení a technická infrastruktura.
Pozemky urþené pro zámČr výstavby se v souþasnosti nacházejí z pĜevážné þásti v plochách záplavového
území a okrajovČ v plochách aktivního povodĖového území Ĝeky Svitavy.
Vybudováním protipovodĖového valu, navýšením terénu a dalšími protipovodĖovými opatĜeními, budou
hranice záplavové zóny odsunuty mimo Ĝešené území tak, aby na vymezeném území podle územního
plánu s funkþním využitím BC- bydleni þisté bylo možné realizovat bytovou výstavbu.
Stavba je dopravnČ napojena na stávající komunikaci v ul. ObĜanská. VnitĜní komunikace v obytném
souboru jsou uzpĤsobeny požadavkĤm zástavby a její pĜímé obsluhy. Celkem je v obytném souboru, tj.
bytových domech a na parkovištích, navrženo 425 stání.
Pro lokalitu jsou navrženy nové inženýrské sítČ kanalizace, vody a plynu vþetnČ návrhu pĜípojek k
jednotlivým objektĤm. Lokalitou prochází v souþasné dobČ jednotná kanalizaþní stoka "E18", pĜed
zahájením výstavby je nutné provést její pĜeložku. Bytové domy budou pĜipojeny na systém CZT
provozovaný spoleþnosti Teplárny Brno a.s. a k distribuþním rozvodĤm NN spoleþnosti E.ON Distribuce
a.s.
ýlenČní stavby na objekty:
ProtipovodĖové opatĜení
SO 01 ProtipovodĖová opatĜeni
SO 02 PĜeložka kanalizaþní stoky E 18
SO 03 Sadové úpravy - 1. etapa
Technická infrastruktura
SO 04 Komunikace, chodníky, veĜejná parkovištČ
SO 05 NeveĜejná parkovištČ
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SO 06 Splašková kanalizace - vČtev S1, S2
SO 07 Kanalizace dešĢová - vČtev "01 ", "02" + Výustní objekt
SO 08 Kanalizace zaolejovaná - vČtev "Z1", "Z2", "Z3" + RN1,2 + OlK1,2
SO 09 Kanalizace zaolejovaná - vČtev "Z1", "Z2", "Z3" + RN1,2 + OlK1,2
SO 10 Vodovodní Ĝad - vČtev "V1", "V2", "V3"
SO 11 Plynovodní Ĝad - vČtev "P1"
SO 12 Distribuþní rozvody VN EON
SO 13 Trafostanice
SO 14 Distribuþní rozvody NN EON
SO 15 VeĜejné osvČtlení
SO 16 SítČ elektronických komunikací
SO 17 Teplovod
SO 18 Sadové úpravy - 2. etapa
Bytová výstavba - bytové domy
SO19 BDA1-a
SO 20 BD A1 - b
SO21 BDA2
SO 22 BD A3 - a
SO 23 BD A3 - b
SO 24 BD B1
SO25 BD B2
SO26 BD B3
Stavební úĜad sdČluje, že území, kde je navržena stavba, se nachází podle Územního plánu mČsta Brna
v návrhové ploše þistého – BC. UmístČní výše uvedené stavby je v dle Územního plánu mČsta Brna
pĜípustné. Intenzita využití území – IPP je 0,5.
V návrhových plochách, které jsou dotþeny vyhlášeným záplavovým územím, nelze umísĢovat
stavby pro bydlení a stavby školních a pĜedškolních zaĜízení do doby, než budou pro tuto lokalitu
realizována protipovodĖová opatĜení podle koncepce zpracované a schválené v rámci Generelu
odvodnČní mČsta Brna“.

[otisk úĜedního razítka]
Ing. arch. Bohumila Hortová
vedoucí stavebního úĜadu

Obdrží:
- Ing. Bc. Ilona Lišková, inženýrská þinnost ve stavebnictví, Veletržní 5, 603 00 Brno

ÚĜad mČstské þásti mČsta Brna, Brno MalomČĜice a ObĜany
stavební úĜad

614 00 BRNO, Selská 66
Spisová znaþka:
ýíslo jednací:
OprávnČná úĜední osoba:

STU/01157/17/
McBMOb/01908/17
Ing. arch. Bohumila Hortová, tel.:545 423 937, e-mail:stavebni@malomerice.cz
V BrnČ dne: 28.02.2017

Žadatel:
-KALÁB - stavební firma, spol. s.r.o., VídeĖská 849/15, 639 00 Brno
zastoupena na základČ plné moci
- Ing. Bc. Ilona Lišková, inženýrská þinnost ve stavebnictví, Veletržní 5, 603 00 Brno
„Výstavba bytového komplexu „Zelené nábĜeží“ Brno- MalomČĜice“

ÚZEMNċ PLÁNOVACÍ INFORMACE
ÚĜad mČstské þásti mČsta Brna, Brno MalomČĜice a ObĜany, stavební úĜad, jako stavební úĜad pĜíslušný
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební
zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen "stavební zákon"), a podle ust. § 11 odst.1 zákona þ.
500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen správní Ĝád), obdržel dne 09.01.2017,
žádost o územnČ plánovací informaci (UPI) ohlednČ zamýšleného stavebního zámČru „Výstavba
bytového komplexu „Zelené nábĜeží“ Brno- MalomČĜice“.
Název zámČru: „Zelené nábĜeží“
Žadatel: KALÁB - stavební firma, spol. s r.o., Iý 26950871, VídeĖská 849/15, 639 00 Brno
Místo zámČru: Brno, pozemky v k.ú. MalomČĜice, p.þ. 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 p. þ.
380/1, 380/2, 380/3, 380/5, 383/8, 384/4, 399/2, 400/2, 40112, 403/5, 403/4, 403/3, 403/2, 404/2, 376/3,
376/2, 376/1, 479/2
Údaje o zámČru na zmČnu v území:
ZámČr Ĝeší návrh výstavby rodinného bydlení ve 2 bytových a 66 rodinných domech v prostoru mezi
levým bĜehem Ĝeky Svitavy, ulicí Olší, a ulicemi Parková a ObĜanská. Souþástí projektu jsou
protipovodĖová opatĜení a technická infrastruktura.
Pozemky pro zámČr výstavby se v souþasnosti nacházejí z pĜevážné þásti v plochách záplavového území
Ĝeky Svitavy. Vybudováním protipovodĖových opatĜení, budou hranice záplavové zóny odsunuty mimo
Ĝešené území tak, aby na vymezeném území podle územního plánu s funkþním využitím BC - bydlení
þisté bylo možné realizovat bytovou výstavbu.
Stavba je dopravnČ napojena na stávající komunikaci v ul. ObĜanská. VnitĜní komunikace v obytném
souboru jsou uzpĤsobeny požadavkĤm zástavby a její pĜímé obsluhy. Pro lokalitu jsou navrženy nové
inženýrské sítČ kanalizace, vody a plynu vþetnČ návrhu pĜípojek k jednotlivým objektĤm.
Kapacitní údaje:
Plánovaná zastavČná plocha: 7643,5 m2
PĜedpokládaný poþet bytových jednotek: 183 (117 ve dvou BO + 66 Ĝadových RD)
Objekty rodinných domĤ jsou navrženy jako 2 podlažní, nepodsklepené, s plochými stĜechami. Bytové
domy jsou navrženy jako 4 - 5 podlažní s plochými stĜechami, se suterénem s parkovacími stáními.
Stavební úĜad, v souladu s § 21 odst.1 písm. a) stavebního zákona a § 139 správního Ĝádu poskytuje tuto
územnČ plánovací informaci
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o podmínkách využívání území a zmČn jeho využití, zejména na základČ územnČ plánovacích podkladĤ a
územnČ plánovací dokumentace a podmínkách vydání územního rozhodnutí o umístČní stavby, vþetnČ
seznamu dotþených orgánĤ.
Informace o územnČ plánovací dokumentaci (ÚPD) a prostorové regulaci:
Pro dané území platí v souþasnosti pouze Územní plán mČsta Brna platný od 15.12.1994 (vyhl. mČsta
Brna þ. 16/1994, vydaný obecnČ závaznou vyhláškou statutárního mČsta Brna þ. 2/2004 o závazných
þástech Územního plánu mČsta Brna, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Dle platného Územního plánu mČsta Brna (dále jen „ÚPmB“), obecnČ závazné vyhlášky mČsta Brna þ.
2/2004 o závazných þástech ÚPmB, v platném znČní Regulativy pro uspoĜádání území jsou výše uvedené
pozemky k.ú. MalomČĜice, obec Brno, pĜi ul. Parková, kde je navržen zámČr postavit stavbu bytového
komplexu souþástí návrhové funkþní plochy þistého bydlení – BC. Stavební zámČr se nachází
v zastavitelném území. Index podlažních ploch – IPP pro dané území je urþen 0,5. Pozemky z pĜevážné
þásti zasahují do inundaþního záplavového území vodního toku Ĝeky Svitavy.
Z RegulativĤ ÚPmB pro uspoĜádání území (tvoĜících PĜílohu þ. 1 obecnČ závazné vyhlášky statutárního
mČsta Brna þ. 2/2004 o závazných þástech ÚPmB, v platném znČní) a z výkresĤ ÚPmB vyplývají
následující podmínky využití pĜedmČtného území:
PLOCHY VŠEOBECNÉHO BYDLENÍ – BO slouží bydlení (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je
vČtší než 80 %). Pokud objekty v této ploše tvoĜí blokovou strukturu, požaduje se využití vnitrobloku
pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. pĜedevším pro zeleĖ a hĜištČ); tímto
požadavkem se nevyluþuje možnost umístČní podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky,
že pĜíjezd do tČchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní þást vnitrobloku bude využívána, jak je
výše požadováno.
KromČ výše uvedených regulativĤ pro konkrétní funkþní plochy platí obecné regulativy ÚPmB uvedené v
obecnČ závazné vyhlášce statutárního mČsta Brna þ. 2/2004, o závazných þástech ÚPmB, ve znČní
pozdČjších novel.
Plocha návrhová je dílþí þást území, ve které se pĜedpokládá zmČna úþelu nebo intenzity využití.
Míra stavebního využití -je vyjádĜená indexem podlažní plochy (IPP).
Regulativy pro uspoĜádání území - Výklad pojmĤ:
PĜípustná míra (intenzita) využití území - napĜ. z hlediska utváĜení charakteru území, možného zatížení
technické infrastruktury apod. - je vyjádĜena tzv. indexem podlažní plochy (IPP), tj. poþtem m2 hrubé
podlažní plochy na m2 základní plochy; pĜi jeho aplikaci na pozemek nebo soubor pozemkĤ
disponibilních pro konkrétní stavební zámČr je výpoþet nutné vztáhnout k výmČĜe tČchto pozemkĤ. Za
hrubou podlažní plochu se pĜitom považuje pĤdorysná plocha všech plných nadzemních podlaží staveb
vþetnČ konstrukcí a za plné nadzemní podlaží pak každé podlaží vyjma podkroví a podzemních podlaží.
Za podkroví se pĜitom považuje takové podlaží, které má pouze stĜešní nebo vikýĜová okna (kromČ
schodišĢových, pĜípustných í v obvodové stČnČ), které má nad minimálnČ 33 % podlažní plochy šikmý
strop a jehož svislé stČny navazující na šikmý strop jsou max. l,3 m vysoké. Podkroví se mezi plná
podlaží zapoþítává pouze v pĜípadČ, když se jeho využitelná plocha (tj. ta, nad níž je svČtlá výška
místnosti vČtší než 1,3 m) rovná minimálnČ 2/3 plochy pod ním ležícího podlaží. Za podzemní se pĜitom
považuje takové podlaží, které má úroveĖ podlahy níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem pĜilehlého území
v pásmu širokém 5,0 m po obvodu objektu.
Stavby uvedené v popisu funkþních typĤ jsou v jednotlivých pĜípadech nepĜípustné, jestliže
svým situováním, dispoziþním uspoĜádáním nebo stavebnČtechnickým Ĝešením jsou v rozporu s
požadavky právních pĜedpisĤ a technických norem platných pro pĜedmČtný druh stavby nebo
provozovanou þinnost, poþtem, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo úþelem odporují charakteru
pĜedmČtné lokality, mohou být zdrojem závad nebo vlivĤ, které dle charakteru lokalit jsou nesluþitelné s
pohodou v lokalitČ samotné nebo v jejím okolí, nemají zajištČno odpovídající dopravní napojení a
odstavování vozidel v dostateþném poþtu.
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Dále platí, že zástavba navrhovaná na vnČjších okrajích zastavČného území mČsta musí být situována
vždy tak, aby do volného území byla orientována nezastavČná þást stavebního pozemku.
Dále platí, že v zastavČném i nezastavČném území mČsta musí být - pokud navazující územnČ plánovací
dokumentace nestanoví jinak - zachovány stávající a obnovovány v souþasné dobČ znepĜístupnČné pČší
cesty zajišĢující prĤchodnost území a pĜístup k jednotlivým pozemkĤm, a že veĜejná prostranství
(zpevnČná i nezpevnČná), a to i ta, která nejsou v ÚPmB konkrétnČ vymezena v rámci místních
komunikací, musí být zachována.
Posouzení pĜedloženého zámČru dle uvedených regulativĤ:
V uvedené funkþní ploše jsou pĜípustné stavby pro bydlení, což výstavba bytového komplexu splĖuje.
Výstavba bytového komplexu mĤže být v dané lokalitČ pĜípustná za splnČní podmínek, které musí být
dokladovány v dokumentaci pro územní Ĝízení:
1) Intenzita využití území – IPP bude navržena do þíselné hodnoty 0,5.
2) V návrhových plochách, které jsou dotþeny vyhlášeným záplavovým územím, nelze
umísĢovat stavby pro bydlení a stavby školních a pĜedškolních zaĜízení do doby, než budou
pro tuto lokalitu realizována protipovodĖová opatĜení podle koncepce zpracované a
schválené v rámci Generelu odvodnČní mČsta Brna“.
3) Nutno pĜedem prokázat, že ul. ObĜanská a ul. Selská po navýšení dopravy z výstavby
bytového komplexu spol. STAVOS a.s a bytového komplexu spol. KALÁB- stavební firma
spol. s.r.o. je schopná pojmout toto zvýšené dopravní zatížení.
4) ZámČr nutno projednat dle zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
5) K žádosti o územní rozhodnutí stavby nutno pĜedložit plánovací smlouvu (zámČr se dotýká
veĜejné dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obce)
I. Vydání územního rozhodnutí je možné za tČchto podmínek:
Povinnosti stavebníka je dodržet i ostatní požadavky platných stavebních pĜedpisĤ, obecné požadavky na
výstavbu vþetnČ technických norem, a to i ve vztahu k sousedním pozemkĤm a stavbám (posouzení
oslunČní a osvČtlení, zastínČní komínĤ, vliv na statiku sousedních staveb, ohrožení studní atd. atd.), stejnČ
jako zohlednit veĜejné zájmy (dotþení životního prostĜedí, technické a dopravní infrastruktury, požární a
hygienické pĜedpisy, vþetnČ mČĜení hluku z dopravy pro obytné místnosti v navržených bytových a
rodinných, bezbariérové Ĝešení, zhodnocení stavby v záplavovém území, atd.). Posouzení tČchto
požadavkĤ je v kompetenci zpracovatele dokumentace k územnímu Ĝízení, resp. projektové dokumentace.
Výstavba bytového komplexu vyžaduje umístČní stavby (vþetnČ všech staveb doplĖkových, tj. pĜípojek
inženýrských sítí, zpevnČných ploch, technických objektĤ a rozvodĤ na pozemku, systémĤ retence a
zasakování dešĢových vod, oplocení, terénních úprav atd.) územním rozhodnutím dle § 79 stavebního
zákona, a poté vydání stavebního povolení nebo v pĜípadČ rodinných domĤ do 150 m2 zastavČné plochy
ohlášení. Obsah žádosti o územní rozhodnutí je stanoven v § 86 stavebního zákona. Stavební úĜad
upozorĖuje, že dokumentace stavby pro územní rozhodnutí a stavební povolení musí být zpracována
oprávnČným projektantem v pĜíslušném oboru (s kulatým razítkem).
V územním Ĝízení stavební úĜad posuzuje zámČr podle ustanovení § 90 stavebního zákona, tedy:
- s vydanou územnČ plánovací dokumentací,
- s cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a 19 stavebního zákona), zejména s charakterem území, s
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
- s požadavky stavebního zákona a jeho provádČcích právních pĜedpisĤ (v tomto pĜípadČ vyhl. þ.
503/2006 Sb., vyhl. þ.499/2006 Sb., vyhl. þ . 501/2006 Sb., 268/2009 Sb.), zejména s obecnými
požadavky na využívání území (vyhl. þ. 501/2006 Sb.),
- s požadavky na veĜejnou dopravní a technickou infrastrukturu (pĜipojení na inženýrské sítČ a veĜejnou
pozemní komunikaci.
- s požadavky zvláštních právních pĜedpisĤ a se stanovisky dotþených orgánĤ podle zvláštních právních
pĜedpisĤ, popĜípadČ s výsledkem Ĝešení rozporĤ a s ochranou práva právem chránČných zájmĤ úþastníkĤ
Ĝízení (Ĝešení jejich námitek, pĜipomínek a návrhĤ v územním Ĝízení).
Všechny tyto požadavky musí být v dokumentaci pro územní Ĝízení vyĜešeny.
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II. Seznam dotþených orgánĤ:
Dotþenými orgány, jejichž stanoviska žadatel pĜedkládá spolu s žádostí o vydání územního rozhodnutí
jsou zejména:
OÚPR MMB - koordinované stanovisko (zahrnující stanoviska Odboru dopravy, OVLHZ, OŽP a Odboru
památkové péþe) a zároveĖ o stanovisko k územnímu Ĝízení z hlediska územnČ plánovací dokumentace.
- Hasiþský záchranný sbor JMK SPD, Štefánikova 32, 602 00 Brno
- Krajská hygienická stanice JMK, JeĜábkova 4, 602 00 Brno
- Odbor životního prostĜedí JMK
- Odbor dopravy JMK k napojení na komunikaci II. tĜídy
Dotþenými vlastníky dopravní a technické infrastruktury budou zejména BrnČnské komunikace a.s. ,
Renneská tĜída 1a, 657 68 Brno, a všichni vlastníci þi správci inženýrských sítí dotþení pĜipojením stavby
nebo provádČním stavby v blízkosti jejich ochranných nebo bezpeþnostních pásem, vþetnČ Technických
sítí Brno (veĜejné osvČtlení), správce Ĝeky Svitavy Povodí Moravy s.p.. Jejich stanoviska musí obsahovat
podle okolností vyjádĜení k napojení nových staveb a vyjádĜení k dotþení sítí a jejich ochranných pásem
provádČním stavby .
Stavební úĜad upozorĖuje, že stanoviska jsou zpravidla vydávána zvlášĢ pro územní Ĝízení a zvlášĢ pro
stavební Ĝízení , pĜíp. pro jiný úþel, dle žádosti žadatele.
Úþastníkem územního Ĝízení je obec (primátor mČsta Brna, který vyžaduje pĜedchozí vyjádĜení mČstské
þásti Brno-MalomČĜice a ObĜany). Úplný seznam úþastníkĤ územního a stavebního Ĝízení, dotþených
orgánĤ a dotþených vlastníkĤ dopravní a technické infrastruktury bude možno stanovit až po pĜedložení
úplného stavebního zámČru žadatelem, tedy úplné dokumentace stavby. V nČkterých stanoviscích
dotþených orgánĤ mĤže být rovnČž vymínČno vydání stanoviska nebo vyjádĜení dalšího správního
orgánu.
ZámČr není rozpracován do podoby dokumentace pro územní Ĝízení, ze které by bylo vymezeno umístČní
staveb na pozemcích, kapacitní možnosti napojení na inženýrské sítČ a komunikace, þlenČní stavby na
objekty a technická a technologická zaĜízení, není pĜedložen výpoþet míry zastavČní, atd…
Stavební úĜad Vás upozorĖuje na skuteþnost, že pĜes to, že zámČr je v souladu s ÚPmB, se tento zámČr
setkal s velkým odporem a nesouhlasem obyvatel okolí, obþanských sdružení i vedení mČstské þásti Brno
MalomČĜice a ObĜany a to zejména s dĤvodu, že výstavbou by došlo k navýšení dopravní zátČže, která je
již neúnosná. Tato okolnost mĤže být podstatná pĜi projednávání zámČru dle zákona þ. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Pouþení o platnosti UPI
Tato UPI není správním rozhodnutím ve smyslu správního Ĝádu. Platí 1 rok ode dne jejího vydání,
nebude-li žadatel stavebním úĜadem informován, ve smyslu § 21 odst. 3 stavebního zákona, že došlo ke
zmČnČ podmínek, za kterých byla UPI vydána. Dle § 139 odst. 4 správního Ĝádu, UPI pĜestane platit,
dostane-li se do rozporu s právním pĜedpisem, který nabude úþinnosti po její vydáním a je od poþátku
neplatná, pokud byly údaje v žádosti o UPI, nepravdivé, neúplné, zkreslené nebo zatajené. Žádost o UPI
lze, dle § 139 odst. 3 správního Ĝádu, požadovat v téže vČci jen jednou.

Ing. arch. Bohumila Hortová
vedoucí stavebního úĜadu
Doruþí se:
1. Žadatel:
-KALÁB - stavební firma, spol. s r.o., VídeĖská 849/15, 639 00 Brno
zastoupena na základČ plné moci
- Ing. Bc. Ilona Lišková, inženýrská þinnost ve stavebnictví, Veletržní 5, 603 00 Brno
Dále obdrží:
2. ÚMý – vedoucí, spis

