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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
TENISOVÉ CENTRUM SLÁVY DOSEDĚLA
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb. a slouží jako základní podklad pro zjiš ťovací řízení podle § 7 tohoto zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona a zároveň respektuje "2. Metodický pokyn odboru
posuzování vlivů na životní prostředí MŽP pro zpracování přílohy č. 3 Náležitosti oznámení", publikovaný
ve Věstníku MŽP č. 2/2002.
Posuzovaná stavba skladového areálu je, dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.řazena do kategorie II,
bod:
•

10.8 Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a
cyklotrialové areály mimo chráněná území podle zvláštních právních předpisů.

Jedná se konkrétně o vybudování sportovního a tenisového areálu se sedmi venkovními tenisovými kurty,
multifunkčním hřištěm a krytou tenisovou halu se zázemím.
Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona pouze
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7.
Oznámení je zhotoveno firmou INVESTprojekt NNC, s.r.o. na základě smlouvy o dílo. Zpracování
oznámení proběhlo v prosinci 2004.
Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a
rizicích vyplývajících z jeho výstavby a provozu. Oznámení je zhotoveno firmou INVESTprojekt NNC, s.r.o.
na základě objednávky firmy Tenis Centrum Sláva Doseděl, s.r.o. Pro zpracování byly použity podklady
poskytnuté investorem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení během vlastního
zpracování a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
Oznámení je výsledkem práce skupiny odborníků specializovaných na jednotlivé oblasti životního
prostředí. Jejich jmenný seznam je uveden na titulním listu oznámení.
Oznamovatelem záměru je firma Tenis Centrum Sláva Doseděl, s.r.o.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
Tenis Centrum Sláva Doseděl, s.r.o.

2. IČ
26929678

3. Sídlo
Kotkova 590/9
618 00 Brno-Černovice

4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ctislav Doseděl
Tenis Centrum Sláva Doseděl, s.r.o.
Kotkova 590/9
618 00 Brno-Černovice
tel.: +420 777 170 599
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
TENISOVÉ CENTRUM SLÁVY DOSEDĚLA

2. Kapacita (rozsah) záměru
Navrhovaný areál bude sloužit jako sportovní a tenisové centrum s navazujícími službami. Záměr počítá
s výstavbou tenisové haly se třemi tenisovými kurty a přilehlé obslužné budovy s ubytováním, restaurací
a bowlingem. Dále je navrženo 7 venkovních tenisových kurtů, z nichž dva budou mít betonový povrch a
zbývající budou kryty antukou. Součástí projektu je i universální hřiště s umělým povrchem pro volejbal,
košíkovou, házenou a nohejbal. Vlastní objekt tenisové haly i přilehlá sportoviště budou realizována, na
místě dnešních sportovních ploch obce - nekrytých tenisových kurtů, nohejbalových hřišť a hřiště pro
malou kopanou. Vlastní objekt tenisové haly s přidruženým obslužným objektem je zasazen do terénního
reliéfu stávajícího sportovního areálu a nenarušuje stávající lesní porost. Areál je navrhován v souladu se
schváleným územním plánem obce Útěchov.
celková plocha areálu
zastavěná plocha halou obslužným objektem
plocha zpevněných ploch, parkoviště a komunikací
plocha nekrytých kurtů
plocha nekrytého univerzálního hřiště
počet parkovacích stání
počet pokojů v ubytovacím patru
počet míst v restauraci

15 348,35 m2
3 152,39 m2
2 389.00 m2
4 466,30 m2
1 030,00 m2
50 os.auta + 2 mikrobus
20 pokojů
40 míst

3. Umístění záměru
Kraj Jihomoravský, obec Brno, katastrální území Útěchov, stavební
parcely č. 108/2, 108/6, 58/3, 58/4, 58/6. Přesná situace stavby je
vyznačena v části F.I - mapové a situační přílohy.
Výstavba bude situována na severním okraji obce, na hranici lesního
porostu při odbočce na Adamov z ulice Adamovská. Z jihu je areál
omezen soukromými pozemky se zástavbou rodinných domků, na
východě přechází do volné plochy, která byla v minulosti využívána jako
mezideponie zeminy pro výstavbu probíhající v obci.
Obr.: Umístění záměru
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4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Oznamovaným záměrem je novostavba tenisové haly, nekrytých tenisových kurtů a víceúčelového hřištěv
katastru obce Útěchov, okres Brno-město. Touto výstavbou dochází v dotčeném území k naplnění
funkčního určení území dle územního plánu vymezené pro rekreační zeleň a sport. Tím je v daném
prostoru vyloučena realizace dalších aktivit (výstavba rodinných domů, obchodní a průmyslová činnost,
atp.) a tedy i kumulace s jinými záměry. V současné době jsou na pozemku sportovní plochy pro rekreaci
místních občanů - nekryté tenisové kurty, nohejbalová hřiště a hřiště pro malou kopanou.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Důvodem realizace záměru je vybudování sportovního, tenisového areálu v severní části Útěchova, na
místě dnešních sportovních ploch obce a zvýšení atraktivity území z pohledu rekreačních a turistických
funkcí. Záměr umožní pestřejší a intenzivnější využití stávající plochy určené k rekreaci (viz přiložený výřez
z územního plánu), čímž výrazně posílí turistický potenciál této lokality a obce vůbec. Umístění areálu
vychází ze schváleného územního plánu obce. Jiná varianta umístění není uvažována.
Obr.: Uzemní plán Útěchova – detail lokality
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6. Popis technického a technologického řešení záměru
Záměrem investora je vybudování tenisové haly s přidruženým obslužným objektem, šesti venkovních
tenisových kurtů, z nichž dva budou mít betonový povrch a zbývající budou kryty antukou a universálního
hřiště s umělým povrchem pro volejbal, košíkovou, házenou a nohejbal. Vlastní objekty jsou zasazeny do
terénního reliéfu stávajícího sportovního areálu se snahou nenarušit stávající lesní porost a s minimálním
nárokem na rušení vzrostlé zeleně.

6.1. Členění stavby na objekty
Výstavba areálu bude probíhat po jednotlivých stavebních objektech, tyto jsou dále specifikovány:
SO 01
Příprava území, demolice, kácení zeleně
SO 02
Přeložky
SO 03
Hrubé terénní úpravy
SO 04
Vlastní objekt T.C.S.D.
SO 05
Vodovodní přípojka
SO 06
Kanalizace-přípojka
SO 08
VN,NN
SO 09
Trafostanice
SO 10
Veřejné osvětlení
SO 11
Příjezdové komunikace, parkování, chodníky a ostatní zpevněné plochy
SO 12
Venkovní kurty / tenisové a universální plocha
SO 13
Sadové úpravy

6.2. Popis stavebních objektů a jejich konstrukcí a dispozic
SO 01 Příprava území, demolice, kácení zeleně; SO 03 Hrubé terénní úpravy
Výstavba bude probíhat na ploše, která je v současnosti využívána jako sportoviště a rekreační zázemí
obce Útěchov. Jsou uvažovány terénní úpravy a příprava základů stavebních objektů. Je uvažováno
využití zeminy v místě stavby, přičemž bilance zemních prací je vyrovnaná. Realizací záměru dojde
k demolici současného vybavení sportovišť včetně doprovodných staveb. Jedná se o jednopodlažní
budovy a přístřešky. Podél příjezdové komunikace budou z důvodu zřízení parkovací plochy vykáceno
7 ks vzrostlých stromů a při výstavbě tenisové haly s obslužným objektem bude vykáceno celkem 16 ks
stromů a cca 25 m2 plochy vzrostlé městské zeleně. Kategorie a ocenění bude provedeno v rámci
inventarizace zeleně a návrh náhradní výsadby bude zpracován v rámci sadových úprav v projektu pro
stavební povolení
SO 02 Přeložky

Objekt v tomto stupni projektové dokumentace neobsazen.

SO 04 Vlastní objekt T.C.S.D.
Tenisová hala je obdélníkového půdorysu, půdorysných rozměrů 54,280 × 36,620 m. Hala bude
zastřešena obloukovou střechou (válcová úseč). Světlá výška haly se pohybuje od 3,8 m do 10,5 m;
celková konstrukční výška je 10,9 m. Stěny haly budou z monolitického železobetonu v tloušťce předběžně
25 cm a opláští se skladbou s tepelnou izolací. Podélné st ěny výšky 3,8 m jsou v horní části zalomeny tak,
aby vytvářely opěrnou plochu pro střešní nosníky. Štítové stěny mají proměnnou výšku a jejich koruna
kopíruje tvar střechy (střešních nosníků) tak, aby nahradily krajní nosníky a bylo na ně možno uložit střešní
plášť. Střešní nosníky jsou obloukové, mají tvar kruhové úseče. Střešní obloukové nosníky se v této fázi
uvažují dřevěné, lepené z podélných lamel; v závislosti na dalším vývoji a cenových nabídkách je možno
eventuálně uvažovat jiný typ dřevěného nosníku, lepeného, popřípadě sbíjeného. Pilíře a stěny budou
založeny na železobetonových základových pásech, podporovaných v případě nutnosti prvky hlubinného
založení.
Obslužná třípodlažní budova obdélníkového půdorysu, půdorysných rozměrů 20,2 m (šířka 1.NP) až
21,9 m (šířka 2.NP) × cca 57,2 m, přiléhající delší stranou k delší straně haly. Jedno podlaží bude
podzemní, dvě nadzemní, střecha plochá. Celková výška budovy je 10,3 m, z toho 7,4 m nad terénem.
Mezi halou a budovou zůstává krytý prostor šířky 3,8 m pro spojovací chodbu a technické místnosti, kde je
rovněž umístěna jedna řada opěrných pilířů haly. Obvodové nosné stěny suterénu se provedou
z monolitického železobetonu, předběžně v tloušťce 30 cm + přídavná tepelná izolace. Obvodové nosné
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stěny nadzemních podlaží se provedou z keramických tvárnic v tloušťce 44 cm (tyto stěny budou podle
příslušných podlaží dodatečně zatepleny a obloženy – v přízemí lícovým režným zdivem a v podlaží
dřevěným lamelovým obkladem), vnitřní nosná stěna obou nadzemních úrovní je opět navržena v tloušťce
20 cm taktéž z monolitického železobetonu. Příčné stěny stejně jako střední stěna budou z monolitického
železobetonu v tloušťce 20 cm, stejně tak stěny vymezující schodišťové prostory, výtahovou a instalační
šachtu. V místech, kde je to nutné z dispozičních důvodů (restaurace, bowling), je stěnový systém lokálně
nahrazen sloupy a patřičně vysokými průvlaky. Sloupy se uvažují převážně kruhového průřezu,
železobetonové, alternativně i ocelové s požární ochranou. Stropy se zhotoví jako převážně jednosměrně
působící stropní desky z monolitického železobetonu; jelikož základní rozpětí stropu (hloubka traktu) je 7,5
m, uvažuje se tloušťka stropních desek 28 cm. Stěny budovy se založí na železobetonových základových
pásech.
V 1.PP je situována varna pro restaurační provoz s příslušnými sklady a přípravnami. Na zásobování je
tento provoz napojen pomocí stolového nákladního výtahu sloužící jen pro tento účel. Hotová jídla se
vertikálně dopravují do vyšších podlaží pomocí jídelního výtahu. K provozům kuchyně jsou přiřazeny i
personální šatny a sanity. Dále na této niveletě je bowlingová dvojdráha, bar a sanita pro návštěvníky. Ve
zbývající ploše podlaží jsou technické prostory objektu – plynová kotelna, úpravna vody, strojovny VZT a
provozní sklady domu. Propojení s horními patry přes schodišťovou halu s výtahem.
V 1.NP je samotně bezbariérově umístěna restaurace pro 40 návštěvníků. Je opticky propojena jednak
s exteriérem areálu, ale také s tenisovou halou. Přes restauraci je možný přístup návštěvníků haly a , na
diváckou galerii u kurtu č.1. Další část tohoto podlaží je věnována pro obslužné provozy tenisové haly. Do
nich se vstupuje přes centrální recepční halu. Tato recepce je společná i pro ubytovací část, situovanou do
horního podlaží objektu. V šatnové části jsou jednak šatny pro ženy (20míst), muže (32 míst) a šatna VIP
(12 míst). Mezi šatny je vřazen rehabilitační blok , tvořený sanitami příslušných šaten, ze kterých se dá
projít do centrálního prostoru celé rehabilitace – sauny s ochlazovanou a vířivkou. K této sestavě je
přičleněna i masérna. Přes chodbu je šatnová a rehabilitační část propojena s dvěma tělocvičnami a
východem k venkovním kurtům přes přezouvárnu.
V 2.NP je situována ubytovací část pro 41 osob - 19 dvoulůžkových pokojů, jeden třílůžkový –
bezbariérově řešený. Kromě pokojů je na tomto patře zázemí pro úklid pokojů, snídárna ubytovaných
hostů. Na snídárnu navazuje klubová místnost, ze které je přístup do lodgie, z výhledem na areál i na obec
Útěchov. Hlavní vertikální propojení je přes schodišťovou halu s výtahem. V severní části dispozice je
umístěno služební – únikové schodiště propojující všechny podlaží a ústící na terén na severní straně
obslužného křídla.
Celý areál je řešen důsledně bezbariérově. Jsou vyčleněna parkovací stání a veškeré vstupy do objektu
tenisové haly a obslužného křídla jsou bezbariérové. Do patra je přístup umožněn pomocí osobního výtahu
s klecí o rozměru 2100/1100 a dveřmi š.1000mm. Sanitární zařízení i jeden ze 20 pokojů v ubytovacím
podlaží jsou řešeny jako bezbariérové.
SO 05 Vodovodní přípojka
Zdrojem vody pro novostavbu objektu bude stávající vodovodní řad, uložený v souběhu s ul. Adamovskou,
který je ukončen koncovým hydrantem v prostoru před vjezdem do projektovaného areálu tenisového
centra. Stávající přípojka vody DN 25 na parc. č. 108/2 je pro uvažovaný areál nedostatečná a bude
nahrazena projektovanou přípojkou z HDPE ∅ 63, která bude dovedena do vodoměrné šachty umístěné
bezprostředně za hranicí pozemku připojovaného areálu. Vodoměrná šachta bude provedena dle
požadavku provozovatele stávající vodovodní sítě BVK, a.s. a vybavena vodoměrnou sestavou s
fakturačním vodoměrem. Vzhledem k nedostatečné hodnotě tlaku vody pro odběrná zařízení a potřebu
požární vody bude vybudována přerušovací akumulační nádrž s následnou tlakovou stanicí pro zvýšení
tlaku vody v objektu. Pro objekt je uvažováno s umístěním požárních hydrantů typu „D25“ s min průtokem
1,1 l /s, při tlaku min. 0,2 MPa, s koeficientem současnosti 2.
SO 06 Kanalizace-přípojka
Přípojka splaškové kanalizace PVC DN 150 bude provedena z revizní šachty umístěné za oplocením
pozemku přes ul. Adamovskou o délce 22,0 m do prodloužené kanalizace. Splašková voda bude od
jednotlivých zařizovacích předmětů gravitačně odváděna do svodného potrubí. Jednotlivé větve svodného
potrubí budou napojeny na ležatou kanalizaci a svedeny do výstupní revizní šachty splaškové
kanalizace. Napojení dešťových vod do stávající dešťové kanalizace Útěchova není uvažováno z důvodu
kapacitní vytíženosti a nevyhovujícího zp ůsobu vyústění odváděných vod. Problematika odvedení a využití
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dešťových byla tedy řešena odděleně v rámci Hydrogeologického posudku zpracovaného firmou
Geoservis spol. s r.o. Brno, červen 2004. K zachycení srážkových vod bylo doporučeno vybudovat
akumulační nádrž (o objemu 80 m3 a rozměrech 10 × 4 × 2 m) umístěnou pod terénem. Zde zachycenou
vodu bude možno použít k postřiku antukových kurtů a k závlaze travnatých ploch. Nevyužité přebytky
srážkové vody budou odvedeny do vsakovacího drenážního prvku.
SO 08 VN,NN; SO 09 Trafostanice
Přípojka VN 22 kV pro novou odběratelskou trafostanici bude provedena kabelovou smyčkou ze
stávajícího VN kabelu 22 kV č. 345 na stávající kabel na rohu ulice Adamovská a Včelařská. Nová
odběratelská stanice bude v prefabrikovaném provedení. Část VN bude provedena v technologii Siemens.
V trafostanici bude osazen transformátor o výkonu 400 kVA.
SO 10 Veřejné osvětlení
Parkoviště a komunikace před tenisovým centrem budou osvětleny výbojkovými svítidly 70 W umístěnými
na sadových stožárech 5 m. Ovládání tohoto osvětlení bude soumrakovým spínačem nebo ručně
z recepce. Pěší komunikace mezi kurty uvnitř areálu bude osvětlena nízkými sadovými svítidly výšky cca
1 m s úspornými zdroji 2 × 18 W. Ovládání tohoto osvětlení bude rovněž soumrakovým spínačem nebo
ručně z recepce. Napájení venkovních osvětlení bude z hlavní rozvodny NN.
SO 11 Příjezdové komunikace, parkování, chodníky a ostatní zpevn ěné plochy
Tato fáze stavby představuje budování příjezdné a obslužné komunikace k tenisovému centru, parkoviště
a přístupové chodníky k tenisovému areálu a zpevněná plocha plánovaná jako letní sezení před restaurací
v obslužné budově. Výstavba se předpokládá v dílčích etapách, v rámci první etapy budou řešeny
pojížděné plochy před samotným vjezdem do areálu, včetně parkoviště a napojení na komunikaci v ul.
Adamovské a část obslužné komunikace pod kurty (pro podrobnější přehled viz. kapitola F. I.Mapové a
situační přílohy). Ulice Adamovská přivádí trasu silnice III. tř. Brno-Vranov –Šebrov a v řešeném úseku
tedy plní funkci sběrné komunikace. Napojení nové vozovky je řešeno formou vjezdu mimo pozemní
komunikaci přes nájezdový práh – nebude zde tedy vyznačována přednost v jízdě na ul. Adamovské.
Komunikace v šířce 6,0 m pokračuje přes parkoviště k vjezdu do areálu a odtud dále již pouze jako
jednopruhová v šířce 3,0 m – v této části již nebude pojížděná veřejnou dopravou, komunikace již bude
sloužit pouze pro vozidla obsluhy areálu. Vozovka bude uchycena do betonových obrubníků s převýšením
120 mm, mezi komunikace a dost. stání v parkovišti se osadí bet. obr. záhonové zapušt ěné. V místě
napojení na ulici Adamovskou se vybuduje nájezdový práh šířky 1,00 m s převýšením 100 mm z drobné
žulové kostky do bet. lože s podkladními vrstvami. Plochy za obrubami budou upraveny tak, aby výškově
navázaly na stávající terén. Celkový počet požadovaných odstavných a parkovacích stání je vypočten dle
ČSN 73 6110. Odstavování vozidel bude řešeno na parkovištích před areálem, kde je navrženo celkem 52
stání pro osobní vozidla a dvě stání pro mikrobusy. Celkem je tedy u areálu navrženo 54 stání, z toho 4
v rozměrech odpovídajících potřebám vozidel tělesně postižených občanů ve smyslu vyhl. č. 369/2001 Sb.
Plochy komunikací, parkovišť a chodníků budou podélným a příčným spádem odvodněny do dešťových
vpustí s litinovou mříží a odtud do nově navržené dešťové kanalizace, respektive do systemu hospodaření
s děšťovou vodou. Před napojením vjezdu na silnici se umístí rovněž dešťová vpust, jež zabrání stékání
vody na vozovku silnice. Jednopruhová vozovka uvnitř areálu bude odvodněna příčným sklonem na okolní

terén.
SO 12 Venkovní kurty / tenisové a universální plocha
Je navrženo sedm venkovních tenisových kurtů, dva betonové a pět antukových. Dále je navrženo
i universální hřiště s umělým povrchem pro volejbal, košíkovou, házenou a nohejbal. Odvodnění
univerzálního hřiště a betonových tenisových kurtů je řešeno do akumulační nádrže srážkových vod (viz
výše). Srážkové vody zachycené povrchem antukových kurtů budou vsakovat do podloží.
SO 13 Sadové úpravy
V rámci výstavby bude provedeno zatravnění nezpevněných ploch a rovněž výsadba dřevin. Podrobnější
projekt však nebyl v době zpracování tohoto oznámení znám. Bude však upřesněno v rámci stavebního
řízení.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

říjen 2005

Předpokládaný termín ukončení výstavby,
uvedení do provozu:

2006

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
Kraj:

Jihomoravský
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
tel: 541651111

Obec:

Brno-Útěchov
Úřad městské části Brno-Útěchov
Adamovská 6
644 00, Brno
tel: 541 239 135

Katastrální území:

Útěchov

9. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů je následující:
Kategorie:

II

Bod:

10.8

Název:

Sportovní areály na ploše nad 1 ha,
golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály
mimo chráněná území podle zvláštních právních předpisů

Sloupec:

B
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II. ÚDAJE O VSTUPECH

1. Půda
Areál bude umístěn na pozemcích č. 108/2, 108/6, 58/1, 58/3, 58/4 a část 58/6 v katastrálním území
Útěchov. Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou pozemky č. 58/3, 58/4, 58/6 součástí zemědělského
půdního fondu (ZPF). Pozemek parcelního čísla 108/3 (leží při severní hranici areálu) je registrován jako
pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL). Celková výměra pozemků, včetně souvisejících komunikací
a zeleně bude dle projektové dokumentace 15 348,35 m2. Zastavěná plocha halou bude 3 152,39 m2,
venkovní zpevněná plocha (parkoviště, komunikace, nekryté betonové kurty a univ. hřiště) 5496,30 m2.

2. Voda
Lze očekávat, že část vody pro pitné účely bude řešena donáškou balených vod.

Voda pitná
Tenisové centrum bude připojeno na stávající vodovodní řad DN 100, uložený v souběhu s ulicí
Adamovská, ukončený koncovým hydrantem před vjezdem do projektovaného areálu. Stávající přípojka
vody DN 25 bude nahrazena projektovanou přípojkou z HDPE ø 63. Roční spotřeba vody je odhadována
na 11 565 m3/rok.

Voda provozní
Areál nevyžaduje odběr provozní vody.

Voda požární
Z důvodů případného čerpání pitné vody pro požární účely je navrhovaná zvýšená kapacita přípojky. Za
běžného provozu je její spotřeba nulová

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Energetické zdroje
Instalovaný příkon elektrických spotřebičů v areálu je, dle údajů z projektu 365 kW. Areál bude napojen na
distribuční rozvod VN přes vlastní trafostanici s transformátorem o výkonu 400 kVA.
Tab.: Celková energetická bilance tenisového centra
ZAŘÍZENÍ
Umělé osvětlení
Zásuvkové rozvody běžné
Vzduchotechnika, Ústřední topení

Instalovaný
příkon (kW)
41,5
60
43

Technologie kuchyně

118

Výtahy (osobní, stolový a na jídlo)

12,5

Technologie ZTI ( bazén,vířivka, Sauna + solárium)

15

Umělé osvětlení tenisové haly

26

Venkovní osvětlení – parkoviště a vnitřní komunikace

2

Venkovní osvětlení - kurty

47

Celkem

365
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Teplo
Zdrojem tepla bude plynová kotelna, která bude umístěna v suterénu hotelu. Topné medium - teplá voda
bude taktéž sloužit pro napojení vzduchotechnických zařízení v objektu hotelu a pro ohřev teplé užitkové
vody. Prostor tenisové haly bude vytápěn pomocí plynových zářičů, které budou umístěny pod stropem
haly.
Tab.: Bilance potřeby tepla
Tenisová hala – vytápění

55 kW

Tenisová hala – větrání (přirozené)

60 kW

Hotel – vytápění

65 kW

Hotel – větrání

275 kW

Hotel – ohřev teplé užitkové vody

58 kW

Celková potřeba tepla

513 kW

Surovinové zdroje
Tenisové centrum je zařízení nevýrobního charakteru, jeho provoz tedy nevyžaduje prakticky žádné
surovinové zdroje, dováží se pouze hotové výrobky a suroviny potravinářského charakteru pro stravovací
zařízení. Při běžném provozu ubytovacího zařízení a sportovišť lze uvažovat pouze spotřebu čistících a
desinfekčních prostředků případně údržbový a pomocný materiál v nespecifikovaném nízkém množství.

Zemní plyn
Zemní plyn bude spotřebováván pro provoz kotelny určené k vytápění objektu a výrobu teplé užitkové
vody. Celkový očekávaný odběr zemního plynu bude dle údajů v projektu cca 55,1 m3.h-1, tedy přibližně
140 000 m3 ročně.
Tab.: Bilance potřeby zemního plynu
Celkový instalovaný výkon pl. spotřebičů

590 kW

Celková očekávaná hodinová spotřeba plynu
Maximální instalovaná spotřeba

55,1 m3/hod
66,1 m3/hod

Očekávaná roční spotřeba plynu

125 000 m3/rok

Místo napojení na stávající plynovodní síť STL PE 90 bude v prostoru křížení ul. Adamovská a Včelařská.
Od místa napojení bude vybudováno prodloužení plynovodního řadu STL PE 63 v délce 145m
k odběrnímu místu v prostoru vedle vjezdu do projektovaného areálu tenisového centra. Trasa prodloužení
plynovodu bude vedena v souběhu se stávajícím vodovodem v ul. Adamovské.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Součástí výstavby Tenisového centra je vybudování nových parkovacích ploch pro návštěvníky
a souvisejících obslužných komunikací. Napojení
tenisového centra bude prostřednictvím ulice
Adamovské, která přenáší trasu silnice III. tř. Brno – Vranov a v řešeném úseku plní funkci sběrné
komunikace. Napojení nové vozovky je řešeno formou vjezdu mimo pozemní komunikaci přes nájezdový
práh. Je navrženo celkem 52 stání pro osobní vozidla a dvě stání pro mikrobusy. Celkem je tedy u areálu
navrženo 54 stání, z toho 4 v rozměrech odpovídajících potřebám vozidel tělesně postižených občanů.
Provoz Tenisového centra vyvolá zvýšení provozu na silniční komunikaci ulice Adamovská. Nároky na
dopravní infrastrukturu budou vznikat s příjezdem zákazníků a zaměstnanců na přilehlá parkoviště i
z provozem zásobování. Při maximálním uvažovaném využití areálu se jedná o cca 300 příjezdů a stejný
počet odjezdů osobních vozidel a 6 příjezdů lehkých nákladních automobilů, samozřejmě také s odjezdy.
Tento počet je však na pozadí intenzity dopravy vzniklé příjezdem a odjezdem zákazníků zcela nepatrný.
Uvažujeme 6 příjezdů a stejný počet odjezdů na jedno parkovací stání denně.
Intenzita dopravy na ulici Adamovské je v prostoru napojení příjezdové komunikace 1795 vozidel za
24 hodin (dle sčítání ŘSD z roku 2000).
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Za výše uvedených předpokladů jsou intenzity dopravy po dokončení Tenisového centra stanoveny v ulici
Adamovská na 2395 vozidel za 24 hodin (dle sčítání ŘSD z roku 2000).
V průběhu výstavby bude dopravována zejména stavební technika, technologie a materiál. Materiál
z demolic, kromě nebezpečných odpadů, bude použit do násypu. Vzhledem k rozsahu výstavby a malým
nárokům na odvoz nebo násyp zeminy, lze nároky na dopravní infrastrukturu v průběhu výstavby označit
za bezvýznamné. Půjde maximálně o desítky nákladních automobilů za den a časově omezeno pouze na
dobu hrubých terénních prací.

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
1. Ovzduší
Vytápění objektů zemním plynem
Vytápění objektů bude zajištěno vlastním zdrojem tepla využívajícím jako palivo zemní plyn z veřejné sítě.
Vytápění prostoru tenisové haly a ohřev větracího vzduchu zajistí 4 ks plynových podstropních zářičů s
výkonem 4 x 30 kW a s nuceným odtahem spalin do venkovního prostoru a nuceným přívodem
spalovacího vzduchu z venkovního prostředí. Pro zajištění výroby tepla pro potřeby hotelu je uvažováno s
instalací 8 ks plynových kotlů Therm DOU 50 s výkonem 8 x 45 kW. Kotle budou umístěny v samostatné
místnosti v suterénu objektu. Spaliny kotlů budou svedeny kouřovody DN 160 do společných 2 kouřovodů
DN 300 a to vždy od 4 kotlů do jednoho společného kouřovodu společné kouřovody budou napojeny do 2
samostatných třívrstvých plechových komínů. Komíny budou vyvedeny nad střechu podél štítové stěny.
Předpokládaná celková maximální spotřeba plynu 55,1 m3.h-1. Této spotřebě odpovídá následující
produkce škodlivin:
tuhé látky
g/h
0,1

SO2
g/h
0,1

NOx
g/h
10,6

CO
g/h
1,8

org. látky
g/h
0,4

Celková předpokládaná roční produkce škodlivin výše uvedených tepelných zdrojů, při předpokládané
roční spotřebě plynu 125 000 m3/rok je uvedena v následující tabulce:
tuhé látky
kg/rok
2,5

SO2
kg/ rok
1,2

NOx
kg/ rok
240,0

CO
kg/ rok
40,0

org. látky
kg/ rok
8,0

Automobilová doprava vyvolaná záměrem
Jako liniový zdroj bude působit osobní automobilová doprava zaměstnanců a návštěvníků areálu
a automobilová doprava vstupních surovin a hotových výrobků. Při předpokládané intenzitě dopravy
osobní dopravy (300 příjezdů a odjezdů) a lehké nákladní dopravy (6 příjezdů a odjezdů) lze očekávat
následující denní produkci škodlivin:
tuhé látky
kg/km.den
0,005

SO2
kg/km.den
0,003

NOx
kg/km.den
3,041

CO
kg/km.den
2,533

org. látky
kg/km.den
2,451

Provoz parkoviště
Jako plošný zdroj bude za provozu působit parkoviště pro 54 vozidel. Při uvažovaném příjezdu vozidel 300
denně předpokládáme následující celkovou roční produkci škodlivin:
tuhé látky
kg/rok
0,0001

SO2
kg/rok
0,001

NOx
kg/rok
0,415

CO
kg/rok
0,763

org. látky
kg/rok
0,711

Po dobu výstavby bude plocha staveniště působit jako plošný zdroj znečišťování ovzduší. Emitovanými
škodlivinami bude prach (tuhé znečišťující látky) a plynné škodliviny emitované při provozu stavebních
strojů a další techniky vybavené spalovacími motory. Množství emise bude srovnatelné s provozem areálu.
a díky omezené době výstavby nepokládáme toto množství škodlivin za významné.
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2. Odpadní voda
Splaškové vody
Množství odpadních vod bude přibližně odpovídat množství spotřebované vody pitné. Podle dokumentace
pro územní řízení bude produkováno 45,9 m3/den, tedy cca Qmax/rok = 11 565 m3/rok. Splašková kanalizace
bude zaústěna v ul. Adamovská při JZ rohu řešeného areálu do kanalizačního řadu splaškové a dešťové
kanalizace.

Srážkové vody
Zpevněné plochy na pozemku, na kterém bude realizován záměr mají rozlohu 8 596,5 m2 (střechy
objektů, venkovní kurty, hřiště, apod.) s průměrným koeficientem odtoku 0,9. Podle Hydrogeologického
posudku zpracovaného firmou Geoservis Brno v červnu 2004 bude průměrný denní úhrn srážek Qden =
15,3 m3 a nárazové množství spadlých srážek Qsr.15min. = 112,1 m3.
Srážkové vody ze střešních rovin a zpevněných ploch budou svedeny oddělenou kanalizací do akumulační
nádrže o objemu 80 m3 umístěnou pod terénem (viz koordinační situace – část F.I. Mapové a situační
přílohy). Zde zachycená voda bude využívána k postřiku antukových kurtů a k závlaze travnatých ploch.
Nevyužité přebytky srážkové vody budou odvedeny do vsakovacího drenážního prvku se vsakovacím
prostupností 15,6 m3 denně. Objem vsakovacího prvku spolu s akumulační nádrží bude 129 m3. Splach
z parkovacích ploch bude samostatně sveden do odlučovače ropných látek (LAPOL). Tato předčištěná
odpadní voda bude napojena na kanalizační řad splaškové kanalizace.

3. Odpady
Odpady z výstavby
Odpady vznikající při výstavbě a souvisejících demolicích budou shromažďovány a předávány k likvidaci
odborným firmám majícím příslušná oprávnění. Následující tabulka shrnuje očekávané typy a
předpokládaná množství vznikajících odpadů.
Kód druhu
odpadu
15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

Předpokládané
množství [t]
0,500

15 01 02

Plastové obaly

O

0,500

15 01 03

Dřevěné obaly

O

0,500

15 01 04

O

0,450

N

0.008

N

0.010

17 01 01

Kovové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Beton

O

50,000

17 02 01

Dřevo

O

13,000

17 02 03

Plasty

O

2,500

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

2,450

17 04 05

Železo a ocel

O

4,100

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

1,300

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

1,250

17 06 04

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

O

1,000

20 01 11

Textilní materiály

O

0,080

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

O

0,010

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

0,080

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

0,030

20 03 01

Směsný komunální odpad (nebo 20 03 07 Objemný odpad)

O

0,500

15 01 10
15 02 02

Název druhu odpadu
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Odpady z provozu
Během provozu budou vzniklé odpady shromažďovány a předávány odborným firmám k likvidaci.
Předpokládané druhy odpadů jsou uvedeny v následující tabulce:
Kód druhu
odpadu
02 02 03

Název druhu odpadu
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

Kategorie
odpadu
O

Předpokládané
množství [t/rok]
do 1

13 05 03

Kaly z lapáků nečistot

N

do 1

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

do 10

15 01 02

Plastové obaly

O

Do 15

15 01 03

Dřevěné obaly

O

Do 5

15 01 04

Kovové obaly

O

Do 5

15 01 05

Kompozitní obaly

O

Do 1

15 01 06

Směsné obaly

O

Do 0,5

20 01 02

Sklo

O

Do 0,5

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

Do 20

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

Do 50

20 03 03

Uliční smetky

O

Do 10

20 01 21

Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti

N

Do 0,020

Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o objekt dočasného charakteru a nepředpokládá se tedy jeho
odstranění, nepokládáme za účelné uvádět odpady vznikající při odstraňování stavby.

4. Ostatní
Hluk
Provoz areálu Tenisového centra nepředstavuje významný zdroj technologického hluku. Během provozu
lze předpokládat provoz těchto zdrojů hluku, orientovaných do venkovního prostoru:
•
•
•
•

vzduchotechniky,
chlazení,
kotelny,
trafostanice.

Hlukové emise (hladiny akustického tlaku A ve vzdálenosti 1 m od zdrojů) uvedených zařízení nepřekročí
úroveň nejvýše 55 dB (nasávací a výtlačná strana vzduchotechniky, komín kotelny), v ostatních případech
nepřekročí cca 50 dB (ventilátory strojovny chlazení). To prakticky znamená, že již ve vzdálenosti nejvýše
cca 20 metrů od objektu (vzdálenost nejbližší obytné zástavby) je splněna limitní noční hladina hluku ve
venkovním prostoru. Obecně lze doporučit, aby uvedené zdroje hluku byly orientovány do vnitřního
prostoru areálu (mimo obytnou zástavbu), v případě jejich umístění na střeše byly příslušně akusticky
ošetřeny. Hluková problematika je řešitelná, je však nutno jí věnovat pozornost.
Další zdroje hluku budou dány zejména provozem venkovních kurtů a hřiště. Tyto aktivity nelze
v současném stupni projektové přípravy blíže specifikovat. Je však nutné i při specifickém vzniku hlukové
zátěže (odbíjení tenisového míčku, apod.) dodržet veškeré platné hygienické limity pro nejbližší obytnou
zástavbu. I v tomto případě je hluková problematika řešitelná, je však nutno jí věnovat pozornost v průběhu
projekční přípravy.
Dopravní provoz související s areálem ovlivní hlukovou situaci v území zanedbatelným zp ůsobem, nárůsty
hlukových hladin z důvodu nárůstu dopravních intenzit se budou pohybovat v úrovni poza ďového stavu.
Pokud jde o hluk v průběhu výstavby, lze říci, že v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými
imisemi zemních a stavebních strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy.
Jejich poloha ani časový harmonogram nasazení nelze zcela exaktně kvantifikovat. Pro období provádění
stavebních prací však lze využít korekci +10 dB k základním hlukovým limitům (pouze pro denní období).
Tyto limity nebudou dlouhodobě překračovány.
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5. Rizika vzniku havárií
Z hlediska možnosti vzniku havárií není výstavba ani provoz Tenisového centra takovým záměrem, který
by sebou nesl zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií. Při výstavbě budou použity
standardní materiály a technologie. Vlastní provoz bude srovnatelný s provozem kteréhokoli ubytovacího a
sportovního centra. Dovážený sortiment surovin bude kromě běžného potravinářského zboží obsahovat
také některé běžné drogistické zboží jako prací prášky, čistící prostředky, kosmetické a hygienické potřeby
a prostředky. S ohledem na složení, množství a druh obalu se ani v tomto případě nejedná o látky
zvyšující možnost vzniku havárie. Objekt bude vybaven požárně signalizačním zařízením a elektronickým
zabezpečovacím zařízením. Provoz parkoviště je, z hlediska možného vzniku havárií, prakticky
srovnatelný s běžným provozem na pozemních komunikacích. Možnost vzniku a především důsledky
dopravní nehody je však (s ohledem na nízkou pojezdovou rychlost) nižší.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Hodnocené území není součástí národního parku a neleží ani v chráněné oblasti.
V dotčeném území se nenachází žádná z kategorií chráněných území.
V dotčeném území se nenachází významné krajinné prvky. Areál se nedotýká lokalit systému
NATURA 2000.
Pozemky nejsou součástí územního systému ekologické stability, a to jak na úrovni místní tak
regionální, resp. nadregionální.
Území města Brna patří (dle Nařízení vlády č 60/2004 a dle sdělení č. 6 MŽP ČR uveřejněném
ve věstníku částka 4 z dubna 2004) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Důvodem k zařazení je skutečnost, že na 3,3 % území došlo k překročení limitu pro průměrné
roční koncentrace PM10 a na 63,9% došlo k překročení limitu pro maximální 24hodinové
koncentrace PM10.
V dotčeném území se nenachází zdroje podzemní vody pro hromadné zásobování obyvatel
pitnou vodou ani jejich ochranná pásma.
V dotčeném území se nepředpokládají staré ekologické zátěže, které by vyžadovaly sanační
zásah.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhované stavby okružní křižovatky.
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II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Obyvatelstvo
Obec Útěchov patří k brněnské městské aglomeraci a představuje městskou část venkovského typu
s výrazně dominující obytnou funkcí. Rozkládá se na ploše 118 ha v členitém terénu v nadmořské výšce
410 – 485 m n.m. Podle posledního sčítání obyvatel je v obci k trvalému pobytu přihlášeno 211 obyvatel. V
posledních letech obec prošla a stále prochází intenzivním rozvojem. Výstavba rodinných dom ů expanduje
do nových poloh, mimo území současně zastavěné, a dochází k postupnému smazávání původního
charakteru vesnice. Území tzv. předměstského bydlení s rozvinutou funkcí rekreace nabývá charakteru
městské struktury. V obci je vodovodní řad i plynofikace a kanalizační síť je napojena stávající kanalizační
síť města Brna.

2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území města Brna patří (dle Nařízení vlády č 60/2004 a dle sdělení č. 6 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku
částka 4 z dubna 2004) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem k zařazení je
skutečnost, že na 3,3 % území došlo k překročení limitu pro průměrné roční koncentrace PM10 a na 63,9%
došlo k překročení limitu pro maximální 24hodinové koncentrace PM 10.
V hodnoceném území (ani v jeho okolí) se soustavně nevyhodnocuje kvalita ovzduší, proto pro popis
stávající úrovně imisní zátěže využíváme nejbližší stanici imisního monitoringu č. 144 – Brno - Soběšice a
dále stanici č. 1130 – Brno - Tuřany:
Tuhé látky SPM /(frakce PM10)1
-3

průměrná roční koncentrace (µg.m )
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)
-3

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m )

1130 – Brno - Tuřany

26,0 (20,8)

39,4

40

40

127,0 (101,6)

215,2

datum naměření maxima v daném roce

1.3.

2.3.

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

50

50

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m-3)

-

545,4

datum naměření maxima v daném roce

-

10.4.

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

-

-

144 – Brno - Soběšice

1130 – Brno - Tuřany

-

23,1

40

40

Oxid dusičitý (NO2)
-3

průměrná roční koncentrace (µg.m )
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)
-3

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m )

-

63,8

datum naměření maxima v daném roce

-

24.2.

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

-

-

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m-3)

-

123,6

-

25.3.

200

200

datum naměření maxima v daném roce
hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

1

144 – Brno - Soběšice

přepočet na frakci PM10 je uveden v závorce, hodnoty imisních limitů jsou uvedeny pro PM10
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144 – Brno - Soběšice

1130 – Brno - Tuřany

průměrná roční koncentrace (µg.m )

4,2

7,6

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)

50

50

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m )

32,0

61,1

datum naměření maxima v daném roce

9.1.

9.1.

hodnota 24hodinového imisního limity IHd (µg.m-3)

125

125

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m-3)

-

122,2

-

21.1.

350

350

Oxid siřičitý (SO2)
-3

-3

datum naměření maxima v daném roce
hodnota hodinového imisního limity IHd (µg.m-3)

Jak je z výše uváděných hodnot zřejmé, u plynných škodlivin nebylo na obou stanicích zaznamenáno
překročení imisních limitů. U tuhých znečišťujících látek byly zaznamenány průměrné 24hodinové
koncentrace nad hodnotou imisního limitu na obou stanicích.
V hodnoceném území (ani v jeho blízkosti) se neprovádí pravidelné sledování imisní zát ěže NO2, proto pro
popis stávajícího stavu využíváme údaje z rozptylové studie zpracované v rámci Krajského programu
snižování emisí a imisí (Bucek 2003), z níž vyplývá, že pr ůměrnéroční koncentrace NO2 v hodnoceném
území dosahují úrovně 7 až 10 µg.m-3, tedy do 25 % imisního limitu (40µg.m-3).
Klimatické faktory
Vymezené území přísluší dle E. Quitta celé do mírně teplé klimatické oblasti MT 11 – mírně teplé oblasti s
dlouhým suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým
podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Další údaje
shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

MT 11
40 až 50
140 -160
110-130
30 až 40
-2 až -3
17 až 18
7 až 8
7 až 8
90-100
350-400
200-250
50 až 60
120 -150
40 až 50

3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Stávající hluková situace v prostoru záměru Tenisového centra je poměrně příznivá. Hlukové hladiny jsou
určeny pouze provozem na ulici Adamovská, místními aktivitami v prostoru současného sportoviště a
přírodním pozadím.
Vibrace
V území se nevyskytují významné zdroje vibrací. Potenciální dopravní vibrace jsou utlumeny na míru
splňující stavební a hygienické limity již v bezprostředním okolí komunikací.
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Záření
V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prost ředí.
Úroveň elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze důvodně předpokládat, že se nevymyká
běžnému stavu, bez konflikt ů s hygienickými limity.

4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Pozemek přísluší z hlediska vodopisného členění do hlavního povodí řeky Dunaj (4-00-00) a jeho dílčích
povodí 4-15-01 Svratka po Svitavu a 4-15-02 Svitava. Při detailnějším členění je, podle základní
vodohospodářské mapy 1:50 000, list 24-32 Brno, posuzovaná lokalita umístěna na rozhraní drobných
povodí 4-15-0-154 Ponávka nad Rakovcem s plochou 26,512 km2 a lesnatostí 60% a 4-15-02-105 Svitava
od Křtinského potoka po Malatín plochou 22,866 km2 a lesnatostí 80%.
Nebližším povrchovým vodním tokem je potok Coufava (cca 600 m od východním směrem od areálu) a
Babídolský potok (cca 800 m západně od areálu). Vzhledem k jejich vzdálenosti tomu, že odvedení srážek
z území bude realizováno vnitroareálovou oddělenou kanalizací a srážkové vody budou svedeny do
akumulačního a vsakovacího systému se podrobněji popisem povrchových vod nezabýváme.
Na plochu areálu nezasahuje žádné vyhlášené inundační území.
Podzemní voda
Na lokalitě lze předpokládat dva druhy oběhu podzemní vody. Hlubší puklinové zvodnění je typické ppro
granodiority brněnského masivu, mělké průlomové zvodnění je vázáno na připovrchovou část – eluvium a
kvartérní pokryv. Úroveň hladiny podzemní vody nebyla v zájmovém území zjišťována. Z archivních
podkladů vyplývá, že jsjí souvislá hladina nebude stavebními pracemi zastižena (objekt bude založen cca
v hloubce 5 m pod terénem), nelze však vyloučit soustřeďování infiltrované srážkové vody na povrchu
předkvartérního podkladu na případných terénních depresích.
K významnějšímu ovlivnění hydrogeologických charakteristik může dojít při stavbách podobného rozsahu
prakticky jen v souvislosti se zásahem do podložních hornin, které mají v dané oblasti mají funkci kolektoru
podzemní vody, omezením dotace srážkovými vodami, či odčerpáváním podzemní vody. V rámci výstavby
a provozu stavby nepředpokládáme takové činnosti (mimo havarijní situace), které by byly možným
zdrojem znečištění vod.

5. Půda
V současné době je plocha uvažovaného záboru tenisového centra zčásti tvořena sportovišti a příslušející
zástavbou a je zařazena k ostatním plochám a nádvořím.
Další část tvoří zemědělská půda ležící ladem. Půdy v místě záměru jsou dle morfogenetického
klasifikačního systému půd zařazeny jako kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých
zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně
ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu.
Okrajově dojde k minimálnímu záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).
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6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické a geologické poměry
Geomorfologicky spadá areál k provincii České vysočiny, soustavě Česko-moravské a podsoustavě
Brněnské vrchoviny. Severovýchodní část Brněnské vrchoviny pak náleží celku Drahanské vrchoviny
a podcelku Adamovská vrchovina. Vlastní zájmové území patří v detailním pohledu k okrsku Vranovská
vrchovina, představující pruh vyššího, silně rozčleněného reliéfu, který se zvedá mezi údolím řeky Svitavy
na východě a Řečkovicko-kuřimským prolomem na západě.
Studované území je z regionálně geologického hlediska součástí Brněnského masivu.
Svrchní vrstvu tvoří písčité humózní hlíny i vrstvy nesourodých navážek. Níže byl ověřen výskyt deluviální
slabě až silně písčité a jílovitopísčité hlíny. Pod hlínami se nachází poloha eluvia granodioritu Brněnského
masivu, charakteru písků až hlinitých písků s úlomky zvětralého granodioritu. Na bázi, v relativně mělkých
polohách, jsou granodiority na povrchu silně zvětralé až rozložené do charakteru hrubozrnného
stmeleného písku, v hloubce přecházejícího do rozpukaného granodioritu.
Hydrogeologické poměry
Z hydrogeologického hlediska rozlišujeme v území obecně dva typy oběhu podzemní vody. První typ je
průlinový, který je vázán na pokryvné útvary zvětralinového pláště. Tyto umožňují přímou infiltraci
atmosférických srážek a dávají tak možnost vzniku mělkých obzorů podzemních vod. Druhý typ oběhu
podzemní vody je puklinový, vázaný na horniny Brněnského masivu. Úrovně hladin mají většinou
nepravidelný průběh (nepravidelná síť puklin s velmi odlišnými propustnostmi). Stálá hladina podzemní
vody se neočekává, nelze však vyloučit soustřeďování infiltrované srážkové vody na povrchu
předkvartérního podkladu na případných terénních depresích.

7. Fauna, flóra a ekosystémy
Obec Útěchov leží uprostřed rozsáhlého zalesněného území v severní části Brněnského bioregionu (1.24).
Bioregion leží na jihovýchodním okraji hercynské subprovincie s vlivy Panonie a Karpat. Teplomilné
floroelementy a floroelementy Alp zde mají nižší zastoupení. V širším území převažuje 3. vegetační dubobukový stupeň s vložkami 2. bukovo-dubového a 4. bukového vegetačního stupně (vyšší polohy,inverzní
polohy strží a údolní svahové partie).
Bioregion leží na rozhraní termofytika a mezofytika. Obec Útěchov spadá již do českomoravského
mezofytika - fytogeografického okresu 68. - Moravské podhůří Vysočiny.
Převažujícími společenstvy potenciální přirozené vegetace jsou v zájmovém území kyselé bukové
doubravy (Fagi-querceta). a acidofilní doubravy (Luzulo albidae-Quercetum) V území je možno
přepokládat potenciální výskyt suťových lesů (Aceri-Carpinetum) v polohách strží. Podél větších vodních
toků to jsou olšiny (Stellario-alnetum glutinosae), podél drobnějších vodotečí pak vlhkomilná společenstva
(Carici remotae-Fraxinetum). Primární bezlesí v území prakticky neexistuje.
Flóra: Floristická skladba vyplývá z polohy bioregionu na okraji hercynské subprovincie. Převažujícími
floroelementy jsou prvky středoevropské, hercynské (zvl. v lesní floře). Vzácně se vyskytují i karpatské
prvky. Panonské prvky jsou vázány na drobné vápencové ostrůvky (mimo zájmové území).
Fauna: Je přechodného charakteru, dána polohou bioregionu (ze severu a severozápadu zasahuje
hercynská, z jihu panonská a z východu doznívající karpatská subprovincie). Je však hlavně ovlivněna
bezprostřední blízkostí brněnské aglomerace, projevující se výskytem synantropních druhů a jiným
způsobem rozšíření. Druhové zastoupení lesních druhů je ochuzené.
Současný stav – aktuální vegetace: Přirozenou náhradní vegetaci mimo les tvoří především agrocenózy
(dnes povětšinou ponechané ladem), křoviny (Prunion spinosae), (Prunion fruticosae) a lesní lemy
(Geranion sanguinei). Vyskytují se též subxerotermní travobylinná lada, v současnosti zarůstající
křovinami. Trvalé travní porosty (dnes ladem nebo občasně využívané) tvoří mezotrofní společenstva
svazu Arrhenaterion. Lesní ekosystémy, jež v území převažují, tvoří komplex rozsáhlých přírodně blízkých
listnatých porostů, především bukových doubrav, doubrav, dubohabřin, a pomístně též suťových lesů.
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Ovšem četné je i plošné zastoupení náhradních lignikultur, tvořených především porosty borovice, smrku,
a modřínu (druhy často tvoří příměs v listnatých porostech).
Vegetace v prostoru řešeného území je zastoupena skupinami dřevin, soliterními stromy a především
nálety keřových a smíšených porostů na nezpevněných plochách mezi stávajícími sportovišti a obslužnými
budovami.
u příjezdové cesty: jedle bělokorá – 2 ks, douglaska tisolistá - 2ks, habr obecný, dub zimní – 9 ks, třešeň,
javor klen
dětské hřiště: dub zimní 20 ks, modřín opadavý, buk lesní 2 ks, habr obecný 7ks
dřeviny mezi stávajícími budovami: jedle bělokorá 2 ks, dub zimní 7 ks
Stejně jako flóra je také fauna v okolí staveniště výrazně antropogenně ovlivněna. Lze předpokládat pouze
výskyt drobných bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro příměstská stanoviště.
V dotčeném územím ani v jeho bezprostřední blízkosti neleží chráněná lokalita (přírodní památka,
rezervace, NATURA 2000). Rovněž jím neprochází žádný z prvků územního systému ekologické stability
(ÚSES).

8. Krajina
Posuzovaný záměr je situován na okraji příměstské zástavby a v současnosti částečně plní rekreační
funkci, danou schváleným územním plánem. Na předmětnou lokalitu navazuje z jihu obytná zástavba obce
a ze severu pak lesní prorost (resp. PUPFL – pozemek určený k plnění funkcí lesa). Dominujícím
pohledovým horizontem obce je hmota lesních komplexů v jejím zázemí. Převažuje tzv. vysokokmenný
les, který převyšuje zástavbu obce. Obecně je širší okolí záměru poznamenáno starší i současnou
antropogenní činností danou výrazným urbanizačním rozvojem obce, zvláště po roce 1990.

9. Hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru výstavby záměru se nachází hmotný majetek v majetku obce Útěchov. Jedná se o sportoviště,
doprovodné zděné jednopodlažní budovy spolu a dřevěné přístřešky. Nejsou zde přítomny žádné
nemovité kulturní památky, podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní
památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

10. Dopravní a jiná infrastruktura
Hlavní komunikační osou v území je silnice III. třídy - ulice Adamovská, představující hlavní tah v
severojižním směru, napojující obec Útěchov na přes Soběšice na severní okraj města Brna. Stavebně
technický stav komunikace odpovídá jejímu stávajícímu i požadovanému provozu, s dílčími výhradami
danými situací údržby.
Intenzita dopravy na ulici Adamovské je v prostoru napojení příjezdové komunikace 1795 vozidel za
24 hodin (dle sčítání ŘSD z roku 2000).
V území je k dispozici veškerá nezbytná infrastruktura (voda, kanalizace, nízké nap ětí, plyn a telefon).

11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro dotčené 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

I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
1. Vlivy na veřejné zdraví
Pro obyvatele Útěchov bude navrhovaný záměr znamenat na jedné straně zánik stávajícího volně
přístupného sportoviště, na straně druhé rozšíření stávajících možností sportovních aktivit. Projekt
navrhuje, vedle krytých a nekrytých tenisových kurtů, také univerzální hřiště, bowlingové dráhy, hotel a
restauraci. Realizace záměru zvýší atraktivitu obce a jeho blízkého okolí pro návštěvníky z jiných regionů
využívajících tuto oblast k rekreaci a může podnítit nárůst turistického ruchu v lokalitě.
Positivním vlivem bude také vytvoření nových pracovních míst.
Provoz areálu, především v letní sezóně a ve večerních hodinách, mohou obyvatelé několika blízkých
rodinných domků vnímat jako rušivý prvek.
Výstavba ani provoz areálu však nevytváří žádná zdravotní ani sociální rizika pro obyvatelstvo Útěchova.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Pro vyhodnocení vlivů posuzovaného tenisového areálu na kvalitu ovzduší byla zpracována rozptylová
studie dle metodiky SYMOS 97. Výpočet byl proveden pro oxid dusičitý, který je v případě automobilové
dopravy a spalování zemního plynu rozhodnou škodlivinou (tj. u níž dojde nejdříve k dosažení imisního
limitu). Realizací tenisového areálu dojde k mírnému nárůstu emise škodlivin do ovzduší. Tento nárůst
bude způsoben především nárůstem osobní automobilové dopravy vyvolané hodnoceným záměrem a
v zimních měsících i provozem kotelny.
Příspěvek k imisní zátěži NO2 hodnoceného území bude dosahovat u průměrných ročních koncentrací
maximálně 0,15 µg.m-3, u maximálních hodinových koncentrací pak do 8 µg.m -3.
Rozložení imisní zátěže je znázorněno na následujícím obrázcích:

průměrné roční koncentrace (µg.m-3)
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Jedná se tedy o příspěvky poměrné nízké, které nezpůsobí dosažení či překročení hodnot imisních limitů
pro průměrné roční koncentrace NO2 (40 µg.m-3), ani imisních limitů pro maximální hodinové koncentrace
NO2 (200 µg.m-3).
Obtěžování obyvatel zápachem je, s ohledem na vzdálenost od nejbližší obytné zástavby, málo
pravděpodobné.
Vlivy na klima
Realizací hodnoceného tenisového areálu v Útěchově nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik
v dotčeném území.

3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluková problematika je u areálu Tenisového centra poměrně nekonfliktní a spolehlivě řešitelná. Jistý
negativní vliv představuje nárůst dopravního hluku, který souvisí s dopravou vyvolanou výstavbou areálu.
Vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby (cca 50 m od nejbližšího hřiště) nelze vyloučit ani vliv
hlukových emisí, které bezprostředně souvisí s využitím areálu (odbíjení tenisových míčku a zvýšený
pohyb aktivně sportujících občanů).
Pokud jde o ostatní fyzikální resp. biologické charakteristiky (vibrace, zá ření), budou bezvýznamné.

4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Povrchová voda
V současné době je plocha areálu tvořena zčásti zpevněnými plochami. Nezpevněné plochy jsou pokryty
množstvím náletové zeleně a vzrostlými stromy, dešťové vody se zde přirozeně vsakují. Výstavbou areálu
tenisového centra dojde malému zvýšení podílu zpevněných ploch v území. Odvedení srážek z území
bude realizováno oddílnou kanalizací a srážkové vody budou svedeny do vsakovacího prvku. Vsakováním
těchto vod se tedy nezmění charakter odvodnění posuzovaného území. Splaškové odpadní vody budou
zavedeny do kanalizačního řadu města Brna. Ovlivnění kvality povrchových vod nelze tedy očekávat.
Podzemní voda
Předpokládáme, že z hlediska hydrogeologických poměrů stavba neovlivní stávající režim podzemní vody
(nemůže zásadně ovlivnit generelní směr proudění podzemní vody).
Zpevnění části ploch neovlivní dotaci podzemních vod srážkovými vodami. Je navržen drenážní prvek pro
zpětné vsakování, do které jsou svedeny srážkové vody ze zpevněných ploch, s výjimkou parkoviště. Vliv
na podzemní vody v posuzované oblasti a jejím širším okolí souhrnně hodnotit jako nevýznamný.

5. Vlivy na půdu
Plocha, na kterou je záměr umisťován, je dle územního plánu Útěchov jako zvláštní plocha pro rekreaci
nebo městská zeleň rekreační. Část pozemku určených pro výstavbu je zařazena dle Výpisu z katastru
nemovitosti ke kategorii zastavěná plocha a nádvoří. Čtyři parcely jsou součástí zemědělského půdního
fondu, kód BPEJ 53211 a 53241 dle klasifikace bonitovaných pudně ekologických jednotek (BPEJ), což
odpovídá IV. třídě ochrany. Do IV. třídy ochrany jsou (dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy
Ministerstva životního prostředí ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského
půdního fondu) sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
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Tab. Parcely určené pro výstavbu
Číslo parcely

druh pozemku

108/6
108/2
58/4
58/6
58/3
58/1
108/3

Ostatní plocha
Ostatní plocha
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Lesní pozemek

Třída ochrany dle
kategorie BPEJ
Není
Není
IV
IV
IV
IV
není

Objektivně je nutno říci, že se jedná o pozemky, které dlouhodobě neplní svou funkci ZPF a na kterých
byly již provedeny terénní úpravy a skrývky ornice.
Plocha výstavby se nachází v mírně svažitém terénu. Významný vliv na stabilitu a erozi půdy však po
zabezpečení odtoku srážkové vody ze střech a zpevnění manipulačních ploch není předpokládán.
Navrhované technické a stavební řešení vylučuje jakékoliv uvolňování potenciálních kontaminantů do půd.
Ve stadiu výstavby vzniká potenciální nebezpečí znečištění půd při využívání stavebních strojů, které
může být způsobeno např. úkapy pohonných hmot či mazadel. Jde však o vliv obecně málo významný.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Projekt počítá s hloubením podzemních prostor (základová spára v cca 5-ti metrech). Následný
inženýrskogeologický průzkum stanoví přesnou hloubku založení pro oba objekty. Další zásahy do
horninového prostředí nebudou prováděny.
Hala s obslužným objektem neprodukuje teplo, které by se šířilo pod základy budov a mohlo ovlivnit kvalitu
horninového prostředí. Zároveň není zdrojem vibrací, které mohou přecházet do podloží a narušit
geologickou stavbu území, popř. narušit dynamickou stabilitu, či způsobit ztekucení materiálů zemních
těles a násypů.
Stavba samotná tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území bez dalších vlivů
na její kvalitu. Vliv na horninové prostředí lze označit jako nevýznamný. Na žádné přírodní zdroje nebude
mít stavba žádný vliv. Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Realizace záměru bude prováděna s ohledem na minimální kácení vzrostlé zeleně. Nároky na kácení
dřevin představuje plocha parkoviště (7 ks vzrostlých stromů) a výstavba tenisové haly s obslužným
objektem (16 ks vzrostlých stromů) Součástí záměru je i zásah do porostní stěny přilehajícího lesa, mýcení
keřového patra a tím částečné narušení jeho funkce. To představuje negativní vliv na okolní flóru zejména
z důvodu narušení celistvosti a stability navazujícího lesního porostu. Realizací záměru neočekáváme
ovlivnění dalších biotických složek dotčeného území, s výjimkou málo pohyblivých živočichů a půdního
edafonu dotčeného v průběhu zemních prací.
Jako kompenzační opatření za kácené dřeviny jsou navrhovány sadové úpravy a výsadba nových dřevin .
Podrobněji budou specifikovány v dalším stupni dokumentace.

8. Vlivy na krajinu
Posuzovaný záměr je situován na okraji zastavěného území a je v současnosti využíván jako plocha pro
sport a rekreaci. Širší okolí předmětné lokality je poznamenáno starší i současnou antropogenní činností.
Rozsáhlé lesní komplexy obklopující obec tvoří nejpodstatnější pohledový horizont. Stavební záměr by
neměl svými výškovými charakteristikami tento rámec pohledově narušovat.
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9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Z důvodu absence kulturních památek v prostoru plánované stavby nepředpokládáme jejich ovlivnění.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě je s ohledem na umístění
minimální.
V rámci přípravy staveniště dojde k demolici současného vybavení lokality nízkopodlažní zděné i dřevěné
budovy a přístavky, jejichž stav však plně odpovídá době vzniku a nelze zde hovořit o negativním vlivu.

10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Provoz Tenisového centra vyvolá zvýšení provozu na okolních komunikacích. Je předpokládán nárůst
dopravy na ulici Adamovská a to maximálně o 300 přijíždějících a stejný počet odjíždějících osobních
vozidel. Nároky na dopravní infrastrukturu budou vznikat s příjezdem zákazníků (v malé míře i
zaměstnanců) na přilehlá parkoviště. Zásobování areálu bude realizováno lehkými nákladními automobily.
Jedná se o cca 3 příjezdy denně, samozřejmě také s odjezdy. Tento počet je však na pozadí intenzity
dopravy vzniklé příjezdem a odjezdem zákazníků zcela nepatrný.
V důsledku provozu areálu a přilehlých nadzemních i povrchových parkovišť je očekáváno navýšení
intenzit dopravy na okolních komunikací v úhrnu o max. 600 přijíždějících osobních vozidel a stejný počet
odjíždějících osobních vozidel, rozdělené do všech přístupových tras. Uvažujeme šest příjezdů a šest
odjezdů na jedno parkovací stání denně.

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

II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Sportovní areál „Tenisové centrum Slávy Doseděla - Útěchov“ nebude svojí přítomností ovlivňovat okolí.
Diskutovat lze pouze potenciální vlivy dopravního napojení areálu, které však budou velmi nízké a
omezené na hlavní komunikační napojení - ulici Adamovskou.

III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE
Negativní vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
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IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Za běžného provozu nevyvolává záměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného
dodržování platných zákonných předpisů, norem, podnikových předpisů a schválených provozních nebo
havarijních řádů.
Přesto lze nalézt některá dílčí opatření, která mohou zlepšit celkové působení areálu tenisového centra na
okolní životní prostředí. Opatření jsou následující:
Stavební činnost je nutno omezit pouze na denní období, skládky sypkých materiálů je třeba
minimalizovat. V suchých dnech doporučujeme zkrápěním povrchu staveniště snižovat prašnost.
Na výstupu odpadních dešťových vod ze zpevněných komunikací instalovat odlučovače ropných látek,
které budou zabezpečeny proti vypláchnutí při velké vodě.
Na výstupu tukových odpadních vod z provozů kuchyní instalovat odlučovače tuků.
V rámci dalšího upřesňování projektové dokumentace minimalizovat zásah do porostní stěny přilehajícího
lesního porostu.
Inventarizovat kácenou zeleň a zažádat příslušný obecní úřad o povolení ke kácení.
Kácení dřevin provádět mimo vegetační období, tj. v měsících říjen až březen a důsledně realizovat
sadové úpravy okolí a výsadbu nových dřevin.

V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Toto oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o výstavbě a provozu posuzovaného
areálu (dokumentace pro územní řízení). Tomu byla přizpůsobena i úroveň zpracování oznámení, která je
zaměřena spíše na pojmenování jednotlivých vliv ů než na konkrétní detailní rozbory. Vzhledem k tomu, že
nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit podrobnějšími analýzami, lze říci, že
se v průběhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti,
které by omezovaly spolehlivost prezentovaných záv ěrů.

ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr nebyl předložen ve více variantách.
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ČÁST F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

I. MAPOVÉ A SITUAČNÍ PŘÍLOHY
A. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (bez měřítka)
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B. SIT UACE STAVBY (bez měřítka)
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II. FOTODOKUMENTACE

Obr. 1: Současná podoba areálu výstavby

Obr. 2: Nejbližší obytná zástavba

Obr. 3: Východní okraj areálu
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Záměrem investora je výstavba areálu Tenisového centra. Areál sestává z tenisové haly se třemi krytými
kurty, obslužného objektu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Dále se jedná o výstavbu
sedmi venkovních tenisových kurtů (dva betonové a pět antukových) a univerzálního hřiště.
Areál výstavby je umístěn na severním okraji obce Útěchov na okraji lesního porostu. V současnosti slouží
jako hřiště a rekreační zóna pro obyvatele obce. Areál je tvořen skupinou nízkopodlažních budov a
přístřešků různého stáří, funkce i kvality. Nezpevněné plochy jsou pokryty množstvím náletové zeleně i
vzrostlými stromy.
Důvodem realizace záměru je revitalizace lokality a její zapojení do již rekreačních a turistických funkcí
lokality.
Výstavba a následný provoz areálu nevyvolá významné negativní vlivy na životní prost ředí či lidské zdraví.
Provoz Tenisového centra nebude významným způsobem ovlivňovat kvalitu ovzduší, v souvislosti
s provozem neočekáváme překročení imisních limitů. Jeho provozem rovněž nedojde k významné změně
hlukové zátěže území. Přestože je očekáván jistý nárůst hlukových hladin zejména z důvodu vyvolaného
dopravního provozu, půjde však o akusticky nevýznamnou změnu.
Vliv na odvodnění území nelze očekávat. Je navrženo zpětné vsakovaní zachycených srážkových vod. Při
standardním provozu areálu nebude produkováno takové znečištění odpadních vod, které by mohlo
ovlivnit kvalitu povrchových vod a budou zaústěny do stávajícího kanalizačního řadu měst Brna.
V rámci normálního provozu nebude ovlivněna ani podzemní voda. Pro potřeby výstavby a následného
provozu nebude podzemní voda odebírána, ani čerpána.
Část pozemků v areálu je v současnosti stále vedená jako zemědělská půda. Její využití však vzhledem ke
stávajícímu využití okolních ploch (sportoviště a dětská hřiště) není a již asi nebude pro pěstování jakékoliv
plodiny.
Budou částečně dotčeny i pozemky vedené jako lesní porost. Jedná se však pouze o zásah do keřového
patra při okraji porostu.
Záměr uvedeného rozsahu nemá vliv na krajinný ráz.
S ohledem na stávající využití území lze výstavbu areálu doporučit. Jedná se o záměr, který je v souladu
s územním plánem dotčené obce a nevykazuje takové negativní vlivy na zdraví obyvatel a životní
prostředí, které by bránily jeho realizaci.
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ČÁST H
PŘÍLOHA

I. VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU
Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací
je ve fotokopii přiloženo na následujícím obrázku. Originál vyjádření je v držení oznamovatele.
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