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}
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}
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ČSN
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}
}

Česká státní norma
emisní faktor
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}
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}
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zkratka anglického výrazu (Environmental Impact Assessment)
Krajská hygienická stanice

KO

}

katalog odpadů

k.ú.
KÚ JmK

}
}

katastrální území
Krajský úřad Jihomoravského kraje

LPF

}
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MŽP ČR

}
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N
NO

}
}

odpady kategorie nebezpečné
nebezpečný odpad

NV

}

nařízení vlády

O

}

odpady kategorie ostatní

OA
OC

}
}

osobní automobily
obchodní centrum

OI

}

občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OÚ

}

obecní úřad

OZKO
PD

}
}

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
projektová dokumentace

PHO

}

pásmo hygienické ochrany

PUPFL

}

plochy určené k plnění funkcí lesa

TNA
ÚPD

}
}

těžké nákladní automobily
územně-plánovací dokumentace

ÚSES

}

územní systém ekologické stability

ÚP

}

územní plán

VKP

}

významný krajinný prvek

ZCHÚ

}

zvláště chráněné území

ZPF

}

zemědělský půdní fond

ŽP

}

životní prostředí
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ÚVOD
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Obchodní a skladovací centrum „Cihelna Modřice“
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., a slouží jako základní podklad pro
zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Jedná se o záměr zařazený dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. :
kategorie II, bod 10.6, sloupec B:
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000
m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v součtu pro celou stavbu.
Záměr spadá dle §4 uvedeného zákona pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle
zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení je
Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Oznamovatelem záměru je společnost Magnum Logistic, a.s., která je přímým investorem stavby.
Zpracování oznámení probíhalo v květnu a červnu 2006. Pro zpracování byly použity podklady
poskytnuté pzpracovatelem projektové dokumentace a oznamovatelem, dílčí doplňující informace
vyžádané zpracovatelem oznámení během vlastního zpracování a údaje získané zpracovatelem
oznámení během vlastních průzkumů lokality.
Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí
a rizicích vyplývajících z jeho provozu. Oznámení je doplněno o orientační rozptylovou a hlukovou
studii tak, aby pro nejvýznamnější hodnocenou oblast byly k dispozici kvalifikované podklady pro
vyhodnocení vlivů na životní prostředí již ve fázi oznámení záměru.
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Obchodní a skladovací centrum
CIHELNA MODŘICE
oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
zpracováno ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu

Část A.
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Název
Magnum Logistic, a.s.

název:

A.2. IČO
IČO:

276 70 040
A.3. Sídlo (adresa)

sídlo:

Jakubská 1, 602 00 Brno
A.4. Zástupce oznamovatele
Ing. Miroslav Vymazal – generální ředitel
mail miroslav.vymazal@magnum.cz

Ing. Marek Špigel – člen představenstva
mobil: +420 724 929 404, e-mail: marek.spigel@magnum.cz

A.5. Projektant
Arch.Design, s.r.o.
Stránského 39, 616 00 Brno
zástupce:

Ing. Arch. Radoslav Kobza

Architekt:

Akad. Arch. Jana Háyeková

HIP:

Ing. Ivan Slepička

KONTAKT: Arch.Design, s.r.o. Brno, Stránského 39, 616 00 Brno
tel. 777 737 974, fax 420 541 420 913, e-mail: slepicka@archdesign.cz
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Část B.
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru
název záměru:

Obchodní a skladovací centrum „Cihelna Modřice“

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem zjišťovacího řízení dle §7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, je výstavba a provozování areálu obchodně skladovacího centra v Modřicích mezi
ulicemi Tyršova a Vídeňská.
Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), kde je uveden pod bodem č. 10.6.:
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000
m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v součtu pro celou stavbu.
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji:
Zastavěná plocha objektů

8.221 m2

Zastavěná plocha zpevněných ploch a komunikací

11.191 m2

Celková zastavěná plocha areálu

19.412 m2

Celková plocha staveniště

25.666 m2

Celkový počet parkovacích stání pro osobní automobily

167 parkovacích stání

B.I.3. Umístění záměru
(kraj, obec, katastrální území)

Záměr je situován na území města Modřice, které se nachází v okrese Brno-venkov a náleží k
Jihomoravskému kraji.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Jihomoravský

obec:

Modřice

katastrální území:

Modřice

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je výstavba a provozování obchodně skladovacího
areálu při ulici Tyršova v Modřicích.
Záměr na výstavbu areálu je situován na ploše v bývalém dobývacím prostoru Cihelny Modřice,
západně od zástavby města Modřice. Vlastní řešené území je omezeno na plochu po dobývacím
prostoru; je vymezeno ulicemi Tyršova (na západě) a Vídeňská (na východě), ze severu sousedí s
areálem firmy Unigeo, z jihu je vymezeno stávajícími zahrádkami.
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Obrázek č. 1: Situace širších vztahů (1:50 000)

Platný územní plán města Modřice specifikuje pro dané území funkční využití – plochy smíšené
komerční, drobná výroba.
Navrženým záměrem dochází k naplnění funkce území dle platné územně plánovací
dokumentace. K žádným jiným funkčním změnám ve využití vlastního dotčeného území ani v jeho
okolí nedochází.
Vzhledem k umístění záměru budou vlivy jím vyvolané kumulovány se stávajícími aktivitami
v dotčeném území (zejména s dopravním provozem po okolních komunikacích – ul. Tyršova a
Vídeňská). Kumulace se stávajícími aktivitami je hodnocena v části D oznámení, o jiných
výhledových záměrech nejsou oznamovateli ani zpracovateli oznámení známy podrobnější
informace.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Stavba obchodně skladovacího areálu je navržena na ploše bývalého rekultivovaného dobývacího
prostoru Cihelny Modřice. Záměr vychází ze schváleného územního plánu, který předpokládá
v daném území funkční využití pro komerční plochy a drubnou výrobu. Území není vhodné pro jiný
typ využití jako např. bydlení nebo rekreaci. Důvodem je existence okolních komerčních ploch a
blízkost dopravního koridoru v ulici Vídeňské.
Budovy by měly nabízet komfortní obchodní a skladovací prostory, určené pro nájemce z řad
místních společností působících v brněnském regionu
Staveniště je vymezeno ulicemi Vídeňskou a Tyršovou, areálem firmy Unigeo a oplocením
zahrádek. Tato lokalita je dobře viditelná z Vídeňské a má dobré podmínky pro výstavbu
obchodního a skladovacího centra. Vídeňská ulice zajišťuje přímé spojení s centrem Brna směrem
severním, s napojením na dálnici D1 směrem na Prahu a Olomouc, respektive Bratislavu. Jižním
směrem je přímou výpadovou trasou směrem na Mikulov a Vídeň.
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Umístění záměru je vázáno na řešené území a nebylo řešeno v jiných lokalizačních ani
technických variantách.
Lokalizace záměru nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými
dopady provozu ani z hlediska ochrany životního prostředí.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha 1.3.).
Obrázek č. 2: Situace zájmové lokality a posuzovaného záměru

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Charakteristika stavby
Areál obchodně skladovacího centra „Cihelna Modřice“ se skládá z objektů H-1 a H-2 pro
obchodní a s ní souvisící skladovací činnost a objektu H-3, ve kterém jsou technologické prostory,
zejména pro elektrické napájení a pro vytápění areálu, skladové plochy pro obchodní jednotky,
obchodní prostory a plochy pro firemní administrativu.
V sousedství budov a v proluce mezi budovami H-1 a H-2 jsou situovány manipulační a parkovací
plochy.
Areál je vybaven příslušnými inženýrskými sítěmi.
Urbanistické řešení
Urbanistické řešení vychází z následujících zásad:
→ vytvoření atraktivních objektů, které racionálním způsobem využívají polohové i výškové
konfigurace daného staveniště, s minimalizací zemních přesunů;
→ vytvoření pohledové dominanty,
charakterizující polohu areálu;

dobře

viditelné

z

ulice

Vídeňské

a

jednoznačně
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→ respektování dopravní sítě (příjezd po ulici Tyršova), respektování dopravních omezení
(doprava je dimenzována pro nákladní vozidla do 10 metrů délky);
→ důsledné použití pravoúhlé struktury jak objektů tak obslužných komunikací a parkovišť,
umožňující racionální kapacitní využití pozemku
Architektonické a stavební řešení
Objekt H-1
Objekt je navržen jako jednolodní zateplená hala se sedlovou střechou a obvodovým pláštěm, halový modul
má délkový modul 6 metrů a rozpon 25 metrů. Vždy tři moduly představují jednu pronajímatelnou sekci, ve
které se předpokládá přítomnost 4 zaměstnanců. Každá sekce má provedenu základní přípravu, která
umožní individuální úpravy dle potřeb nájemce. Je osazena instalační šachtou s připravenými přípojkami
inženýrských sítí a je připojena ke zdroji tepla. Volitelné kancelářské prostory jsou navrženy jako
konstrukčně nezávislá montovaná vestavba, která může být montována dodatečně a je snadno
přizpůsobitelná potřebám nájemce.
Osm osmnáctimetrových sekcí s celkem 32 zaměstnanci je modulárně sestaveno do obdélníkového objektu
2
o půdorysném rozměru 25,4 m x 144 m = 3.657 m .
Podlaha objektu je proti zásobovací komunikaci zvýšena o 1,2 metru, aby bylo umožněno jednoduché
zásobování.
Vstup do každé sekce pro pěší a imobilní návštěvníky je standardně navržen z téže strany haly, jako je
zásobování a je navržen jako bezbariérový, z úrovně vozovky. Za vstupem se nachází recepce s minimálním
jednacím prostorem.
Z recepce vede vyrovnávací schodiště na úroveň podlahy haly; z této úrovně pak může schodiště podle
vybavenosti pokračovat do dalších podlaží kancelářské vestavby. V případě, že nájemce pronajme víc
modulů, je možné schodiště dočasně zastropit a celou plochu haly pak používat jako sklad.
Prostor pro zásobovací vozidla s maximální návrhovou délkou 10 metrů musí být s ohledem na prostorové
řešení obslužné plochy mezi halami zapuštěn do haly.

Objekt H-2
Provozní náplň je shodná s objektem H-1.
Objekt je navržen jako jednolodní zateplená hala se sedlovou střechou a obvodovým pláštěm, halový modul
má délkový modul 6 metrů a rozpon 25 metrů. Vždy tři moduly představují jednu pronajímatelnou sekci, ve
které se předpokládá přítomnost 4 zaměstnanců. Každá sekce má provedenu základní přípravu, která
umožní individuální úpravy dle potřeb nájemce. Je osazena instalační šachtou s připravenými přípojkami
inženýrských sítí a je připojena ke zdroji tepla. Vzhledem k rozdílnému výškovému uspořádání objektu, které
je přizpůsobeno průběhu terénu, jsou zásobovací vstupy do haly na protilehlých stranách sekce než vstupy
pro pěší. Kancelářská část je řešena poněkud odlišně. Z úrovně 1. NP je přístupná pevná kancelářská
vestavba, která má světlou výšku 2,8 metru a je situována pod částí podlahy skladové haly. Kancelářské
prostory, volitelně osazené na úrovni 2. NP (podlahy skladu), jsou však už znovu navrženy (shodně jako u
haly 1) jako konstrukčně nezávislá montovaná vestavba.
Podlaha 2. NP skladu je proti přiléhající zásobovací komunikaci zvýšena o 1,2 metru, aby bylo umožněno
jednoduché zásobování.
Šest osmnáctimetrových sekcí s celkem 24 zaměstnanci je modulárně sestaveno do obdélníkového objektu
2
o půdorysném rozměru 25,4 m x 108 m = 2.743 m .
Vstup do každé sekce pro pěší a imobilní návštěvníky je navržen na kótě 209,00 jako bezbariérový, z úrovně
přiléhající komunikace. Za vstupem se nachází recepce s minimálním jednacím prostorem, a sociální
zařízení. Ve stejné úrovni je pak další místnost, použitelná podle záměru nájemce jako místnost jednací,
kancelář, showroom a podobně.
Z recepce vede schodiště na úroveň podlahy haly; z této úrovně pak může schodiště podle vybavenosti
pokračovat do dalších podlaží kancelářské vestavby. V případě, že nájemce pronajme víc modulů, je možné
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schodiště dočasně zastropit a celou plochu haly pak používat jako sklad. Prostor pro zásobovací vozidla je
uvažován v rovině fasády objektu. Navržené uspořádání splňuje požadavky pro požární únikovou cestu.
Jestliže budou pro každou sekci navrženy dvoje zásobovací vrata, je nutno počítat se zásadním dopravním
omezením pro vozidla parkující na přilehlých stáních. Po dobu nakládání či vykládání nebude možné na
parkovací místa zajíždět, či z nich vyjíždět. Podrobné ověření této problematiky bude součástí dalšího
stupně projektové dokumentace.

Objekt H-3
2

U tohoto objektu se jedná o dvoupodlažní objekt s půdorysnou plochou 1.805 m . Přízemí má smíšenou
náplň, ve 2. NP jsou sklady. Z architektonického hlediska se jedná o výraznou dominantu areálu.
Takto pojatý objekt představuje zásadní zvýšení užitné hodnoty nejen vlastní stavby, ale i celého areálu. Má
vyšší standard a celkově vyšší nároky na architektonicko-stavební návrh objektu.
Objekt je navržen jako dvoulodní zateplená hala se sedlovou střechou a obvodovým pláštěm, halový modul
má délkový modul 6 metrů a rozpon 2 x 18 metrů. Dvoulodní objekt je rozdělen podél na dvě části, každá s
rozponem 18 metrů. Každá část představuje jednu pronajímatelnou sekci, ve které se předpokládá
přítomnost 4 zaměstnanců. Každá sekce má provedenu základní přípravu, která umožní individuální úpravy
dle potřeb nájemce. Je osazena instalační šachtou s připravenými přípojkami inženýrských sítí a je připojena
ke zdroji tepla. Vzhledem k rozdílnému výškovému uspořádání objektu, které je přizpůsobeno průběhu
terénu, jsou zásobovací vstupy do haly na protilehlých stranách sekce než vstupy pro pěší.
Vstup do objektu je bezbariérový z úrovně 1. NP, stejně jako u objektu H-2.
1. NP – kancelářské a technologické podlaží: Z úrovně 1. NP je přístupná pevná kancelářská vestavba, která
má světlou výšku 2,8 metru a je situována pod větší částí podlahy skladové haly. V 1. NP je uvažováno s 10
zaměstnanci.
V kancelářské části jsou recepce, kanceláře, showroomy, a podobně. Na potřebné ploše půdorysu
uvažovány nezbytné technické místnosti (WC, kotelna, trafostanice, rozvodna NN, přípojková místnost,
výměníková stanice, strojovna výtahu a podobně) a schodiště do 2. NP.
2. NP – sklady a kancelářské vestavby: Podlaha skladu je proti přiléhající zásobovací komunikaci zvýšena o
1,2 metru, aby bylo umožněno jednoduché zásobování. Prostor pro zásobovací vozidla je uvažován v rovině
fasády objektu. Podlaží tvoří z dispozičního hlediska v úrovni 2. NP (skladů) logický celek s halou H-2,
stavebně je ale navržen jako vícepodlažní, konstrukčně a dilatačně samostatný celek. Dvě skladové sekce
s celkem 8 zaměstnanci jsou sestaveny do obdélníkového objektu o půdorysném rozměru 36,2 m x 50 m =
2
1.810 m .

Příprava území
Příprava území spočívá v provedení minimálních bouracích prací a hrubých terénních úpravách.

Hrubé terénní úpravy
Součástí řešení jsou i hrubé terénní úpravy, které srovnají terén pomocí výkopů a násypů na úroveň, na
které bude provedeno zakládání staveb. Pro komunikační zpevnění bude v rámci zemních prací srovnán
terén do úrovně zemní pláně. Výkopy a násypy rýh inženýrských sítí jsou součástí jednotlivých stavebních
objektů.

Konečné terénní úpravy
Po skončení stavební činnosti a dokončení komunikační cestní sítě bude provedeno rozrušení ulehlého
terénu, jeho modelace a ohumusování ploch 15 cm ornice. V současné době se ornice na staveništi
nenachází. Důležité bude provedení svahování terénní modelace sníženiny terénu ve východní části areálu.

Sadové úpravy
V současné době se na ploše staveniště žádná zeleň nenachází.
Po skončení stavebních prací a po provedení terénních modelací bude provedena výsadba zeleně.
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Kostra návrhu sadových úprav spočítá ve výsadbě stromové zeleně, která bude tvořit doprovod liniových
staveb – komunikací. Výsadby stromového patra budou provedeny z druhů vhodných do alejí (tzv. alejové
stromy). Doprovodné stromové patro bude vysázeno ze vzrostlých stromů do předem připravených jam se
100% výměnou půdy v jamkách.
Důležité bude zajištění následné po výsadbové péče minimálně 8 let od provedení výsadby, aby bylo
zajištěno dobré ujmutí rostlinného materiálu a dopěstování koruny stromů.
Na straně zahrad u rodinných domů bude alejová výsadba doplněna keřovou zelení a bude tvořit zelený
dělící pás. Dělící pás zeleně částečně odcloní obchodně – skladovací centrum od zahrad tak, aby byla v co
největší míře odcloněn a zmírněn provoz v areálu. Důležité bude opět zajištění následné po výsadbové péče
minimálně 5 let po výsadbě, aby bylo zajištěno dobré ujmutí rostlinného materiálu.
Svah u komunikace Vídeňská bude doplněn výsadbou půdopokryvných dřevin, vhodných do úsušných
osluněných poloh. Rostlinný materiál bude vybrán s ohledem na jeho schopnost udržení se v kamenitých na
živiny chudých půdách. Následná péče minimálně 3 roky po výsadbě zajistí dobré ujmutí rostlinného
materiálu.
Výběr rostlinného materiálu bude poveden s ohledem na biogeografickou diferenciaci území a výsadby
budou provedeny dle platných ČSN DIN norem.

Údaje o provozu
Obchodní a skladové centrum bude provozováno ve dvou směnách v době od 600 hod do max.
2200 hod. Noční provoz včetna zásobovací dopravy je vyloučen.
Počet zaměstnanců, resp. osob pracujících a areálu je variabilní a závisí od skutečného využití
jednotlivých hal a dílčích sekcí. Předpokládané provozní minimum je cca 60 osob a maximum je
cca 126 osob.
Parkovací stání v areálu jsou určena pro zaměstnance a zákazníky areálu.
Členění na stavební objekty
Stavební objekty
SO 110

Objekt H-1

Stavební část

SO 120

Objekt H-2

Zakládání

SO 130

Objekt H-3

Statika OK
ZTI (vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace)
Trafostanice
Elektrická instalace objektů
Vytápění, kotelna, TUV
MaR
Požární ochrana
Slaboproudé rozvody, EPS

Komunikace
SO 200

Dopravní napojení areálu

Směrové a výškové napojení na Tyršovu

SO 210

Komunikace + DZ v areálu

Směrové a výškové řešení areálových komunikací

SO 220

Parkoviště + DZ v areálu

Parkoviště v areálu

SO 230

Úpravy příjezdové komunikace

Úprava oblouků na Tyršové
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Inženýrské objekty
SO 300

Vodovod

SO 400

Splašková kanalizace

SO 410

Dešťová kanalizace

SO 420

Retenční nádrž

SO 430

Odvodnění areálových komunikací

SO 440

Odvodnění parkovišť + ORL

SO 450

Odvodnění veřejných komunikací

SO 500

Plynovod

SO 600

Venkovní osvětlení areálu

SO 650

Přívod VN

SO 700

SLP – přípojka Telecom

SO 710

SLP – areálové rozvody

SO 750

Topný rozvod v areálu

Rezervovaná trasa kabelu do ÚR + přípojná
místa pro kabel Telecomu

Ostatní objekty
SO 800

Sadové úpravy a malá architektura

SO 810

Okrasné jezírko

SO 820

Oplocení areálu

SO 830

Venkovní informační systém

Základní orientační systém v areálu

SO 920

Příprava území

Bourání plotů

SO 930

HTU

Pro objekty a komunikace

SO 940

KTU

Úpravy ploch pod výsadby

SO 990

POV

Zařízení staveniště apod.

PS 001

Trafostanice

Předběžně navržena v objektu H-3

PS 002

Kotelna

Předběžně navržena v objektu H-3

Výsadby zeleně, odpadkové koše, zeleň

Provozní soubory

Zastavovací situace areálu je patrná z následujícího obrázku č. 3, podrobněji v příloze č. 1.4.
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Obrázek č. 3: Zastavovací situace

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru (výstavby): 03/2007.
Předpokládaný termín zahájení provozu: 12/2008.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
vyšší územně správní celky:

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

obce:

Město Modřice
Městský úřad Modřice
Náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Městský úřad Šlapanice
Opuštěná 2, 656 70 Brno

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Šlapanice
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Městský úřad Šlapanice
Stavební úřad
Opuštěná 2, 656 70 Brno

příslušný stavební úřad:

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Rozhodnutí

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí

MÚ Šlapanice, Stavební úřad

Dopravní připojení na místní komunikaci Tyršova

MÚ Šlapanice, Odbor dopravy

Zvláštní užívání komunikace
Stavební povolení na vodohospodářské stavby

MÚ Šlapanice, Odbor životního prostředí

B.II. Údaje o vstupech
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Celková plocha pozemku staveniště je cca 25 666 m2. Pozemek se svažuje severovýchodním
směrem k ulici Vídeňské. Výškový rozdíl pozemku je cca 7 m, průměrná nadmořská výška pláně je
cca 211 m. n. m.
Záměr počítá s bezprostředním využitím pozemků parcelních čísel 1203/2, 1203/3, 1203/4,
1203/22, 1203/23, 1203/26, 1203/32, 1203/32, 1203/34, 1203/43, 1203/44 v katastrálním území
Modřice (697931). V následující tabulce je uvedena klasifikace pozemků dle výpisu z katastru
nemovitostí.
Tab.: Dotčené pozemky

parcelní
číslo

druh pozemku

využití

způsob
ochrany

výměra

1203/2

orná půda

-

ZPF

2 802 m

2

1203/3

orná půda

-

ZPF

1 318 m

2

1203/4

orná půda

-

ZPF

1 398 m

2

1203/22

ostatní plocha

manipulační plocha

-

555 m

2

1203/23

ostatní plocha

manipulační plocha

-

28 977 m

2

1203/26

ostatní plocha

manipulační plocha

-

1 482 m

2

1203/32

ostatní plocha

manipulační plocha

-

241 m

2

1203/33

ostatní plocha

manipulační plocha

-

13 m

2

1203/34

ostatní plocha

manipulační plocha

-

45 m

2

1203/43

ostatní plocha

jiná plocha

-

662 m

2

1203/44

ostatní plocha

dobývací prostor

-

256 m

2

Trvalé odnětí ze ZPF je nutné u pozemků p.č. 1203/2, 1203/3, 1203/4; o celkové ploše 5.518 m2.
Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Ochranná pásma
§

Rychlostní komunikace Brno – Mikulov 100 m od osy přilehlého jízdního pruhu. Výjimka z ochranného
pásma komunikace I. třídy musí být projednána.
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§

Komunikace III. Třídy (ulice Tyršova) 15 metrů od osy silnice

§

Vzdušné vedení 22 kV stávající (pozemek 1203/4) 10 metrů od osy krajního vodiče

§

Ochranná pásma inženýrských sítí:
Kanalizace do ø500

1,5 m

Kanalizace nad ø500

2,5 m

Vodovod do ø500

1,5 m

Vodovod nad ø500

2,5 m

Vedení VN

1,0 m

Vedení NN

1,0 m

Vedení telefonu

1,0 m

Středotlaký plyn

1,0 m

Na obrázku č. 4 je výřez z katastrální mapy s dotčenými pozemky.
Obrázek č. 4: Výřez z katastrální mapy
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B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Napojení areálu se předpokládá ze stávajícího vodovodního řadu. Pro zabezpečení provozu areálu
je kalkulována spotřeba pitné vody pro osobní potřeby zaměstnanců a voda pro úklid. Záměr
neklade nároky na spotřebu technologické vody.
Tab.: Předpokládaná bilance potřeby vody

počet pracovníků

průměrná spotřeba

množství

60 l/d/směnu

3 840 l/d

30 l/d

5 580 l/d

32 provozních pracovníků
186 administrativních pracovníků
potřeba vody pro úklid

5 000 l/d

Celkem

14 420 l/d

Tab.: Předpokládaná spotřeba vody
3

Průměrná denní potřeba

Qd = 14,42 m /d

Hodinové maximum (provoz 16hod)

Qh = 1,35 m /h

Roční potřeba

QR = 5 263 m /rok

Požární voda (předpokládají se vnitřní hydranty)

Qp = 1,1 l/s /hydrant

3

3

Možnost zásobování vodou po dobu stavby se předpokládá vybudováním provizorní staveništní
přípojky, popř. dovozem cisternou. Množství odebírané vody bude běžné, odvíjí se od počtu
pracovníků při výstavbě.
B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
Stavbou nejsou dotčeny žádné trasy kabelů VN ani NN. Stávající vedení 22 kV není nutno
překládat.
V souvislosti se stavbou nového areálu dojde k vybudování nové odběratelské trafostanice.
Trafostanice bude napojena na stávající nadzemní vedení VN 22 kV. Nová odběratelská stanice
bude umístěna v 1. NP objektu H-3.
Instalovaný výkon :

Pi = 800 kW

Výpočtové zatížení :

Pp = 661 kW

Zemní plyn
Areál bude napojen přípojkou STL na stávající STL plynovod při ulici Brněnská. Zemní plyn bude
využíván k vytápění objektů a přípravě TUV.
Pro vytápění celého areálu bude v hale H3 umístěna plynová kotelna o výkonu 640 kW. Jsou
navrženy 4 ks kotlů 4x160kW a dále plynové zásobníkové ohřívače vody.
Maximální potřeba tepla pro vytápění

638,6 kW

Redukovaná potřeba tepla

575 kW

Předpokládaná roční potřeba tepla

1 150 MWh

Výkon plynového zdroje

640 kW

Max. spotřeba zemního plynu

75,12 m .h

3

-1
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3

135 000 m

Pohonné hmoty
Potřeba pohonných hmot v rámci provozu areálu garáží není uvažována. Případné manipulační
prostředky budou na elektrický pohon.
Vstupní suroviny
Provoz areálu nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny. Hlavními vstupy i výstupy bude zboží,
které bude v areálu skladováno. Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství
bez významných přepravních či jiných nároků.
Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.
B.II.4. Nároky na dopravu
Záměr představuje výstavbu obchodního, skladovacího a administrativního areálu na volné ploše
stávající rekultivované těžebny cihlářských hlín při silnici I/52 (tzv. vídeňská radiála města Brna).
Plocha záměru je z východu ohraničena silnicí I/52, ze západu ul. Tyršovou, ze severu areálem
Unigeo a z jihu zahrádkami.
Dopravní obsluha záměru bude mít charakter osobní a lehké a střední nákladní dopravy, s
vyloučením těžké nákladní dopravy. Provozována budou osobní vozidla, vozidla typu pick-up,
dodávková vozidla a dále lehké a střední nákladní automobily (do délky 10 m). Kamionová
doprava není navrhována.
V areálu je navrženo celkem cca 167 parkovacích míst, včetně míst pro osoby se sníženou
schopností pohybu.
Dopravní napojení areálu je řešeno prostřednictvím nového vjezdu do areálu z ulice Tyršovy.
Z ulice Tyršovy je navržen vjezd pro dopravní obsluhu - nákladní dopravu a dále samostatný vjezd
a výjezd pro osobní vozidla administrativní části. Návrh je v souladu s územním plánem,
s příjezdem i výjezdem přes exit Modřice.
Součástí záměru je i rekonstrukce ulice Tyršovy v úseku směrových oblouků mezi křižovatkou u f.
Ptáček k nově navrženému vjezdu do areálu, v celkové délce cca 450 metrů.
Je uvažováno s těmito maximálními obraty:
osobní doprava - zaměstnanci:

280 vozidel/den (= 280 příjezdů a 280 odjezdů)

osobní a dodávková doprava - zákazníci:

100 vozidel/den (= 100 příjezdů a 100 odjezdů)

lehká a střední nákladní doprava:

40 vozidel/den (= 40 příjezdů a 40 odjezdů)

Dopravní provoz bude probíhat pouze v denní době, v noční době lze uvažovat pouze příjezd
zaměstnanců 1. směny (cca 5.30 až 6.00) resp. odjezd zaměstnanců 2. směny (cca 22.00 až 22.30).
Areál se nachází v docházkové vzdálenosti k zastávkám městské hromadné dopravy a
integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Svým vnitřním řešením vytváří
podmínky pro využití pěší i cyklistické dopravy.
Dopravní nároky v období výstavby záměru nepřekročí špičkově několik desítek nákladních vozidel
denně, běžně pak několik jednotek nákladních vozidel denně. Nepřekročí tedy intenzity dopravy,
očekávané v období provozu. Stavební doprava bude časově omezena na dobu provádění
stavebních a konstrukčních prací.
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B.III. Údaje o výstupech
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím při
kterých bude docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství
bude značně proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících
stavbu.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Vytápění areálu Obchodní a skladovací centrum „Cihelna Modřice“ bude zajištěno plynovou
kotelnou situovanou uvnitř objektu H-3. Kotelna bude osazené čtyřmi plynovými kotli o výkonu 160
kW (každý). Ohřev teplé užitkové vody budou zajišťovat plynové zásobníkové ohřívače vody.
Podle celkového tepelného výkonu 640 kW je navržená kotelna středním zdrojem znečišťování
ovzduší.
Celková roční spotřeba plynu se předpokládá 135 000 m3.
Emitované množství škodlivin1 z vytápění zemním plynem je uvedeno v následující tabulce.
Tab.: Emise z bodového zdroje - spalování zemního plynu

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

2,7

1,3

259,2

43,2

17,3

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude za provozu působit parkoviště pro 167 osobních
vozidel. Zdrojem emisí budou osobní automobily využívající parkoviště; množství emisí z provozu
parkoviště při uvažované maximální intenzitě dopravy uvádí následující tabulka.
Tab.: Emise z plošného zdroje – parkoviště v areálu

1
2

2

tuhé látky
g/den

SO2
g/den

NOx
g/den

CO
g/den

org. látky
g/den

0,1

0,8

54,0

100,9

18,0

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle Nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.
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Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především automobilová doprava
návštěvníků a zaměstnanců Obchodního a skladovacího centra. Předpokládané množství škodlivin
emitované z dopravy při předpokládané maximální intenzitě dopravy 380 osobních vozidel a 40
lehkých nákladních automobilů za den je uvedeno v následující tabulce.
Tab.: Emise z liniového zdroje – automobilová doprava

3

tuhé látky
kg/km.den

SO2
kg/km.den

NOx
kg/km.den

CO
kg/km.den

org. látky
kg/km.den

0,010

0,004

0,441

0,541

0,105

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich
účinnost)

Produkce odpadních vod nebude obsahovat žádné průmyslové odpadní vody. Produkce
odpadních vod bude složena z oddělených vod splaškových (WC, umyvadla) a dešťových (střechy
objektu a zpevněné plochy). Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat
odběru pitné vody. Celá produkce odpadních vod bude svedena přípojkou do sběrače oddílné
veřejné kanalizace, která má při dodržení předepsaných technických opatření na dešťové
kanalizaci (retenční nádrž s definovaným odtokem) vyhovující kapacitu.
Splašková kanalizace bude napojena do stávající splaškové kanalizace.
Tab.: Předpokládané množství splaškových vod
3

Denní množství průměrné

QD = 14,42m /d

Roční množství odpadních vod

QR = 5 263 m /rok

3

Dešťové vody v areálu budou zaústěny do nově budované retenční nádrže. Předpokládá se
vypuštění povoleného množství dešťových vod do stávající dešťové kanalizace zaústěné do
Moravanského potoka4 nebo bude vybudován nový kanalizační řad. Parkoviště a manipulační
plochy budou opatřena zařízením pro odlučování ropných látek.
Tab.: Předpokládaná bilance dešťových vod

Způsob využití

odtokový
koeficient

zastavěná plocha

0,9

8 109 m

zeleň

0,15

6 263 m

plocha komunikací

0,7

11 294 m

celkem

Plocha

25 666 m

Plocha redukovaná

2

7 298 m

2

2

940 m

2

2

7 906 m

2

2

16 143 m

2

Předpokládané množství dešťových vod je 260 l/s.
Předpokládané množství srážkových vod odvedených do stokové sítě je 7 426 m3 za rok.
Voda spotřebovaná v období výstavby se stane součástí stavebních materiálů (např. beton), či se
přirozeně odpaří. Budou vznikat pouze minimální množství vod splaškových v mobilních
chemických WC.
3
4

Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.
kanalizace slouží pro odvodnění R52
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B.III.3. Odpady
Předpokládanou produkci odpadů lze rozdělit na část vznikající z údržby budov a na část vznikající
z činností nájemců jednotlivých prostorů budov (obchod, sklady a firemní administrativa). Odhad
množství a druhů odpadů je uveden společně za všechny budovy.
Tab.: Předpokládaná produkce odpadů z údržby budov

Zatřídění odpadů
kat. O

Místo produkce

Doporučené
zneškodnění

Orientační
množství t/r

Údržba

Sběr odpadů

0,500

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

Plastové obaly

kat. O

Údržba

Sběr odpadů

0,100

15 01 03

Dřevěné obaly

kat. O

Údržba

Spalovna

0,100

15 02 03

Čistící tkaniny, filtrační materiály

kat. O

Filtrace vzduchu

Spalovna

0,100

17 04 11

Kabely

kat. O

Údržba, opravy

Sběr odpadů

0,025

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce

kat. O

Stavební opravy

Skládka

0,250

20 01 21

Zářivky apod.

kat. N

Údržba osvětlení

Odstranění

500 ks

U těchto odpadů se bude jednat o jednorázovou a nepravidelnou produkci, vznikající při nutnosti
opravy nebo výměny vadného zařízení technického vybavení budov, případně při prováděných
stavebních oprav nebo úpravách vnitřních prostorů.
Vzhledem k nízké produkci těchto odpadů není uvažováno se samostatným ukládáním, odpady
budou zneškodňovány společně s odpady z činností nájemců vnitřních prostorů budov.
V přehledu není zahrnuta produkce odpadů z údržby a úklidu venkovních komunikací, parkovacích
ploch a zeleně v areálu. Tyto činnosti budou prováděny na základě smluvních vztahů se
specializovanými firmami a součástí placených služeb bude také odvoz a zneškodnění vzniklých
odpadů.
Tab.: Předpokládaná produkce odpadů z činností nájemců vnitřních prostorů budov (kanceláře –
administrativa, přidružené služby).

Zatřídění odpadů
kat. O

Místo produkce

Doporučené
zneškodnění

Orientační
množství t/r

Obchod, sklady, admin.

Sběr odpadů

2,500

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

Plastové obaly

kat. O

Obchod, sklady, admin.

Sběr odpadů

2,000

15 01 03

Dřevěné obaly

kat. O

Obchod, sklady, admin.

Spalovna

0,500

15 01 07

Skleněné obaly

kat. O

Obchod, sklady, admin.

Sběr odpadů

0,250

20 01 01

Papír

kat. O

Obchod, sklady, admin.

Sběr odpadů

1,500

20 03 01

Směsný komunální odpad

kat. O

Obchod, sklady, admin.

Spalovna

5,000

20 03 03

Uliční smetky

kat. O

Úklid budov

Spalovna

2,000

Odhadnutá druhová i množstevní produkce odpadů je stanovena orientačně podle účelového
charakteru budov a podle velikosti využitelných vnitřních ploch. Upřesnění produkce odpadů bude
možné po konkrétním obsazení vnitřních ploch nájemci až v průběhu provozování budov.
Povinnosti původce odpadů jsou určeny zákonem č. 185/2001 Sb. a dalšími prováděcími předpisy
platnými v oblasti odpadového hospodářství.
Pro odhadované druhové množství odpadů bude vyčleněn uzavřený prostor na uložení sběrových
nádob před likvidací – zneškodněním oprávněným subjektem. Prostory pro uložení sběrových
nádob budou situovány na podlažích budov v místech se snadným příjezdem sběrových vozidel.
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Četnost vývozu směsných komunálních odpadů je předpokládána 2x za týden. Ostatní tříděné
odpady mohou být vyváženy dle potřeb v delších časových obdobích na základě samostatných
smluvních vztahů.
Podle odhadnutého celkového množství odpadů je zpracován požadavek na počty a velikosti
sběrových nádob. Sběrové nádoby budou opatřeny nápisem s druhem ukládaného odpadu.
Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí
respektovat platnou legislativu. Provoz areálu bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje
výstavbu nových kapacit na využití nebo odstraňování odpadů.
B.III.4. Ostatní
Hluk
Dopravní provoz související se záměrem je ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet
hladin hluku z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace 1996, 2004) považován za zdroj hluku z
dopravy. Počet přijíždějících vozidel do cca 380 osobních a 40 nákladních vozidel denně (a stejný
počet odjíždějících) přesahuje limitní hodnotu dle uvedených metodických pokynů, kde za zdroj
hluku ve venkovním prostředí je považována "doprava po pozemních komunikacích s intenzitou
automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu, resp. automobilová doprava
po těchže komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší než hlukové imise, vyvolané intenzitou
dopravy 30 osobních automobilů za hodinu".
Vzhledem k tomu, že vstupem pro výpočet dopravního hluku je intenzita a skladba dopravního
proudu, nejsou zde uváděny hlukové emise jednotlivých vozidel. Výpočet dopravního hluku je
předmětem dalších kapitol tohoto oznámení.
Součástí záměru jsou dále běžná technologická zařízení (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace
apod.), hlukové emise těchto zařízení nepřekračují při vyústění do venkovního prostoru úroveň cca
LA = 55 dB/5 m.
V období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební
dopravy a stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde
o běžné a s ohledem na stávající hlukové zatížení území málo významné zdroje.
Vibrace a záření
Záměr není zdrojem nadměrných vibrací.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.
B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo
nestandardních stavů. Riziko havárií a dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko,
doprava nebezpečného zboží nebude prováděna. Záměr nespadá do režimu zákona č. 353/1999
Sb., o prevenci závažných havárií.
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Část C.
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Navržený záměr výstavby obchodního a skladovacího centra se nachází v západní části katastru
města Modřice, jižně od hranice města Brna.
Staveniště vybrané pro výstavbu obchodního a skladovacího centra je situováno v bývalém
dobývacím prostoru Cihelny Modřice. Je vymezeno ulicemi Tyršova a Vídeňská, ze severu
sousedí s areálem firmy Unigeo, z jihu je vymezeno stávajícími zahrádkami. Lokalita je dobře
viditelná z ulice Vídeňská a má dobré podmínky pro navrženou výstavbu. Vídeňská ulice zajišťuje
přímé spojení s centrem Brna a napojení na dálnici D1 směrem na Prahu a Olomouc, respektive
Bratislavu. Jižním směrem je přímou výpadovou trasou směrem na Mikulov a Vídeň.
Místní dopravní obslužnost je zajištěna stávajícími trasami integrované dopravy do Modřic,
Rajhradu a ostatních přilehlých obcí.
Celková plocha pozemku je asi 3,8 ha, plocha staveniště asi 25 666 m2 – část pozemku není v PD
řešena. Celý pozemek je mírně svažitý ve spádu k severovýchodu. Výškový rozdíl je cca 7 m,
průměrná nadmořská výška pláně je cca 211.0 m. n. m.
Dotčené plochy jsou vymezeny jako stavební plochy s určením pro spíšenou komerční zástavbu.
Nejbližší obytná zástavba je situována v ulici Brněnská, východně od dopravního koridoru ulice
Vídeňské.
Území města Modřice nepatří (dle Nařízení vlády č. 60/2004 a dle sdělení č. 38 uveřejněném ve
věstníku MŽP, částka 12 z prosince 2005) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Vlastní posuzovanou lokalitou neprotéká žádný vodní tok, území je suché a nenachází se v něm
žádná vodní plocha, prameniště ani mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje5. Záměr je umístěn mimo
zátopové území, lokalita se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
V širším okolí lokality se nenachází ochranné pásmo vodního zdroje podzemní vody ani ochranné
pásmo přírodního léčivého zdroje, zdroje minerálních vod, přírodních léčivých lázní a lázeňských
míst. V bezprostřední blízkosti nebyl zjištěn žádný zdroj pro zásobování pitnou popř. užitkovou
vodou.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To
prakticky znamená:
→ V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území, ani není dotčené území
součástí žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v žádném 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 lokalit soustavy Natura 2000.
→ Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.

5

Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
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→ V dotčeném území ani v jeho bezprostředním okolí (potenciálně ovlivněném výstavbou) se
nenachází prvky územního systému ekologické stability.
V území nejsou známy žádné staré ekologické zátěže, které by bylo nutné sanovat před realizací
posuzovaného záměru.
Plocha výstavby záměru se nenachází v území archeologického zájmu.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny
C.2.1. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1130 Brno – Tuřany vzdálená od
hodnocené lokality cca 7 km. V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty v roce 2005.
Oxid dusičitý (NO2)

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti
měřící stanice dosahují úrovně cca 55% imisního limitu (LV=40µg.m-3), maximální hodinové
koncentrace pak cca 62% limitu (LV=200µg.m-3).
V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při
popisu stávající úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie města Brna
zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže NO2 okolí hodnoceného záměru je
znázorněno na následujících obrázcích.
Obrázek č. 5: Imisní koncentrace NO2 v zájmovém území stavby – stávající situace
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Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti
navrhovaného záměru dosahují úrovně cca 30 µg.m-3, tedy asi 75% imisního limitu (LV=40 µg.m-3),
maximální hodinové koncentrace v blízkost ul. Vídeňské dosahují více než 200 µg.m-3, tedy limitu
(LV=200 µg.m-3), v prostoru za ul. Tyršovou jsou už maximální hodinové koncentrace nižší než 200
µg.m-3.
Celkově je tedy možno stávající imisní zátěž hodnoceného území, zejména v koridoru ulice
Vídeňské, označit za zvýšenou. Se vzdáleností od tohoto koridoru zátěž emisemi z dopravy klesá
a za ulicí Tyršovou je s rezervou podlimitní.
Klimatické faktory
Z klimatického hlediska leží lokalita v teplé klimatické oblasti T 4. Stručný slovní popis klimatu
oblasti T 4 je následující:
T 4 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým
jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T4
60 až 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

170 až 180

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

19 až 20

Průměrná teplota v dubnu

9 až 10

Průměrná teplota v říjnu

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

80 až 90
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Srážkový úhrn ve vegetačním období

300 až 350

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
110 až 120
50 až 60

C.2.2. Voda
Povrchová voda
Zájmové území náleží hydrograficky do hlavního povodí 4-00-00 Dunaj, dílčího povodí 4-15-03
Svratka od Svitavy po Jihlavu. V detailu je lokalita součástí povodí Moravanského potoka, číslo
hydrografického pořadí 4-15-03-001 s plochou povodí 16,198 km2.
Moravanský potok není významným vodním tokem6.
Vlastní posuzovanou lokalitou neprotéká žádný vodní tok, území je suché a nenachází se v něm
žádná vodní plocha, prameniště ani mokřad.
Lokalita bude odvodňována dešťovou kanalizací, která bude zaústěna do nově budované retenční
nádrže. Užitný objem retenční nádrže bude stanoven z možného odtoku do Moravanského potoka,
který určí správce toku (Zemědělská vodohospodářská správa). Případně budou dešťové vody z
pozemku odváděny nově vybudovaným kanalizačním řadem. Způsob likvidace a bilance
dešťových vod budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace.
Podzemní voda
Podle hydrogeologického členění náleží území rajónu 164-2 Kvartérní fluviální sedimenty v povodí
Svratky (Michlíček a kol., 1986).
V převažující části zájmového území se v podloží kvartérních sedimentů nacházejí neogenní
vápnité jíly až slíny, které vytváření počevní izolátor kvartérní zvodně. Infiltrační oblast území se
nachází na svazích Českého masívu západně od lokality. Srážková voda infiltrující do vyšších
říčních teras kaskádovitě přestupuje do teras nižších a kumuluje se v údolní terase řeky Svratky.
Hladina podzemní vody je v prostoru hodnocených pozemků vázána na prostředí fluviálních štěrků
modřické terasy řeky Svratky. Hladina podzemní vody zjištěná předchozími průzkumnými pracemi
na lokalitě se nachází v úrovni 195 - 196 m n.m., tzn. v hloubce cca 14,0 až 15,0 m p.t.
Zátopová území
Dle územního plánu města Brna se záměr nachází mimo stanovená záplavová území.
Vodní zdroje
Záměr je lokalizován mimo ochranná pásma vodních zdrojů.

6

Ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č.333/2003 Sb. a vyhlášky
č.267/2005 Sb.
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C.2.3. Půda a horninové prostředí
Půda
Část dotčených pozemků je podle katastru nemovitostí vedeno jako zemědělská půda, část jako
ostatní plocha. Záměr nezasahuje na lesní pozemky.
Parcely 1203/2, 1203/3 a 1203/4 jsou v současné době v celé své výměře součástí zemědělského
půdního fondu (ZPF). Jejich celková výměra je 5 518 m2. U parcel není stanovena bonitovaná
půdně ekologická jednotka (BPEJ). Pozemky, které budou zasaženy terénními zásahy (přeložky
inženýrských sítí), patří k ostatním plochám, způsob využití: manipulační plocha, dobývací prostor.
Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České
republiky ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu
se nevztahuje na tyto půdy ochrana (resp. není jim na základě BPEJ přiřazena třída ochrany).
Horninové prostředí
Zájmová oblast se nachází na styku Českého masívu a Karpatské neogenní předhlubně. Skalní
horniny Českého masívu jsou reprezentovány biotit - amfibolickými masivními diority, které
vystupují západně od lokality. Hliništěm cihelny byl odkryt komplex neogenních sedimentů,
reprezentovaných převážně vápnitými mořskými jíly až slíny badenského stáří.
Neogenní sedimenty jsou překryty fluviálními štěrkopísky modřické terasy řeky Svratky. V jejich
nadloží se nachází horizont spraší, sprašových hlín a hlinitých písků, který byl na lokalitě
intenzívně těžen jako cihlářská surovina. Svrchní část geologického profilu je tvořena
antropogenními navážkami.
Projektovaná stavba se nachází v prostoru vytěženého hliníku cihelny. Prostor hliniště byl
geologicky prozkoumán v rámci ověření bilance ložiska cihlářských hlín (Nerudný průzkum Brno,
1957). Při východním okraji posuzovaného pozemku byly v rámci rekonstrukce silnice I/52
provedeny inženýrskogeologické průzkumy (Dopravoprojekt Brno, 1967, Geotest Brno, 1969).
Uvedené průzkumné práce byly využity pro rešeršní inženýrskogeologické posouzení cihelny
(GEON s.r.o., 2004).
Z výše uvedených prací vyplývá, že terén v prostoru staveniště je budován zejména
antropogenními navážkami. Jejich mocnost byla odhadnuta na 7,5 až 11,5 m. Materiálem jsou
zřejmě překopané zeminy a pozůstatky těžební činnosti, jejich geotechnické vlastnosti však jsou
nejisté. V jejich podloží se nacházejí hlinité štěrkopísky s valouny až 30 cm v průměru o mocnosti
až 5,4 m, místy s polohami jemnozrnných jílovitých písků. V úrovni 193 m n.m. se nachází povrch
neogenních vápnitých jílů badenského stáří.
Hladina podzemní vody se nachází v úrovni cca 195 m n.m. v prostředí fluviálních terasových
štěrkopísků.
Nerostné suroviny
Posuzovaná lokalita leží mimo dobývací prostor, výhradní plochu ložiska a chráněné ložiskové
území cihlářské suroviny Modřice (č. 13650000). Mimo posuzovanou lokalitu se v těžebním
prostoru cihelny nachází významná geologická lokalita se zachovalými fosilními půdami
posledního interglaciálu.
Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo
svahové pohyby, území není poddolováno.
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C.2.4. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Fauna a flóra
Záměr bude realizován na upravené, vyrovnané ploše bez půdního pokryvu. Na pozemku se
nevyskytuje souvislý porost. Okrajové části jsou pokryté náletovou zelení, typickou pro opuštěné
plochy a rumištní stanoviště. Převažují zde odolné ruderální druhy. V území bylo dne 5.6.2006
provedeno jednorázové biologické šetření.
Tab: Přehled zjištěných taxonů

bodlák obecný
heřmánkovec nevonný
jetel zvrhlý
kakost maličký
knotovka bílá
kokoška pastuší tobolka
kuklík městský
lebeda lesklá
lipnice luční
locika kompasová
locika zední
lopuch
ostrožka stračka
pelyněk černobýl
penízek rolní
pcháč oset

Cirsium vulgare
Tripleurospermum inodorum
Trifolium hybridum
Geranium pussilum
Silene latifolia subsp.alba
Capsella bursa-pastoris
Geum urbanum
Atriplex hortensis
Poa pratensis
Lactuca serriola
Mycelis muralis
Arctium sp.
Consolida regalis
Artemisia vulgaris
Thlaspi arvense
Cirsium arvense

pryskyřník prudký
pýr plazivý
rdesno truskovec
rozrazil lesklý
rozrazil perský
řebříček obecný
smetánka lékařská
starček obecný
sveřep bezbranný
svízel bílý
svízel přítula
úhorník mnohodílný
vikev setá
violka rolní
vrbovka
zemědým lékařský

Ranunculus acris
Elytrigia repens
Polygonum aviculare agg.
Veronica polita
Veronica persica
Achllea millefolium
Taraxacum sect. Ruderalia
Senecio vulgaris
Bromus sterilis
Galium album agg.
Galium aparine
Descurainia sophia
Vicia sativa
Viola arvensis
Epilobium sp.
Fumaria officinalis

Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu.
Stejně jako flóra je také fauna zájmového území výrazně antropogenně ovlivněna. Vyskytují se
běžní zástupci bezobratlých a hmyzu. Šetřením nebyl zjištěn výskyt žádného zvláště chráněného
druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona č. 114/1992 Sb.).
Územní systém ekologické stability, VKP, ZCHÚ, Natura 2000
V zájmovém území ani na vlastním řešeném území záměru nejsou vymezeny žádné prvky
územního systému ekologické stability. Všechny prvky sítě územního systému ekologické
stability jsou situovány ve značné vzdálenosti a mimo dosah jakýchkoliv vlivů záměru.
Na řešeném území ani v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují žádné významnější přírodní
nebo přírodě blízké ekosystémy.
Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP).
Na zájmové území nezasahuje žádný významný krajinný prvek vymezený ze zákona. V blízkém
ani širším okolí záměru není vymezen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Na území záměru nezasahuje žádná ptačí oblast, které jsou součástí soustavy Natura 2000.
V zájmovém území záměru není vymezena žádné evropsky významná lokalita.
Krajina, krajinný ráz
Současný stav krajiny a řešeného území lze vyhodnotit jako příměstské prostředí, antropogenně
silně přetvořené (zavezený dobývací prostor). Nejbližší okolí tvoří frekventovaná silnice, různé
komerční areály, výrobní podniky a čerpací stanice pohonných hmot. Spíše než krajinné hodnoty
by se měly v daném prostoru uplatňovat urbanistické a architektonické koncepty.
Charakter území je dokumentován ortofotomapou zájmového území.
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Obrázek č. 6: Ortofotomapa zájmového území

C.2.5. Osídlení, kulturní památky, tradice, doprava
Plocha popisovaného záměru se nachází mezi komunikací Vídeňská a Tyršova. Severně od
řešeného prostoru jsou situovány komerční a průmyslové areály, jižně pak plochy zahrádek.
Bydlení se vyskytuje východně od ulice Vídeňské v objektech v ulici Brněnská (cca 150 m).
Vlastní staveniště není rekreačně využíváno. Jižně od plochy centra se nachází plochy zahrádek,
které slouží ke krátkodobé rekreaci.
První písemná zmínka o Modřicích získaná z vatikánského archivu, udává jako datum vzniku rok
1131. Původně zde stával hrad, který byl "zbožím" olomouckých biskupů. To dokládají i názvy
některých ulic v nejstarší části města (dříve obce), jako Pavlovského, Prusinovského atd. U hradu
byl panský dvůr. Jiné usedlosti, nebo dokonce i části obce biskupové přenechávali jako léna, nebo
prodávali. Tak od 13. století nastává smíšení původních slovanských obyvatel s germánskými,
kteří nakonec byli ve XX. století v převaze. To po roce 1945 znamenalo změnu struktury
obyvatelstva o zhruba 80% novousedlíků.
V minulosti byly Modřice zemědělskou lokalitou a ve světě je proslavovalo známé zelí a cibule.
Dnes jsou moderním průmyslově obchodním městem v okrese Brno-venkov. K povýšení na město
došlo z rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 1.7.1994.
Na řešeném území se nevyskytují žádné kulturní a historické památky.
Archeologické nálezy nejsou na dotčených plochách registrovány.
Dopravní infrastruktura
Záměr se nachází na ploše stávající rekultivované těžebny cihlářských hlín při silnici I/52, jižně
města Brna a západně města Modřice.

Strana: 30

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Obchodní a skladovací centrum „Cihelna Modřice“

A.M. - Ekologické inženýrství

Dopravní napojení záměru je ze silnice I/52 (při areálu Unigeo) a z ulice Tyršovy, mezi kterými se
záměr nachází.
Silnice I/52 (R52) tvoří hlavní dopravní osu území. Představuje čtyřpruhovou směrově rozdělenou
rychlostní silnici. V úseku severně od záměru je dále oboustranně vybavena obslužnými pásy,
které jsou ukončeny na hranici města Brna.
Ulice Tyršova představuje místní obslužnou komunikaci, určenou k obsluze místních aktivit, včetně
těžebních a průmyslových.
Umístění záměru a jeho vazby na vyšší komunikační síť jsou zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek č. 7.: Umístění záměru, komunikační napojení

Intenzity dopravy jsou v profilu záměru dle sčítání Ředitelství silnic a dálnic z roku 2005
následující:
Tab.: Roční průměr denních intenzit dopravy, silnice I/52, profil 6-0216 [vozidel/24 h] (ŘSD ČR, 2005)

těžká

osobní

motocykly

suma

8242

23 916

92

32 250

Intenzity na ulici Tyršově nejsou sčítány, orientačně nepřekročí cca 2000 vozidel za 24 hodin, z
toho cca 20% těžkých.
Hluková situace
Záměr se nachází při silnici I/52, která tvoří dominantní zdroj hluku v území. Rozložení pole
hlukových hladin v dotčeném území za stávajícího stavu je zřejmé z následujícího obrázku.
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Obrázek č. 8: Pole hlukových hladin, stávající stav (bez záměru) - den

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\154-06 MAGNUM MODřICE\HLUK\CM_1.ZAD Vytištěno:
11.6.2006 12:17
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 593.4; 409.7 | 58.3 |
0.0 | 58.3 |
|
|
| 2 |
3.0 | 644.7; 330.3 | 67.3 |
0.0 | 67.3 |
|
|
| 3 |
3.0 | 741.5; 314.6 | 62.5 |
0.0 | 62.5 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Je zřejmé, že limitní izofona LAeq,T = 60 dB (den) prochází prostorem záměru (v obrázku naznačen
červenou hranicí a výpočtovým bodem 1, který reprezentuje polohu u fasády budoucí haly). Ve
výpočtovém bodě 1 je ekvivalentní hladina hluku v úrovni LAeq,16h = 58,3 dB. S ohledem na
skutečnost, že v prostoru záměru se nenachází žádný hlukově chráněný prostor, nejde o problém.
V prostoru zahrádek jižně od záměru (v obrázku naznačen výpočtovým bodem 2) dosahuje hladina
hluku úrovně LAeq,16h = 67,3 dB. To je způsobeno zejména dopravním provozem na silnici I/52.
Zahrádky ovšem nejsou hlukově chráněným prostorem, nejde tedy o problém.
V prostoru nejbližší obytné zástavby (Modřice, ul. Brněnská), nacházející se na opačné straně ul.
Vídeňské (v obrázku naznačen výpočtovým bodem 3), dosahují hladiny hluku úrovně LAeq,16h =
62,5 dB. To je způsobeno zejména dopravním provozem na silnici I/52 (přičemž by bylo nutno
přičíst i vliv dopravního provozu na ul. Brněnské, který není modelován). V tomto prostoru je tedy

Strana: 32

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Obchodní a skladovací centrum „Cihelna Modřice“

A.M. - Ekologické inženýrství

překročen limit pro hluk z hlavních pozemních komunikací (LAeq,T = 60 dB). Vzhledem k historicky
vzniklé situaci je však možno aplikovat korigovaný limit pro tzv. starou hlukovou zátěž (LAeq,T = 70
dB). Prostor není dotčen vlivem záměru, uvedené údaje jsou proto pouze pro ilustraci stávající
situace v nejbližším hlukově chráněném prostoru.
V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí. Úroveň
elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běžnému stavu,
bez konfliktů s hygienickými limity.
Soulad s územně plánovací dokumentací
Navržený záměr je v souladu s územním plánem města Modřice. V roce 2005 byla schválena
změna č. V územního plánu sídelního útvaru Modřice. Součástí této schválené změny je i lokalita
bývalé Cihelny Modřice (lokalita č. 6).

Funkční využití dotčených ploch je specifikováno jako plochy smíšené komerční, drobná
výroba. Funkce těchto ploch je definována takto:
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Výřez z výkresové části ÚP je patrný z následujícího obrázku.
Obrázek č. 9: Územní plán sídelního útvaru Modřice – výřez z mapové části (změna č. V)
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Část D.
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

D.1.1. Vlivy na zdraví, sociální a ekonomické dopady
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
-

se znečištěním ovzduší,
se zvýšenou hlukovou zátěží,
se znečištěním vody a půdy,
se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),
s psychickou zátěží.

Vlastní provoz centra neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní
vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít přímé zdravotní následky. Z
toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo
rizik.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli
postižitelné negativní důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:
§

Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno významné navýšení stávající imisní
zátěže v blízkém i širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování
imisních limitů vlivem provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z
tohoto titulu předpokládány.

§

Postižitelné navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru v celém zájmovém
území není očekáváno. Vlivem provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot
ekvivalentních hladin hluku u nejbližší chráněné zástavby.

§

Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních nebo
povrchových vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit.

§

Navýšení dopravy vlivem provozu obchodního a skladovacího centra lze považovat za
málo významné, v širším měřítku je pak zanedbatelné. Riziko úrazů spojené s provozem
dopravních prostředků nebude podstatně zvýšeno ani sníženo.

§

Záměr je situován na území ovlivněném antropogenní činností (těžba surovin) určené pro
komerční výstavbu nerušícího charakteru. Narušení psychické pohody není předpokládáno.

Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako pozitivní, prakticky však málo významné.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající zázemí pro krátkodobou rekreaci obyvatel (zejména území zahrádek
jižně od skladového areálu).
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D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vliv hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při
spalování zemního plynu v kotelně a při provozu spalovacích motorů vozidel přijíždějících do
areálu.
Pro vyhodnocení imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2) byl zpracován výpočet podle metodiky
SYMOS 97. Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky znázorněny na následujících obrázcích.
Obrázek č. 10: Vliv na ovzduší – imisní charakteristiky NO 2

-3

průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m )

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace bude dosahována
v prostoru areálu a bude dosahovat hodnot do 0,08 µg.m-3, tedy cca 0,2% imisního limitu (LVr=40
µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže ještě nižší.
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-3

maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m )

Maximální hodinové koncentrace budou dosahovány jihozápadně od areálu. Vypočtené
koncentrace dosahují hodnot do 1,5 µg.m-3, tedy cca 0,75% imisního limitu (LVh=200 µg.m-3).
V prostoru nejbližší obytné zástavby a v blízkosti ul. Vídeňské bude příspěvek imisní zátěže
hodnoceného záměru dosahovat maximálně 1 µg.m-3, tedy cca 0,5% imisního limitu (LVh=200
µg.m-3).
Jak je z výše uvedených výsledků výpočtu zřejmé, imisní příspěvek hodnoceného záměru je
relativně nízký. Proto, s ohledem na polohu areálu nepředpokládáme negativní dopady na nejbližší
obytné objekty ani významné ovlivnění kvality ovzduší v blízkých osídlených oblastech.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za málo významné až nevýznamné.
Provoz obchodního a skladovacího centra nebude příčinou překračování imisních limitů.
Významnější ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem provozu centra není
předpokládáno.
D.1.3. Vlivy na vodu
Vlivy na povrchové vody
vlivy na odvodnění území
Realizací záměru dojde ke zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území a dojde tak ke
zvýšení povrchového odtoku na úkor vsaku. Srážkové vody budou odvedeny do dešťové
kanalizace a následně mimo areál.
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Po realizaci záměru bude v důsledku vybudování zpevněných ploch odváděno cca 7 426 m3/rok.
Pro zachování stávající funkce retence pozemku bude na pozemku vybudována retenční nádrž.
Její užitný objem bude stanoven z možného odtoku do Moravanského potoka.
Vzhledem k zachování retenční funkce území vybudováním nádrže a s přihlédnutím k celkové
ploše projektovaného záměru lze vlivy na odvodnění území označit za minimální.
vliv na jakost povrchových vod
Splaškové odpadní vody v množství 5 263 m3/rok budou svedeny do stávající splaškové
kanalizace na ulici Brněnské. Hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod budou odpovídat
povoleným limitům kanalizačního řádu. Při plnění kanalizačního řádu a vzhledem k vypouštěným
objemům splaškových vod je zřejmé, že funkčnost ČOV v Modřicích nebude záměrem nikterak
ovlivněna a stejně tak nelze očekávat ovlivnění povrchového toku řeky Svratky.
Dešťová kanalizace by měla být dle územního plánu zaústěna do Moravanského potoka nebo do
stávajícího kanalizačního řádu odvodňujícího R52 nebo bude vybudován zcela nový kanalizační
řád. Dešťové vody budou potrubím zaústěny do nové retenční nádrže. Parkoviště budou opatřena
zařízením pro odlučování ropných látek. Z tohoto důvodu nelze očekávat přímé ovlivnění kvality
povrchového toku Moravanského potoka. V případě vypouštění dešťových vod do kanalizačního
řádu bude kvalita vody odpovídat povoleným limitům pro vypouštění. Z výše uvedených důvodů
nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod v širším zájmovém území vlivem
projektovaného záměru.
Detailní provedení splaškové a dešťové kanalizace bude řešeno v dalším stupni projektové
dokumentace zejména dle možného odtoku do Moravanského potoka.
Vlivy na podzemní vody
změny hydrogeologických charakteristik
Výstavbou dojde k rozšíření zpevněných ploch na lokalitě oproti současnému stavu a k mírnému
navýšení přímého odtoku do kanalizace na úkor odparu a vsaku. Ovlivnění infiltračních poměrů je
s ohledem na rozsah záměru nevýznamné.
Výstavba i provoz jsou bez nároků na odběr podzemních vod nebo na vypouštění odpadních nebo
srážkových vod do podzemí.
S ohledem na uvedené lze konstatovat, že záměr je bez vlivu na hydrologické charakteristiky jako
je výška hladiny podzemních vod, objem infiltrace, směr proudění, propustnost prostředí a
podobně.
vliv na kvalitu podzemní vody
Záměr je bez přímých výstupů škodlivin do podloží, kvalita podzemních nebo podpovrchových vod
nebude provozem dotčena.
K ovlivnění množství a kvality podzemní vody v zájmovém území stavbou a provozem posuzované
stavby by mohlo dojít pouze v případě přímého zásahu do kolektorských hornin - fluviálních
štěrkopísků modřické terasy řeky Svratky. Objekty projektovaných hal budou založeny na
velkoprofilových pilotách v prostředí antropogenních navážek. Je pravděpodobné, že základy
budou prováděny nad úrovní hladiny podzemní vody, která se v současnosti nachází v hloubce
cca 14,0 - 15,0 m p.t.
Stavbou nebudou ovlivněny vodní zdroje podzemní vody, celkové vlivy na podzemní vodu v území
lze charakterizovat jako nevýznamné.
Pro potřeby pilotového založení bude nutné provést podrobný inženýrskogeologický průzkum,
který definuje geotechnické poměry v území, průběh hladiny podzemní vody a její agresivitu.
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Provoz stavby nepředstavuje oproti současnému stavu zvýšení rizika ohrožení kvality půdy,
horninového prostředí nebo podpovrchových vod v případě mimořádného stavu spojeného
s únikem nebezpečných látek (technická závada na odstaveném vozidle, dopravní nehoda).
Vlivy na vodní zdroje
Stavba se nachází mimo pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. Ovlivnění existujících vodních
zdrojů je tedy vyloučeno.
D.1.4. Vlivy na půdu, geologické poměry a přírodní zdroje
Vliv na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu jsou dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu
(ZPF), pozemkům určeným k plnění funkcí lesa nebo ovlivněním její kvality. Původní půdní pokryv
byl z dotčených pozemků z velké části odstraněn v rámci předchozích aktivit v území. Záměr bude
realizován na pozemcích zčásti přiřazených k orné půdě (cca 15%), zbytek náleží k ostatním
plochám. Před výstavbou tedy bude provedeno jejich trvalé vynětí. Zemědělská půda nemá
přiřazenou BPEJ. Z hlediska ochrany půd nevyplývají pro realizaci záměru žádná omezení.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Z hlediska znečištění stávajícího půdního profilu se při dodržení standardních stavebních postupů
při výstavbě objektů nepředpokládá negativní vliv. Vlivy na půdu lze hodnotit jako zanedbatelné až
nulové.
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Projekt neuvažuje s hloubením podzemních prostor. Vlastní nosné konstrukce budou založeny na
velkoprofilových vrtaných pilotách. Stavba samotná tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek,
který však bude založen v antropogenních navážkách v prostoru vytěženého hliniště. Významné
vlivy na kvalitu geologické stavby území a přírodní zdroje nelze předpokládat.
Definitivní způsob založení stavby bude vycházet z podrobného inženýrskogeologického,
geotechnického a radonového průzkumu předmětné lokality. Úkolem průzkumu by mělo být
zejména určení průběhu báze navážek, určení ulehlosti navážek, mocnost a ulehlost následujících
přírodních vrstev zemin, poloha hladiny podzemní vody a její agresivita.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu stavby
může dojít k úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty, oleje) například v důsledku dopravní
nehody nebo technické závady. V případě úniku mimo zpevněné plochy by došlo ke kontaminaci
přípovrchových vrstev zemin a hornin v místě úniku. Nezjištěný nebo zanedbaný únik však není
předpokládán, mimořádné stavy lze spolehlivě řešit sanačním zásahem.
Vliv na zdroje nerostných surovin
Stavba se nachází mimo dobývací prostor, výhradní plochu ložiska a chráněné ložiskové území
cihlářských hlín, nebude mít vliv na významné geologické lokality v území.
D.1.5. Vlivy na živé složky přírody
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním území. Šetřením nebyly zjištěny chráněné druhy
rostlin a živočichů (podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.), nebyl ověřen potenciální výskyt
biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Jejich výskyt není rovněž očekáván v jiném
období roku. Nelze tedy předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení. Záměrem nebudou
nevratně poškozeny přírodě blízké biotopy.
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Po skončení stavebních prací a po provedení terénních modelací bude provedena výsadba
zeleně. Projekt předpokládá výsadbu stromové zeleně podél komunikací, místy vhodně doplněnou
keřovou zelení. Svah u komunikace Vídeňská bude doplněn výsadbou vhodných půdopokryvných
dřevin.
V území určeném pro výstavbu záměru ani v jeho bezprostředním okolí (potenciálně ovlivněném
výstavbou) se nenachází prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s
významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ani v jeho blízkosti není vymezena
žádná evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast (Natura 2000). Vliv na ZCHÚ lze tedy hodnotit
jako nulový.
Odpady produkované z provozu nebudou na místě odstraňovány ani dlouhodobě ukládány.
Jiné vlivy na flóru a faunu (znečištění ovzduší, hluk) nejsou očekávány.
Realizací posuzovaného záměru nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území.
D.1.6. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna dřívější antropogenní činností, realizace
záměru charakter krajiny významně nezmění. V prostoru je nutno uplatňovat spíše architektonické
a urbanistické charakteristiky s požadavkem na začlenění objektu do krajiny.
V příloze č. 1.8. je uvedena fotodokumentace současného stavu území. Vliv na krajinný ráz lze
hodnotit jako málo významný a lokální.
D.1.7. Vlivy na hlukovou situaci, vlivy v důsledku záření
Vliv na hlukovou situaci
Z provedeného orientančního posouzení vyplývá, že hluková situace v území zůstává po realizaci
záměru prakticky nezměněna. Dominantním zdrojem hluku zůstává provoz na silnici I/52.
Součástí záměru nebudou žádná technologická zařízení, která by mohla vést k přeslimitním
hlukovým vlivům v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném prostoru nebo chráněném
prostoru staveb. Veškeré technologie použité pro vytápění, vzduchotechniku, klimatizaci resp. jiné
budou představovat běžné typové výrobky, příslušně atestované, bez negativních vlivů na širší
okolí.
Veškerý chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se nachází ve více
než dostatečné vzdálenosti od záměru. Zahrádky, které se nachází jižně od záměru, jsou výslovně
vyloučeny z definičního vymezení chráněného venkovního prostoru (stanovisko Ministerstva
zdravotnictví k aplikaci §30 odst. 3 zákona č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví, v platném
znění, č.j. OVZ-32.1.6-25.1.06/4562).
Rozložení pole hlukových hladin v dotčeném území po realizaci záměru je zřejmé z následujícího
obrázku.
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Obrázek č. 11: Pole hlukových hladin, očekávaný stav (se záměrem) - den

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\154-06 MAGNUM MODřICE\HLUK\CM_2.ZAD Vytištěno:
11.6.2006 12:48
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 593.4; 409.7 | 59.7 |
0.0 | 59.7 |( 58.3)|
|
| 2 |
3.0 | 644.7; 330.3 | 67.4 |
0.0 | 67.4 |( 67.3)|
|
| 3 |
3.0 | 741.5; 314.6 | 62.6 |
0.0 | 62.6 |( 62.5)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a
příjezdových komunikací celkově málo významným způsobem (který nepřekročí očekávané vlivy
vlasního záměru), navíc půjde o vliv dočasný a krátkodobý.
Souhrnně lze tedy očekávané hlukové vlivy záměru shrnout jako zanedbatelné a nevýznamné.
Vlivy v důsledku záření
Důsledkem realizace záměru nebudou emise elektromagnetického nebo jaderného záření.
Vlivy vibrací
Záměr není zdrojem vibrací; vlivy vibrací v okolí areálu lze tedy vyloučit. Vibrace způsobené
automobilovou dopravou nejsou z hlediska možných vlivů významné.
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D.1.8. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vlivy na dopravní infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Celkový
počet vozidel obsluhujících záměr nepřekročí v součtu příjezdů a odjezdů cca 840 vozidel za den,
z toho 80 lehkých a středních nákladních vozidel (těžká resp. kamionová doprava je vyloučena).
To představuje cca 2% celkových intenzit dopravy na silnici I/52, vzhledem k rozdělení dopravy do
více směrů bude tento podíl ještě nižší. Potenciální nárůst vlivem záměru se tedy nachází v pásmu
přirozeného růstu dopravy. S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem,
nedochází k nárůstu zbytné dopravy. Realizace záměru zároveň vylučuje v daném prostoru
realizaci záměrů jiných, avšak obdobných, a tím i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr neovlivňuje ostatní komunikace v území ani stávající pěší nebo cyklistické trasy.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho provozu, půjde navíc o vliv
dočasný.
Vlivy na dopravu lze v lokálním měřítku považovat za málo významné, v širším měřítku pak za
zanedbatelné.
Vlivy na jinou infrastrukturu
Záměr nepovede k zásahům do stávající infrastruktury ani k jejímu rozvoji. Infrastrukturní sítě
budou využity pouze pro vlastní potřebu, a to na základě smluvního vztahu s jejich vlastníky resp.
správci.
D.1.9. Vlivy na památky a tradice
Historicky významné objekty se v zájmovém území záměru nenacházejí. Na lokalitu záměru
nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné události,
místo spojené s významnou osobou. Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací je
s ohledem na předchozí těžební aktivity prakticky nulová. Pouze v případě stavební činnosti mimo
rekultivovaný dobývací prostor by bylo třeba zajistit archeologický dozor.

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah přímých negativních vlivů je vymezen omezen rozsahem stavby, nazazující automobilovou
dopravou a ovlivněním vybraných složek životního prostředí.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit ovlivnění kvality ovzduší a hluk. V obou charakteristikách jsou
důsledky realizace záměru jsou hodnoceny jako prakticky málo významné až zanedbatelné.
V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako nulové a
nepostižitelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu
přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů,
norem a předpisů. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
Ø po ukončení zimní sezóny zajistit neodkladně odstranění posypových materiálů z ploch všech
komunikací a omezit tak případnou emisi prachu;
Ø srážkové vody z parkovišť budou předčišťovány na odlučovači ropných látek s výstupní
hodnotou na odtoku menší než 1 mg NEL/l;
Ø dešťové vody budou odváděny přes retenční nádrž do stávající dešťové kanalizace se
zaústěním do Moravanského potoka; objem retenční nádrže a přípustný odtok bude stanoven
podle požadavků správce toku v dalších fázích přípravy stavby;
Ø pro ozelenění navrhnout druhy odpovídající místním klimatickým poměrům, přizpůsobit půdní
poměry jejich požadavkům; využít zejména druhy a kultivary dřevin, které jsou vhodné pro
výsadbu v městském prostředí; zajistit řádnou péči o veškerou zeleň v areálu včetně provedení
případných dosadeb za uhynulé jedince;
Ø při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost stavu stavebních strojů a uložení stavebních
materiálů s ohledem na prevenci případných úniků s možností ohrožení kvality vod;
Ø architektonické ztvárnění objektu (zejména jeho barevné řešení) by mělo vycházet
z charakteru okolí stavby tak, aby byly respektovány podmínky v okolí stavby;
Ø při volbě technologií záměru (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace apod.) je nutno dbát
běžných pravidel protihlukové ochrany;
Ø osvětlení areálu řešit tak, aby neobtěžovalo světelným smogem okolní zástavbu;
Ø v případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický
průzkum.

D.5. 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 záměru (obchodní a skladovací centrum) není potenciálně významným zdrojem
znečišťování či poškozování životního prostředí, ani nedává předpoklady k negativním dopadům
na veřejné zdraví.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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Část E.
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(údaje podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru)

E.1. Popis variant řešení stavby
E.1.1. Varianty lokalizace stavby
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace), které je vázáno na plochu
pozemku vymezeného v projektové dokumentaci a v oznámení.
Významnou skutečností pro umístění v dané lokalitě je funkční využití území podle platného
územního plánu, které předpokládá výstavbu daného typu staveb.
Záměr nebyl řešen v jiných lokalizačních variantách.
Umístění záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.
E.1.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty
technologického řešení záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.

E.2. Porovnání variant
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová,
představující nerealizaci stavby.
Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání plochy areálu v současném využití.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Území je narušené lidskou aktivitou a z hlediska ochrany
přírody nepožívá žádné ochrany, využití území je z hlediska funkce v souladu s územně plánovací
dokumentací.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit
jako velmi nízkou bez významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití a rozvoje území.
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Část F.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Situační a dispoziční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.
Oznámení obsahuje následující přílohy:
1. Mapové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí stavby 1:10 000
1.4. Zastavovací situace areálu
1.5. Výřez z územního plánu sídelního útvaru Modřice
1.6. Fotodokumentace

V samostatné příloze je prezentována rozptylová studie, která hodnotí příspěvek provozu centra
k imisním koncentracím znečišťujících látek v ovzduší.
2. Doplňující přílohy
2.1. Rozptylová studie

F.2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou uváděny.
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Část G.
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
G.1. Informace o účelu oznámení
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto oznámení je
poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o
předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své
písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20-ti
dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných
připomínek bude součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.2. Informace o prověřovaném záměru
Předmětem zjišťovacího řízení dle §7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, je výstavba a provozování areálu obchodně skladovacího centra v Modřicích mezi
ulicemi Tyršova a Vídeňská.
Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), kde je uveden pod bodem č. 10.6.:
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000
m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v součtu pro celou stavbu.
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji:
Zastavěná plocha objektů

8.221 m2

Zastavěná plocha zpevněných ploch a komunikací

11.191 m2

Celková zastavěná plocha areálu

19.412 m2

Celková plocha staveniště

25.666 m2

Celkový počet parkovacích stání pro osobní automobily

167 parkovacích stání

Záměr je situován na území města Modřice, které se nachází v okrese Brno-venkov a náleží k
Jihomoravskému kraji.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Jihomoravský

obec:

Modřice

katastrální území:

Modřice

Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je výstavba a provozování obchodně skladovacího
areálu při ulici Tyršova v Modřicích. Záměr na výstavbu areálu je situován na ploše v bývalém
dobývacím prostoru Cihelny Modřice, západně od zástavby města Modřice.
Vlastní řešené území je omezeno na plochu po dobývacím prostoru; je vymezeno ulicemi Tyršova
(na západě) a Vídeňská (na východě), ze severu sousedí s areálem firmy Unigeo, z jihu je
vymezeno stávajícími zahrádkami.
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Obrázek č. 1: Situace širších vztahů (1:50 000)

Platný územní plán města Modřice specifikuje pro dané území funkční využití – plochy smíšené
komerční, drobná výroba.
Navrženým záměrem dochází k naplnění funkce území dle platné územně plánovací
dokumentace. K žádným jiným funkčním změnám ve využití vlastního dotčeného území ani v jeho
okolí nedochází.
Stavba obchodně skladovacího areálu je navržena na ploše bývalého rekultivovaného dobývacího
prostoru Cihelny Modřice. Záměr vychází ze schváleného územního plánu, který předpokládá
v daném území funkční využití pro komerční plochy a drubnou výrobu. Území není vhodné pro jiný
typ využití jako např. bydlení nebo rekreaci. Důvodem je existence okolních komerčních ploch a
blízkost dopravního koridoru v ulici Vídeňské.
Budovy by měly nabízet komfortní obchodní a skladovací prostory, určené pro nájemce z řad
místních společností působících v brněnském regionu
Staveniště je vymezeno ulicemi Vídeňskou a Tyršovou, areálem firmy Unigeo a oplocením
zahrádek. Tato lokalita je dobře viditelná z Vídeňské a má dobré podmínky pro výstavbu
obchodního a skladovacího centra. Vídeňská ulice zajišťuje přímé spojení s centrem Brna směrem
severním, s napojením na dálnici D1 směrem na Prahu a Olomouc, respektive Bratislavu. Jižním
směrem je přímou výpadovou trasou směrem na Mikulov a Vídeň.
Umístění záměru je vázáno na řešené území a nebylo řešeno v jiných lokalizačních ani
technických variantách.
Lokalizace záměru nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými
dopady provozu ani z hlediska ochrany životního prostředí.
Charakteristika stavby
Areál obchodně skladovacího centra „Cihelna Modřice“ se skládá z objektů H-1 a H-2 pro
obchodní a s ní souvisící skladovací činnost a objektu H-3, ve kterém jsou technologické prostory,

Strana: 47

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Obchodní a skladovací centrum „Cihelna Modřice“

A.M. - Ekologické inženýrství

zejména pro elektrické napájení a pro vytápění areálu, skladové plochy pro obchodní jednotky,
obchodní prostory a plochy pro firemní administrativu.
V sousedství budov a v proluce mezi budovami H-1 a H-2 jsou situovány manipulační a parkovací
plochy.
Areál je vybaven příslušnými inženýrskými sítěmi.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku.
Obrázek č. 2: Situace zájmové lokality a posuzovaného záměru

Údaje o provozu
Obchodní a skladovací centrum bude provozováno ve dvou směnách v době od 600 hod do max.
2200 hod. Noční provoz včetna zásobovací dopravy je vyloučen.
Počet zaměstnanců, resp. osob pracujících a areálu je variabilní a závisí od skutečného využití
jednotlivých hal a dílčích sekcí. Předpokládané provozní minimum je cca 60 osob a maximum je
cca 126 osob.
Parkovací stání v areálu jsou určena pro zaměstnance a zákazníky areálu.
Zastavovací situace areálu je patrná z následujícího obrázku č. 3, podrobněji v příloze č. 1.4.
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Obrázek č. 3: Zastavovací situace

G.3. Informace o vlivech na okolní prostředí
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo, ovzduší, povrchové a podzemní
vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci,
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a
faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto
oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze
hodnotit jako nízké až zanedbatelné. Vlivy na veřejné zdraví a obyvatele jsou předběžně
hodnoceny jako zcela zanedbatelné.
Vlivy na zdraví v důsledku znečištění ovzduší, kontaminace vody, půdy nebo potravního řetězce za
běžného provozu nebo v důsledku havárie jsou prakticky vyloučeny.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako málo významné.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro město a obyvatelstvo nejsou očekávány.
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Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a nevýznamné. Provoz
obchodního a skladovacího centra nebude příčinou překračování imisních limitů. Ovlivnění
klimatických podmínek a faktorů vlivem existence a provozu záměru není předpokládáno.
Vzhledem k zachování retenční funkce území vybudováním retetenční nádrže a s přihlédnutím k
celkové ploše projektovaného záměru lze vlivy na odvodnění území označit za minimální. Vlivy na
kvalitu povrchových vod lze označit za zanedbatelné.
Ovlivnění podzemních vod není očekáváno, provoz je bez nároků na odběr podzemní vod nebo na
vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
Stavba se nachází mimo pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. Ovlivnění existujících vodních
zdrojů je vyloučeno.
Záměr bude realizován na pozemcích zčásti přiřazených k orné půdě (cca 15%), zbytek náleží k
ostatním plochám. Před výstavbou tedy bude provedeno jejich trvalé vynětí. Zemědělská půda
nemá přiřazenou BPEJ. Z hlediska ochrany půd nevyplývají pro realizaci záměru žádná omezení.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Vlivy na půdu lze
hodnotit jako zanedbatelné až nulové.
Vlivy na geologické podmínky spočívají pouze ve vybudování nových základů objektu;
významnější zásah do horninového prostředí není předpokládán. Nejsou očekávány vlivy na
surovinové nebo jiné přírodní zdroje.
V zájmovém území není registrován výskyt hodnotných rostlinných nebo živočišných společenstev.
Nedojde k zásahu do biotopu žádného rostlinného nebo živočišného druhu.
Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality, ani do osamocených vegetačních prvků. Vlivy
na flóru a faunu lze považovat za prakticky nulové.
Dopad realizace záměru na krajinu lze označit jako zanedbatelný.
Z provedeného orientančního posouzení vyplývá, že hluková situace v území zůstává po realizaci
záměru prakticky nezměněna. Dominantním zdrojem hluku zůstává provoz na silnici I/52.
V zájmovém území nedojde k postižitelnému nárůstu hlukové zátěže a vlivy hluku lze hodnotit jako
prakticky nulové.
Vlivy v důsledku záření nejsou očekávány.
Vlivy na dopravu lze v lokálním měřítku považovat za málo významné, v širším měřítku pak za
zanedbatelné. Potenciální nárůst dopravních zátěží vlivem eealiozace záměru se nachází v pásmu
přirozeného růstu dopravy.
Důsledkem realizace záměru nebudou emise elektromagnetického nebo jaderného záření.
Posuzovaný záměr nebude mít vliv na historické nebo kulturní památky.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr
označit pro dané území za únosný a přijatelný. Území je narušené lidskou aktivitou a z
hlediska ochrany přírody nepožívá žádné ochrany, využití území je z hlediska funkce v
souladu s územně plánovací dokumentací.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako nízkou až zanedbatelnou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití a rozvoje území.
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Část H.
PŘÍLOHA
Mapové, grafické a další přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska souladu záměru s územně plánovací
dokumentace je uvedeno v příloze č. 3.1.:
Městský úřad Šlapanice, Stavební úřad, č.j.: SÚ/31166-06/1247-2006/KUP ze dne 12.6.2006:
„Záměr je navržen v areálu bývalé cihelny na pozemcích p.č. 1203/23, 1203/2, 1203/3, 1203/4 k.ú.
Modřice s napojením na ul. Tyršovu. Pozemky se nachází dle schválené územně plánovací dokumentace
v plochách smíšené komerce a výroby - Sk. V těchto plochách je přípustné – komerční využití,
administrativa firemní, projekce, reklama, poradenství, maloobchod, včetně prodeje stavebnin, objekty pro
drobnou výrobu, nevýrobní či malé výrobní služby, nadzemní a podzemní stavby technického vybavení,
plochy pro dopravu a dopravní zařízení a stavby a zařízení pro CO. Podmíněně přípustné jsou služební byty
a objekty skladů. Podmínkou pro využití území je v dané lokalitě zachování retenční nádrže.
Výše uvedený záměr je tedy v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města
Modřice.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č.
218/2004 Sb., je uvedeno v příloze č. 3.2.:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: S–JMK 67977/2006 OŽP/Kr
ze dne 29.5.2006:

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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Rozptylová studie – Obchodní a skladovací centrum „Cihelna Modřice“

1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky investora stavby jako příloha
oznámení záměru Obchodní a skladovací centrum „Cihelna Modřice“ ve smyslu §6 zákona
100/2001 Sb., jejíž součástí je instalace dále hodnocených zdrojů znečišťování ovzduší. Poloha areálu
včetně zákresu umístění zdroje je znázorněna na následujícím obrázku:

Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem Obchodního a skladovacího centra
„Cihelna Modřice“. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území,
vyvolaný provozem areálu a záměrem vyvolané automobilové dopravy.
Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2).
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané investorem 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 zákona č.
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

text-RS_Cihelna_Modřice.doc

2(12)

Rozptylová studie – Obchodní a skladovací centrum „Cihelna Modřice“

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.
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.
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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 koncentrací z plošných zdrojů
Plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů
Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj
rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů.
Poznámka: Liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem.
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:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s

text-RS_Cihelna_Modřice.doc

4(12)

Rozptylová studie – Obchodní a skladovací centrum „Cihelna Modřice“
Poznámka: Rychlostí větru se přitom 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
Výpočet byl proveden pro nově navržené zdroje v lokalitě, kterými byly:
• plynová kotelna v objektu H3
• parkoviště v areálu pro 167 osobních vozidel
• automobilová doprava přijíždějící do areálu
Instalovaný výkon kotelny bude 640 kW (4 x 160 kW), v kotelně budou osazeny 4 plynové teplovodní
kotle. Kotle budou využívat jako palivo zemní plyn z veřejné rozvodné sítě.
Předpokládaný obrat parkoviště bude 380 osobních vozidel za den. Předpokládaná intenzita nákladní
dopravy bude 40 lehkých nákladních automobilů za den.
Podrobněji je uvažovaná organizace dopravy popsána v příslušných kapitolách oznámení.

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad podrobné větrné růžice pro lokalitu Brno - Tuřany zpracovanou
Českým hydrometeorologickým ústavem Praha. Souhrn použité větrné růžice je uvedena v následující
tabulce:
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3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 2400x2000 m
s krokem sítě 50 m a počátkem souřadnic v levém dolním rohu orientovaná shodně s JSTK. Poloha
jednotlivých bodů je zřejmá z následujícího obrázku:

Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis.
Výpočtové body pravidelné sítě jsou uvažovány ve výšce 1 m nad terénem. Výpočet rozptylové studie
zohledňuje pootočení zvoleného souřadného systému oproti souřadnému systému JSTK.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Oxid dusičitý (NO2)
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity pro NO2 uvedené v nařízení vlády
č. 350/2002 Sb.:
Účel
vyhlášení

Parametr / Doba
průměrování

Hodnota imisního limitu

Mez tolerance

Datum, do něhož
musí být limit splněn

Ochrana
zdraví lidí

Aritmetický průměr
/1h

200 µg.m , nesmí být
překročena více než 18krát
za kalendářní rok

80 µg.m

-3

1.1.2010

Ochrana
zdraví lidí

Aritmetický průměr
/ Kalendářní rok

16 µg.m

-3

1.1.2010

-3

40 µg.m

-3

S ohledem na období uvažovaného provozu (i po roce 2010) nebyly meze tolerance uvažovány.
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4. Úroveň stávající imisní zátěže
4.1. Výsledky měření stávající imisní zátěže zájmového území
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1130 Brno – Tuřany, vzdálené od
hodnocené lokality cca 7 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2005:
Oxid dusičitý (NO2)

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti měřící
-3
stanice dosahují úrovně cca 55% imisního limitu (LV=40 µg.m ), maximální hodinové koncentrace pak
-3
cca 62% limitu (LV=200 µg.m ).
V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu
stávající úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie města Brna
zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže NO2 okolí hodnoceného záměru je
znázorněno na následujících obrázcích:
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Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti
-3
-3
navrhovaného záměru dosahují úrovně cca 30 µg.m , tedy asi 75% imisního limitu (LV=40 µg.m ),
-3
maximální hodinové koncentrace v blízkost ul. Vídeňské dosahují více než 200 µg.m , tedy limitu
-3
(LV=200 µg.m ), v prostoru za ul. Tyršovou jsou už maximální hodinové koncentrace nižší než 200
-3
µg.m .

4.2. Diskuse úrovně imisní zátěže zájmového území
Hodnocení stávající imisní zátěže oxidem dusičitým v hodnoceném území na základě výsledků měření
měřících stanic je v městském prostředí poněkud problematické, především s ohledem na významný
vliv emisí automobilové dopravy na celkovou imisní zátěž. Z tohoto důvodu při vyhodnocení výsledků
výpočtů této studie vycházíme z provedeného výpočtu celkové imisní zátěže (Rozptylová studie města
Brna, Mgr. Bucek, 2004).
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5. Výsledky výpočtu imisního příspěvku NO2
5.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno překročení ročního imisního limitu.
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru areálu OSC Cihelna
Modřice. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu bude, dle výpočtu, u průměrných ročních
-3
koncentrací dosahovat hodnot do 0,08 µg.m .
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o koncentrace bezpečně pod úrovní příslušného
-3
imisního limitu (40 µg.m ), která výrazně neovlivňuje celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno překročení imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace.
Maxima nejvyšších hodinových koncentrací vycházejí jihozápadně od areálu OSC „Cihelna Modřice“
-3
cca 200m jižně od hranice areálu. Vypočtené koncentrace zde dosahují hodnot do 1,5 µg.m , tedy
-3
cca 0,75% imisního limitu (LVh=200 µg.m ).
V prostoru nejbližší obytné zástavby a v blízkosti ul. Vídeňské bude příspěvek imisní zátěže
-3
-3
hodnoceného záměru dosahovat maximálně 1µg.m , tedy cca 0,5% imisního limitu (LVh=200 µg.m ).
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o koncentrace bezpečně pod úrovní příslušného
-3
imisního limitu (200 µg.m ).

5.3. Doby překročení limitních koncentrací
Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že k překračování imisních limitů vlivem hodnocených
zdrojů nedochází.
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6. Celkové hodnocení vlivu záměru na imisní zátěž
Z výše uvedených naměřených hodnot vyplývá, že stávající imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2)
v hodnoceném území je, v případě průměrných ročních koncentrací, pod úrovní imisních limitů.
-3
Hodnoty za stávajícího stavu se pohybují na úrovni cca 30 µg.m , tedy asi 75% imisního limitu
-3
(IHr=40 µg.m ).
Maximální hodinové koncentrace v blízkost ul. Vídeňské za stávajícího stavu dosahují více než
-3
-3
200µg.m , tedy hodnotu limitu (LV=200µg.m ), v prostoru za ul. Tyršovou jsou už maximální hodinové
-3
koncentrace nižší než 200µg.m .
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem OSC „Cihelna
Modřice“ zásadním způsobem neovlivňuje celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném území.
Zatížení nejbližší obytné zástavby příspěvkem OSC „Cihelna Modřice“ vychází velmi nízké,
neovlivňující celkovou úroveň stávající imisní zátěže.
Pokud budeme uvažovat úroveň pozaďové imisní zátěže i v budoucnu na úrovni současného stavu,
lze předpokládat, že vlivem provozu OSC „Cihelna Modřice“ nedojde k významnější změně kvality
ovzduší a není pravděpodobné, že by v důsledku provozu docházelo k překračování imisních limitů
pro oxid dusičitý (NO2) v prostoru blízké obytné zástavby.

7. Závěry
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že provoz OSC „Cihelna Modřice“ nevyvolá
významnější změnu imisní zátěže oproti stávajícímu stavu.
Imisní příspěvek oxidu dusičitého v případě maximálních hodinových koncentrací vychází maximální
-3
hodnoty příspěvku pod 1 % imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV=200µg.m ). V
případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty příspěvků pohybují pod 0,2 % hodnoty
-3
imisního limitu (IHr=40µg.m ). Celková imisní zátěž zájmového území oxidem dusičitým (při zahrnutí
vlivu všech ostatních zdrojů znečišťování ovzduší (např. bodových a dálkových přenosů znečištění) se
výrazněji nezmění a v prostoru blízké obytné zástavby nebude dosahovat hodnot imisního limitu.

V Brně 12.6.2006

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03

text-RS_Cihelna_Modřice.doc

12(12)

Příloha č. 3: Doklady
3.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací
dokumentace
3.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve
znění zákona č. 218/2004 Sb.
3.3. Autorizace zpracovatele oznámení

Městský úřad Šlapanice
pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
STAVEBNÍ ÚŘAD
Váš dopis ze dne 23.5.2006
Naše značka: SÚ/31166-06/1247-2006/KUP
Vyřizuje: Kučerová Pavlína, tel.: 533 304 552,e-mail.: kucerova@slapanice.cz
Brno, dne 12. června 2006

Arch.Design, s.r.o., Stránského 39, 616 00 Brno 16

Sdělení

Dne 23.5.2006 podala společnost Arch.Design, s.r.o., Stránského 39, 616 00 Brno 16
žádost o vyjádření k záměru „Skladovací a obchodní centrum „Cihelna Modřice“ z hlediska
územně plánovací dokumentace.
Stavební úřad Městského úřadu Šlapanice, příslušný podle § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), sděluje
následující :
Záměr je navržen v areálu bývalé cihelny na pozemcích p.č. 1203/23, 1203/2, 1203/3, 1203/4 k.ú.
Modřice s napojením na ul. Tyršovu. Pozemky se nachází dle schválené územně plánovací dokumentace
v plochách smíšené komerce a výroby - Sk. V těchto plochách je přípustné – komerční využití,
administrativa firemní, projekce, reklama, poradenství, maloobchod, včetně prodeje stavebnin, objekty pro
drobnou výrobu, nevýrobní či malé výrobní služby, nadzemní a podzemní stavby technického vybavení,
plochy pro dopravu a dopravní zařízení a stavby a zařízení pro CO. Podmíněně přípustné jsou služební
byty a objekty skladů. Podmínkou pro využití území je v dané lokalitě zachování retenční nádrže.
Výše uvedený záměr je tedy v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města
Modřice.

Ing. Hana Meitnerová
vedoucí stavebního úřadu
Doručí se :
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)
Arch.Design, s.r.o., Stránského 39, 616 00 Brno 16

