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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
IKEA BRNO – 838 EXTENTION (DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ)
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 provedení zjišťovacího
řízení podle § 7 tohoto zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
Inter IKEA Centre Česká republika, s.r.o.

1

A.2. IČ
27081028

A.3. Sídlo
Skandinávská 15a/144, 155 00 Praha 5 - Zličín

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Arch. Dalibor Borák – hlavní architekt projektu
Tomáš Dus – jednatel společnosti
DOBRÝ DŮM, s.r.o., Minská 60, 616 00 Brno
tel: 541 247 505
-

Oprávnění na základě „Plné moci“ ze dne 30.3.2006

1

Zastupuje přímého investora záměru: IKEA Česká republika, s.r.o., Skandinávská 1/131, 155 00 Praha 5, IČ:
27081052
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
IKEA BRNO – 838 EXTENTION (DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ)
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
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.
B

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování změny záměru uvedeného v příloze
č. 1 k zákonu, pokud má významně zvýšena kapacita a rozsah, nebo pokud se významně mění jeho
technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny
záměrů podléhají posuzování pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní
prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
NAVRHOVANÉ PLOCHY DOSTAVBY OBJEKTU IKEA:
- u východní fasády (125,77 x 10,70 m)

1 345,74 m2

- u jižní fasády (21,95 x 77,21 m)

1 694,76 m2

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BUDOVY IKEA:
- užitná plocha 1. NP se zvětší z 11.295 m2 na 15.382 m2
- užitná plocha 2. NP se zvětší z 6.353 m2 na 7.969 m2.
Celková užitná plocha se zvětší z 17.648 m2 na 23.351 m 2.
NAVRHOVANÁ ZMĚNA ZMĚNY FUKNCE V OBJEKTU ELEKTROWORLD:
- z funkce obchodní na skladovou na ploše

1 077 m2

Počet parkovacích stání
Celkem dojde ke zvýšení počtu parkovacích stání o 72 pro osobní vozidla tř.I. - malé a střední osobní
automobily.
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn v prostoru stávajícího obchodního areálu Avion, situovaného jižně od centra města Brna.
kraj:

Jihomoravský

okres:

Brno-město

obec:

město Brno

katastrální území:

Dolní Heršpice

parcely:

354/2, 356/7

Prostor, do kterého je záměr umisťován, je podle územního plánu města Brna určen ke komerčnímu
využití.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Dostavba a rozšíření stávajících objektů. „IKEA BRNO - 838 EXTENTION“ je rozšířením stávající stavby IKEA
č.p. 126 na pozemku p.č. 354/2, o část budovy ELECTROWORLD č.p. 145 na pozemku p.č. 356/7, a
zastavění proluky šíře cca 24 m mezi nimi. Úpravy se týkají rovněž rozšíření u čelní - východní strany
objektu, úprav vykládacích ramp na západní straně objektu a vyvolaných přeložek technických sítí v areálu
(areálové kanalizace, kanalizační sběrač, požární vodovod, sdělovací a elektrokabely).
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných záměrů ani nevede k významné kumulaci vlivů v dotčeném
území.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Cílem přístavby a přestavby objektu IKEA je rozšíření prodejních ploch objektu, zlepšení podmínek pro
nakupující i personál a zejména příprava pro budoucí propojení všech objektů Shopping parku Avion tak,
jak je tomu běžné u podobných obchodních center.
Záměr navazuje na stávající objekty v území; umístění je vázáno na tyto objekty a okolní pozemky a není
navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které jsou zřejmé uváděné popisné údaje, je doložena v příloze tohoto
oznámení.
Záměr navazuje na stávající obchodní objekty v Shopping parku Avion. Nově navrhované objekty budou mít
shodnou funkci jako objekty současné (obchod a skladování).
Účel ani funkce stavby nebude změněna, bude i nadále sloužit pro prodej nábytku a bytových doplňků,
administrativu a občerstvení nakupujících zákazníků.
Po realizaci přestavby bude v 1. NP budovy IKEA samoobslužná prodejna bytových doplňků (Market place),
prodejna občerstvení, prodejní sklad, zásobovací úsek s vykládacími rampami, úsek manipulace s odpady a
pomocná hygienické a technické provozy.
Ve 2. NP bude výstavní část (Show room) a kanceláře a technické zázemí budovy.

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Z urbanistického hlediska nebude přestavbou budovy jsoucí situace areálu výrazně změněna.
Architektonické řešení vychází ze stavu v území. Je respektována architektura jsoucího objektu, podlažnost
a maximální výška budovy, která koresponduje s ostatními stavbami Shopping parku, je zachována.
Fasády jsou navrženy ze shodných materiálů a ve stejných barvách jako jsoucí, převažuje systémový plášť
modré a žluté barvy na šedém betonovém soklu.
Stavba se skládá z následujících objektů :
SO 01

IKEA BUDOVA - dostavba a přestavba

SO 02

ELEKTROWORLD – ČÁST PRO PROVOZ IKEA

SO 03

ELEKTROWORLD – ČÁST SE ZACHOVANOU FUNKCÍ

SO 04

STROJOVNA POŽÁRNÍ NÁDRŽE V PARKOVIŠTI

SO 05

PŘELOŽKY TECHNICKÝCH SÍTÍ A ZAŘÍZENÍ

SO 06

KOMUNIKACE A ÚPRAVY PARKOVIŠŤ

SO 01

IKEA BUDOVA - dostavba a přestavba

Vnitřní dispozice IKEA bude postupně téměř celá vybouraná. Vybouraný bude i provoz příjmu zboží,
dispozice kuchyně, administrativy a pokladen. Zcela bude demontována jihovýchodní fasáda a podstatné
části fasád severovýchodní a jihozápadní.
Pro propojení jednotlivých podlaží bude vybouraná část nosné konstrukce - stropu z montovaného skeletu
a stropních TT panelů.
Součástí přestavby je založení statického zajištění nosné konstrukce dotčené bouráním otvoru pro propojení
1.NP a 2.NP. a založení nové konstrukce rozšíření jsoucího stropu nad 1. NP. Vložené sloupy budou
založeny na monolitických betonových patkách, dotčené základy jsoucích sloupů budou zpevněny
mikroinjektáží.
Příčky nové dispozice budou založeny na jsoucí podlahové desce, která má dostatečnou únosnost.
Nová schodiště i výtahy budou založeny na plošných základech, nebo na dojezdových železobetonových
jímkách.
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Nosný skelet dostavby bude založen na vrtaných pilotách, ostatní konstrukce na základových pasech.

SO 02

ELEKTROWORLD – ČÁST PRO PROVOZ IKEA

V budově nedojde k zásahu do nosného skeletu. Bude vybudována stěna, která zcela oddělí část užívanou
firmou IKEA jako sklad od části, která zůstane prodejní plochou firmy ELEKTROWORLD. Dle nových
provozních podmínek budou také upraveny vnitřní dělicí stěny v obou částech a část nynějšího vnějšího
pláště budovy.

SO 03

ELEKTROWORLD – ČÁST SE ZACHOVANOU FUNKCÍ

V budově nedojde k zásahu do nosného skeletu. Budou pouze upraveny vnitřní dělicí stěny a část nynějšího
vnějšího pláště.

SO 04

STROJOVNA POŽÁRNÍ NÁDRŽE V PARKOVIŠTI

Posunutím silnice před vstupem do IKEA na východ dojde ke zrušení jsoucího vstupu – schodiště – do
podzemní strojovny požární nádrže. Nové schodiště bude vybudováno v ukončení sousedního parkovacího
bloku a s nynějším vstupem do strojovny bude spojeno podzemní monolitickou chodbou. Základní strojní
zařízení strojovny nebude dotčeno, upraveno bude větrání a odvod spalin od jsoucího diesel motoru.

SO 05

PŘELOŽKY TECHNICKÝCH SÍTÍ A ZAŘÍZENÍ

Technické sítě uložené před východní fasádou IKEA jsou v místech, kam bude rozšířena budova. Budou
proto přeloženy do polohy před novou fasádou.
Technické sítě uložené v proluce mezi budovou IKEA a ELKTROWORLD budou zrušeny, nové budou uloženy
do chrániček pod nově vybudovaným manipulačním prostorem.
KANALIZAČNÍ SBĚRAČ DN 1400 mm mezi budovou IKEA a ELKTROWORLD bude přeložen do volného
prostoru jižně od budovy ELEKTROWORLD.

SO 06

KOMUNIKACE A ÚPRAVY PARKOVIŠŤ

Posunutím silnice před vstupem do IKEA na východ dojde k úpravám parkovacích stání a veřejného
osvětlení. Vzhledem k novému vedení zásobování je také možno zrušit areálovou zásobovací komunikaci na
parkovišti a místo ní vystavět řadu parkovacích stání.
ÚPRAVY NA PARKOVIŠTI U KRUHOVÉHO OBJEZDU – NOVÝ VJEZD ZÁSOBOVÁNÍ
Zásobování IKEA a menších jednotek v objektu „B“ bude nově zřízeným vjezdem u kruhového objezdu,
který napojí jsoucí zásobovací komunikaci na břehu řeky na hlavní areálovou silnici. Nový vjezd má
charakter sjezdu na plochy mimo komunikace a bude přístupný pouze pro zásobovací vozidla.
ZAJIŠTĚNÍ RETENČNÍ KAPACITY ÚZEMÍ PŘI ZÁPLAVĚ Q100
S ohledem na zastavění ploch, které jsou v současné době při úrovni hladiny Q 100 zaplavovány, je
navrženo opatření k zajištění retenční kapacity území při hladině Q 100. Při tomto stavu je předpokládáno
zatopení části dvou proluk mezi budovami. Proluka mezi budovou IKEA a ELEKTROWORLD je zaplavena cca
302 m3 vody, proluka mezi budovami ELEKTROWORLD a BUDOVOU „A“ je zaplavena cca 557 m 3 vody.
Jako součást záměru je navrženo upravit levý břeh řeky Svratky za budovou TESCO tak, aby vznikla
zaplavovaná berma o stejné, či větší, objemové kapacitě, jako je kapacita zastavěných proluk. Při záplavě
tak bude zachován objem vody zadržené v území a nemůže dojít k jinému ovlivnění pozemků po toku řeky
než je tomu nyní.
Berma je zcela umístěna na pozemcích investora, je lépe orientována a její zaplavení odpovídá
biologickému režimu příbřežního lužního biokoridoru. Terénní úprava propojení bermy s tokem i vlastní
berma je navržena tak, aby nedošlo ke kácení stávajících stromů.
Situace navrženého opatření, včetně typického řezu je doložena v přílohové části tohoto oznámení.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2007

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Obec:

Brno

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Městská část

Brno-Jih

Úřad městské části města Brna, Brno-Jih
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Územní rozhodnutí, stavební povolení. Příslušným stavebním úřadem je Úřad městské části města Brna,
Brno-jih.

B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH
Níže uvedené údaje o vstupech jsou odhadem vázaným pouze na navýšení vyvolané popisovaným
záměrem. Stávající hodnoty nejsou uváděny.
Půda:

celková plocha záměru:
trvalý zábor:
dočasný zábor:

3 040,5 m2
není vyžadován, pozemky jsou odňaty
není vyžadován
bude využito stávající zařízení staveniště

Voda:

technologická voda:
pitná voda:

bez nároků
Æ 58 m3/den; do 20 800 m3/rok

Elektrická energie: celkový příkon:
celková spotřeba:

navýšení stávajícího příkonu T1: 214 kW
navýšení stávajícího příkonu T2: 132 kW
do 4 000 MWh/rok

Zemní plyn:

instalovaný výkon:
celková spotřeba:

navýšení stávajícího výkonu o 469 kW
do 68 000 m3/rok; max. 52 m 3/hod
(pro vytápění, TUV a větrání)

Doprava:

bez navýšení dopravních intenzit (zákaznických i zásobovacích)
přírůstek počtu parkovacích stání:
72

1

1

Navýšení počtu zákazníků a obratu zboží plánované v souvislosti s popisovaným záměrem nevyvolá vyšší dopravní
zatížení než bylo uvažováno v rámci původního hodnocení vlivů na životní prostředí. Stávající počet návštěvníků (cca 1
mil. ročně) zdaleka nedosahuje hodnot uvažovaných v původním hodnocení (cca 3 mil. ročně).
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B.III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH
Níže uvedené údaje o výstupech jsou odhadem vázaným pouze na navýšení vyvolané popisovaným
záměrem. Stávající hodnoty vyplývající ze současného provozu dotčených objektů shopping parku nejsou
uváděny.
Ovzduší:

navýšení výkonu plynové kotelny o 469 kW (celkový nový výkon 1 650 kW) - zůstává
v kategorii střední zdroj znečišťování ovzduší
tuhé látky:
SO2:
NOx:
CO:
organické látky:

do 1,36 kg/rok
do 0,7 kg/rok
do 130,6 kg/rok
do 21,8 kg/rok
do 4,4 kg/rok

Voda:

splašková voda:
srážková voda:

Æ 58 m3/den; do 20 800 m3/rok
beze změny 2

Odpady:

v průběhu výstavby převážně skupina 17 Stavební a demoliční odpady (včetně
vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

1

za provozu převážně skupiny:
15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné
oděvy jinak neurčené
20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové
odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru
množství nespecifikováno (běžné)
Ostatní:

hluk, vibrace:
záření:

bez významných zdrojů
do venkovního prostoru
bez zdrojů ionizujícího a/nebo
neionizujícího záření

Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Záměr nespadá
do režimu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.

1

Uvedená produkce je daná navýšením počtu zaměstnanců a kapacity kuchyně.

2

Celkový odtok dešťových vod z areálu se nemění, protože přístavba je navržena na stávajících zpevněných plochách.
Část vod, které byly odváděny z komunikací přes odlučovač ropných látek se změní na vody čisté ze střech.
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.

VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území se nachází v obchodní zóně Shopping park Avion, vymezené jako plocha pro rozsáhlá
nákupní centra a velkoplošné obchodní podniky.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. Na západní hranici
areálu prochází regionální biokoridor vedený podél roku řeky Svratky.
Západně od areálu prochází vodní tok řeky Svratky, která je vodohodpodářsky významným tokem. Jižně od
areálu se nachází soutok řeky Svratky a Svitavy.
Dotčené území se nachází v zátopovém území, přičemž vlastní plocha areálu byla při výstavbě zvýšena nad
hladinu Q100. Na ploše záměru se nenachází žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. V dotčeném území
se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje.
Dotčené území je poznamenáno stavební činností, bez archeologických nálezů.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.

C.II.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dotčené území se nachází na území stávajícího Shopping parku Avion u křižovatky dálnice D1 a hlavní
komunikace směr Bratislava (SR). Nejbližší obytná zástavba je situována na druhém břehu Svratky ve
vzdálenosti cca 150 – 200 m od řeky. Celkový počet obyvatel městské části Brno-jih je cca 8.500; celkový
počet obyvatel města Brna je 367.729 (31.12.2004).

Ovzduší a klima
Území města Brna je zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Pro hodnocení imisního pozadí v zájmové lokalitě je využito výsledků rozptylové studie města Brna, která
byla zpracována jako podklad pro zpracování programu snižování emisí a imisí statutárního města Brna.
Podle této rozptylové studie je stávající zatížení území imisemi ze stávajících zdrojů:
NO2

– průměrná maximální koncentrace imisí (hodinový průměr)
cca 160-280 mg.m-3 tj. cca 80-140 % platného imisního limitu
– průměrná roční koncentrace imisí (průměr za rok)
cca 20-35 a více mg.m-3 tj. cca - 50-88 % platného imisního limitu
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CO

– průměrná denní koncentrace imisí (8 hodinový průměr)
cca 600-2000 mg.m-3 tj. cca 6-20 % platného imisního limitu

SO2

– průměrná maximální koncentrace imisí (hodinový průměr)
cca 10-20 mg.m-3 tj. cca 8-16 % platného imisního limitu
– průměrná roční koncentrace imisí (průměr za rok)
cca 1-2 a více mg.m-3 tj. cca 2-4 % platného imisního limitu

Stávající zatížení imisemi škodlivin v dané lokalitě je vysoké zvláště u imisí NO2. U imisí NO2 dochází
v současné době k překročení platného imisního limitu cca o 50%. Vysoké koncentrace imisí jsou
důsledkem provozu dopravy na přilehlém dálničním tahu D1 a hlavní komunikaci směr Brno – Bratislava.

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z provozu automobilové dopravy na
blízkých komunikacích a dopravním provozem uvnitř obchodního areálu (parkoviště). Vzhledem k absenci
hlukově chráněných prostor v tomto území, není nutné se tímto faktorem samostatně zabývat. Další
závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly
zjištěny.

Povrchová a podzemní voda
Vlastní území výstavby tvoří výhradně zastavěné plochy, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový
tok a nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad.
V zájmovém území se nachází řeka Svratka (hydrologické pořadí č. 4-15-01), která je významným vodním
tokem. Svratka pramení cca 15 km ssv od Žďáru nad Sázavou ve Žďárských Vrších a vlévá se do Dyje cca
30 km jižně od zájmového území u Nových Mlýnů. Správcem toku je Povodí Moravy, s.p.o. Svratka po
vodní nádrž Vír je vodohospodářským tokem a ve zbývající části toku vodohospodářsky významným tokem.
Při projektování Shopping Parku Brno (dnes AVION Brno) v devadesátých letech minulého století byly
provedeny výpočty průběhu hladiny řeky Svratky při Q100. Na jejich základě bylo vyprojektováno a
realizováno zvýšení celého území Shopping parku (parkoviště, komunikace a budovy) tak, aby bylo
chráněno před povodní na úrovni Q100.
Výšková úroveň na zásobovací komunikaci ve vzdálenosti 5 M od severozápadního rohu budovy IKEA je
196,48 m.n.m., což je 90 mm nad úrovní hladiny při stoleté povodni ve Svratce. Severozápadní roh budovy
IKEA je rovněž na úrovni 196,48 m.n.m. Stávající jihozápadní roh budovy IKEA je ve výškové úrovni
195,72 m.n.m., což je v daném místě 430 mm pod úrovní hladiny při stoleté povodni ve Svratce.
Při záplavě na úrovni Q100 by voda zaplavila část komunikace v proluce mezi objektem IKEA
ELEKTROVORLD. Zaplaveno by bylo cca 50 m proluky.

a

Na parkoviště před IKEA hladina stoleté vody nezasahuje, neboť přelivová hrana na úrovni 196,46 m.n.m.
tedy 320 mm nad Q100 v tomto místě, zabrání dalšímu rozlití směrem na parkoviště. Terén kolem budovy
stoupá směrem k čelní fasádě IKEA. Lze tedy konstatovat, že při povodni na úrovni Q100 dojde k rozlití
vody na pozemky Shopping parku AVION Brno a to na část obvodové zásobovací komunikace při řece
a zasáhne cca 50 m do proluky mezi budovami IKEA a ELEKTROWORLD. Parkoviště, budovy a další plochy
Shopping parku AVION nebudou zaplaveny.
V posuzovaném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001
Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
Podle hydrogeologického rajónování (Michlíček 1986) náleží zájmové území rajónu 164 Fluviální sedimenty
povodí Dyje, dílčímu rajónu 164-2 povodí Svratky. Na zájmovém území se nachází sedimenty nejnižšího
terasového stupně Svratky a Svitavy, který je z hlediska výskytu podzemní vody nejvýznamnější.
Kolektorem jsou zde fluviální sedimenty údolní nivy, jehož zvodnění je závislé na vodních stavech a
průtocích v povrchovém toku.
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Nepropustné podloží kvartérního zvodnění tvoří v okolí zájmového území neogénní jíly rajónu 224 Dyjskosvratecký úval.
Podzemní voda je na zájmovém území vázána na souvrství kvartérních fluviálních sedimentů charakteru
písčitých štěrků a písků se štěrky. Propustnost tohoto kolektoru je průlinová.
Podzemní vody jsou na zájmovém území v hydraulické spojitosti s povrchovou vodou. Směr proudění
podzemní vody je závislý na stavu vody v řece, která zvodnění dotuje, případně drénuje. S touto
skutečností je rovněž spojeno sezónní kolísání úrovně hladiny podzemní vody.
Stavba je situována na navážce, která byla vytvořena v rámci výstavby obchodního centra.

Půda
Pozemky dotčené výstavbou (354/2, 356/7) jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zastavěná plocha.
Odnětí z ZPF bylo provedeno v rámci výstavby Shopping parku Brno.
Stavba nezasahuje na plochy zemědělské půdy nebo plochy určené k plnění funkcí lesa.

Horninové prostředí a přírodní zdroje
V území byl realizován inženýrsko-geologický průzkum v roce 1996 za účelem výstavby nákupního centra
IKEA.
Z hlediska geomoriologického členění náleží území do provincie Západní Karpaty, do soustavy Vně
karpatských sníženin, celku Dyjsko-svrateckého úvalu a jeho podcelku Dyjsko-svratecké nivy.
Základové poměry jsou hodnoceny jako složité (v souladu s článkem č. 20 ČSN 73 1001). Základová půda
se sice v rozsahu jednotlivých uvažovaných stavebních objektů místo od místa podstatně nemění, ale
mocnost jednotlivých vrstev je proměnlivá a vrstvy nejsou zcela pravidelně uloženy. Hlavním důvodem pro
označení základových poměrů za složité je výskyt napjaté hladiny podzemní vody, která se nepříznivě
uplatní při návrhu základových konstrukcí.

Stavba je situována na antropogenní navážce, která byla vytvořena v rámci výstavby obchodního centra.
Podloží tvoří písčité štěrky, písky se štěrkem a písky, převážně hlinité s hlinitými sedimenty charakteru
jílovitých a písčitých hlín.

Fauna, flóra a ekosystémy
Dotřené plocha a pozemky jsou tvořeny zastavěnými a zpevněnými plochami bez možnosti výskytu flóry a
fauny s výjimkou sadových úprav realizovaných v rámci výstavby nákupního centra. Dotčené území
nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu.
Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů je na dotčených plochách vyloučen.
Západně od řešeného prostoru se nachází regionální biokoridor podél toku Svratky.
Tok Svratky s břehovými porosty je významným krajinným prvkem s obecnou ochranou vyplývající ze
zákona č. 114/199 Sb.

Krajina
Z hlediska krajiny lze dotčené území a jeho okolí charakterizovat jako zcela antropogenně přeměněnou
městskou krajinu, s omezeným zastoupením přirozených či přírodě blízkých prvků. Nejvýznamnějším je tok
Svratky s doprovodnými porosty, které tvoří základní krajinotvorný a ekostabilizující prvek v zájmovém
území.
Rozsah záměru na podkladu ortofotomapy je znázorněn na následujícím obrázku.
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Obr.: Rozsah záměru na podkladu ortofotomapy (bez měřítka)

Hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nachází objekty Shopping parku Avion (IKEA a ELEKTROWORLD) a řada inženýrských
sítí, které budou podle možností zachovány nebo přeloženy do náhradních poloh.
V prostoru záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky. V
prostoru se rovněž nenachází žádná drobná solitérní architektura. Archeologické nálezy nebyly v zájmovém
zaznamenány, přestože území náleží k vysoce exponovanému území archeologického zájmu.

Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravní infrastruktura zájmového území je dána přítomností dálnice D1 (mezinárodní značení E50) a
dálnice D2 (E65), v jejichž bezprostředním sousedství se nákupní centrum nachází. Uvedené komunikace
jsou hlavními příjezdovými trasami automobilové dopravy pro celé nákupní středisko včetně objektu IKEA.
Areál bude dopravně napojen na dálnici D2 ve směru na Břeclav a přes most i ve směru na Brno. Na jiné
komunikace pro veřejnou dopravu není areál nákupního střediska napojen.

Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou dále specifikovány žádné charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.

Územní plánování
Záměr je podle platného územního plánu situován na ostatních plochách zvláštních (N), které jsou
vymezeny pro areály celoměstského významu nebo nadměstského významu, zejména jako plochy pro
rozsáhlá nákupní střediska, velkoplošné obchodní podniky a polyfunkční centra s parkovacími plochami na
terénu. Podle vyjádření příslušného stavebního úřadu je záměr v souladu s Územím plánem města Brna.
Situace záměru na podkladu Územního plánu města Brna je znázorněn na následujícím obrázku.
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Obr.: Situace záměru na podkladu Územního plánu města Brna (bez měřítka)
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ČÁST D

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

CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Vlivem záměru nedojde ke žádné významné změně
v produkci škodlivin (hluk, znečištění ovzduší), které by mohly samy o sobě nebo ve spojení s dalšími
aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Záměr je umístěn do prostoru stávajícího Shopping parku a situován mezi stávající objekty; nejbližší obytná
zástavba se nachází na druhém břehu řeky Svratky ve vzdálenosti 150 až 200 od řeky. Na levém břehu
Svratky je situován biokoridor a vedena cyklistická stezka. Záměr nemá vliv na rekreační využívání těchto
ploch.

Vlivy na ovzduší a klima
V rámci přístavby a přestavby objektu IKEA na ulici Skandinávské v Brně, dojde k navýšení výkonu stávající
plynové kotelny z 1 181 kW na 1 650 kW. Ke zvýšení výkonu dojde zvětšením počtu článku u dvou
stávajících kotlů VIADRUS G500 (z 12 na 13 článků) a k výměně stávajícího kotle VIADRUS G300 o výkonu
241 kW, za kotel VIADRUS G500 o výkonu 550 kW.
Pro popis míry vlivů uvažovaného navýšení výkonu kotelny na kvalitu ovzduší byla v rámci přípravy záměru
zpracována rozptylová studie, která je v plném znění prezentována v příloze 4 tohoto oznámení. Studie
obsahuje výpočet vyvolaného příspěvku imisní zátěže pro oxidu dusičitý (NO2) a oxid uhelnatý (CO) a oxidu
siřičitého (SO2). Výpočet byl proveden dle metodiky SYMOS 97 a hodnotí nárůst imisní zátěže v okolí
záměru.
Výsledky výpočtů jsou graficky znázorněny na následujících obrázcích s komentářem zjištěných výsledků.
Obr.: Grafické znázornění průběhu imisních koncentrací oxidu dusičitého – NO2

průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m-3)
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Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace bude dosahována v okolí
zdroje a bude dosahovat 0,011 µg.m-3 (tj. méně než 0,1 % imisního limitu LV r=40 µg.m-3). V obytné
zástavbě bude příspěvek imisní zátěže ještě o řád nižší.

Maximální krátkodobé koncentrace NO 2 (µg.m-3)
Vypočtené maximální hodinové koncentrace dosahují hodnot 1,6 µg.m -3 (tj. 0,8 % imisního limitu LVh=200
µg.m-3). V obytné zástavbě bude příspěvek imisní zátěže pod 1,5 µg.m-3.
Obdobné výsledky jsou modelovány i pro další dvě znečišťující látky. Podrobněji viz rozptylová studie
v přílohách oznámení. Celkové zhodnocení očekávaných vlivů záměru s ohledem na platné imisní limity je
uvedeno v následujícím textu.
Dlouhodobé koncentrace imisí NO2 (aritmetický průměr za kalendářní rok)
U dlouhodobých koncentrací imisí NO2 v zájmovém území nedojde vlivem navýšení výkonu kotelny
k překročení imisního limitu. Nejvyšší hodnoty průměrných ročních koncentrací imisí Crok pro NO2 byly
vypočteny 0,011 mikrogramů/m3, tj. méně než 0,1 % platného imisního limitu.
Dlouhodobé koncentrace imisí SO2 (aritmetický průměr za kalendářní rok)
U dlouhodobých koncentrací imisí SO2 nedojde k překročení imisního limitu. Nejvyšší hodnoty průměrných
ročních koncentrací imisí Crok pro NO2 byly vypočteny 0,017 mikrogramů/m3, tj. méně než 0,5 %
platného imisního limitu.
Krátkodobé koncentrace imisí NO2
U krátkodobých koncentrací imisí NO2 nedojde k překročení imisního limitu. Nejvyšší hodnoty krátkodobých
maxim imisí Cmax (hodinový průměr) pro NO2 byly vypočteny 1,6 mikrogramů/m3, tj. cca 1 %
platného imisního limitu.
Krátkodobé koncentrace imisí CO
U krátkodobých koncentrací imisí CO nedojde k překročení imisního limitu. Nejvyšší hodnoty krátkodobých
maxim imisí Cmax (osmi hodinový průměr) pro CO byly vypočteny 9,8 mikrogramů/m3, tj. cca 0,01
% platného imisního limitu.
Krátkodobé koncentrace imisí SO 2
U krátkodobých koncentrací imisí SO2 nedojde k překročení imisního limitu. Nejvyšší hodnoty krátkodobých
maxim imisí Cmax (hodinový průměr) pro SO2 byly vypočteny 2,9 mikrogramů/m3, tj. cca 1 %
platného imisního limitu.
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Průměrné denní koncentrace SO 2
U průměrných denních koncentrací imisí SO2 (24 hodinový průměr) nedojde k překročení imisního limitu.
Nejvyšší hodnoty průměrných denních koncentrací imisí CDEN (24 hodinový průměr) pro SO2 byly
vypočteny 2,3 mikrogramů/m3, tj. cca 2 % platného imisního limitu.
Z uvedených výsledků je patrné, že vliv záměru na celkovou imisní situaci je prakticky zanedbatelný a velmi
nízký. Dosažení či překročení imisních limitů vlivem posuzovaného záměru je vyloučeno.

Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr neobsahuje instalaci žádný nových zdrojů hluku ani nevede ke zvýšení dopravního zatížení území.
Doplnění zařízení kotelny z důvodu navýšení výkonu není z akustického hlediska nijak problematické.
Zástavbou proluky mezi objektem IKEA a ELEKTROWORLD dojde naopak k odstínění dopravního proudu na
parkovišti a vzdálenější komunikaci (D2) a tím i ke snížení pronikání dopravního hluku do prostoru kolem
řeky. Z hlukového hlediska lze na západní straně areálu (směrem k řece) očekávat spíše pozitivní dopady,
na straně východní (směrem k parkovišti) nejsou žádné změny očekávány.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Záměr nemá žádný vliv na charakter odvodnění, změny hydrologických charakteristik a jakost
povrchových vod. Stavba je situována plně na zpevněných plochách a nedojde tedy ke zvýšení odtoku
dešťových vod z území ani ke snížení jejich infiltrace do podzemí.
Vlivy na podzemní vody jsou rovněž hodnoceny jako nulové. Není očekáván žádný vliv na hydrogeologické
charakteristiky (směr proudění a hladiny podzemních vod), ani vliv na kvalitu podzemní vody.
Za účelem zachování velikosti retenčního prostoru, který by byl vlivem zastavění ploch budovami snížen
(dochází k jeho zaplavování při Q100), je navrženo vybudování tzv. bermy na levém břehu řeky podél
objektu TESCO. Navržená berma na levém břehu kompenzuje vyloučený objem nové zástavby a tím je
vyloučeno zhoršení odtokových poměrů v území. Situace umístění bermy je v přílohové části oznámení.
Vliv na podzemní a povrchovou vodu v posuzované oblasti a jeho širším okolí lze souhrnně hodnotit jako
nulový.

Vlivy na půdu
Vzhledem k nulovému záboru půdy (objekty jsou situovány na zpevněných plochách odňatých ze ZPF) je
vliv na půdu prakticky nulový.
Realizace bermy nevyvolá žádný zábor půdy, jejíž využití zůstane zachováno.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Posuzovaný záměr je umístěn v zastavěném prostoru nákupního centra. Založení nových konstrukcí bude
obdobné jako stávajících a nelze očekávat žádné negativní důsledky na horninové prostředí.
Vliv na horninové prostředí lze označit jako zanedbatelný.
Jiné přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny. Poškození a ztrátu geologických či
paleontologických památek nelze předpokládat.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován na zastavěných plochách, které lze z hlediska ekologické stability označit jako
ekologicky nestabilní území.
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V území není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nelze tudíž
předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů.
Stavební objekty záměru se nacházejí mimo plochy regionálního biokoridoru, který je veden podél řeky
Svratky. Opatření k zachování retence území, tzv. berma, je umístěno na plochy biokoridoru. Vlastní berma
však představuje pouze úpravu terénu bez výstavby pevných objektů či překážek. Berma je situována tak,
aby její realizace nevyžadovala kácení stávajících dřevin. Území po realizaci terénních úprav bude uvedeno
do výchozího stavu z hlediska využití a charakteru. Ovlivnění regionálního biokoridoru vlivem záměru není
předpokládáno.
Rovněž tak vliv na tok Svratky jako významný krajinný prvek je hodnocen jako zanedbatelný.
Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ani nemá významný vliv na žádnou evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

Vlivy na krajinu
Realizací záměru v prostoru stávajícího nákupního centra nedojde ke změně krajinného rázu.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nachází objekty vlastního nákupního centra a řada inženýrských sítí. Dotčené
inženýrské sítě budou přeloženy bez zásahu do jejich funkčnosti.
V území nejsou žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence proto nebudou
ovlivněny.
Přestože pravděpodobnost výskytu archeologického nálezu je nízká, nelze tuto možnost zcela vyloučit.

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr nevede k žádné změně intenzit dopravy na komunikační síti. Pro dopravu jsou k dispozici
odpovídající komunikace. Záměr nepovede k významnému zvýšení atraktivity obchodního centra a tím ani
k navýšení dopravy na jeho území.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.

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

D.II.

ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen stávajícím rozsahem průmyslové zóny a okolního
volného nezastavěného prostoru.

D.III.

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
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D.IV.

OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
„ při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
-

omezování emise tuhých látek,

-

stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků
s možností ohrožení kvality vod,

-

budou dodržována opatření pro prevenci úkapů nebo úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

-

stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek,

-

je nutno vyloučit pohyb stavební techniky na plochách přilehlého biokoridoru s výjimkou budování
bermy k zajištění potřebné retence území;

„ součástí stavby bude vybudování bermy pro náhradu ztraceného objemu novou zástavbou (zachování
retenčního prostoru);
„ v případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.

D.V.

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí nebo
veřejné zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr nachází (nákupní centrum) není mimořádně citlivé na
antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí
dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, dané dostupnými pozemky a návaznosti na stávající obchodní objekty.
Lokalizace záměru proto nebyla řešena ve více variantách.
Technické řešení záměru nebylo řešeno ve více variantách.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.

MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů
1.2. Srovnávací studie – změny polohopisu 1:500
1.3. Koordinační situace 1:500
1.4. Pohledy
1.5. Rozsah záměru
1.6. Fotodokumentace
2. Návrh bermy
2.1. Situace – předpokládaná hranice záplavy
2.2. Situace – umístění bermy
2.3. Řez bermou
3. Rozptylová studie
4. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- vyjádření Povodí Moravy k návrhu bermy
- stanovisko o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb. (k původnímu záměru)
- autorizace zpracovatele oznámení

F.II.

DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Záměr celého nákupního centra IKEA Brno byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona
č. 244/1992 Sb. a ukončen vydáním souhlasného stanoviska podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb. v roce
1995. Toto stanovisko je součástí příloh předkládaného oznámení.
Ze strany oznamovatele je konstatováno, že podmínky uvedené v souhlasném stanovisku MMB z hlediska
vlivů na životní prostředí byly v jednotlivých fázích přípravy, realizace a provozování záměru postupně
plněny. Na základě těchto podmínek a souvisejících právních předpisů byla vydávána dílčí povolující
rozhodnutí bez zásadní změny posuzovaného záměru.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Na území obchodního centra Shopping park AVION se navrhuje dostavba a rozšíření v prostoru objektu
IKEA a ELEKTROWORLD. Dostavba a rozšíření stávajících objektů. „IKEA BRNO - 838 EXTENTION“ je
rozšířením stávající stavby IKEA č.p. 126 na pozemku p.č. 354/2, o část budovy ELECTROWORLD č.p. 145
na pozemku p.č. 356/7, a zastavění proluky šíře cca 24 m mezi nimi. Úpravy se týkají rovněž rozšíření u
čelní - východní strany objektu, úprav vykládacích ramp na západní straně objektu a vyvolaných přeložek
technických sítí v areálu (areálové kanalizace, kanalizační sběrač, požární vodovod, sdělovací a
elektrokabely).
NAVRHOVANÉ PLOCHY DOSTAVBY OBJEKTU IKEA:
- u východní fasády (125,77 x 10,70 m)

1 345,74 m2

- u jižní fasády (21,95 x 77,21 m)

1 694,76 m2

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BUDOVY IKEA:
- užitná plocha 1. NP se zvětší z 11.295 m2 na 15.382 m2
- užitná plocha 2. NP se zvětší z 6.353 m2 na 7.969 m2.
Celková užitná plocha se zvětší z 17.648 m2 na 23.351 m 2.
NAVRHOVANÁ ZMĚNA ZMĚNY FUKNCE V OBJEKTU ELEKTROWORLD:
- z funkce obchodní na skladovou na ploše

1 077 m2

Počet parkovacích stání
Celkem dojde ke zvýšení počtu parkovacích stání o 72 pro osobní vozidla tř.I. - malé a střední osobní
automobily.
Záměr je umístěn v prostoru stávajícího obchodního areálu Avion, situovaného jižně od centra města Brna.
kraj:

Jihomoravský

okres:

Brno-město

obec:

město Brno

katastrální území:

Dolní Heršpice

parcely:

354/2, 356/7

Prostor, do kterého je záměr umisťován, je podle územního plánu města Brna určen ke komerčnímu
využití.
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Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku:
Obr.: Umístění a rozsah záměru (bez měřítka)

Záměr navazuje na stávající obchodní objekty v Shopping parku Avion. Nově navrhované objekty budou mít
shodnou funkci jako objekty současné (obchod a skladování).
Účel ani funkce stavby nebude změněna, bude i nadále sloužit pro prodej nábytku a bytových doplňků,
administrativu a občerstvení nakupujících zákazníků.
Po realizaci přestavby bude v 1. NP budovy IKEA samoobslužná prodejna bytových doplňků (Market place),
prodejna občerstvení, prodejní sklad, zásobovací úsek s vykládacími rampami, úsek manipulace s odpady a
pomocná hygienické a technické provozy.
Ve 2. NP bude výstavní část (Show room) a kanceláře a technické zázemí budovy.
Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo významné a
nepovedou k poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr neprodukuje žádné škodliviny (hluk, znečištění
ovzduší), které by mohly samy o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování
příslušných hygienických limitů. Záměr je umístěn do prostoru stávajícího Shopping parku a situován mezi
stávající objekty; nejbližší obytná zástavba se nachází na druhém břehu řeky Svratky ve vzdálenosti 150 až
200 od řeky. Na levém břehu Svratky je situován biokoridor a vedena cyklistická stezka. Záměr nemá vliv
na rekreační využívání těchto ploch.
Vliv záměru na celkovou imisní situaci je prakticky zanedbatelný a velmi nízký. Dosažení či překročení
imisních limitů vlivem posuzovaného záměru je vyloučeno.
Z hlukového hlediska lze na západní straně areálu (směrem k řece) očekávat spíše pozitivní dopady, na
straně východní (směrem k parkovišti) nejsou žádné změny očekávány.
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Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Vliv na podzemní a povrchovou vodu v posuzované oblasti a jeho širším okolí lze souhrnně hodnotit jako
nulový.
Vliv na půdu (zábor, kvalita) je hodnocen jako nulový.
Vliv na horninové prostředí lze označit jako zanedbatelný.
V území není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nelze tudíž
předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů.
Ovlivnění regionálního biokoridoru vlivem záměru není předpokládáno.
Vliv na tok Svratky jako významný krajinný prvek je hodnocen jako zanedbatelný.
Záměr nekoliduje s žádnými zvláště chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími
oblastmi (Natura 2000).
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Stávající objekty budou
využity a inženýrské sítě přeložena bez dopadu na jejich funkčnost.
Záměr nevede k žádné změně intenzit dopravy na komunikační síti. Pro dopravu jsou k dispozici
odpovídající komunikace.
Záměr nepředstavuje ani významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru dostavby a rozšíření objektu IKEA v nákupním
centru Shopping park AVION v Brně přijatelně nízké. Záměr proto nepředstavuje zdroj významného
negativního ovlivnění okolního území.
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
nejvýznamnější ochrana v území je vázána na tok řeky Svratky a přilehlý biokoridor. Využití
území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr je v souladu
s platným Územním plánem města Brna.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako zanedbatelnou až nulovou, 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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OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST H

(PŘÍLOHY)
Mapové, grafické a další přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska záměru s územně plánovací dokumentace je
uvedeno v příloze č. 4 (Doklady):
Úřad městské části Brno-jih, Stavební úřad, č.j.: SÚ/3501/06/Va-S ze dne 7.6.2006:
„Podle platného územního plánu se pozemky dotčené stavbou nacházejí na ostatních plochách zvláštních
(N), které jsou vymezeny pro areály celoměstského významu nebo nadměstského významu, zejména jako
plochy pro rozsáhlá nákupní střediska, velkoplošné obchodní podniky a polyfunkční centra
s parkovacími plochami na terénu.
Navrhovaný záměr je tedy v souladu s Územím plánem města Brna.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 4
(Doklady):
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: JMK 63 439/2006 ze dne 15.6.2006:
„… záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo pta čí oblast.“

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.

STRANA 26 z 26

PŘÍLOHA 1

(MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

PŘÍLOHA 2
(NÁVRH BERMY)

JSOUC Í KA NALIZA NÍ VÝUS
E XISTING STOR N WATER OUTLET

STUPE

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

VYPRACOVAL

ING.ARCH. D. BORÁK

ING. R. MALÝ

ING. R. MALÝ

Inter IKEA Centre eská republika spol. s r.o.
Skandinávská 15A/144
155 00 Praha 5

INVESTOR
CLIENT

NÁZEV ZAKÁZKY
PROJECT

DOBRÝ D M, s.r.o.
Minská 60, Brno
tel: 541 247 505
fax:541 242 565

838 IKEA BRNO - ROZŠÍ ENÍ A P ESTAVBA
838 IKEA BRNO - EXTENSION AND REBUILDING
DATUM

STAVBA
BUILDING

06-08-21
ZAKÁZKA .
PROJECT N°

SPECIALIZACE
VÝKRES
DRAWING

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE / GENERAL INFORMATION

288
ÍSLO VÝKRESU
DRAWING No.

SITUACE - P EDPOKLÁDANÁ HRANICE ZÁPLAVY

M .
SCALE

1:2000
REVIZE
REVISION

J SOUCÍ KANAL IZA NÍ VÝUS
EXISTIN G STORN WA TER OUTL ET

STUPE

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

VYPRACOVAL

ING.ARCH. D. BORÁK

ING. R. MALÝ

ING. R. MALÝ

INVESTOR
CLIENT

NÁZEV ZAKÁZKY
PROJECT

Inter IKEA Centre eská republika spol. s r.o.
Skandinávská 15A/144
155 00 Praha 5

DOBRÝ D M, s.r.o.
Minská 60, Brno
tel: 541 247 505
fax:541 242 565

838 IKEA BRNO - ROZŠÍ ENÍ A P ESTAVBA
838 IKEA BRNO - EXTENSION AND REBUILDING
DATUM

STAVBA
BUILDING

06-08-21
ZAKÁZKA .
PROJECT N°

SPECIALIZACE
VÝKRES
DRAWING

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE / GENERAL INFORMATION

288
ÍSLO VÝKRESU
DRAWING No.

SITUACE - UMÍST NÍ BERMY

M .
SCALE

1:2000
REVIZE
REVISION

EZ A-A

JSOUCÍ KORYTO

NOV NAVRŽENÁ BERMA

CYKLOSTEZKA

STUPE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

VYPRACOVAL

ING.ARCH. D. BORÁK

ING. R. MALÝ

ING. R. MALÝ

INVESTOR
CLIENT

NÁZEV ZAKÁZKY
PROJECT

Inter IKEA Centre eská republika spol. s r.o.
Skandinávská 15A/144
155 00 Praha 5

DOBRÝ D M, s.r.o.
Minská 60, Brno
tel: 541 247 505
fax:541 242 565

838 IKEA BRNO - ROZŠÍ ENÍ A P ESTAVBA
838 IKEA BRNO - EXTENSION AND REBUILDING
DATUM

STAVBA
BUILDING

06-08-21
ZAKÁZKA .
PROJECT N°

SPECIALIZACE
VÝKRES
DRAWING

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE / GENERAL INFORMATION

288
ÍSLO VÝKRESU
DRAWING No.

TYPICKÝ

EZ BERMOU

M .
SCALE

1:100
REVIZE
REVISION

PŘÍLOHA 3

(ROZPTYLOVÁ STUDIE)

Laboratoř pro kontrolu emisí a imisí

Franzova 63, 614 00 Brno
Osoba autorizovaná ke zpracování rozptylových studií dle zákona o ovzduší č.86/2002 Sb.,
§ 15 rozhodnutím MŽP ČR č.j. 2393/740/02 ze dne 15.8.2002

ROZPTYLOVÁ STUDIE
č. 240a/2006

Zákazník:

Dobrý DŮM, s.r.o., Minská 60, 616 00 Brno

Stavba:

IKEA BRNO – 838 EXTENSION (DOSTAVBA A PŘESTAVBA)

Zpracovatel:

Počet stran:
(protokol/přílohy)

Karel Kvita

20/přílohy

…………………………….

Rozdělovník:

1-3 objednatel
0 archiv laboratoře

Výtisk číslo:
V Brně dne 15.7.2006

IKEA BRNO – 838 EXTENSION (DOSTAVBA A PŘESTAVBA)
ROZPTYLOVÁ STUDIE
Detekta spol. s r.o., Franzova 63, 614 00 Brno
tel.: 5 45 21 42 10

archiv: 240a - 2006
tel./fax: 5 45 23 51 08

1. Úvodní část
Tato rozptylová studie (dále RS) je zpracována na základě objednávky zadavatele pro
správní řízení - žádost o umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle zákona o
ovzduší č. 86/2002 Sb.§ 17, odst. (1)
Cílem této příspěvkové RS je posouzení míry vlivu navýšení výkonu stávající plynové
kotelny v objektu IKEA BRNO, na imisní situaci.
2. Popis zdrojů emisí
V rámci přístavby a přestavby objektu IKEA na ulici Skandinávské v Brně, dojde
k navýšení výkonu stávající plynové kotelny z 1 181 kW na 1 650 kW. Ke zvýšení výkonu
dojde zvětšením počtu článku u dvou stávajících kotlů VIADRUS G500 (z 12 na 13 článků) a
k výměně stávajícího kotle VIADRUS G300 o výkonu 241 kW, za kotel VIADRUS G500 o
výkonu 550 kW.
Stávající stav
V současné době jsou v kotelně instalovány dva kusy kotlů VIADRUS G500-12čl. o
výkonu á=470 kW. Kotle jsou osazeny plynovým hořákem Bentone BG 500-2 (140-600 kW).
Dále je ve stávající kotelně instalován jeden plynový kotel VIADRUS G300-11čl. o výkonu 241
kW. Tento kotel je osazen plynovým hořákem Bentone BG 400 (60-318 kW). Odvod spalin je
pro každý kotel montovaným komínem nad střechu objektu.
Navrhovaný stav
V důsledku navýšení potřeby tepla bude výkon stávajících plynových kotlů VIADRUS
G500 navýšen přidáním jednoho článku do každého kotle. Přidáním článku tak dojde
k navýšení výkonu každého ze dvou kotlů z 470 kW na potřebných 550 kW.
Stávající kotel VIADRUS G300 o výkonu 241 kW, bude nahrazen kotlem VIADRUS
G500 o výkonu 550 kW.
Výrobcem kotlů VIADRUS jsou ŽDB a.s., Závod topenářské techniky VIADRUS,
Bezručova 300, 735 93 BOHUMÍN.
Celkem dojde k navýšení výkonu kotelny z 1,181 MW na 1,650 MW.

ZPRACOVATEL: DETEKTA s.r.o., FRANZOVA 63, BRNO , 614 00
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3. Vstupní údaje
Emisní charakteristika zdrojů
Pro posouzení imisní zátěže zájmového území bylo vycházeno a do výpočtu RS bylo
použito emisních parametrů zdrojů vycházejících z limitních koncentrací emisí pro všechny
z navrhovaných zdrojů znečišťování ovzduší.
Jedná se o nejhorší možný stav provozovaného zařízení, a plnění emisních limitů bude
pravidelně verifikováno autorizovaným měřením emisí.
emisní zdroj

VIADRUS G500 o výkonu 550 kW

Látka

CO

NOx

SO2

limitní koncentrace emisí

100 mg.m-3

200 mg.m-3

35 mg.m-3

hmotnostní tok emisí

0,018 g.s-1

0,035 g.s-1

0,006g.s-1

cca 0,1756 m3.s-1

objemové množství
vzdušiny

cca 60,2 m3.h-1

spotřeba zemního plynu
Teplota spalin

cca 190 oC

výška komína

11 m

relativní roční využití
maximálního výkonu

0,2 %

Instalovaný tepelný výkon kotelny:

1,650 MW

Maximální roční spotřeba zemního plynu

248 000 m 3/rok

Pro výpočet ročních emisí škodlivin bylo vycházeno z roční předpokládané spotřeby
zemního plynu a z emisních faktorů dle přílohy č.5 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
Zemní plyn:
Škodlivina:

CO

NOx

emisní faktor (na 106 m3 spáleného ZP):
320

kg/106 m3

3300 kg/106 m3

Roční emise:

79 kg CO/rok

818 kg NOx/rok

Škodlivina:

TOC

TZL

emisní faktor (na 106 m3 spáleného ZP):
Roční emise:

24 kg/106 m3

20 kg/106 m3

16 kg TOC/rok
-3 -

0,005 kg TZL/rok
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Charakteristika lokality

Imisní vlivy posuzovaného zařízení jsou dány jednak emisními parametry, jednak
situováním v daném území.
Objekt IKEA je situován v obchodní zóně v k.ú. Dolní Heršpice v Brně. V blízkosti
areálu se nenachází obytná zástavba města.

RS je vzhledem k povaze lokality zpracována tak, aby postihla místa zvláštního zájmu.
Pro posouzení byla zvolena taková síť 280 referenčních výpočtových bodů.
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METODIKA VÝPOČTU ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

4.1

Metodika

archiv: 240a - 2006
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Pro výpočet rozptylu emisí škodlivin bylo použito metodiky výpočtu SYMOS’ 97
(Systém modelování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší SYMOS’ 97 – verze 2003).
Metodika umožňuje výpočty znečištění z bodových, plošných a liniových zdrojů
znečišťování ovzduší , a to i pod inverzní vrstvou. Metodiku výpočtu znečištění ovzduší
SYMOS ´97, lze použít k výpočtu znečištění jak plynnými exhaláty, tak i znečištění pevnými
částicemi.
4.2

Třídy stabilitního zvrstvení

Použitá metodika bere v úvahu distribuci směrů a rychlosti větru i různé třídy stability
mezní vrstvy ovzduší dle klasifikace ČHMÚ.
Třídy rychlosti větru
Klasifikace mezní vrstvy ovzduší dle ČHMÚ – třídy rychlosti větru
-1

-1

Stupeň rychlosti

střední rychlost [m· s ]

interval [m· s ]

1

1,70

0,00 – 2,50

2

5,00

2,60 – 7,50

3

11,00

nad 7,50

Třídy stability
Třída stability dle klasifikace ČHMU

o

-1

-2

vertikální teplotní gradient [ C· m · 10 ]

1. superstabilní

pod -1,60

2. stabilní

-1,60 až -0,70

3. izotermní

-0,70 až +0,60

4. normální

+0,60 až +0,80

5. konvektivní

nad +0,80

Klimatické údaje v zájmovém území jsou vyjádřeny větrnou růžicí pro 5 tříd stability ovzduší a
3 třídy rychlosti větru dle klasifikace ČHMÚ. Větrná růžice byla účelově zpracována ČHMÚ
Praha pro tuto lokalitu.
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Referenční výpočtové body

S ohledem na charakteristiku lokality a účel studie byly zvoleny referenční výpočtové
body pokrývající dané území.
Celkem bylo zvoleno 280 bodů. Body jsou očíslovány od jihu k severu v kladném směru osy
Y, zvolen byl kartézský souřadný systém.
4.4

Imisní limity

Imisní vlivy posuzovaného zařízení jsou dány jednak emisními parametry, jednak situováním
v daném území.
Nařízením vlády č. 350/2002 Sb., v platném znění, příloha č.1 byly stanoveny tyto
platné imisní limity sledovaných látek znečišťujících ovzduší:
Cmax [ mg.m-3] - krátkodobé maximum koncentrace (Aritmetický průměr/1h)
CDEN [ mg.m-3] – denní maximum koncentrace (osmihodinový klouzavý průměr)
CROC [ mg.m-3] - průměrná roční koncentrace (Aritmetický průměr/Kalendářní rok)
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Imisní limit a mez tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)
Účel vyhlášení

Parametr/Doba
průměrování

Hodnota
imisního limitu

Ochrana zdraví lidí

Aritmetický
průměr/1h

200 mg.m NO2
nesmí být
překročena více
než 18krát za
kalendářní rok

Aritmetický
průměr/Kalendářní
rok

40 mg.m NO2

Aritmetický
průměr/Kalendářní
rok

30 mg.m NOx

Ochrana zdraví lidí

Ochrana
ekosystémů

-3

-3

Mez
tolerance
80 mg.m

Datum do něhož
musí být limit splněn

-3

1.1.2010

-3

1.1.2010

(40%)

16 mg.m
(40%)

-3

-

ode dne nabytí
účinnosti tohoto
nařízení

Imisní limit a mez tolerance pro oxid uhelnatý (CO)
Účel vyhlášení

Parametr/Doba
průměrování

Hodnota
imisního limitu

Ochrana zdraví lidí

Maximální denní
osmihodinový
klouzavý průměr

10 mg.m

-3

Mez
tolerance
6 mg.m

-3

Datum do něhož
musí být limit splněn
1.1.2005

Imisní limity a meze tolerance pro oxid siřičitý (SO2)
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v mg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem
přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Parametr /
Hodnota imisního
Mez
Datum, do
Účel
Doba
limitu
tolerance
něhož musí být
vyhlášení
průměrování
limit splněn
-3
-3
Ochrana
Aritmetický
1.1.2005
350 mg.m , nesmí 90mg.m
zdraví lidí průměr / 1 h
být překročena více (26%)
než 24krát za
kalendářní rok
Ochrana
Aritmetický
1.1.2005
125 mg.m-3, nesmí zdraví lidí průměr / 24 h být překročena více
než 3krát za
kalendářní rok
Ochrana
Aritmetický
Ode dne nabytí
50 mg.m-3
zdraví lidí průměr /
účinnosti tohoto
Kalendářní
nařízení
rok
Ochrana
Aritmetický
Ode dne nabytí
20 mg.m-3
ekosysté průměr / zimní
účinnosti tohoto
mů
období (1.10.
nařízení
– 31.3.)
Poznámka:
* mez tolerance se bude od 1. ledna 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2005 nulové
hodnoty. V letech 2003 až 2004 budou meze tolerance následující:
2003
2004
60 mg.m-3
30 mg.m-3
ZPRACOVATEL: DETEKTA s.r.o., FRANZOVA 63, BRNO , 614 00
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DISKUZE VÝSLEDKŮ

Vlastní výpočty imisí v zájmovém území jsou zpracovány v plném rozsahu dle metodiky
SYMOS 97.
Míra vlivu posuzovaného zdroje znečišťování ovzduší na imisní situaci v jeho okolí je
posouzena na základě vypočtených krátkodobých i dlouhodobých charakteristik znečištění.
Ve všech referenčních výpočtových bodech byly vypočteny tyto charakteristiky znečištění:
CMAX [µg . m-3]

CDEN [µg . m-3]

- nejvyšší hodnota krátkodobé koncentrace (hodinový průměr).
Hodnota představuje krátkodobé maximum koncentrace, bez
ohledu na pravděpodobnost výskytu v závislosti na klimatických
podmínkách vyjádřených větrnou růžicí.
- nejvyšší hodnota denní koncentrace

CROC [µg . m-3]

- hodnota průměrné roční koncentrace

DOPRE 1- 3 [hodin za rok] - doba trvání koncentrací převyšujících zvolenou hranici
Pro posouzení vlivu instalace nových zdrojů znečišťování ovzduší na imisní situaci
v zájmovém území bylo vycházeno z limitních koncentrací emisí a to z důvodu postižení
nejhoršího možného stavu.
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Krátkodobé charakteristiky znečištění
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Krátkodobá maxima koncentrací CMAX ( µg . m-3)
nejvyšší hodnoty krátkodobých koncentrací CMAX [µg.m-3] NO2 byly vypočteny
v těchto referenčních bodech:
referenční bod číslo

třída
stability

rychlost
větru

koncentrace
-3
CMAX [mg.m ]

referenční bod č. 189

I

2,0

1,6

referenční bod č. 147

I

2,0

1,6

referenční bod č. 127

I

2,0

1,6
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nejvyšší hodnoty krátkodobých koncentrací CMAX (osmihodinový průměr) [µg . m-3]
CO byly vypočteny v těchto referenčních bodech:
referenční bod číslo

třída
stability

rychlost
větru

referenční bod č. 130

II

3,4

9,8

referenční bod č. 129

I

2,0

9,7

referenční bod č. 109

I

2,0

9,6
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nejvyšší hodnoty krátkodobých koncentrací CDEN [µg . m-3] SO2 (24 hodinový
průměr) byly vypočteny v těchto referenčních bodech:
referenční bod číslo

třída
stability

rychlost
větru

referenční bod č. 129

II

5,0

2,3

referenční bod č. 152

II

5,0

2,2

referenční bod č. 151

II

5,0

2,2
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nejvyšší hodnoty krátkodobých koncentrací CMAX [µg.m-3] SO2 (hodinový průměr)
byly vypočteny v těchto referenčních bodech:
referenční bod číslo

třída
stability

rychlost
větru

koncentrace
-3
CMAX [mg.m ]

referenční bod č. 129

II

3,4

2,9

referenční bod č. 109

II

3,4

2,8

referenční bod č. 152

II

3,2

2,8

Všechny uvedené hodnoty představují absolutní maximum krátkodobých imisních
koncentrací.
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Dlouhodobé charakteristiky znečištění
Pro hodnocení krátkodobých koncentrací z hygienického hlediska je směrodatná
pravděpodobnost výskytu (trvání) koncentrací v závislosti na klimatických podmínkách v dané
lokalitě. Toto kritérium je vyjádřeno pravděpodobným počtem hodin v roce, ve kterých je
hodnota odpovídající dané třídní skupině v příslušných referenčních bodech překročena:
Nedojde k překročení třídní skupiny DOPRE 1-3 u NO2 v žádném z uvažovaných
referenčních bodů.
NO2
DOPRE 1

tř. skupina
-3

DOPRE 3

DOPRE 2

imise [mg.m ]

> 80

> 60

> 40

doba trvání [h/rok]

0

0

0

Nedojde k překročení třídní skupiny DOPRE 1-3 u CO v žádném z uvažovaných
referenčních bodů.
CO
DOPRE 1

tř. skupina
-3

DOPRE 3

DOPRE 2

imise [mg.m ]

> 10

> 50

> 100

doba trvání [h/rok]

0

0

0

Nedojde k překročení třídní skupiny DOPRE 1-3 u SO2 v žádném z uvažovaných
referenčních bodů.
SO2
DOPRE 1

tř. skupina
-3

DOPRE 3

DOPRE 2

imise [mg.m ]

> 350

> 100

> 50

doba trvání [h/rok]

0

0

0

Průměrná roční koncentrace CROC [ µg . m-3]
nejvyšší hodnoty průměrných ročních koncentrací CROC pro byly vypočteny:
referenční bod

Složka imisí

průměrné roční koncentrace
-3

CROC [mg.m ]
94

NO2

0,011

113

CO

0,086

92

SO2

0,017
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NO2
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SO2

7.

ZÁVĚR
Zhodnocení vlivu navrhovaného stavu na imisní situaci v zájmovém území.

Výpočet imisních charakteristik byl proveden pro všechny navrhované zdroje
znečišťování ovzduší dle projektu.
Výpočet byl proveden pro emisní charakteristik zdrojů, které byly vypočteny na základě
limitních koncentrací emisí. Tato varianta posouzení byla zvolena z toho důvodu, aby byl
modelován nejhorší možný stav znečištění v lokalitě. Dodržování platných emisních limitů
bude na instalovaných zdrojích znečišťování ovzduší verifikováno v pravidelných intervalech
autorizovaným měřením emisí.
Lze tedy konstatovat, že modelovaný stav vypovídá o maximálním zatížení lokality
imisemi škodlivin z navrhovaných zdrojů.
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Porovnání vypočtených koncentrací imisí pro navrhovaný stav s limitními hodnotami
Krátkodobé koncentrace imisí CO
U krátkodobých koncentrací imisí CO v navržených referenčních výpočtových bodech
nedojde k překročení imisního limitu.
Nejvyšší hodnoty krátkodobých maxim imisí Cmax (osmi hodinový průměr) pro CO
byly vypočteny 9,8 mikrogramů/m3, tj. cca 0,01 % platného imisního limitu.
Krátkodobé koncentrace imisí NO2
U krátkodobých koncentrací imisí NO2 v navržených referenčních výpočtových bodech
nedojde k překročení imisního limitu.
Nejvyšší hodnoty krátkodobých maxim imisí Cmax (hodinový průměr) pro NO2 byly
vypočteny 1,6 mikrogramů/m3, tj. cca 1 % platného imisního limitu.
Krátkodobé koncentrace imisí SO2
U krátkodobých koncentrací imisí SO2 v navržených referenčních výpočtových bodech
nedojde k překročení imisního limitu.
Nejvyšší hodnoty krátkodobých maxim imisí Cmax (hodinový průměr) pro SO2 byly
vypočteny 2,9 mikrogramů/m3, tj. cca 1 % platného imisního limitu.
Průměrné denní koncentrace SO2
U průměrných denních koncentrací imisí SO2 (24 hodinový průměr) v navržených
referenčních výpočtových bodech nedojde k překročení imisního limitu.
Nejvyšší hodnoty průměrných denních koncentrací imisí CDEN (24 hodinový průměr)
pro SO2 byly vypočteny 2,3 mikrogramů/m3, tj. cca 2 % platného imisního limitu.
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Dlouhodobé koncentrace imisí NO2 (aritmetický průměr za kalendářní rok)
U dlouhodobých koncentrací imisí NO2 v navržených referenčních výpočtových bodech
nedojde k překročení imisního limitu.
Nejvyšší hodnoty průměrných ročních koncentrací imisí Crok pro NO2 byly vypočteny
0,011 mikrogramů/m3, tj. méně než 0,5 % platného imisního limitu.
Dlouhodobé koncentrace imisí SO2 (aritmetický průměr za kalendářní rok)
U dlouhodobých koncentrací imisí SO2 v navržených referenčních výpočtových bodech
nedojde k překročení imisního limitu.
Nejvyšší hodnoty průměrných ročních koncentrací imisí Crok pro NO2 byly vypočteny
0,017 mikrogramů/m3, tj. méně než 0,5 % platného imisního limitu.
Hodnocení imisního pozadí v zájmové lokalitě
Pro hodnocení imisního pozadí v zájmové lokalitě bylo vycházeno z rozptylové studie
města Brna. Tato rozptylová studie byla zpracována jako podklad pro zpracování programu
snižování emisí a imisí statutárního města Brna.
Podle této rozptylové studie je stávající zatížení území imisemi ze stávajících zdrojů:
NO2
CDEN – průměrná maximální koncentrace imisí (hodinový průměr)
cca 160-280 mg.m-3 tj. cca 80-140 % platného imisního limitu
CROC – průměrná roční koncentrace imisí (průměr za rok)
cca 20-35 a více mg.m-3 tj. cca - 50-88 % platného imisního limitu
CO
CDEN – průměrná denní koncentrace imisí (8 hodinový průměr)
cca 600-2000 mg.m-3 tj. cca 6-20 % platného imisního limitu
SO2
CDEN – průměrná maximální koncentrace imisí (hodinový průměr)
cca 10-20 mg.m-3 tj. cca 8-16 % platného imisního limitu
CROC – průměrná roční koncentrace imisí (průměr za rok)
cca 1-2 a více mg.m-3 tj. cca - 2-4 % platného imisního limitu
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Stávající zatížení imisemi škodlivin v dané lokalitě je vysoké zvláště u imisí NO2. U imisí
NO2 dochází v současné době k překročení platného imisního limitu cca o 50%. Vysoké
koncentrace imisí jsou důsledkem provozu dopravy na přilehlém dálničním tahu D1 a hlavní
komunikaci směr Brno - Bratislava. Příspěvek navrhovaných zdrojů je vzhledem ke stávající
zátěži území cca 0,6 %.
Příspěvek ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, v areálu IKEA v Brně, je
vzhledem k povaze lokality a imisní zátěži v okolí únosný.
U dlouhodobých charakteristik také nedojde k překročení imisních limitů.
Z provedené rozptylové studie vyplývá, že imisní zátěž okolí je z hlediska jak
dlouhodobých tak krátkodobých charakteristik znečištění ovzduší únosná.
Posuzované zařízení dává dobrý předpoklad k dodržení parametrů stanovených
legislativou o ochraně ovzduší, a to jak u emisních tak u imisních parametrů dle
posuzovaného projektu.
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8. PODKLADY
[1]

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování,
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

[2]

Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

[3]

Zákon o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb.

[4]

Výpočet modelování znečištění ovzduší dle metodiky SYMOS´ 97 - verze 2003

[5]

Projektová dokumentace: IKEA BRNO- 838 EXTENTION

[6]

Protokoly z autorizovaného měření emisí obdobných zdrojů, DETEKTA s.r.o. Brno.
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