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ÚVOD
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
HROMADNÉ GARÁŽE A GARÁŽOVÁ STÁNÍ, BRNO, ul. Žarošická
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění zákona č. 93/2004 Sb., a slouží jako základní podklad pro 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. následovně:
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 PEND a.s., která realizuje komplexní přípravu posuzované
stavby.
Zpracování oznámení probíhalo v lednu a únoru 2006. Pro zpracování byly použity podklady
poskytnuté 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 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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HROMADNÉ GARÁŽE A GARÁŽOVÁ STÁNÍ
Brno, ul. Žarošická
oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
zpracováno ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu

A.
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Název
PEND a.s.

název:

A.2. IČO
IČO:

2689 7300
A.3. Sídlo (adresa)

sídlo:

Vojanova 1, 615 00 Brno
A.4. Zástupce oznamovatele
Ing. Lubomír PETR
tel: 731 116 318
A.5. Projektant
PEND a.s.
Vojanova 1, 615 00 Brno
tel: 548 424 611-3
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B.
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru
název záměru:

Hromadné garáže a garážová stání
Brno, ul. Žarošická

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 objektu hromadných garáží a garážových stání v Brně –
Vinohradech při ulici Žarošická.
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:
Hromadné garáže a garážová stání

150 parkovacích stání

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

Záměr je situován na území města Brna, které náleží k Jihomoravskému kraji.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Jihomoravský

obec:

Brno, městská část Brno-Vinohrady

katastrální území:

Maloměřice

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je výstavba a provozování objektu hromadných
garáží a garážových stání při ulici Žarošické v Brně.
Záměr na výstavbu hromadných garáží je situován na ploše stávajícího venkovního parkoviště
mezi ulice Žarošická a Vlčnovská, na severním okraji městské části Brno – Vinohrady.
Vlastní řešené území je omezeno na stávající plochu veřejného parkoviště; na jihu komunikací
v ulici Vlčnovská, na severu komunikací Žarošická. Plocha určená pro umístění záměru je
současné době zpevněná a je využívána jako venkovní veřejné parkoviště.
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Obrázek č. 1: Situace širších vztahů (1:50 000)

Platný územní plán města Brna specifikuje pro dané území funkční využití – doprava (DG).
Navrženým záměrem nedochází k žádným funkčním změnám ve využití vlastního dotčeného
území ani v jeho okolí.
Vzhledem k umístění záměru budou vlivy jím vyvolané kumulovány se stávajícími aktivitami
v dotčeném území (zejména s dopravním provozem po okolních komunikacích – ul. Žarošická a
Vlčnovská. 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 objektu hromadných garáží a garážových stání je navržena z důvodu současného deficitu
krytých parkovacích míst v dané oblasti. Realizací záměru bude pokryta stávající poptávka po
krytých parkovacích stáních a taktéž bude pokryta potřeba veřejných venkovních odstavných stání
pro osobní automobily v dané oblasti.
Stavba je umístěna při ulici Žarošické, mezi sousedním stávajícím objektem garáží a lávkou pro
nadchod nad ulicí Žarošickou.
Záměr je situován do prostoru mezi frekventovanou komunikací (ul. Žarošická) a výškovými
obytnými objekty (ul. Vlčnovská).
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.).
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Obrázek č. 2: Situace zájmové lokality a posuzovaného záměru

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Stručný popis stavby
Navržený záměr řeší dočasnou stavbu (na dobu určitou - 50 let) hromadných garáží a garážových
stání v Brně – Vinohradech, při ulici Žarošické.
Stavba bude třípodlažní, nepodsklepená, s prvním a druhým nadzemním podlažím částečně
zapuštěným do terénu.
Celý objekt bude sloužit pro garážování vozidel a bude bez obsluhy.
Vjezd do objektu je řešen samostatně pro každé podlaží:
→ do 1. NP je vjezd navržen ze severní strany, z ulice Žarošické
→ do 2. NP je vjezd navržen z východní strany, ze spojovací komunikace mezi ulicí
Žarošickou a Vlčnovskou
→ do 3. NP je vjezd navržen ze západní strany, z ulice Vlčnovské.
Konstrukční systém stavby je navržen ze systému Velox, z tvárnic Face block. Stropní konstrukce
bude železobetonová. Střešní konstrukce bude lehká ocelová. Podlahy budou tvořeny
průmyslovými podlahovými povrchy, určenými pro provoz v garážích. Opláštění objektu v místech
otvorů bude provedeno z tahokovu.
Schody ve venkovním prostoru budou z ocelové konstrukce, stupnice a podesty budou tvořeny
pororošty.
Objekt bude napojen kabelovou elektro přípojkou na rozvod elektro v ulici Vlčnovské. Dále bude
napojen na dešťovou kanalizaci v ulici Vlčnovské.
Základní kapacitní údaje
Zastavěná plocha objektu

1.508 m2

Obestavěný prostor

13.000 m3
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Plocha prostorů 1.NP

1.354 m2

62 parkovacích míst

Plocha prostorů 2.NP

1.038 m

2

44 parkovacích míst

Plocha prostorů 3.NP

1.070 m2

44 parkovacích míst

CELKEM

150 parkovacích míst

Údaje o provozu
Parkovací stání uvnitř objektu budou pronajímána vlastníkem objektu jednotlivým nájemcům k
užívání. Vjezd do objektu bude tedy omezen na oprávněné osoby.
Volné parkovací plochy ve 3. NP pro 21 vozidel budou sloužit potřebám Městské části BrnoVinohrady, dle uzavřené smlouvy o pronájmu.
Dále bude před objektem na venkovní veřejné zpevněné ploše umístěno 23 parkovacích míst pro
potřeby obyvatel MČ Brno-Vinohrady.
Objekt bude plně automatizován, včetně zabezpečení a ochrany. V objektu nebude stálá obsluha.
Členění na stavební objekty
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04

Hromadné garáže a garážová stání
Venkovní zpevněné plochy
Sadové úpravy
Přípojka dešťové kanalizace

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

Strana: 9

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Hromadné garáže a garážová stání, Brno, ul. Žarošická

A.M. - Ekologické inženýrství

Na obrázku č. 4 jsou prezentovány pohledy na navrhovaný objekt hromadných garáží, ze kterých je patrné i zasazení do okolního terénu.
Obrázek č. 4: Pohledy na objekt garáží
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru (výstavby): 04/2006.
Předpokládaný termín zahájení provozu: 05/2006.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
vyšší územně správní celky:

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

obce:

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

městská část:

Úřad městské části Brno-Vinohrady
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno - Vinohrady

V oblasti výstavby vykonává státní správu stavební úřad při ÚMČ Brno-Vinohrady.

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

B.II.1. Půda
Stavba hromadných garáží je umístěna na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Brna.
Jedná se o tyto pozemky v katastrálním území Maloměřice:
p.č. 2006, 2004, 2002, 2000, 1999/2, 1998/2, 1996/4, 1996/2, 1994/1.
Stavebník uzavřel s vlastníkem všech uvedených pozemků smlouvu o dlouhodobém pronájmu
uvedených pozemků za účelem výstavby hromadných garáží.
Venkovní zpevněné plochy budou provedeny na pozemcích p.č. 2007, 2006, 2643/1, 2643/2,
2643/3, 2643/4, 2643/5, 2643/6, 1994/2, 1994/1, vše k.ú.Maloměřice. Vlastníkem všech uvedených
pozemků je Statutární město Brno.
Na obrázku č. 5 je zakreslen rozsah objektu garáží do katastrální mapy a dotčené pozemky.
Obrázek č. 5: Zákres do katastrální mapy
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Přípojka kanalizace bude provedena na pozemcích p.č. 2643/1, 2643/2, 2643/3, 2643/4, 2643/5,
2643/6, 2593/6, vše k.ú.Maloměřice. Vlastníkem všech uvedených pozemků je Statutární město
Brno.
Přípojka elektro bude provedena na pozemcích p.č. 1994/1, 2643/6, 2593/6, 2674/1, 2666/6, vše
k.ú.Maloměřice. Vlastníkem všech uvedených pozemků je Statutární město Brno.
Všechny uvedené pozemky jsou vedeny jako zastavěné či ostatní plochy. Záměr nevyžaduje trvalý
ani dočasný zábor ZPF.
Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa není vyžadován.
B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Provoz záměru je bez nároků na odběr pitné vody. V období výstavby bude zajištěna pitná voda
dovozem balené vody nebo ze stávajících veřejných rozvodů v území.
Technologická voda
Provoz je bez nároků na odběr technologické vody.
Požární voda
Se zajištěním stabilního zdroje vody pro požární účely není pro potřebu provozu stavby
uvažováno; v případě požáru v objektu bude využito prostředků zásahových jednotek.
B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
Elektrická energie bude využívána zejména k zabezpečení objektu. Celkový požadovaný příkon
není v současné době znám. Potřebná kapacita stávajících zdrojů bude posouzena v dalších
stupních přípravy záměru. Nelze však očekávat významný odběr, který by mohl významně ovlivnit
distribuční síť.
Zemní plyn
Objekt nevyžaduje odběr zemního plynu.
Tepelná energie
Záměr nevyžaduje odběr tepelné energie.
Pohonné hmoty
Potřeba pohonných hmot (nafty) v rámci provozu garáží není uvažována.
Vstupní suroviny
Provoz garáží nevyžaduje žádné vstupní suroviny. Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou
v běžném množství bez významných přepravních či jiných nároků.
Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Záměr představuje výstavbu objektu dopravní infrastruktury - objektu garáží a parkovacích stání.
V objektu se bude nacházet celkem 150 parkovacích míst (z toho 129 garáží a 21 stání), určených
pro jejich výhradní uživatele. Dále bude v sousedství objektu vybudováno 23 venkovních veřejných
parkovacích stání.
Vzhledem k využití jednotlivých parkovacích míst k dlouhodobému parkování resp. odstavování
vozidel je konzervativně uvažováno s těmito obraty:
garáže:

1 vozidlo na parkovací místo a den

parkovací stání (vnitřní/venkovní): 2 vozidla na parkovací místo a den
V souladu s těmito hodnotami lze uvažovat s těmito intenzitami dopravy:
garáže:
parkovací stání (vnitřní/venkovní):
celkem:

129 vozidel za den
88 vozidel za den
217 vozidel za den

Celková intenzita dopravy tedy bude do cca 220 přijíždějících a stejný počet odjíždějících vozidel
denně.
Záměr je navržen na ploše stávajícího zpevněného parkoviště, na kterém se nachází cca 46
parkovacích míst (při "divokém parkování" ještě asi o 10 více). Tato parkovací místa budou
záměrem likvidována. Dále záměr nezasahuje do žádných komunikací, pouze je využívá pro
zajištění příjezdu.
Pokud jde o dopravní nároky v období výstavby objektu, lze očekávat, že nepřekročí špičkově
několik desítek nákladních vozidel denně, běžně pak několik jednotek nákladních vozidel denně.
Tato doprava bude omezena na relativně krátké období provádění stavebních, konstrukčních resp.
demoličních prací a bude celkově málo významná.

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
Součástí záměru nebude žádný nový bodový zdroj znečišťování ovzduší.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Objekt garáží bude za provozu působit jako množina zdrojů znečišťování ovzduší. Zdrojem emisí
budou osobní automobily využívající parkovací stání. Předpokládané množství emitovaných
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škodlivin produkovaných při uvažované maximální intenzitě dopravy je uvedeno v následující
tabulce.
1

Předpokládané množství emitovaných škodlivin z provozu garáží

tuhé látky
g/den

SO2
g/den

NOx
g/den

CO
g/den

org. látky
g/den

0,16

1,5

101,2

189,2

33,7

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především automobilová doprava uživatelů
hromadných garáží. Předpokládané množství škodlivin emitované z dopravy při předpokládané
maximální intenzitě je uvedeno v následující tabulce.
Předpokládané množství škodlivin emitované dopravou
tuhé látky
kg/km.den

SO2
kg/km.den

NOx
kg/km.den

CO
kg/km.den

org. látky
kg/km.den

0,5

4,3

289,2

540,6

96,4

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

Srážkové odpadní vody
Zdrojem odtoku srážkových vod budou srážky spadlé na střechy objektů nebo na povrch nově
budovaných komunikací nebo parkovacích stání. Srážkové vody budou odvedeny nově
vybudovanou kanalizací srážkových vod a odvedeny přes retenční nádrž s omezením
maximálního odtoku do stávající dešťové kanalizace DN 300 v ulici Vlčnovská.
Objem odtoku srážkových vod ze stávající komunikace a změna v důsledku realizace projektu lze
přiblížit pomocí vztahů:
Q=F×ψ×h
q = Q/ 31536000
kde:
2

F

je odvodňovaná plocha [m ]

h

je průměrný roční úhrn srážek
h = 0,49 m
(srážkoměrná stanice Brno – Tuřany, průměr 1960 až 1990)
je odtokový koeficient
3
je celkový objem odtoku z povrchu silnice [m /rok]
3
je změna objemu odtoku po realizaci projektu [m /rok]
-1
celkový průměrný odtok z povrchu komunikace [l.s ]
-1
je změna průměrného odtoku z povrch po realizaci projektu [l.s ]

ψ
Q
∆Q
q
∆q

Rozsah ploch a koeficient odtoku činí dle projektové dokumentace:
ψ1 = 0,9
ψ2 = 0,8

1

F1 = 1632 m
2
F2 = 64 m

2

(střechy objektů),
(dlážděné plochy),

Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.
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2

F3 = 182 m
2
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A.M. - Ekologické inženýrství

(parkoviště se zatravněním),
(ostatní zatravněné plochy),
2

F = F1 + F2 + F3 + F4 = 1632 + 64 + 182 + 522 = 2 400 m
ψ = ((F1 × ψ1) + (F2 × ψ2) + (F3 × ψ3) + (F4 × ψ4))/F

ψ = ((1632 × 0,9) + (64 × 0,8) + (182 × 0,2) + (522 × 0,05))/2400 = 0,67

Q = F × ψ × h = 2400 × 0,67 × 0,49 = 787,92 m3
q = Q/ 31536000 = 2,4985.10-5 m3.s-1 = 0,024985 l.s-1
Stávající odtok z území pak činí při ploše 2400 m2 a odtokovém koeficientu 0,38 (převzato podle
projektové dokumentace:
Q = F × ψ × h = 2400 × 0,38 × 0,49 = 446,88 m
-5
3 -1
-1
q = Q/ 31536000 = 1,4985.10 m .s = 0,01417 l.s
3

Změna v objemu průměrného ročního odtoku pak činí:
∆Q = Qvýhled - Qstávající = 341,04 m

3

∆q = qvýhled - qstávající = 0,010814

V důsledku realizace záměru dojde k navýšení stávajícího odtoku z území stavby o 340 m3 v
průměrném klimatickém roce, tento objem představuje navýšení průměrného odtoku z území o
0,11 l.s-1. Voda bude odvedena do veřejné kanalizační sítě dešťových vod.
Kvalita vod odvedených srážkových vod bude zhruba odpovídat kvalitě srážkové vody.
Běžná kvalita vod z povrchu komunikace nebo parkovacích ploch odpovídá kvalitě srážkových
vod, v minimální míře může dojít k navýšení obsahu ropných látek (ukazatel NEL) v důsledku
splachů případných úkapů z povrchu komunikace. V souvislosti se zvyšováním úrovně
používaných technologií v automobilovém průmyslu a obměně zastaralých vozidel se obecně
snižuje význam kontaminace ropnými látkami ze silničního provozu. V zimním období bývá
významnou příčinou snížení kvality vod z komunikací chemická údržba silnic (navýšení
koncentrací Cl-).
Splaškové odpadní vody
Záměr je bez produkce odpadních vod splaškových.
Technologické odpadní vody
Nový objekt je bez produkce odpadních vod technologických.
B.III.3. Odpady
Odpady, jejichž vznik lze předpokládat při provozu objektu garáží, jsou uvedeny níže.
Za provozu objektu půjde o odpady z běžného provozu (úklid, údržba).
Způsoby využití a zneškodňování 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 zneškodnění odpadů.
Přehled produkovaných odpadů uvádí následující tabulka.
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PŘEDPOKLÁDANÉ DRUHY ODPADŮ PRODUKOVANÉ V OBDOBÍ PROVOZU
kód dle
KO
20 01

název druhu odpadu
Složky odděleného sběru

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 03

kategorie odhad roční
produkce
0,01 t
N

Ostatní komunální odpady

0,5 t

20 03 01 směsný komunální odpad

O

20 03 03 Uliční smetky

O

Odpady mohou být dle svého charakteru opětně využity, recyklovány, nebo vhodným způsobem
odstraněny. Volba konkrétního způsobu odstranění odpadu je věcí původce, za předpokladu
dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a
prováděcích vyhlášek.
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy
odpadů ze stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů.
B.III.4. Ostatní
Hluk
Provoz hromadných garáží nebude představovat významný zdroj hluku. Záměr se nachází na
volné ploše stávajícího veřejného parkoviště.
V parkovacím objektu nebudou instalována žádná technologická zařízení (např. vytápění nebo
vzduchotechnika), která by mohla být zdrojem hluku a ovlivňovat tak hluk ve venkovním prostoru.
Jediný zdroj hluku bude představovat související dopravní provoz. Dopravní provoz, související se
záměrem, nepřekročí cca 440 vozidel za den (220 přijíždějících a stejný počet odjíždějících).
Průměrná denní hodinová intenzita dopravy nepřekročí hodnotu:
440/16 = 27,5 vozidel za hodinu.
To je hodnota, kterou ve smyslu platných metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy
není nutno považovat za zdroj hluku z dopravy. Příjezd resp. odjezd jednotlivých vozidel bude
ojedinělou akustickou událostí, bez významného vlivu na celodenní ekvivalentní hladinu hluku v
území. 2
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 zdroje.
Vibrace a záření
Záměr není zdrojem nadměrných vibrací.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.

2

Pozn.: Ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace
1996, 2005) je za zdroj hluku z dopravy ve venkovním prostředí 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".
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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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C.
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Navržený záměr výstavby hromadných garáží se nachází v SV sektoru města Brna, na území
městské části Brno – Vinohrady.
Pozemek vymezený pro tento záměr je v současné době využíván jako venkovní zpevněné
parkoviště.
Průměrná nadmořská výška zájmového území je cca 295 m n.m.
Dotčené plochy jsou vymezeny jako stavební plochy s určením pro dopravu – hromadné a
odstavné parkovací garáže. Nejbližší obytná zástavba je situována v objektech jižně od objektu při
ulici Vlčnovské.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To
prakticky znamená:
→ V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na
lokální, ani na regionální úrovni.
→ V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území
součástí žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo
chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
→ Dotčené území není součástí přírodního parku.
→ Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.
→ Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Území městské části Brna - Vinohrady nepatří (dle sdělení č. 38 uveřejněném ve věstníku MŽP,
částka 12 z prosince 2005) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani
žádná vodní plocha, prameniště či mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č.
254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Záměr je umístěn mimo zátopové území.
Prověřovaný záměr se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod.
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.
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny
C.2.1. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
V blízkosti hodnoceného záměru se neprovádí pravidelné měření imisí. Nejbližší stanice imisního
monitoringu je stanice MmB při ul. Svatoplukově. Výsledky této stanice jsou však významně
ovlivněny dopravou na této komunikaci.
Relevantnější údaje o úrovni stávající imisní zátěže oxidem dusičitým v hodnoceném území je
možno převzít z rozptylové studie města Brna (Bucek 2004). Výsledky výpočtu jsou presentovány
na následujících obrázcích.
Obrázek č. 6: Imisní koncentrace NO2 v zájmovém území stavby – stávající situace
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Podle uvedené studie dosahují průměrné roční koncentrace NO2 v prostoru hodnocené stavby a
jejím okolí hodnot od 11 do 20 µg.m-3. Maximální hodinové koncentrace pak hodnot od 110 do
140 µg.m-3. Stávající imisní zátěž oxidem dusičitým v hodnoceném území se tedy u ročních
průměrů pohybuje pod úrovní poloviny imisního limitu a u maximálních hodinových koncentrací
pod 70 % imisního limitu.
Celkově je tedy možno stávající imisní zátěž hodnoceného území označit za dobrou až mírně
zvýšenou, s dostatečnou rezervou však podlimitní.
Klimatické faktory
Z klimatického hlediska leží lokalita v teplé klimatické oblasti T 2. Stručný slovní popis klimatu
oblastí T 2 je následující:
T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým
jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T2
50 až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160 až 170

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu

8 až 9

Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
120 až 140
40 až 50

C.2.2. Voda
Hydrologický popis území
Prověřovaný záměr náleží hlavnímu povodí č. 4-15-02 - Svitava.
Řeka Svitava pramení v Javorníku ve výšce 465 m n. m. a ústí při jižním okraji Brna do Svratky ve
výšce 192 m n.m. jako její levostranný přítok. Plocha povodí Svitavy činí 1146,9 km2, délka toku
97,3 km, průměrný průtok u ústí 5,11 m3.s-1.
Záměr se nachází v přímém povodí levého břehu Svratky, hydrologické pořadí č. 4-15-02-109,
plocha dílčího povodí činí 33,198 km2. Svitava protéká ve směru SSV-JJZ zhruba 1,3 km z. od
lokality záměru. Záměr se nachází na úrovni 8,5 km toku.
Řeka Svitava je významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČSR č. 470/2001 Sb., kterou se
stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou
vodních toků.
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Správcem toku je Povodí Moravy s.p.
Vlastním územím areálu záměru neprotékají žádné vodní toky, na území areálu se nenacházejí
žádné trvalé akumulace povrchových vod. Zpevněné plochy areálu jsou odvodňovány veřejnou
kanalizací srážkových vod ve správě BVK.
Obrázek č. 7: HYDROLOGICKÁ SITUACE ZÁMĚRU
výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR, list 24-32, měřítko 1 : 50 000

Zátopová území
Dle územního plánu města Brna se záměr nachází mimo stanovená záplavová území.
Vodní zdroje
Záměr je lokalizován mimo ochranná pásma vodních zdrojů.
Hydrogeologické poměry
Záměr se nachází na území hydrogeologického rajónu č. 657 – Krystalinikum brněnské jednotky.
Prostředí, které formuje hydrogeologický systém v širším okolí záměru, je budováno granodiority
brněnského masívu. Horniny krystalinika jsou obecně málo propustné, s puklinovou propustností
masívu a puklinovo průlinovou propustností přípovrchové zóny rozvolnění a zvětralinového pláště,
která tvoří s nadložním kvartérním souvrstvím kolektor mělkého zvodnění. Propustnost hornin,
které tvoří kolektor hlubšího oběhu, je závislá na míře jejich rozpukání, otevřenosti puklin a na typu
výplně puklin. Významnější akumulace podzemních vod jsou vázány na tektonicky porušená
pásma, kde je předpokládán hlubší dosah oběhu podzemních vod a kde dochází k drenáži
okolních puklinových systémů.
Celkově lze označit prostředí hornin brněnského masívu jako prostředí nepříznivé pro oběh a
akumulaci podzemních vod, případné odběry podzemních vod z tohoto prostředí mají pouze
lokální význam a nízkou vydatnost (řádově 10-1 l.s-1).
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Podzemní vody Brněnského masívu jsou obecně charakteristické nízkou mineralizací, vody
Ca-SO4 nebo Mg-HCO3 typu se vyskytují pouze výjimečně.
Záměr se nachází ve vrcholové partii místní elevace, v oblasti rozvodí Svitavy a Svratky pod
Svitavou. Hydrogeologické povodí lokality je malé, podzemní vody jsou dotovány výhradně
atmosférickou vodou. Infiltrační kapacity území jsou sníženy sídlištní a dopravní zástavbou
s rychlým transportem atmosférických vod mimo území odvodňovacími systémy. Z tohoto důvodu
není na lokalitě předpokládán stálý výskyt podzemní vody. Možný je občasný výskyt zvodnění
v prostředí svahových sedimentů a přechodné zóny při povrchu krystalinika s tranzitem do nižších
poloh.
C.2.3. Půda a horninové prostředí
Půda
Záměr nezasahuje na plochy zemědělského půdního fondu, nevyžaduje odnětí ze ZPF. Z tohoto
důvodu není další popis této složky prováděn.
Geomorfologické poměry
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území stavby následujícím
morfologickým jednotkám:
-

provincie Západní Karpaty,
- subprovincie Vněkarpatské sníženiny,
- podsoustavě Západní Vněkarpatské sníženiny,
- celek Dyjsko-svratecký úval,
- podcelek Pracká pahorkatina
- okrsek Šlapanická pahorkatina.

Celek Dyjsko-svratecký úval tvoří rozsáhlá sníženina širšího okolí toku Dyje a jeho hlavních
přítoků. Reliéf jednotky je plochý až mírně zvlněný, budovaný převážně na akumulacích
kvartérních fluviálních případně eolických sedimentů.
Podcelek Pracká pahorkatina tvoří sv. část Dyjsko-svrateckého úvalu. Jedná se o členitou
pahorkatinu se střední výškou 228,8 m n.m. a středním sklonem 2°14’. Šlapanická pahorkatina je
sv. částí Pracké pahorkatiny, okrsek se nachází v okrajové části Karpatského systému při hranici
s Drahanskou vrchovinou, náležící provincii Česká Vysočina. Jedná se o nížinnou pahorkatinu
převážně na neogenních sedimentech.
Záměr je lokalizován při západním okraji severní části Šlapanické pahorkatiny, morfologie širšího
okolí lokality je významně zatížena městskou a průmyslovou zástavbou a komunikačními koridory.
Západně od lokality dominuje údolí Svratky, která zde protéká ve směru S – J.
Lokalita se nachází při vrcholové části místní elevace, severně od kóty 301,3 m n.m. Terén je na
lokalitě mírně svažitý se spádem k severu, nadmořská výška se v místě stavby pohybuje
295 m n.m.
Geologické poměry
Lokalita výstavby záměru se nachází v území budovaném krystalickými horninami Brněnského
masívu. Brněnský masív je součástí rozsáhlého granitoidního komplexu Brunovistulikum (též
Brunie). Jedná se o jednotku, která má charakter složité megaantiklinální hrástě severojižní
orientace. Brunovistulikum se rozprostírá od Krakova na severu po Dunaj na jihu. Na západě tvoří
podloží Moravika a Moldanubika až po Přibyslavskou zónu, na východ pak zapadá pod příkrovy
Západních Karpat. Stáří hornin Brněnského masívu je kadomské.
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Brněnský masív tvoří protáhlé těleso trojúhelníkového tvaru mezi Miroslaví, Šebetovem a Brnem.
Na západě je omezen tektonickým stykem se sedimenty Boskovické brázdy, na východě zčásti
tektonicky, zčásti transgresivně hraničí s devonem a kulmem Drahanské vysočiny a na
jihovýchodě dochází k transgresi Brněnského masivu sedimenty karpatské předhlubně.
Brněnský masív je dělen na západní granodioritovou oblast, centrální bazické pásmo tvořené
diority a metabazity a na východní granodioritovou oblast. Záměr je lokalizován na území východní
granodioritové oblasti.
Na zájmovém území jsou zastoupeny amfibol-biotitické a biotitické granodiority typ Královo Pole.
V okolí lokality se místy zachovali relikty pliocenní říční terasy, které jsou tvořeny štěrkopísčitými
fluviálními sedimenty.
Obrázek č. 8: GEOLOGICKÁ SITUACE
výřez z geologické mapy Brna a okolí 1 : 50 000 (Miller, Novák 2000)
(legenda tematického obsahu doložena v přílohové části)

Z kvartérních sedimentů převažují v širším okolí zájmového území spraše a sprašové hlíny (würm),
ve vrcholových a svahových partiích pak deluviální a deluviofluviální sedimenty, které do podloží
přecházejí v převážně písčité eluvium hornin brněnského masívu. S ohledem na četné terénní
úpravy souvisejících s odtěžbou materiálu, zavážkou depresí a násypy v podloží obytných,
průmyslových a komunikačních staveb, je v oblasti častý výskyt nesourodých sedimentů
antropogenního původu o mocnosti až několik metrů v místech navážek, případně výskyt absence
původních vrstev kvartéru v místech zářezů.
Nerostné suroviny
Záměr se nachází mimo území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem.
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
Zájmové území se nachází na okraji fytogeografické oblasti panonského termofytika, podoblasti
16. Znojemsko-brněnská pahorkatina; podle biogeografického členění ČR spadá do Brněnského
bioregionu (1.24). Bioregion zabírá geomorfologické celky Bobravskou vrchovinu, střední část
Boskovické brázdy, západní okraj Drahanské vrchoviny a východní okraj Křižanovské vrchoviny.
Bioregion má protáhlý tvar ve směru S-J a plochu 812 km2.
Přestože bioregion je přechodným územím se současně se uplatňujícími panonskými i
hercynskými vlivy (ojediněle i s přesahem některých karpatských prvků), vlastní lokalita
představuje výspu teplomilné bioty převážně panonského charakteru.
Zájmové území se nachází ve 2. bukodubovém vegetačním stupni, který se vyznačuje dlouhou
vegetační dobou, vysokou průměrnou roční teplotou (nad 8 °C) a nízkým průměrným ročním
úhrnem srážek (pod 550 mm). Geobiocenóza zájmového území je dnes výrazně ovlivněna
urbanizací celého prostoru. Bez zásahu člověka by se na území vyskytovaly listnaté lesy s
převahou dubu zimního s charakteristickým podrostem teplomilných keřů (dřín, ptačí zob obecný,
kalina tušalaj, svída krvavá, aj.). V nivních polohách tvořily původní vegetaci luhy a olšiny, na
svazích vystřídané dubo-habrovými háji.
Flóra a fauna
Podle dostupných informací není v řešeném území ani v jeho bezprostředním okolí registrován ani
zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 48 a následujících
zákona č. 114/1992 Sb.
Fauna i flóra v zájmovém území je vázána převážně na plochy krajinné zeleně a ostatní plochy s
přirozenou vegetací. V okolí lze předpokládat výskyt drobných zástupců fauny (hmyz, drobní savci)
charakteristických pro městská stanoviště.
Vzhledem k tomu, že vlastní řešené území se nachází na antropogenních zpevněných plochách
s umělou ojedinělou výsadbou vegetace bez významnějších či souvislých ploch zeleně či výskytu
živočichů a nedotýká se žádné přírodní lokality, nebyl prováděn průzkum fauny a flóry.
Všechny prvky ochrany přírody se nacházejí zcela mimo dosah jakýchkoliv vlivů záměru.
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. Nejbližším územím je plocha krajinné zeleně severně od ulice
Žarošické (Borky) a západně od řešeného území (Akátky).
Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP).
Na zájmové území nezasahuje žádný významný krajinný prvek vymezený ze zákona. Nejbližším
VKP je lesní porost s místním názvem Borky situovaný severně od ulice Žarošická. V blízkém ani
širším okolí záměru není vymezen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Na území Jihomoravského kraje je vymezeno 8 ptačích oblastí, které jsou součástí soustavy
Natura 2000. Žádná z nich nezasahuje na území města Brna a tedy ani na zájmové území
posuzovaného záměru.
V zájmovém území záměru není vymezena žádné evropsky významná lokalita. Nejbližšími EVL
jsou cca 1,5 km sv. situovaný Moravský kras (CZ0624130), cca 2 km j. Bílá hora (CZ0622220) a
2,5 km jv. Stránská skála (CZ0624020). Umístění záměru vůči nejbližším EVL je patrné
z následujícího obrázku.
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Obrázek č. 9: Situování záměru vůči EVL

Krajina, krajinný ráz
Území, které bude dotčeno realizací hodnocené stavby, se nachází na urbanizované ploše mezi
dopravním koridorem a sídlištěm s obytnou zástavbou. Vlastní staveniště v současné době tvoří
zpevněná plocha venkovního parkoviště.
Krajinný ráz území byl významně ovlivněn urbanizací (komunikační stavby, obytná zástavba, různé
komerční aktivity). Na plochách hůře přístupných a obtížně využitelných (příkré svahy blízkých
vrchů) se zachovala přirozená vegetace v okrajových částech s rekreační zástavbou, dále pak s
převahou lesních porostů.
Krajina zájmového území se vyznačuje silným antropogenní narušením. Hodnotnější prvky (např.
lesní porosty, přirozené vodní toky) jsou zastoupeny omezeně.
V zájmovém území nejsou žádné významnější rekreační lokality ani jím neprocházejí přístupové
rekreační trasy. Po silničních komunikacích nižší kategorie mimo vlastní zájmové území záměru je
vedena cyklistická doprava.
Charakter území je dokumentován ortofotomapou zájmového území (viz příloha č. 1.5.).
Obrázek č. 10: Ortofotomapa zájmového území
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C.2.5. Osídlení, kulturní památky, tradice, doprava
Plocha popisovaného záměru se nachází mezi komunikací Žarošická a zástavbou sídliště
Vinohrady. Jižně od stávajícího parkoviště jsou situovány obytné objekty. Východně a severně jsou
pouze plochy pro dopravu. Západně se nachází plochy zahrádek v lokalitě Akátky.
Bydlení se vyskytuje v bezprostřední blízkosti v objektech v ulici Vlčnovská (cca 50 m).
Vlastní staveniště ani jeho bezprostřední okolí není rekreačně využíváno. Západně se nachází
lokalita Akátky s rekreačním využíváním, která slouží ke krátkodobé rekreaci.
Městská část Brno-Vinohrady vnikla po komunálních volbách v roce 1990. Rozlohou patří mezi
nejmenší, ale k nejlidnatějším z 29 brněnských městských částí (1.1.2006 - 14 566 obyvatel).
Městská část je v převážné míře tvořena urbanistickým celkem přibližně 150 panelových domů.
Zaujímá výhodnou polohu nástupiště k turistickým trasám v jižním cípu Moravského krasu a
vyznačuje se perspektivou rozvoje jak z hlediska bydlení, tak z hlediska komerčních aktivit.
Na řešeném území se nevyskytují žádné kulturní a historické památky.
Archeologické nálezy nejsou na dotčených plochách registrovány.
Dopravní infrastruktura
Záměr se nachází ve městě Brně, na okraji sídliště Vinohrady, mezi ulicemi Žarošická a
Vlčnovská. Prostorově navazuje na řadu parkovacích objektů podél ulice Žarošické. Komunikačně
je záměr napojen na ulici Vlčnovskou a dále prostřednictvím úrovňové křižovatky řízené světelným
signalizačním zařízením na ulici Žarošickou. Umístění záměru a komunikační napojení je zřejmé z
následujícího obrázku.
Obrázek č. 11.: Umístění záměru, komunikační napojení

Ulice Vlčnovská je oblužnou městskou komunikací funkční třídy C2, v předmětném úseku je
využívána zejména k příjezdu k objektům garáží podél ulice Žarošické. Intenzita dopravy zde není
sčítána, lze odhadnout, že nepřekročí cca 1000 vozidel za 24 hodin.

Strana: 26

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Hromadné garáže a garážová stání, Brno, ul. Žarošická

A.M. - Ekologické inženýrství

Ulice Žarošická je sběrnou městskou komunikací funkční třídy B1, ve čtyřpruhovém příčném
uspořádání, tvoří hlavní dopravní osu území. Intenzita dopravy dle sčítání Brněnských komunikací
(rok 2003) je 18 000 vozidel za 24 hodin, z toho 10% těžkých.
Stav komunikační sítě je pro provoz záměru vyhovující.
Hluková situace
Záměr se nachází v městském prostoru navazujícím na hlavní městskou komunikaci - ulici
Žarošická. Ta tvoří dominantní zdroj hluku v území. Dále se v území nachází řada méně
významných komunikací resp. parkovišť. Významné technologické zdroje hluku se v území
nenacházejí.
Nejbližší resp. nejvíce dotčenou hlukově chráněnou zástavbu tvoří zástavba ulice Vlčnovské
(dvanáctipodlažní panelové domy). Zástavba je vzdálena od ulice Žarošické cca 60 metrů, je
přitom částečně chráněna zárubní zdí výšky cca 4 metry nad ulicí Žarošickou. Lze proto očekávat,
že požadované hygienické limity jsou zde prakticky splněny.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku z dopravního hluku v okolí hlavních
pozemních komunikací v denní době je pro obytnou zástavbu uvažována hodnotami LAeq,T = 60 dB
pro denní dobu, LAeq,T = 50 dB pro noční dobu.
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 Brna. Funkční využití dotčených ploch je
specifikováno jako plochy pro dopravu (DG). Funkce těchto ploch je definována takto:

FUNKCE: PLOCHY PRO DOPRAVU
- jsou určeny zejména pro umístění zařízení systémů dopravní obsluhy města.
Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy:
DG

- HROMADNÉ ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ GARÁŽE

Současně s ustanoveními platnými pro přípustnost staveb a zařízení ve stavebních plochách
platí závazně následující ustanovení pro řešení dopravy v klidu:
Přípustná jsou:
- parkovací stání, odstavná stání a garáže ve všech stavebních územích, pokud
není navazující územně plánovací dokumentací stanoveno jinak, pouze pro
potřebu vyvolanou přípustným (nebo podmíněně přípustným) využitím
předmětného území.
Nepřípustná jsou:
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy
a pro přívěsy těchto nákladních vozidel v plochách bydlení a smíšených
plochách jádrových.
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Plocha je charakterizovaná jako stavební, funkce jako stabilizovaná. Umístění stavby je patrné
z následujícího obrázku.
Obrázek č. 12: Územní plán města Brna – výřez z mapové části
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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 objektu 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 objektivně zjistitelné 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 rovněž 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 garáží lze považovat za zanedbatelné, v širším měřítku
je pak zcela nevýznamné. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků nebude
podstatně zvýšeno ani sníženo.

§

Záměr je situován na území ovlivněné antropogenní činností (parkoviště) vyhrazené pro
daný typ využití (plochy pro dopravu). 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 Akátky
západně od objektu).
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D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima
Posuzovaný záměr předpokládá zrušení stávajícího veřejného parkoviště a jeho nahrazení
objektem garáží o třech podlažích a vyšší kapacitě. Toto zvýšení parkovací kapacity areálu a
pravděpodobně zvýšené dopravní intenzity vyvolá jistý nárůst emise škodlivin produkovaných
spalovacími motory vozidel.
Pro vyhodnocení vlivů dopadů nárůstu emise znečišťujících látek byl v rámci tohoto oznámení
zpracován orientační výpočet vyvolaného příspěvku imisní zátěže.
Výpočet byl proveden dle metodiky SYMOS 97 a hodnotí nárůst imisní zátěže NO2 v okolí stavby.
Z hlediska předběžné opatrnosti byla veškerá doprava vázaná na provoz garáží uvažována jako
nový zdroj znečišťování ovzduší. Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky znázorněny na
následujících obrázcích.
Obrázek č. 13: 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
východně od objektu garáží a bude dosahovat hodnot do 0,15 µg.m-3, tedy cca 0,4% 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 v prostoru jihozápadně od garáží. Vypočtené
koncentrace dosahují hodnot do 2 µg.m-3, tedy do 1% imisního limitu (LVh=200 µg.m-3). V ostatních
částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže ještě nižší.
V blízkosti stavby se nacházejí výškové obytné domy. Pro podrobnější posouzení byl proveden
výpočet rovněž v prostoru oken v nejvyšších patrech nejbližších obytných domů. Vypočtené
hodnoty maximálních příspěvků imisních koncentrací uvádí následující tabulka.
Ref. místo

-3

-3

roční průměr (µg.m )

hodinové maximum (µg.m )

Vlčnovská 16

0,061

1,7

Vlčnovská 14

0,037

1,4

Vlčnovská 8

0,018

0,9

40

200

imisní limit

Jak je z výše uvedených výsledků výpočtu zřejmé, imisní příspěvek hodnoceného záměru je
relativně nízký. Proto, s ohledem na výše vypočtené koncentrace a stávající kvalitu ovzduší,
nepředpokládáme negativní dopady na nejbližší obytné objekty ani významné ovlivnění kvality
ovzduší v blízkých okolí stavby.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a nevýznamné. Provoz garáží
nebude příčinou překračování imisních limitů.
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Významnější ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem provozu garáží není
předpokládáno.
D.1.3. Vlivy na vodu
Vlivy na povrchové vody
Záměr je umístěn v místě stávajícího parkoviště se zpevněným povrchem. Důsledkem realizace
záměru dojde k navýšení zastavěné plochy a mírnému zvýšení přímého odtoku srážkových vod do
dešťové kanalizace na úkor odparu a vsaku. Na základě hydrotechnických výpočtů (viz část B
oznámení) lze toto navýšení odhadnout v objemu 340 m3 v průměrném klimatickém roce, tomu
odpovídá průměrný odtok z území ve výši 0,11 l.s-1. Jedná se o málo významné množství bez
dopadů na povrchové toky.
Projekt řeší ochranu kanalizační sítě pro případ nárazových srážek, voda ze střechy hlavního
objektu bude odvedena přes retenční nádrž s omezením maximálního odtoku z nádrže na 5,5 l.s-1.
Záměr je bez produkce splaškových nebo technologických vod.
Záměr je bez výstupu do povrchových vod a bez vlivu na trasy vodních toků, vodnost toků, průběh
rozvodnic nebo jiné hydrologické charakteristiky.
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
Lokalita záměru se nachází v oblasti s nepříznivými podmínkami pro oběh a akumulaci podzemní
vody. Záměr se nachází ve svahových partiích v blízkosti vrcholu místní elevace. Rozloha
infiltrační oblasti hydrogeologického povodí záměru je nízká. Z těchto důvodů není předpokládána
existence stálého mělkého zvodnění v podloží stavby, není vyloučen občasný výskyt mělkého
zvodnění nebo výskyt podzemní vody v hlubších polohách masívu.
Záměr je bez přímých výstupů škodlivin do podloží, kvalita podzemních nebo podpovrchových vod
nebude provozem dotčena.
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). Riziko
významného úniku nebezpečných látek je nízké a je obecně spojeno se silniční dopravou a na
území akceptováno.
Vlivy na vodní zdroje
Stavba se nachází mimo pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. Ovlivnění existujících vodních
zdrojů je tedy vyloučeno.

Strana: 32

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Hromadné garáže a garážová stání, Brno, ul. Žarošická

A.M. - Ekologické inženýrství

D.1.4. Vlivy na půdu, geologické poměry a přírodní zdroje
Vliv na půdu
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k
plnění funkcí lesa (PUPFL). Záměr je umístěn na stavebním pozemku, který byl v rámci předchozí
výstavby odňat ze ZPF. Vliv na půdu lze hodnotit jako nulové.
Vlivy na znečištění půdy v zájmovém území záměru lze hodnotit jako nulové.
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Stavba předpokládá terénní úpravy v malém rozsahu a nízký objem výkopových prací.
S výstavbou ani provozem záměru nebudou spojeny významné vlivy na skladbu horninového
prostředí, vrstevní sled nebo charakter.
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, jde však o riziko obecně spojené se silniční dopravou a dopravou
v klidu, která je na lokalitě již přítomna ve stávající době.
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
Lokalizace záměru není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany zdrojů nerostných surovin. Realizace
záměru je bez významných nároků na těžbu nerostných surovin pro potřebu výstavby. Zdroje
nerostných surovin nebudou dotčeny.
D.1.5. Vlivy na živé složky přírody
Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality, ani do osamocených vegetačních prvků. Vlivy
na flóru a faunu lze považovat za prakticky nulové. Kácení dřevin není vyžadováno.Vyjímkou bude
odstranění stávající výsadby několika stromů podél komunikace v ulici Vlčnovské a odstranění
několika keřů na ploše parkoviště. Jde o mladé výsadby v počtu několik kusů a tyto dřeviny
nedosahují parametry pro povolení ve smyslu zákona č. 144/2001 Sb. Současně je možné
vzhledem k jejich rozměrů uvažovat o možnosti přemístění v rámci celého areálu OC na volné
zatravněné plochy.
Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality.
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
Záměr je umístěn na zpevněné ploše, která je v současné době využívána jako venkovní veřejné
parkoviště.
Dopad realizace záměru na krajinu lze označit jako zanedbatelný. Nový objekt garáží nebude
výškově přesahovat stávající objekty. Areál není umístěn v exponované lokalitě z hlediska
krajinného rázu.
V příloze č. 1.8. je uvedena fotodokumentace současného stavu území. Vliv na krajinný ráz lze
hodnotit jako málo významný a lokální.
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D.1.7. Vlivy na hlukovou situaci, vlivy v důsledku záření
Vliv na hlukovou situaci
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Vlastní obslužná doprava záměru není
zdrojem významného dopravního hluku. Příjezd resp. odjezd jednotlivých vozidel bude ojedinělou
akustickou událostí, bez významného vlivu na celodenní ekvivalentní hladinu hluku v území.
Naopak - záměr bude svojí hmotou tvořit bariéru proti hluku šířenému z ulice Žarošické. To ve
svém důsledku povede pravděpodobně ke snížení hlukových hladin při zástavbě ulice Vlčnovské.
Součástí záměru nebudou žádná technologická zařízení, která by mohla vést k přeslimitním
hlukovým vlivům v okolní zástavbě.
Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a
příjezdových komunikací celkově málo významným způsobem, 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.
D.1.8. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vlivy na dopravní infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména související intenzitou dopravy, tedy počtem
přijíždějících a odjíždějících vozidel. Celková intenzita obslužné dopravy záměru činí do 440
vozidel za den (220 přijíždějících a stejný počet odjíždějících) Tyto hodnoty nepředstavují
mimořádné zatížení komunikační sítě. Vozidla, která budou záměr využívat, se přitom v území
(užším nebo širším) vyskytují již za stávajícího stavu, záměr pouze řeší možnost jejich parkování.
Komunikace dotčeného území jsou schopny očekávané intenzity dopravy bezproblémově přenést.
Záměr neomezí stávající pěší trasy v území.
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 nevýznamné, 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 stavební aktivity poměrně nízká, není však zcela vyloučena. Je proto
třeba nutné zajistit archeologický dozor, případně záchranný archeologický výzkum.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen rozsahem stavby a nazazující
automobilovou dopravou.
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.

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 ramp i
z komunikací a omezit tak případnou emisi prachu;
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 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 (hromadné garáže) 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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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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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 mapové a grafické přílohy (příloha č. 1):
1. Umístění záměru – situace širších vztahů 1:50 000
2. Umístění záměru – zájmové území záměru 1:25 000
3. Umístění záměru – okolí záměru 1:10 000
4. Zastavovací situace
5. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
6. Hydrologická situace
7. Geologická situace
8. Fotodokumentace

F.2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou uváděny.
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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 objektu hromadných garáží a garážových stání v Brně –
Vinohradech při ulici Žarošická.
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:
Hromadné garáže a garážová stání

150 parkovacích stání

Záměr je situován na území města Brna, které náleží k Jihomoravskému kraji.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Jihomoravský

obec:

Brno, městská část Brno-Vinohrady

katastrální území:

Maloměřice

Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je výstavba a provozování objektu hromadných
garáží a garážových stání při ulici Žarošické v Brně.
Záměr na výstavbu hromadných garáží je situován na ploše stávajícího venkovního parkoviště
mezi ulice Žarošická a Vlčnovská, na severním okraji městské části Brno – Vinohrady.
Vlastní řešené území je omezeno na stávající plochu veřejného parkoviště; na jihu komunikací
v ulici Vlčnovská, na severu komunikací Žarošická. Plocha určená pro umístění záměru je
současné době zpevněná a je využívána jako venkovní veřejné parkoviště.
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Obrázek č. 1: Situace širších vztahů (1:50 000)

Platný územní plán města Brna specifikuje pro dané území funkční využití – doprava (DG).
Navrženým záměrem nedochází k žádným funkčním změnám ve využití vlastního dotčeného
území ani v jeho okolí.
Stavba objektu hromadných garáží a garážových stání je navržena z důvodu současného deficitu
krytých parkovacích míst v dané oblasti. Realizací záměru bude pokryta stávající poptávka po
krytých parkovacích stáních a taktéž bude pokryta potřeba veřejných venkovních odstavných stání
pro osobní automobily v dané oblasti.
Stavba je umístěna při ulici Žarošické, mezi sousedním stávajícím objektem garáží a lávkou pro
nadchod nad ulicí Žarošickou. Záměr je situován do prostoru mezi frekventovanou komunikací (ul.
Žarošická) a výškovými obytnými objekty (ul. Vlčnovská).
Umístění záměru je vázáno na řešené území a nebylo řešeno v jiných lokalizačních ani
technických variantách.
Stručný popis stavby
Navržený záměr řeší dočasnou stavbu (na dobu určitou - 50 let) hromadných garáží a garážových
stání v Brně – Vinohradech, při ulici Žarošické.
Stavba bude třípodlažní, nepodsklepená, s prvním a druhým nadzemním podlažím částečně
zapuštěným do terénu.
Celý objekt bude sloužit pro garážování vozidel a bude bez obsluhy.
Vjezd do objektu je řešen samostatně pro každé podlaží:
→ do 1. NP je vjezd navržen ze severní strany, z ulice Žarošické
→ do 2. NP je vjezd navržen z východní strany, ze spojovací komunikace mezi ulicí
Žarošickou a Vlčnovskou
→ do 3. NP je vjezd navržen ze západní strany, z ulice Vlčnovské.
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Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku.
Obrázek č. 2: Situace zájmové lokality a posuzovaného záměru

Základní kapacitní údaje
Zastavěná plocha objektu

1.508 m2

Obestavěný prostor

13.000 m3

Plocha prostorů 1.NP

1.354 m2

62 parkovacích míst

Plocha prostorů 2.NP

1.038 m

2

44 parkovacích míst

Plocha prostorů 3.NP

1.070 m2

44 parkovacích míst

CELKEM

150 parkovacích míst

Údaje o provozu
Parkovací stání uvnitř objektu budou pronajímána vlastníkem objektu jednotlivým nájemcům k
užívání. Vjezd do objektu bude tedy omezen na oprávněné osoby.
Volné parkovací plochy ve 3. NP pro 21 vozidel budou sloužit potřebám Městské části BrnoVinohrady, dle uzavřené smlouvy o pronájmu.
Dále bude před objektem na venkovní veřejné zpevněné ploše umístěno 23 parkovacích míst pro
potřeby obyvatel MČ Brno-Vinohrady.
Objekt bude plně automatizován, včetně zabezpečení a ochrany. V objektu nebude stálá obsluha.
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Zastavovací situace areálu je patrná z následujícího obrázku č. 3, podrobněji v příloze č. 1.4.
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.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a nevýznamné. Provoz objektu
garáží nebude příčinou překračování imisních limitů. Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů
vlivem existence a provozu záměru není předpokládáno.
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Záměr je bez vlivů na povrchové vody; nedojde k žádným změnám vůči stávajícímu stavu. Vlivy na
kvalitu povrchových vod lze rovněž hodnotit jako nulové. Navýšení odtoku srážkových vod z území
je málo významné a bez dopadu na povrchové toky.
Jiné druhy odpadních vod (splaškové, technologické) nebudou za provozu garáží produkovány.
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 nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu. Vlivy na půdu lze hodnotit jako nulové.
Negativní vlivy na kvalitu půdy nejsou očekávány.
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.
Vlivy hluku jsou hodnoceny jako lokální a málo významné. V obytné zástavbě nedojde v území
k postižitelnému nárůstu hlukové zátěže a vlivy hluku lze hodnotit jako prakticky nulové.
Vlivy v důsledku záření nejsou očekávány.
Navýšení intenzity dopravy na příjezdových komunikacích je hodnoceno jako zanedbatelné, bez
významného navýšení vůči současnému stavu.
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 velmi 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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H.
PŘÍLOHA
Mapové, grafické a další přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska souladu záměru s územně plánovací
dokumentací:
Úřad městské části Brno-Vinohrady, odbor finanční a výstavby, č.j.: 22/12/05/Ku ze dne
22.12.2005:

Vyjádření je uvedeno v příloze č. 2 oznámení.
Datum zpracování oznámení:

22.2.2006
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení:

Ing. Alexandr Mertl
oprávněná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby,
činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků
hodnotící vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí
osvědčení odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR dne 7.6.1994 pod č.j. 961/196/OPV/93

Trstěnice 106
569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz

Podpis zpracovatele oznámení:

……………………………………
Spolupráce:

Ing. Petr MYNÁŘ
doprava, hluk

autorizovaná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí

Mgr. Tomáš CHUDÁREK
voda, geofaktory

autorizovaná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí

Ing. Pavel CETL
ovzduší

autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií dle zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
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Příloha č. 1: Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
1. Umístění záměru – situace širších vztahů 1:50 000
2. Umístění záměru – zájmové území záměru 1:25 000
3. Umístění záměru – okolí záměru 1:10 000
4. Zastavovací situace
5. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
6. Hydrologická situace
7. Geologická situace
8. Fotodokumentace

Příloha č. 2: Doklady
2.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k souladu záměru s územně plánovací
dokumentací
2.2. Autorizace zpracovatele oznámení

