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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
CTPark BRNO - BPZ ČERNOV ICKÁ TE RASA, ZÓNA C
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 S b. Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o zám ěru, jeho možných vlivech na
životní prostředí a rizicích vy plý vajícíc h z jeho provozu.
Předmětem záměru je výstavba zóny C v areálu Brněnské průmyslové zóny Černovická terasa, určené pro
komerční využití (výrobní a skladové haly, administrativní zázemí, parkoviště).
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona a slouží jako základní podklad pro provedení
zjišťovacího řízení podle § 7 uvedeného zákona.
Záměr je dle přílohy č. 1 zákona zařazen následovně:
k ategorie II, bod 4.3, sloupec B:
2

Strojírensk á nebo elek trotechnick á výroba s výrobní plochou nad 10 000 m .
popř.:
k ategorie II, bod 10.6, sloupec B:
2

Sk ladové nebo obchodní k omplexy včetně nák upních středisek o celk ové vým ěře nad 3000 m
zastavěné plochy, park oviště nebo garáže s k apacitou nad 100 park ovac ích stání v součtu pro celou
stavbu.
Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pok ud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Oznámení přináší pouze nezbytné údaje pro provedení zjišťovacího řízení, jehož cílem je upřesnění
informac í, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Zprac ování oznámení proběhlo v březnu 2005. Oznámení zpracovala firma INVES Tprojekt NNC, s.r.o. na
základě objednávky firmy CTP Invest, s.r.o. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovat elem, dílčí doplňujíc í informace vyžádané zpracovatelem oznámení během vlastního
zpracování a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
CTP Invest, s. r.o.

2. IČ
25179373

3. Sídlo
Cent ral Trade Park D1
396 01 Humpolec

4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Petra Boušková
CTP Invest, s r.o.
CTPark Brno - Brněnská průmyslová zóna Černovická terasa
Tuřanka 100
627 00 Brno-Slatina
tel.: 602 322 222
e-mail: petra.bouskova@ctpinvest.cz
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název záměru
CTPark Brno - Brněnská průmyslová zóna Černovická terasa - zóna C

2. Kapacita (rozsah) záměru
Základní kapacitní údaje, ve vztahu k příloze č. 1 zákona 100/2001 Sb., jsou následujíc í:
celková vým ěra pozemk u:

hala C1.1.

2

cca 58 892 m , z toho:
2

zastavěná plocha:
plocha komunikací a parkovišť:
zeleň:
celková vým ěra pozemk u:

hala C2.1.

cca 24 478 m
2
cca 13 676 m
2
cca 20 738 m
2

cca 11 756 m , z toho:
2

zastavěná plocha:
plocha komunikací a parkovišť:
zeleň:
počet parkovacích míst:

cca 4 378 m
2
cca 4 338 m
2
cca 3 040 m
cca 185

Kapacita výroby neovlivňuje zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 S b., o posuzování vlivů
na životní prostředí.

3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:

Jihomoravský
Brno-město

obec:
katastrální území:

Brno-Slatina
Slatina

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Slatina jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazý vány
tzv. dotčeným územím.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího schématu:
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Obr.: Schéma umístění záměru (bez měřítka)

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je novostavba objektů v zóně C v prostoru Brněnské průmyslové zóny Černovická
terasa.
V území je provozována resp. připravována řada objektů průmyslové zóny (výroba, skladování,
administrativa apod.). Oznamovaný záměr představuje naplnění funkčního využití území,
předpokládaného územním plánem. Zám ěr se nac hází resp. je umisťován do volných ploch, bez
souvislého vegetačního porostu a připravených pro výstavbu.
Záměr nevyž aduje realizaci dalších aktivit, které by mohly vést ke kumulaci vlivů. Využívá lokálně
dostupných sít í technické infrastruktury i existujícího dopravního napojení.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Řešené území se nachází v rovinatém území na jihovýchodním okraji města Brna, mimo dosah městského
centra a bytové zástavby. Roz vojové území lokality „Pod Tuřankou“ je z hlediska celoměstských staveb
významnou ploch města Brna s příznivými podmínkami pro urbanizaci území pro průmyslový park. S vou
polohou, vedením inženýrských sítí, řešením dopravní obsluhy, bude pevně spjato s roz vojem a
fungováním sousedíc ích městských částí (Slatina, Tuřany, Černovic e) a naopak ekonomický potenciál
nové roz vojové lokality umožní postupnou realizaci různých druhů veřejné vybavenosti i nadmístního
významu.
Kromě posuzované nebyla žádná jiná varianta z važována.
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6. Popis technického a technologického řešení záměru
Zóna C t voří areálový komplex s vlastní areálovou infrastrukturou. Záměr je projektován jako 2 halové
objekty - hala C1.1. a hala C.2. 1., jejichž součástí jsou administrativní vestavby a přístavby. Podlaha hal
bude bezbariérově napojena na plochu parkoviště. V administrativních objektech jsou umístěny provozní
kanceláře a sociální zařízení pro vý robní prac ovníky.
Hala C1.1.
Hala C1.1. bude rozčleněna na 6 samostatných vý robních provozů:
Hala I.

zastavěná plocha

plocha cca 5184m

2

V hale bude umístěn strojírenský provoz vý roby přesných dílů a montáže strojírenských podskupin.
Finální úpravy hotových dílů budou prováděny v lakovně pracující s lakováním základními syntetickými
barvami a vrchním převážně vodou ředitelným emailem. Charakter hlavní technologií bude strojní
obrábění a ruční a poloautomatická montáž. Pro lakovací box bude vybudováno samostatné odsávání
3
o kapacitě cca 15 000m /hod. Výrobní provoz bude prac ovat v dvojsměnném režimu.
Lakovna:

spotřeba barev:
základní syntetický nátěr:
vodou ředitelný email:
čištění lakovacího boxu:

Strojové zařízení:

cca 4300 kg/rok, z toho:
cca 1800kg/rok
cca 2500kg/rok
cca 475kg/rok
brusky a obráběcí stroje
odsávání, filtrace a výfuk do haly

svařovací pracoviště MIG/MA G 3
odsávání 3000m /hod,
filtrace a výfuk nad střechu haly.
Pracovníci:

Hala II.

vý robní
administrativa

zastavěná plocha

84
25
plocha cca 5184m

2

V hale bude vy budován elektrotechnický montážní vý robní provoz. Z nakupovaných dílů budou
kompletovány elektronické sestavy pro komunikační infrastrukturu. Technologie bude mít charakter
ruční montáž e na montážních pracovních stolech - část specifických operac í bude prováděno na
specializovaných strojních pracovištích. Výrobní provoz bude pracovat v dvojsměnném režimu.
Čištění hotových výrobků (izopropylalkohol)

cca 350kg/rok

Strojové zařízení:

pájec í pracoviště
odsávání, filtrace a výfuk do haly

Pracovníci:
Hala III.

vý robní
administrativa

zastavěná plocha

84
20
plocha cca 5184m

2

V hale III bude umístěn kompletační provoz mechanických sestav pro automobilový průmysl.
Z nakupovaných dílů a v menším rozsahu z vyráběných dílů budou na specializovaných pracovištích
montovány menší mechanické sestavy dodávané na montážní linku automobilky. Technologie bude mít
charakter drobné strojírenské výroby - montáž ní činnosti budou prováděny na speciálních montážních
jednoúčelových strojích - z části na ručních pracovištích. Výrobní provoz bude pracovat v dvojsměnném
režimu. Pro finální povrchové úpravy bude nas azena lakovna s nanášením prášku. Vytvrzování
povrchu bude prováděno v sušíc ím tunelu - vytápění zemním plynem 350kW.
Lakovna:

spotřeba barev:

nespecifikováno
odsávání, filtrace a výfuk do haly

Strojové zařízení:

brusky a obráběcí stroje
odsávání, filtrace a výfuk do haly

Pracovníci:
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Hala IV.

zastavěná plocha

plocha cca 2592m

2

V hale IV bude vybudován výrobní a kompletační provoz pro výrobu drobných dílů z plastických hmot
na vstřikovac ích lisech a montáž komponentů (z plastických hmot PP, HDPE, PE,…) do pods estav určených pro dopravní techniku. Mont áž bude prováděna na pracovních stolech pomocí ručního
elektrického a pneumatického nářadí. Výrobní provoz bude pracovat v dvojsměnném režimu.
Strojové zařízení:

brusky na plasty
odsávání, filtrace a výfuk do haly

Pracovníci:

Hala V.

vý robní
administrativa

zastavěná plocha

45
15

plocha cca 2592m

2

V hale V bude lokalizován provoz na výrobu, kompletaci a opravy poč ítačových a numerických řídících
systémů pro systémy větrání, topení a klimatizace. Mont áž bude prováděna z nakupovaných dílů na
ručních pracovišt ích. Elektronické desky budou pájeny na pájecí lince s bezolovnatými pájkami. Výrobní
provoz bude pracovat v jednosměnném režimu.
Čištění hotových výrobků (izopropylalkohol)

cca 300kg/rok

Strojové zařízení:

pájec í pracoviště a pájec í linka
odsávání, filtrace a výfuk do haly

Pracovníci:

Hala VI.

vý robní
administrativa

zastavěná plocha

40
15

plocha cca 3456m

2

V hale VI bude umístěn provoz na výrobu a kompletaci speciálních laboratorních a lékařských přístrojů.
Převážná většina díl ů bude nak upována, v hale budou vy ráběny díly a sestavy skříní, montážních rámů
a krytů. Pro finální čištění (pomoc í ultraz vuku) a předúpravy dílů před mont áží bude nasazena speciální
linka prac ujíc í s oplachy pomocí vodných roztoků (DEMI vody). Voda po čištění bude neut ralizována na
kompaktní stanici ČOV - znečištění vypouštěné vody do splaškové kanalizace bude vy hovovat
kanalizačnímu řádu. Výrobní provoz bude pracovat v jednosměnném režimu.
Lakovna (nát ěry skříní a krytů)

cca 2500kg/rok
vodou ředitelné barvy

3

samostatné odsávání - cca12000m /hod
Strojové zařízení:

brusky a obráběcí stroje
odsávání, filtrace a výfuk do haly

svařovací pracoviště TIG, MIG/MAG
3
odsávání 4000m /hod
filtrace a výfuk nad střechu haly.
Pracovníci:

vý robní
administrativa

40
25

Hala C2.1.
Stavební objekt je řešen jako stavební monoblok o rozměrech 84x48m s technologickými přístavky pro
sklady 20x6m a přístavk em lakovny a čistícího boxu o rozměrech 10x12m na jihozápadní straně objektu.
V severovýchodním rohu objektu bude vybudován sociální, administrativní a provozní dvoupatrový
přístavek o půdorysných rozměrech 48x6,25m.
V hale C2.1 je plánován opravárenský provoz a provoz předprodejních úprav použitých a nových strojů
v t uzemsku i v zahranič í nakupovaných výrobních strojů. V řešeném provozu bude instalovaná technologie
zaměřena na oblast renovací a úprav obráběc ích strojů v kompletním spektru (od vrtaček, soustruhů,
karuselů až po velké horizontky a frézovací a vy vrtávac í stroje).
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Dle OKE Č bude instalovaný provoz C2.1 zařazen do následujících kategorií:
•
•
•
•
•

28.52
29.4
29.42
29.43
31.20

Všeobecné strojírenské činnosti
Výroba a opravy obráběc ích a t vářec ích strojů
Výroba a opravy ostatních kovoobráběc ích strojů
Výroba a opravy ostatních obráběc ích strojů j. n.
Výroba elektrických roz vodných, řídicích a spínac ích zařízení

Struktury provoz ních činností bude následujíc í:
•

opravy a repase použitých obráběcích stroj ů - vrtačky, soustruhy, frézky, vy vrtávačky, karusely,

•

úpravy nových strojů asijské provenience upravovaných podle evropské legislativy a vyhovujíc í
evropským standardům,

•

speciální stroje vybavované nejmodernějšími řídíc ími systémy a elektronikou montované,
resp. upgradeované z komponentů a sestav použitých nebo demont ovaných.

Výrobní činnost bude odvislá od poptávky zákazníků a podle situace na evropském trhu obráběcích strojů,
kdy podle požadavků zákazníků budou vyhledávány v zahraničí konkrétní nabízené stroje, přiváženy do
budovaného provoz u a upravovány podle jejich stavu na stav požadovaný zákazníky. U některých
zachovalých strojů bude realizováno pouhé očištění a zprovoznění, u více poškozených strojů pak bude
provedena výměna poškozených a vadných dílů a povrc hová úprava lakováním, u nejvíce poškozených
strojů pak budou také vyměňovány pohony, mechanické a pohonné jednotky, elektrovy bavení, řídící
systémy, technické roz vody - kabeláž, trubkové roz vody, pomocné agregáty, atp.
Koncepčně bude vý robní hala rozdělena na dvě části:
•

část bude urč ena pro předvádění strojů připravených k prodeji,

•

část pak bude určena pro demontáž strojů, jejich čištění, montáž nového elektrovybavení, nových
pohonů a agregátů, pro opravu klempířských prvků strojů, pro celkovou montáž strojů a jejich finálním
povrchovým úpravám.

Na předváděc í a zkušební prostor haly bude navazovat provozní, administrativní a sociální vestavek. Zde
budou situovány vš echny kancelářské a sociální plochy pro zaměstnance (šatny, umý várny, WC,
oddychová místnost, bufet-jídelna) a prostory pro obc hodníky a zákazníky. Zde budou také umístěno
technické zázemí.
Výrobní program a kapacita výroby
Tab.: Výrobní program v řešeném provozu
Název výrobku
1.
2.
3.
4.
5.

Upravované nové „malé“ obráběcí stroje
Upravované nové „velké“ obráběcí stroje
Repasované použité „malé“ obráběcí stroje
Repasované použité „střední“ obráběcí stroje
Repasované použité „velké“ obráběcí stroje

Počet strojů
ks/rok
252
18
250
280
44

370
600
370
300
600

Rozměry
cm
180
400
180
260
600

200
400
200
300
450

Hmotnost stroje
t/ks
5
23
5
14
28

Výrobní program bude velmi flexibilní - určovaný požadavky zákazníků, poptávkami potenciálních
odběratelů a vý hodnými nabídkami prodejů použitých strojů.
Koncepce řešení technologie výrobního procesu
Výrobní technologie bude zabezpeč ovat všechny technologické operace a činnosti potřebné pro montáž a
demontáž strojů, kompletaci a vý robu specifických částí a prvků strojů, které jsou potřebné pro prováděné
vý robní činnosti. Koncepčně bude hlavní technologie rozdělena na dvě základní linie:
•

úpravy nových zahraničních stroj ů na standardy EU

•

opravy a repase použitých strojů na současné technické standardy

U nových nakupovaných strojů převážně asijské provenience budou upravovány některé části
elektrovy bavení a agregátů tak, aby vyhovovaly evropským standardům. Zpravidla budou stroje docházet
v demont ovaném stavu v kontejnerech nebo dřevěných obalech a v řešeném provozu budou smontovány
do funkčního celku. Budou také naplněny základními provoz ními kapalinami (oleji) a budou zapojeny
elektročásti a elektrické prvky - zčásti budou vyměněny ŘS nebo upravena jazyková mutace
FileName: CTP_ zonaC_Č T(1).doc
Sav eDate: 27.03.06 19:34

Zak ázk a/Dok ument: C327-06/Z01
Vydání: 01
Strana: 11 z 39

CTPark BRNO - BPZ ČERNOVICKÁ TERASA, ZÓNA C
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

komunikačního interface jejich řídícího sytému. Při dopravě poškozené části budou místně přelakovány
a komplet ní stroje umístěny do předváděc í části haly, kde budou v chodu předváděny před koupí
potenciálním/skutečným zákazníkům.
Použité stroje budou do řešeného provoz u dopravovány zpravidla také v demontovaném stavu. Z těchto
strojů budou odstraněny nebo opraveny poškozené, nefunkční nebo zastaralé části. Neopravit elné prvky
budou vyměněny za nové. Stroje zašpiněné provozem nebo nevhodným skladováním budou očištěny
v čistíc ím box u tlakovou vodou, eventuálně s přípravky na vodné bázi (saponáty). Použité vodné čistící
roztoky budou po skončení provoz ní životnosti odstraňovány externími organizacemi jako nebezpečný
odpad. Silně znečištěné části strojů pak budou čištěny v čistícím boxu pomoc í organického
rozpouštědlového přípravk u na bázi benz ínu, uvolněné těkavé látky budou odsávány provozní
vz duchotechnikou čistícího boxu, event. zachytávány na filtrech s aktivním uhlím.
Jednotlivé prvky nebo části vyměňovaných komponent budou standardně nakupovány již hotové od
externích specializovaných dodavatelů, skladovány budou v regálovém, policovém skladu nebo na zemi.
Materiál ve skladech bude pod úplnou evidencí řídícího a evidenč ního počítačového systému. Velká část
opravárenských operací bude prováděna na ručních prac ovištích - na montážních stolech pomocí ručního
elektrického a pneumatického nářadí. Elektrovy bavení bude připravováno a komplet ováno na speciálním
pracovišti - převáž ná část podsestav a zařízení bude vy ráběna externě a v řešeném provozu bude pouze
kompletována a montována na opravované stroje.
Po kompletaci sestav nebo podsestav celého repasovaného stroje budou tyto opatřovány nátěrem
v lakovac í kabině - boxu, kde bude výrobek finálně povrchově upraven vč etně vysuš ení nátěru a vyt vrzení
barvy. Lakovací a čistící boxy budou vybaveny vz duchot echnikou zabezpečujíc í výměnu vz duchu
v pracovním prostoru a podle potřeby budou také opatřeny filtry z aktivního uhlí, které budou zachytávat
emitované těkavé látky z lakovac ích operací a čištění organickými rozpouštědly.
Po kompletním sestavení a zprovoznění stroj ů budou kompletní stroje p řemístěny do předváděcí části, kde
budou předváděny potenciálnímu zákazníkovi v chodu před vlastním odběrem zákazníkem.
Pracovní síly
Výrobní provoz bude organizován ve režimu jednosm ěnného provozu.
Tab: Počet pracovních m íst

výrobní a montážní pracovníci
skladnici a manipulační pracovníci
řízení výroby a výrobní administrativa
služby a administrativa
vrcholové vedení
celkem

1.směna
muži/ženy
35/2
1/1
8/2
10/6
4/0
58/11

2.směna
muži/ženy
-

3. směna
muži/ženy
-

celkem
muži/ženy
35/2
1/1
8/2
10/6
4/0
58/11

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

II.Q 2006

Předpokládaný termín ukončení výstavby,
uvedení do provozu:

III.Q 2006
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8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následujíc í územně samosprávné celky:
kraj:

Jihomoravský

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerot ínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
tel: +420 541 651 111 - ústředna

obec:

Brno-Slatina

Městská část Brno-Slatina
Budínská 2,
627 00 Brno
tel.: 545226018 - ústředna

9. Zařazení záměru
Zařaz ení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., je následující:
kategorie:

II

bod:
název:

4.3.
2
Strojírenská nebo elektrotec hnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m .

sloupec:

B

popř.:
kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nák upních středisek o celkové vým ěře
2
nad 3000 m zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovac ích stání v součtu pro celou stavbu.
B

Dle §4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona,
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
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II. ÚDAJE O VSTUPECH

1. Půda
Zábor půdy:

hala C1.1.

hala C2.1.

2

celková výměra pozemk u:

cca 58 892 m , z toho:

zastavěná plocha:
plocha komunikací a parkovišť:
zeleň:

cca 24 478 m
2
cca 13 676 m
2
cca 20 738 m

celková vým ěra pozemk u:

cca 11 756 m , z toho:

zastavěná plocha:
plocha komunikací a parkovišť:
zeleň:

cca 4 378 m
2
cca 4 338 m
2
cca 3 040 m

ZPF (orná půda):
PUPFL (lesní půda):

cca 70 648 m
2
0m

2

2

2

výstavba (dočasný zábor):

není vyžadován

pozemky:

2309/1
k.ú. Slatina

2

2. Voda
Pitná voda:

Voda pro potřeby provoz u bude spotřebovávána pouz e pro sociální potřeby
zaměstnanců. Předpokládá se cca až 600 zaměstnanců v obou halác h
(jednosměrný i obousměnný provoz, postupný nárůst s náběhem vý roby),
uvažovaná specifická potřeba vody 64 l/(zam. d) - provozní pracovníci a 40 l/(zam.d)
- administrativa.
Ve výrobním procesu se bude použ ívat voda pouze pro nahrazení ztrát odparem
v řez ných a brus ných kapalinách. V rámci výrobních procesů nebude voda
3
použ ívána v otevřeném okruhu. Odhadovaná spotřeba je max. 60 m /rok.
Pro finální čištění (pomocí ultraz vuku) a předúpravy dílů před montáž í bude
nasazena speciální linka pracující s oplachy pomocí vodných roztoků (DEMI vody).
Voda po čištění bude neutralizována na kompaktní stanici ČOV - znečištění
vy pouštěné vody do splaškové kanalizace bude vyhovovat kanalizačnímu řádu.
Spotřeba této technologické vody bude max. 1000l/hod.
Ve výrobní hale/úklidové místnosti je požadován přívod pitné vody pro mycí stroj na
podlahu. Maximální spotřeba pit né vody pro technologické účely - příprava vodných
3
mycích roztoků pro čištění - bude max. 2m /h (1x týdně).
V průběhu výstavby bude voda spotřebovávána pro potřeby stavebních dělníků pro
sociální potřeby (mytí, toalety, pití), jako součást stavebních surovin (záměsová
voda do betonu, malt, barev) a technologická (např. zkrápění betonu, mytí stavební
techniky a komunikací apod.) Odběry budou rozděleny dle místa (záměsová voda
do bet onu bude odebírána v místě přípravy v betonárně), voda pro přípravu
maltových směsí, cementových lepidel, interiérových a exteriérových barev a pitná
voda pro stavební dělníky může být odebírána z místního vodovodního řadu.
Spotřeba vody není specifikována, lze ji považovat za běžnou.
průměrná potřeba:
zaměstnanci:
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technologie - čištění:
technologie - oplachy:

Qtech = cca 60 m /rok
3
Qtech = cca 2 000 m /rok

průměrná roční potřeba:

Qr = cca 13 600 m /rok

výstavba:

spotřeba vody nespecifikována (běžná)

3

Vnitřní vodovodní roz vod, napojený uvnitř hal na koncový uzávěr venkovního
roz vodu vody bude zásobovat požární hydranty, osazené dle požadavk ů projektu
PO. Jsou požadována vnějš í odběrná místa - nadzemní popř. podzemní hydranty.
Jako vnitřní odběrná místa budou sloužit nástěnné hydrantové systémy s min.
průtokem 0,3 l/s rozmístěné tak, aby všec hna místa byla v dosahu nejméně jednoho
proudu.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie:

celkový instalovaný příkon:
max. roční spot řeba:
zdroj:
výstavba:

cca 3200 kW
do cca 8300 MWh/rok
roz vodná síť (v území k dispozici)
odběr nespecifikován (běžný)

Zemní plyn:

předpokládaná roční spotřeba:
maximální hodinová spotřeba:
zdroj:
výstavba:

cca 470 000 m /rok
3
cca 397 m /h
roz vodná síť
bez odběru

3

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Materiál, expedice:

těžká nákladní doprava:
lehká nákladní doprava:

do 72 nákladních vozidel za den
do 37 dodávk ových vozidel za den

Zaměstnanci, ostatní obsluha:

do 350 osobních vozidel za den

Celkový počet parkovacích míst:

cca 185

Dopravní trasy:

komunikační systém Černovické terasy,
dálnice D1 (pro zam ěstnanc e též
komunikační systém města Brna)

Výstavba:

intenzita dopravy:
druh vozidel:

variabilní (cca desítky vozidel za den)
převážně těžká nákladní

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

1. Ovzduší
Vytápění:

Vytápění objektů bude zajištěno vlastním zdrojem tepla vy užívajícím jak o palivo zemní
plyn z veřejné sít ě. Pro vytápění a přípravu TUV je navrženo použití plynových kotlů
BUDE RUS, spaliny kotlů budou zaústěny komínů vy vedených nad střechu objektu.
hala C1.1.
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maximální hodinová spotřeba:

cca 330 m /h

předpokládaná emise škodlivin:

NO x : 633,6 g/h
CO: 105,6 g/h
Cx Hy : 21,1 g/h
SO2: 3,2 g/h
prach: 6,6 g/ h

celková roční spotřeba plynu:

cca 376 000 m

3
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hala C2.1.

Technologické zdroje:
hala C1.1.

3

maximální hodinová spotřeba:

cca 67 m /h

předpokládaná emise škodlivin:

NO x : 128,6 g/h
CO: 21,4 g/h
Cx Hy : 4,3 g/h
SO2: 0,6 g/h
prach: 1,3 g/ h

celková roční spotřeba plynu:

cca 376 000 m

těkavé organické látky (VOC):
1x lakovna (kategorie střední zdroj):
2x lakovna (kategorie malý zdroj):
2x čištění (kategorie malý zdroj):
brusky (>1 kW)
svařovací a pájec í prac oviště

spotřeba max. 1500 kg/rok
spotřeba max. 300 kg/rok
spotřeba max. 700 kg/rok
-3
max. 5 mg.m
emise nebude významná.

3

zdroje těkavých organických látek budou vy baveny filtry pro snižování emisí VOC.
hala C2.1.

těkavé organické látky (VOC):
lakovna (kategorie střední zdroj):
brusky (>1 kW)
svařovací a pájec í prac oviště

spotřeba max. 1600 kg/rok
-3
max. 5 mg.m
emise nebude významná.

zdroje těkavých organických látek budou vy baveny filtry pro snižování emisí VOC.
Automobilová doprava1:

denní emise škodlivin:

NO x : 0,394 kg/km.den
CO: 0,768 kg/km.den
Cx Hy : 0,209 kg/km.den
SO2: 0,005 kg/km.den
prach: 0,039 kg/km.den

Provoz parkoviště:

roční emise škodlivin:

NOx : 2,014 kg/rok
CO: 8,685 kg/rok
Cx Hy : 1,439 kg/rok
SO2: 0,082 kg/rok
prach: 0,007 kg/rok

hala C1.1.

Pozn.: uvažováno jako plošný zdroj znečištění

130 parkovac ích míst
cca 260 vozidel denně
(příjezdy a stejný počet odjezdů).

hala C2.1.

roční emise škodlivin:

Pozn.: uvažováno jako plošný zdroj znečištění

NOx : 0,643 kg/rok
CO: 2,773 kg/rok
Cx Hy : 0,459 kg/rok
SO2: 0,026 kg/rok
prach: 0,002 kg/rok
cca 55 parkovac ích míst
cca 83 vozidel denně
(příjezdy a stejný počet odjezdů).

Výstavba:

Množst ví emise bude srovnatelné s provozem areálu, omezené pouze na dobu
výstavby. Plocha staveniště působit jako plošný zdroj znečišťování ovz duší.
Emitovanými škodlivinami bude prach (tuhé znečišťující látky) a plynné škodliviny
emitované při provozu stavebních strojů a dalš í techniky vybavené spalovacími
motory.

1 Předpokládaná intenzita osobní dopravy:
lehké nákladní dopravy:
těžké nákladní dopravy:
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2. Odpadní voda
Množst ví odpadních vod:
Splaškové vody:

3

průměrný denní odtok:
roční odtok:

cca 44 m /den
3
cca 11 000 m /rok

Splaškové vody budou odváděny přípojkou do stávajíc í kanalizace, která odvádí
vody na ČOV Modřice. Složení bude standardní a bude odpovídat požadavk ům
platného kanalizačního řádu. V areálu je navržen oddílný kanalizační systém. Pro
vodu splaškovou je navrženo kameninové potrubí DN 250 a plastové PP pot rubí
DN 200.
Splašky s tuky z bufetu a kuchyňky budou vedeny přes lapák tuku.
Technologická voda

3

předpokládaná produkce:

2 000 m /rok

Ve výrobním procesu se bude použ ívat voda pro nahrazení ztrát odparem v řezných
a brusných kapalinách. V rámci těchto výrobních procesů nebude voda používána v
otevřeném okruhu. Po ukončení životnosti kapalin budou tyto likvidovány jako
nebezpečný odpad. Odhadovaná spotřeba vody je max. 60 m3/rok. V těchto
provozec h technologická odpadní voda nebude produk ována a žádné látky nebudou
vy pouštěny do splaškové kanalizace.
Pro finální čištění (pomocí ultraz vuku) a předúpravy dílů před montáž í bude
nasazena speciální linka pracující s oplachy pomocí vodných roztoků (DEMI vody).
Voda po čištění bude neutralizována na kompaktní stanici ČOV - znečištění
vy pouštěné vody do splaškové kanalizace bude vyhovovat kanalizačnímu řádu.
Spotřeba této technologické vody bude max. 1000l/hod.
Srážkové vody:

střecha hala C1. 1.
střecha hala C2. 1.
ostatní zpevněné plochy
zeleň
celkem:

2

3

24 478 m
2
4 378 m
2
18 014 m
2
23 778 m

cca 11 169 m /rok
3
cca 1 998 m /rok
3
cca 6 393 m /rok
3
cca 1 206 m /rok
3
cca 20 776 m /rok

Vody budou odváděny srážkovou areálovou kanalizac í do retenční jímky a řízeně
vy pouštěny do městské kanalizace. Dešťové vody ze zpevněných ploch areálu s
možností kontaminace ropnými látkami budou zachycovány uličními vpustmi a
budou vedeny přes odlučovač ropných látek (ORL) s kapacitou 40 l/s. Poté budou
zaústěny do areálové dešťové kanalizace D1. ORL je t vořen sestavou
koalescenčního odlučovače s kalovým prostorem a sorpč ním filtrem. Odlučovač
bude vybaven bezpečnostním uzávěrem na odtoku, zabraňujícím vyplavení
nahromaděných ropných látek. Sestava ORL musí zajistit koncentraci NEL na
odtoku do 0,20 mg/l.
Realizac e záměru znamená z výšení odvodňovaných zpevněných ploch a tedy
i množst ví srážkových vod odváděných z areálu.
Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)
Značná část odebrané vody pitné v období výstavby se stane součástí stavebních
materiálů (např. beton), či se přirozeně odpaří. Budou vznikat pouze minimální
množst ví vod splaškových v mobilních chemických WC.

3. Odpady
Tab: Předpokládané množství produkovaných odpadů výroby - hala C1.1
kód
odpadu
08 03 18
08 01 19
11 01 13
11 01 11

název odpadu
odpadní tiskařský toner
použité odmašťovací roztoky
odpady z odmašťování
oplachové vody s ropnými látkami
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kategorie
odpadu
O
N
N
N

skladování/ přeprava
3

1x1m
sudy 200 l
1 x 1m3
sudy 200 l

množství
(t/rok)
3
2
53
12
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kód
odpadu
12 01 01
12 01 03
12 01 04
12 01 05
12 01 07
12 01 10
12 01 18
12 01 20
12 03 01
13 01 10
13 02 06
14 06 02
15 01 01
15 01 02
15 01 06
15 01 10
15 02 01
16 02 13
16 02 14
20 01 01
20 01 04
20 01 21
20 01 27
20 02 01
20 03 01
20 03 03

název odpadu
třísky železných kovů
třísky neželezných kovů mosaz/hliník
šrot neželezných kovů, kabely , vodič e
PP a HDPE odpad a zmetky
(recyklován průběžně v závodě)
použité minerálnířezné oleje neobsahující halogenidy
použité syntetickéřezné oleje
brusný kal a lapovací pasty obsahující ropné látky
použité brusné kotouče
mycí roztoky (podlaha v hale obsahuje RL)
použitý hydraulický olej, kalíc í oleje
použité syntetické převodové a mazací oleje
znečiš těný trichloretylén (perchloretylén)
zbytky papírových a lepenkových obalů
plastové obaly (antis tatické sáčky, sáčky, fólie)
směs obalových materiálů
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
textil. mat. znečištěný škodlivinami,
čistící prostředky, vapex
zbytky elektrických a elektronic kých komponentů vadné součástky
desky plošných spojů - vadné, neopravitelné
sběrový papír
plastový odpad, obaly
zářivky a výbojky
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky
odpady ze zeleně
směsný komunální odpad
uliční smetky

kategorie
odpadu
O
O
O
O

skladování/ přeprava
1 x 1 m3
1 x 1 m3
1 x 1m3
1 x 1m3

množství
(t/rok)
410
3
10
20

N
N
N
N
N
N
N
N
O
O
O
N

nádrž 9 m3
sudy 200 l
1 x 1m3
1 x 1m3
sudy 200 l
sudy 200 l
sudy 200 l
sudy 200 l
1 x 7 m3
1 x 7 m3
1 x 1m3
1 x 1m3

35
55
50
7
5
25
15
0,5
22
20
3
1

N

1 x 1m3

2

N

1 x 1m3

1

N
O
O
N
N

1 x 1m3
1 x 1m3
1 x 1m3
1 x 1m3
1 x 1m3

2
22
5
0,35
0,8

O
O
O

1 x 7 m3
1 x 1m3
1 x 7 m3

70
270
50

S v eškerým v znikajícím odpadem bude nakládáno v e smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn,
shromažďov án a likv idov án dle jednotliv ých druhů a kategorií, stanov ených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou by l vydán Katalog
odpadů. Vy tříděný odpadov ý materiál bude odv ážen k likvidaci či recy klaci smluv ními opráv něnými f irmami v interv alech dle potřeby .

Tab: Předpokládané množství produkovaných odpadů výroby - hala C2.1.
kód
odpadu
11 01 13
12 01 01
12 01 07
08 01 11
08 01 13
08 01 19
11 01 11
11 01 13
12 01 01
12 01 03
12 01 04
12 01 07
12 01 10
12 03 01
13 01 10
13 02 06
13 05 03
15 01 01
15 0102
15 01 06
15 02 01
16 02 13
20 01 01
20 01 04
20 01 21
20 02 01
20 03 01

název odpadu
odpady z odmašťování
třísky železných kovů
použité minerálnířezné oleje neobsahující halogenidy
odpadní povlaky obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky
zbytky z povlaků obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky
použité odmašťovací roztoky
oplachové vody s ropnými látkami
odpady z odmašťování
třísky a odpad železných kovů
třísky a odpad neželezných kovů měď/hliník
šrot neželezných kovů, kabely , vodič e
použité minerálnířezné oleje neobsahující halogenidy
použité syntetické oleje
mycí roztoky (podlaha v hale obsahuje RL)
použitý hydraulický olej
použité syntetické převodové a mazací oleje
kaly z lapáku nečistot v mycím boxu
zbytky papírových a lepenkových obalů
plastové obaly (antis tatické sáčky, sáčky, fólie)
směs obalových materiálů
textil. mat. znečištěný škodlivinami, použité čistící
prostředky, vapex
zbytky elektrických a elektronic kých komponentů vadné součástky
sběrový papír
plastový odpad
zářivky a výbojky
odpady ze zeleně
směsný komunální odpad
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kategorie
odpadu
N
O
N
N

skladování/ přeprava
1 x 1m
1 x 1 m3
nádrž 9 m3
1 x 1m3

množství
(t/rok)
50
400
30
0,1

N

1 x 1m3

0,2

N
N
N
O
O
O
N
N
N
N
N
N
O
O
O
N

sudy 200 l
sudy 200 l
1 x 1m3
1 x 1 m3
1 x 1 m3
1 x 1m3
sudy 200 l
sudy 200 l
sudy 200 l
sudy 200 l
sudy 200 l
1 x 1m3
1 x 7m3
1 x 1m3
1 x 1m3
1 x 1m3

5
20
3
160
20
10
2
2
0,5
0,3
0,5
5
2
1
2
3

N

1 x 1m3

1

O
O
N
O
O

1 x 1m3
1 x 1m3
1 x 1m3
1 x 7m3
1 x 1m3

4
2
0,1
5
30

3
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kód
odpadu
20 03 03

název odpadu
uliční smetky

kategorie
odpadu
O

skladování/ přeprava
1 x 7m3

množství
(t/rok)
5

S v eškerým v znikajícím odpadem bude nakládáno v e smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn,
shromažďov án a likv idov án dle jednotliv ých druhů a kategorií, stanov ených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou by l vydán Katalog
odpadů. Vy tříděný odpadov ý materiál bude odv ážen k likvidaci či recy klaci smluv ními opráv něnými f irmami v interv alech dle potřeby .

Tab: Předpokládané množství produkovaných odpadů v období výstavby - hala C1.1, C2.1.
kód
odpadu
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06*
17 01 07
17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04*

17 05 03*
17 05 04
17 05 05*
17 05 06
17 05 07*
17 05 08
17 06
17 06 01*
17 06 03
17 06 04
17 06 05*
17 08
17 08 01*
17 08 02
17 09
17 09 01*
17 09 02*

17 09 03*
17 09 04

Beton, cihly, tašky a keramika
Beton
Cihla
Tašky a Keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
Dřevo, sklo a plasty
Dřevo
Sklo
Plast
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky
nebo nebezpečnými látkami znečištěné
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
Asfaltové směsi obsahující dehet
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Uhelný dehet a výrobky z dehtu
Kovy (včetně jejich slitin)
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Olovo
Zinek
železo a ocel
Cín
směsné kovy
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpe
č né látky
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a
vytěžená hlušina
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené podčíslem 17 05 03
Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
Vytěžená hlušina neuvedená podčíslem 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
Izolační materiál s obsahem azbestu
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Izolační materiály neuvedené podčísly 17 06 01 a 17 06 03
Stavební materiály obsahující azbest
Stavební materiál na bázi sádry
Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené podčíslem 17 08 01
Jiné stavební a demolič ní odpady
Stavební a demolič ní odpady obsahující rtuť
Stavební a demolič ní odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály
obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB,
utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující
PCB)
Jiné stavební a demolič ní odpady (včetně směsných stavebních a
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demolič ní odpady neuvedené podčísly 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03

Kategorie odpadu

množství

0
0
0
N
0

0
0
0
N

N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0

řádově n.100 t

17 03
17 03 01*
17 03 02
17 03 03*
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*
17 04 10*
17 04 11
17 05

Druh odpadu

N
0
N
0
N
0
N
0
0
N
N
0
N
N

N
0

Stav ební odpady budou zneškodňov ány v rámci kontraktu s prov áděcí f irmou, předpokládá se předáv ání opráv něným f irmám. Ke kolaudaci
bude předlo žen doklad o ekologickém zneškodn ění odpadů.
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4. Ostatní
Hluk:

akustický výkon ústí komínu kotelny:

do LA,w = 85 dB

akustický výkon vzduchotechnických zaříz ení: do LA,w = 85 dB
akustický výkon filtračního zařízení:

do LA,w = 95 dB

doprava:

nespecifikováno (metodika výpočtu
dopravního hluku vy užívá intenzitu
a skladbu dopravního proudu)

výstavba:

do 85 dB/5 m

Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány ve významné míře
ionizující záření:
elektromagnetické záření:

Další fyzikální nebo biologické faktory:

zdroje nejsou použ ívány
významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)
nejsou produkovány

5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v
oblasti požární ochrany. Záměr nes padá do režimu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.
Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území je součástí průmyslového areálu a je t vořeno převážně plochami různých aktivit (doprava,
vý roba, skladování apod.). Samotný záměr, tj zóna C, se nacház í zhruba severozápadní části areálu CTP
Brno - Brněnská průmyslová zóna Černovická terasa (dále BPZ ČT), v sousedst ví hal A 2.1, A 2.2.
Je vy mezena korytem Ivanovického potoka, areálem CA RCLO, Š védskými valy a ulicí Průmyslovou.
Vlastní plocha záměru je součástí zemědělského půdního fondu, je zbavena vegetace a připravena pro
výstavbu.
Dotčené území se nenacház í v území se z vláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená:
•

V dotčeném území se nenachází žádné z vláště chráněné území ani není dotčené území součástí
žádného z vláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním park u nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervac e,
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 prvk u.

•

V dotčeném území (v širším ok olí zám ěru) se nachází významné krajinné prvky (Ivanovický potok).
Posuzovaný záměr vš ak do žádného VKP nezasahuje.

Dotčené území neleží v oblasti Městské památkové rezervac e města Brna, ani v jejím ochranném pásmu.
V dotčeném území se nevyskytují povrchové vody, území neleží v zátopovém území, území neleží
v CHOPAV, území neleží pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.
Dotčená část území města Brna patří (dle sdělení č. 38 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 12 z
prosince 2005) mezi oblasti se zhoršenou k valitou ovzduš í (OZK O). Důvodem k zařazení je skutečnost, že
na 54, 9 % území městské části Brno Tuřany a na 20,4 % území městské části Brno Slatina došlo k
překročení limitu pro maximální 24hodinové koncentrace PM 10.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je umisťován do stávajíc ího průmyslového areálu CTP Brno - BP Z ČT, do průmyslové zóny, mimo
kontakt s obytnou zástavbou. Nejbližší trvale obý vaná zástavba se nacház í na ulici Řípská, případně
obytných domů na ulici Tuřanka, ve vzdálenosti cca 800 m.
Ve městské části Brno-Slatina žije v současné době 8 502 oby vatel. Údaje o zdravotním stavu oby vatel
nebyly pro účely zpracování oz námení zjišťovány.

2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území městské části Brno Slatina patří (dle sdělení č. 38 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 12 z
prosince 2005) mezi oblasti se zhoršenou k valitou ovzduš í (OZK O). Důvodem k zařazení je skutečnost, že
na 20, 4 % území došlo k překročení limitu pro maximální 24hodinové koncentrace PM 10.
Území městské části Brno Tuřany patří (dle sdělení č. 38 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 12 z
prosince 2005) mezi oblasti se zhoršenou k valitou ovzduš í (OZK O). Důvodem k zařazení je skutečnost, že
na 54, 9 % území došlo k překročení limitu pro maximální 24hodinové koncentrace PM 10.
V hodnoceném území se soustavně nevyhodnocuje k valita ovzduš í, prot o pro popis stávajíc í úrovně imisní
zátěže využíváme údaje z nejbližší stanici imisního monitoringu 1130 Brno - Tu řany (cca 1 km vzdálené)
naměřené v roce 2004.
Tab: Stanice im isního monitoringu 1130 Brno - Tuřany
průměrná roční koncentrace (µg.m-3)
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)
maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m-3)
datum naměření maxima v daném roce
počet překročení limitní hodnoty (případů za rok)
hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)
maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m-3)
datum naměření maxima v daném roce
hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

Oxid dusičitý (NO2)
20,2
40
56,4
6.1.
113,4
17.3.
200

Oxid siřičitý (SO2)
5,5
50
32,1
8.1.
125
173,4
8.1.
350

Tuhé látky - PM10
28,8
40
112,7
10.1.
48
50
258,3
16.1.
-

Jak je z výše uváděných hodnot zřejmé, u plynných škodlivin nebylo na uvedené stanici zaznamenáno
překročení imisních limitů. U tuhých znečišťujíc ích látek byly zaznamenány průměrné 24hodinové
koncentrace nad hodnot ou imisního limitu dokonce s nadlimitní četností.
Dle Rozptylové studie města Brna (Bucek 2004) je stávajíc í úroveň imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2)
a tuhými znečišťujíc ími látkami frakce PM 10 následujíc í:
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Obr.: Kvalita ovzduší v širším okolí dotčeného území - oxid dusičitý (NO2)

Obr.: Kvalita ovzduší v širším okolí dotčeného území – tuhá frakce (PM10)
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Výše uvedené obrázky v zásadě pot vrz ují relativně příznivou imisní situaci u zátěže oxidem dusičitým, kdy
koncentrace na úrovni imisního limitu či vyšší jsou dosahovány pouze v blízkosti dálnice D1. Imisní zátěž
tuhými znečišťujícími látkami je prakticky na celém hodnoceném území u maximálních denních
koncentrací nadlimitní, v případě průměrných roč ních koncentrací se k hodnotě imisního limitu blíž í avšak
nedosahuje jej.
Klimatické faktory
Vymezené území přísluš í dle E. Quitta celé do mírně teplé klimatické oblasti T2 - teplé oblasti, kterou je
možno stručně charakterizovat následovně: T2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké p řechodné období
s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírn ě teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi
krátkým trváním sněhové pokrý vky.
Tab: Další klimatické charakteristiky
Číslo oblasti
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

T2
50 až 60
160 až 170
100 až 110
30 až 40
-2 až -3
18 až 19
8 až 9
7 až 9
90 až 100
350 až 400
200 až 300
40 až 50
120 až 140
40 až 50

3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dotčené území se nachází v průmyslové zóně Černovická terasa v Brně. Jde o čistě výrobní zónu, s
absenc í obytných ploch nebo jinak hluk ově chráněných prostor. Nejbližší obytná zástavba (ul. Řípská) se
nacház í ve vzdálenosti větší než cca 800 m od záměru.
Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z technologií okolních vý robních
provozů (vzduchotec hnika, technologie) a dále pozemní automobilové a železniční dopravy. Celkově je
vš ak hluková situace subjektivně příznivá, rozsáhlé prostory průmyslové zóny umožňují dostatečný útlum
hluku mezi jednotlivými objekty, které se tak vzájemně neovlivňují. Vzhledem k průmyslovému charakteru
prostoru nejde v žádném případě o problém.
V době zpracování tohoto oznámení se dále uplatňoval hluk stavebních a konstrukčních prací v území.
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Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Hodnocené území patří hydrograficky do hlavního povodí 4-00-00 Dunaj a k jejímu dílčímu povodí 4-15-03
S vratka od S vitavy po Jihlavu. Při detailnějš ím členění podle základní vodohospodářské mapy 1:50 000,
list ČR 24-43 Šlapanice je zám ěr umístěn v drobném povodí 4-15-03-022 Ivanovický potok (nad
2
Tuřanským potokem) s plochou povodí19,9 km a lesnatostí 0 %.
Vlastní území výstavby je suché, neproték á jím žádný trvalý ani občasný povrc hový tok a nenachází se na
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. V dotčeném území se rovněž nenachází žádné
ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějš ích
předpisů.
Záměr je umístěn mimo zátopové území.
Zájmové území bude odvodňováno dešťovou kanalizac í, vody budou s vedeny do veřejné kanalizace, která
odvádí odpadní vodu na stoku F a dále na ČOV v Modřic ích. Vyčištěné vody jsou pak odváděny do řeky
S vratky (hydrologické po řadí 4-15-03-001), která tak bude koneč ným recipientem odváděných vod
z dotčeného území.
Plocha staveniště nebyla pravděpodobně v minulosti meliorována.
Podzemní voda
Podle hydrogeologického členění patří sledované území k rajónu č. 224 - neogenní sedimenty Dyjskosvrateckého úvalu, jež náležejí k sedimentární výplni karpatské předhlubně. Rajón je součástí
hydrogeologických struktur průlinových podzemních vod karpatské předhlubně (Michlíč ek et al. 1986).
Zájmová oblast je charakteristická prakticky úplnou absencí souvislé m ělké z vodně, t.j. zvodně, která může
mít vliv na potenciální stavební aktivity. Lokálně dochází k výskytu zvodní místního původu, vázané na
strže v jílech, které jsou vy plněny splachy hlín se štěrkem a pískem. Tyto zeminy nemají dostatečnou
drenážní funkci na podzemní vodu musí být prováděno umělé odvodnění.
Nejvýznamnější hydrogeologickou strukturou v zájmovém úz emí je artézská z vodeň, vázaná na souvrst ví
terciérních brněnských písků. Hladina tohoto z vodněného kolektoru se nacház í hluboko pod terénem a
vz hledem k mocné vrst vě nadložních neogenních jílů nemá přímou souvislost s povrchem terénu.
Území je odvodňováno hlubokým zářezem dálnice D1. Dotac e podz emní vody je pouze atmos férickými
srážkami spadlými na tuto plochu. Areál neleží v žádné oblasti PHO; v něm, ani v bezprostřední blízkosti
se nenac hází žádné zdroje povrchové či pitné podzemní vody.

5. Půda
Dotčené pozemky (parcela 2309/1) jsou součástí zemědělského půdního fondu, druh pozemku orná půda,
s bonitovanou půdně ekologickou jednotkou (BPEJ) 20100 a 20511.
Dle Metodického pokynu odboru oc hrany lesa a půdy Ministerst va životního prostředí České republiky ze
dne 1. 10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu jsou tyto půdy
zařazena do I. a III. třídy ochrany.
Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonit ně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze
ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně
pro liniové stavby zásadního významu.
Do III. třídy ochrany zemědělské půdy jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním
vy užít pro event. výstavbu.
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Půda, jež je součástí ZPF, patří do skupiny černozemí (typických i karbonátových) na spraši; jsou středně
těžké, s převážně příznivým vodním režimem (hlavní půdní jednotka 01). Částečně budou rovněž
zastavěny černozemě (hlavní půdní jednotka 05) vyt vořené na středně mocné vrst vě spraší (0,3-0,7m)
uložené na píscích, popř. i nivní půdy na nivní uloženině s podlož ím písku. Jedná se půdy lehčí a středně
výsuš né.

6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Z regionálně geologického hlediska je území souč ástí regionálního celku karpatské neogenní předhlubně,
vy plněné nezpevněnými sedimenty, na styku se skalními horninami okraje Českého masívu. Geologické
poměry jihovýchodního okraje zájmového území charakterizuje elevace jurských vápenců - Š védské valy.
V areálu BPZ ČT byla v minulosti provedena řada průzkumných geologických prací, jenž souvisely
s přípravou její výstavby i s výstavbou jednotlivých dílč ích objektů. Z rešerše dostupných podkladů
(Geotest, a.s.) je patrné, povrc h sledovaného území je modelován navážkami, které na velké části území
nahrazují vrst vu původních černozemních hlín. Pod nimi se nacház í souvrst ví sprašových, nejčastěji
prachovitých a jílovitých hlín. V podloží hlín byl ve většině průzkumných jádrových vrtů (výstavba haly
Flextronix - dnes Honey well s.r.o., 2001) zachycen neogenní jíl. Tyto vrty, hluboké 5 až 20 m, vyloučily
výskyt štěrkopískového souvrst ví, charakteristického pro jiné části tuřanské terasy.
V bezprostřední blízkosti železniční trati a stávajíc í zástavby je původní povrch terénu překryt různě
mocnou, místy nesouvislou vrst vou antropogenních navážek. Charakterově se jedná o písčité hlíny
s příměsí štěrku a úlomků stavebních mat eriálů, místy dosahujíc í až 4m mocností, přičemž jejich mocnost
se, se vzrůstající vz dálenost í od stávajíc í železniční trati směrem k jihozápadu, postupně snižuje.
Mocnost sprašových sedimentů, představovaných nejčastěji jílovitými a prachovitými hlínami, se ve
sledovaném území pohybuje v rozmezí 1, 0-2, 0 m. V podloží sprašových hlín byla zastižena mocná vrst va
neogenních jílů, která v dané lokalit ě dosahuje mnohem větších mocností, než byla dos ažená maximální
hloubka v jednotlivýc h průzkumných vrtec h. Souvrst ví neogénních jílů vyt váří přirozený izolátor (ochranný
kryt proti možnému znečištění z povrchu) artéských vod, které se vyskytují hluboko pod povrchem terénu
na bázi neogenních sedimentů, v neogenních brněnských píscích. Kolektor artéských vod nemá díky
izolační vrst vě neogenních jílů ve sledovaném území přímou souvislost s povrchem terénu.
V místech původního koryta v současné době částečně zatrubněného zregulovaného toku Ivanovického
(Slatinského) pot oka se v úzkém pruhu nacházejí náplavy holocenního stáří, reprezentované jílovitými a
jílovitopísčitými hlínami.

7. Fauna, flóra a ekosystémy
Vlastní lokalita plánované výstavby je druhově chudý antropický ekosystém. Plocha je rovinat á, bez
stromových a keřových porostů, část území slouží jako mezideponie ornice.
Vzhledem k dosavadnímu využití území se v širším okolí vyskytují b ěžné druhy drobné fauny, zdržující se
v zemědělských kulturách. Z nižšíc h živočichů t voří největší podíl druhů druhy hmyzu vázané troficky
(z hlediska potravy) na polní agrocenózy. Jde o běžné zástupce mšic (čeleď Aphididae), třásněnek (čeleď
Thynasoptera), ploštic (čeleď Myridae), dvoukřídlého hmyzu (Diptera), blanokřídlých (Hymenoptera) a
běžných druhů motýlů (Lepidoptera). Ze savců jde o typické druhy zemědělské krajiny jako zajíc polní,
hraboš polní. Z ptáků skřivan polní, poštolka, bažant, vrabec domácí a polní, dále druhy hnízdící na v
otevřené krajině na roztroušených dřevinách jako běžné sýkory, strnad zahradní, z vonek zelený, špaček
obecný atd.
Monitoringem území byl na lokalitě Černovické terasy zjištěn výskyt populace kriticky ohroženého druhu
sysla obecného (Cit ellus citellus). V souvislosti s realizací "Brněnské průmyslové zóny Černovická terasa"
byla vydána Výjimka podle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných
podmínek z vláště chráněných živočichů. Výjimku povolilo Ministerst vo život ního prostředí s vým
rozhodnutím ze dne 16. 7.2004.
Z prvků územního systému ekologické stability je v blízkosti zájmového území veden lokální biok oridor
vymezený podél Ivanovického potoka. Na tent o biokoridor, v prostor pravého břehu pot oka, navazuje
plocha krajinné zelen ě, zahrnující část bý valé retenční nádrže a je zde plánováno vybudování mokřadu.
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8. Krajina
Zájmový prostor leží v JV okrajové části města Brna, kde převažují urbanistické složky území nad
přírodními.
Reliéf v okolí má mírně z vlněný charakter, výraznou krajinnou dominantu t voří Š védské valy. Charakter
ostatních přírodních složek byl postupující urbanizac í potlačen. Část území terasy je využ ívána k těžbě
stavebníc h surovin. Vytěžený prostor je postupně zavážen.

9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V prostoru záměru se nenacház í žádné stavební objekty. V okolí se nachází jednotlivé objekty a plochy
CTP Brno – BPZ ČT.
Architektonické a hi storické památky
V místě záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky. Na
pozemku se rovněž nenachází žádná drobná solitérní architektura.
Archeologická nalezi ště
Při zásazích do terénu nelze jednoznačně vyloučit archeologický nález. Jedná se o území archeologického
zájmu. V okolí záměru se nacházejí tři významná archeologická naleziště:
•
•
•

Š védské valy - paleolitické sídliště
ulice Řípská, areál f. Chobola - pravěk é sídliště
kasárna ve slatině - pohřebiště

10. Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nacház í v průmyslové zóně Černovická terasa, nacházejíc í se jihovýchodně cent rální části
města Brna v prostoru vymezeném přibližně dálnicí D1, ulicemi Řípskou, Olomouckou a Průmyslovou.
Příjez d k záměru je zajištěn prostřednict vím komunikační sítě Černovické terasy a je vyhovující.
Schéma komunikační sítě dotčeného území je zřejmé z následujícího obrázku:
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Obr.: Kom unikační síť dotčeného územ í

Komunikační síť černovické terasy procház í v současné době bouřlivým roz vojem tak, aby byly pokryty
dopravní nároky veškerých aktivit v území. Za tímto účelem byla vybudována páteřní komunik ace (ul.
Průmyslová), která představuje osu průmyslové zóny. Dále byla vybudována tři nová napojení ul.
Průmyslové na stávajíc í komunikační systém (ul. Olomoucká, Řípská a Tuřank a), křížení s železniční tratí
Brno-Přerov byla upravena na mimoúrovňová. Na páteřní systém je dále napojena řada komunikací,
obsluhujíc ích aktivity umístěné v průmyslové zóně.
V území je koncepčně připravována výstavba nové dálniční křižovatky Brno - Průmyslová, která zlepš í
napojení na dálnici D1 a letiště. V širším území je potom připravována přeložka velkého městského okruhu
(VMO) do nové polohy ul. Jedovnickou, rovněž s napojením na páteřní systém Černovické terasy.
V území je dostupná veškerá další nez bytná infrastruktura.

11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné dalš í charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny
(znečištění ovzduší, hluk ), které by mohly mít přímé zdravot ní následky. Očekávané koncentrace
znečišťujících lát ek (NO2, PM10, TZL, VOC) jsou hlubok o pod zdravotně významnou úrovní. Z toho
vy plý vá i přijatelné nízké ovlivnění oby vatel z hlediska potenciálních zdravot ních vlivů nebo rizik.
Sociální a ekonomické důsledky
Významné sociální důsledky nevz nikají. Zám ěr nabízí cca 600 pracovních míst, což přináš í i související
pozitivní ekonomický vliv.
Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné oby vatele.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Realizac í objektů v zóně C teoreticky dojde k mírnému nárůstu emise škodlivin do ovz duší. Tento nárůst
bude způsoben předevš ím provozem osobní automobilové dopravy vy volané hodnoceným záměrem
a v zimních měs ících i provozem tepelných zdrojů.
Pro vyhodnocení vlivů provoz u objektu C1.1. a C2.1 na k valitu ovzduš í byla, v rámci tohoto oznámení,
zpracována rozptylová studie dle metodiky SYMOS 97. Výpočet byl proveden pro oxid dusičitý, který je
v případě aut omobilové dopravy rozhodnou škodlivinou (tj. u níž dojde nejdříve k dosažení imisního limitu)
a s ohledem na vysokou zátěž území tuhými znečišťujícími látkami i pro PM 10.
Příspěvek k imisní zátěži NO2 hodnoceného území vy volaný provozem automobilové dopravy, parkovišť
-3
a tepelných zdrojů bude dos ahovat u průměrných ročních koncentrac í maximálně 0,6 µg.m ,
-3
u maximálních hodinových koncentrací pak do 8 µg.m .
Rozložení imisní zátěže je znázorněno na následujícím obrázcích:

FileName: CTP_ zonaC_Č T(1).doc
Sav eDate: 27.03.06 19:34

Zak ázk a/Dok ument: C327-06/Z01
Vydání: 01
Strana: 29 z 39

CTPark BRNO - BPZ ČERNOVICKÁ TERASA, ZÓNA C
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Obr: Rozložení im isních příspěvků NO2

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m-3]

příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m-3]

Jedná se tedy o přís pěvky poměrné nízké, které nezpůsobí dosažení či přek ročení hodnot imisních limitů
-3
pro průměrné roční koncentrace NO2 (40 µg.m ), ani imisních limitů pro maximální hodinové koncentrac e
-3
NO2 (200 µg.m ).
Příspěvek k imisní zátěži PM10 hodnoceného území vy volaný provoz em parkoviště a tepelných zdrojů
-3
bude dosahovat velmi nízkých hodnot, u průměrných ročních koncent rací maximálně 0,1 µg.m ,
-3
u maximálních 24hodinových koncentrací pak do 1,5 µg.m .
Rozložení imisní zátěže je znázorněno na následujícím obrázcích:
Obr.: Rozložení im isních příspěvků PM 10

příspěvek maximální 24hodinové koncentrace [µg.m-3]

příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m-3]

Jedná se tedy o přís pěvky velmi nízké, které fakticky nezpůsobí změnu stávající imisní zátěže.
Zdroje emisí těkavých organických látek (lakovny a odmašťovac í zařízení) budou vy baveny filtry pro
záchyt VOC. S ohledem na poměrně nízkou spot řebu organických rozpouštědel a očekávanou nízkou
emisi VOC neočekáváme významný nárůst imisí těkavých organických látek v okolí hodnoceného záměru.
Obtěžování oby vatel zápachem je, s ohledem na charakter záměru a vz dálenost od nejbližší obytné
zástavby, vyloučeno.
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Vlivy na klima
Realizac í hodnoceného zám ěru nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik v dotčeném území.

3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluková situace v dotčeném území se záměrem významně nezmění, nedojde ke vznik u novýc h
nadlimitních stavů ani ke z výšenému obtěžování oby vatel. Záměr je optimálně umístěn v průmyslové zóně,
negativní ovlivnění hlukově chráněných prostor (např. obytné zástavby) je vyloučeno. Hluk ová
problematika je prot o spolehlivě řešitelná. Totéž se týká i dopravního napojení zám ěru.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodn ění území
Realizac í záměru dojde ke z výšení zpevněných a zastřešených ploch v území a tedy i ke zvýšení
povrchového odtoku na úkor vs aku. Srážkové vody budou odvedeny do areálové kanalizace a následně
do městské kanalizace.
3

Po realizaci záměru bude v důsledku z výšení zpevněných ploch z území odváděno cca 17 850 m /rok.
Odvedením těchto dešťových vod kanalizací (stoka dD dešťové kanalizac e) se tak podstatně změní
charakter odvodnění posuzovaného území. Konečným recipientem odváděných vod je řeka S vratka.
Omezení infiltrac e dešťové vody do půdy je z hlediska rozlehlosti povodí zanedbatelné a tedy i vliv na
charakter odvodnění můžeme hodnotit jako nevýznamný.
Vliv na jakost povrchových vod
3

Na ČOV Modřice budou z objektů odváděny splaškové vody v množst ví cca 13 100 m za rok. Hodnoty
znečištění u vy pouštěných odpadních vod budou odpovídat povoleným limitům kanalizačního řádu. Těmto
limitům bude vyhovovat i oplachová voda ze speciální linky, která bude po čištění neutralizována na
kompaktní stanici ČOV a poté bude vypouštěna vody do splaškové kanalizace.
Při plnění kanalizačního řádu a vz hledem k objem ům odváděných vod je zřejmé, že funkčnost ČOV
Modřice nebude záměrem nijak ovlivněna a nebude ani ovlivněn konečný recipient - řeky S vratka.
Voda se ve výrobním procesu bude používat pouze pro přípravu řezných a brusných kapalin, resp.
doplňování vody do řezných a brusných kapalin pro úhradu ztrát odparem. Použité kapaliny budou
průběžně čištěny a filtrovány. Po ukonč ení životnosti kapalin pak budou tyto odstraňovány
specializovanými subjekty jako nebezpečný odpad.
Používané řezné a brusné kapaliny olejového typu budou spolu s používanými hydraulickými, resp.
převodovkovými oleji představovat určité riziko při jejich úniku z technologických strojů a zařízení. Proto
budou jednotlivé stroje (a bude to nutné zejména pokud se budou instalovat již starší zařízení) vy baveny
plechovými záchytnými vanami pro záchyt úkapů a zamezení kontaminace stavebních konstrukcí, resp.
okolní technologie, resp. dopravní techniky. Navíc bude podlaha ve výrobní hale opatřena nátěrem
zamezujíc í kontaminaci podlahy ropnými látkami. Podlahy bude také pravidelně čištěna podlahovým
mycím strojem s roztokem saponátu. Znečištěné mycí roztoky budou odstraňovány jako nebezpečné
odpady.
Ropné látky uniklé mimo pracoviště a záchytné vany budou lik vidovány specifickými záchytnými
prostředky (sorbenty, vapex, hadry apod.) a ty pak budou odstraňovány jako nebez pečný odpad.
Ropné látky (brusné a řezné oleje, emulze, hydraulické, převodovkové a kalící oleje) budou skladovány
v s amostatném stavebně odděleném skladu hořlavin, který bude vybaven záchytnými havarijními jímkami.
Stejně tak budou skladovány separovaně ostatní nebezpečné odpady a chemikálie - třísky, brusné kaly,
kaly z odmašťování a čištění.
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Na základě námi známých skutečností nepředpokládáme významné negativní ovlivnění vodního toku
v dotčeném území a t ím ani negativní ovlivnění životního prostředí.
Vlivy na podzemní vodu
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik může při stavbách podobného rozsahu dojít zejména
v s ouvislosti se zásahem do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody.
Výrobní hala bude založ ena na širokoprofilových vrtaných pilotách, částečně na monolitickém bloku cca
0,8 m pod úrovní terénu (v nezámrzné hloubc e). Je pravděpodobné, že základy budou prováděny nad
úrovní hladiny podzemní vody, stavba je situována na nepropustném, dostatečně mocném jílovém podlož í.
Vliv na k valitu podzemní vody v posuzované oblasti lze označit jako nevýznamný, vodní zdroje nebudou
ohroženy.

5. Vlivy na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu jsou dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF),
případně ovlivněním její k vality. Záměr bude realizován na pozemcích zařazených do I. a III. třídy ochrany
půdy. Jde o půdy bonitně nejcennější (I. třída ochrany), které je možno ze ZPF odjímat pouze výjimeč ně,
popř. půdy s průměrnou a převážně podprůměrnou produkční schopností, které je možno vy užít pro
výstavbu. Před výstavbou bude provedeno jejich vy nět í. K valitní ornice bude použita pro ozelenění a k
parkovým úpravám.
Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebníc h postupů při výstavbě objektu
nepředpokládá negativní vliv.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Projekt neuvaž uje s hloubením podzemních prostor. Stavba samotná t voří z geologického hlediska
cizorodý prvek v geologické stavbě území, bez dalš ích vlivů na její k valitu.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Realizac í záměru nedojde k významnému ovlivnění fauny a flory zájmového území. Dotčeny budou
zemědělsky využívané pozemky, bez porostů. Pruh náletové zeleně lemujíc í vy výšeninu Š védské valy
nebude záměrem dotčen.
Funkčnost lokálního biokoridoru, vytyčeného podél Ivanovického potoka nebude ovlivněna.
Realizac í záměru dojde k zásahu do biotopu kriticky ohroženého sysla obecného. Kolonie tohoto druhu se
nacház í na celém území Černovické terasy. Při realizaci záměru budou dodrženy všec hny podmínky
vy plý vajíc í z rozhodnut í o udělení výjimky. Tyto podmínky budou stanoveny ve vyjádření magistrátu města
Brna k realizaci záměru.

8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivn ěna dřívější antropogenní činností, realizace záměru
charakter krajiny významně nezmění. V daném prostoru se uplat ňují spíše urbanistické a architektonické
koncepty.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenacház í žádné stavby. Vlastnické vztahy jsou vypořádány.
Architektonické památky nebudou z důvodu jejich absence v lokalitě ovlivněny.
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Území dotčené výstavbou je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči ve znění poz dějších předpisů. Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních
prac í při výstavbě záměru tak není jednoznačně vyloučena. Ve smyslu ustanovení výše uvedeného
zákona bude nutný archeologický dohled, tj. všechny zemní práce od jejich zahájení sledovat, kresebně,
fotograficky a písemně dokumentovat pracovníky oprávněné organiz ace. V případě, kdy budou, skrývkou,
výkopem nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury bude nutno provést záchranný
archeologický výzkum. V případě nálezu takovéto struktury může dle významu dojít k ověření či obohacení
současných znalostí o historickém využívání území.

10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
V souvislosti s provozem záměru je očekávána int enzita dopravy v průměrné úrovni nejvýše do cca 140
nákladníc h a dodávk ových vozidel a 700 osobních automobilů denně.
Záměr je prostřednict vím komunikačního systému Černovické terasy napojen na vyšší komunikační
systém. Nákladní doprava bude směrována prakticky výhradně na dálnici D1, osobní doprava též na
komunikační systém města Brna (velký městský okruh resp. olomoucká radiála). Navýšení intenzit dopravy
lze přitom považ ovat (ve srovnání se stávající dopravní situac í) za málo významné.
Realizac í záměru dojde k funkčnímu naplnění prostoru. Tím bude zároveň vyloučena realizace jiných
(avš ak pravděpodobně obdobných, tj. průmyslových) aktivit v daném prostoru. To se týká i související
dopravy.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány. Nedocház í k roz voji ani k omezení stávajíc í infrastruktury,
infrastrukturní sítě budou pouze přizpůsobeny resp. využity pro zám ěr.

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

II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen rozsahem záměru resp. areálu, do kterého je zám ěr
umisťován. Širší rozsah vlivů se může projevit pouze v navazujícím dopravním provozu, který je ovš em
relativně nízký. Pro komunikační napojení jsou k dispozici odpovídající kapacitní komunikace, celkové
ovlivnění širšího území je tedy zanedbatelné.

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

IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplý vá zejména z dodržování platných zákonů, norem a
předpisů. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
•

Skládky sypkých materiálů v průběhu výstavby je třeba minimalizovat. V suchých dnech
doporučujeme zkrápěním povrchu staveniště snižovat prašnost. Dále je třeba zajistit očistu
komunikace v prostoru výjezdu ze staveniště. Během provoz u zajistit pravidelnou údržbu a seřizování
kotlů a dalších zdrojů tepla.
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•

Do plánu organizace výstavby zahrnout preventivní a kontrolní opatření proti úniku ropných látek na
staveništi, včetně zpracování příslušného havarijního řádu.

•

Pro ozelenění navrhnout druhy odpovídající místním klimatickým poměrům, přizpůsobit půdní poměry
jejich požadavk ům. Zajistit řádnou péči o veškerou zeleň v areálu včetně provedení případných
dosadeb za uhynulé jedince.

•

Při realizaci záměru dodržet všechny podmínky vyplý vajíc í z rozhodnut í o udělení výjimky podle
zákona 114/1992 Sb. ze základních oc hranných podmínek zvláště chráněných živočichů.

•

Periodicky kontrolovat funkčnost odlučovače ropných látek. Plochy, kde je reálné riziko úniku ropných
látek (zpevněné plochy park oviště a komunikací) jsou odvodněny do dešťové kanalizace přes
odlučovače ropných látek.

•

Periodicky kontrolovat k valitu vypouštěných odpadních vod. Hodnoty znečištění u vypouštěných
odpadních vod budou odpovídat povoleným limitům kanalizač ního řádu.

•

Při manipulaci s nebezpečnými látkami a odpady obsahující nebezpečné látky nakládato v souladu s
bezpečnostním řádem tak, aby se předešlo možnému úniku těchto látek do podloží a odpadních vod.

•

Technická opatření k eleminaci ztrát, způsobených narušením a zničením archeologických lokalit,
movitých nálezů a archeologických nálezovýc h situací v souvislosti s realizací stavby vyplý vají ze
zákona č.20/1987 Sb. ve znění pozdějš ích předpis ů. Již od doby přípravy stavby je investor povinen
oznámit tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR v B rně a umožnit jemu nebo jiné oprávněné
organizaci na plochách dotčených výstavbou archeologický dozor a v případě pozitivní nálezové
situace provedení záchranného archeologického výzkumu, jehož smyslem je předevš ím dokumentace
nálezových situací a záchrana movitých archeologických nález ů. Před zahájením archeologického
výzkumu je Archeologický ústavu AV ČR v Brně či jiná oprávněná organizace povinna uzavřít dohodu
s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovit osti o podmínkách archeologického výzkumu na
nemovitosti. Hlášení o výsledku archeologického výzkumu bude předloženo při kolaudaci stavby.

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 specifikace možných vlivů na životní prostředí dostatečné.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je řešen v jedné variant ě, dané dostupným pozemkem. Lokalizace proto nebyla řešena ve víc e
variantác h.
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ČÁST F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Základní situační řešení záměru je součástí přílohy 1.1.

II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Shrnutí netechnick ého charak teru obsahuje ve stručné a srozumitelné form ě údaje o zám ěru a dále závěry
jednotlivých dílčích ok ruhů hodnocení možnýc h vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnějš í
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných k apitol oznámení.
V areálu CTP Brno v prostoru Brněnské průmyslové zóny Černovická terasa je připravována novostavba
zóny C
Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku:

C 2.1

C 1.1

Zóna C t voří areálový komplex s vlastní areálovou infrastrukturou. Záměr je projektován jako 2 halové
objekty - hala C1.1. a hala C.2. 1., jejichž součástí jsou administrativní vestavby a přístavby.
Základní kapacitní údaje jsou:
2

hala C1.1.

celková vým ěra pozemk u:
zastavěná plocha:

cca 58 892 m , z toho:
2
cca 24 478 m

hala C2.1.

celková vým ěra pozemk u:
zastavěná plocha:

cca 11 756 m , z toho:
2
cca 4 378 m

počet parkovacích míst:

2

cca 185

Hala C1.1. bude rozčleněna na 6 samostatných vý robních provozů. V těchto provozech se počítá s
umístěním:
•
•

strojírenského provozu výroby přesných dílů,
elektrotechnického montážního výrobního provozu,
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•
•
•
•

kompletačního provozu mechanických sestav pro automobilový průmysl,
vý robního a komplet ačního provozu pro vý robu drobných díl ů z plastických hmot,
provozu na výrobu, kompletaci a opravy poč ítačových a numerických řídícíc h systémů pro systémy
větrání, topení a klimatizace,
provozu na výrobu a kompletaci speciálních laboratorních a lékařských přístrojů.

Celkem se předpokládá, že ve finální fázi bude v provozech pracovat celkem cca 500 prac ovník ů.
V hale C2.1. je plánován opravárenský provoz a provoz předprodejních úprav použitých a nových strojů
v t uzemsku i v zahranič í nakupovaných výrobních strojů. V řešeném provozu bude instalovaná technologie
zaměřena na oblast renovací a úprav obráběc ích strojů v kompletním spektru (od vrtaček, soustruhů,
karuselů až po velké horizontky a frézovací a vy vrtávac í stroje).
Celkem se předpokládá, že ve finální fázi bude v provozu pracovat celkem cca 70 pracovník ů.
Nároky záměru na infrastrukturní zdroje (voda, plyn, elektrická energie apod.) nejsou ničím výjimečné a
nečiní problém.
Výstupy do život ního prostředí jsou omezeny na emise do ovz duš í (dané provoz em kotelny,
vz duchotechnikou a souvisejícím dopravním provozem), vy pouštění splaškových a srážkových odpadních
vod a emise hluk u (dané provoz em technologie a souvisejíc ím dopravním provozem). Zpracované
hodnocení prokázalo, že nedocház í k přeslimitnímu ovlivnění životního prostředí v okolním území.
Další ekologické vlivy jsou celkově málo významné. Produkce odpadů se nevymyká běžné produkci.
Záměr je umisťován do prostoru, který nepodléhá z hlediska ochrany přírody a krajiny z vláštnímu režimu.
Nenacház í se zde žádné chráněné území, nejs ou zde vy hlášeny žádné přírodní rez ervace nebo přírodní
památky, nenachází se zde prvky územního systému ekologické stability ani lokality Natura 2000. Na
ploše výstavby se nenacház í žádné trvalé porosty, nevyskytují se zde ani žádné chráněné nebo ohrož ené
druhy rostlin a živočichů.
Ve všech sledovaných oblastech (oby vatelst vo, ovzduší, povrc hová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou tedy možné vlivy záměru výstavby zóny C přijatelně nízké.
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ČÁST H
PŘÍLOHY

Seznam příloh:
Příloha 1 Grafické přílohy:
1.1 Situace záměru
1.2 Fotodokumentace
Příloha 2 Doklady:
Vyjádření příslušného stavebního úřadů k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
Autorizační os vědčení zpracovatele oznámení

KONEC HLAV NÍHO TE XTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nacház í v jeho úvodní části.
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POHLED NA PROSTOR ZÁMĚRU OD JIHU (ZE ŠVÉDSKÝCH VALŮ)

POHLED NA PROSTOR ZÁMĚRU OD ZÁPADU (PŘES UL. PRŮMYSLOVOU)
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