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Oznámení záměru k posouzení vlivu na ŽP

Stáčírna a sklad firmy VDD, Ostrovačice

Úvod
Tato dokumentace hodnotí záměr změny v užívání bývalé zemědělské stavby pro stáčírnu
a sklad autokosmetiky, autochemie a olejů firmy Carline v Ostrovačicích. Oznámení je zpracované
v intencích zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Rozsah posouzení vlivu je
zpracováno formou oznámení, dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb.
Posuzovaný záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle přílohy č.1 zákona č.100/01 Sb.,
Kategorie II, odst. 10.4 Skladování toxických chemických látek a chemických přípravků v množství nad
1 t.

Seznam zkratek :
BPEJ
BSK5
ČHMÚ
ČIŽP
ČOV
ČSN
DÚR
E.I.A.
EO
EVKP
CHKO
CHOPAV
CHSK
k.ú.
LSES
NL
NN
NPP
NPR
VN
OHS
OkÚ
KÚ
OP
PHO
PTS
PP
RŽP
STG
ÚP
ÚPD
ÚSES
VKP
ZPF
ZS
ŽP

- bonitovaná půdně ekologická jednotka
- biochemická spotřeba kyslíku
- Český hydrometeorologický ústav
- Česká inspekce životního prostředí
- čistírna odpadních vod
- česká státní norma
- dokumentace pro územní rozhodnutí
- hodnocení vlivů na ŽP
- ekvivalentní obyvatel
- ekologicky významný krajinný prvek
- chráněná krajinná oblast
- chráněná oblast přirozené akumulace vod
- chemická spotřeba kyslíku
- katastrální území
- lokální systém ekologické stability
- nerozpuštěné látky
- nízké napětí
- národní přírodní památka
- národní přírodní rezervace
- vysoké napětí
- okresní hygienická stanice
- okresní úřad
- krajský úřad
- ochranné pásmo
- pásmo hygienické ochrany
- podrobná technická studie
- přírodní památka
- referát životního prostředí
- skupina typu geobiocénu
- územní plán
- územně-plánovací dokumentace
- územní systém ekologické stability
- významný krajinný prvek
- zemědělský půdní fond
- zařízení staveniště
- životní prostředí
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A. Údaje o oznamovateli
1. Obchodní firma:

VDD s.r.o. Ostrovačice

2. IČ:

255 75 961

3. Sídlo:

Žebětínská 23e, 664 81 Ostrovačice

4. Oprávněný zástupce oznamovatele:

Jiří Dobiáš
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B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru
Stáčírna a sklad autokosmetiky a olejů zn.CARLINE, Ostrovačice

2. Druh a rozsah záměru
Stáčírna a sklad autokosmetiky a olejů zn.Carline, firmy VDD s.r.o. Ostrovačice, se nachází
u obce Ostrovačice v areálu zemědělského družstva. Provozovna firmy je umístěna v jedné budově, kde
se nachází vlastní stáčírna, administrativa a kanceláře, sociální zázemí, místnosti údržby, rozsáhlý sklad
a expedice výrobků.
Značka CARLINE nabízí široké spektrum výrobků pro osobní automobily (autokosmetiku a
chemii), včetně provozních kapalin automobilů. Spektrum výrobků je značně rozsáhlé od mycích
přípravků, čistící, leštící a technické přípravky, po provozní kapaliny (brzdové kapaliny, nemrznoucí
kapaliny pro ostřikovače, destilovanou vodu, rozmrazovače skel a zámků, motorový olej, převodový olej,
průmyslový olej), různé autodoplňky a drobné nářadí pro motorová vozidla. Tyto výrobky se
v posuzovaném objektu skladují a některé se před vlastní distribucí k odběratelům stáčí z větších
přepravních nádob a nádrží do malých prodejních obalů.

3. Umístění záměru
Kraj :

Jihomoravský

obec :

Ostrovačice

katastrální území :

Ostrovačice

Stáčírna a sklad jsou umístěny v blízkosti D1 směr Brno – Praha východním směrem, v areálu
zemědělského družstva, mimo obytnou zónu. Areál leží na ulici Žebětínská, zájmové okolí se nazývá Na
Dolech.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměru
Při změně v užívání stavby nebude nutné provádět žádné přeložky inženýrských sítí. elektrik Jiné
konflikty záměru se nepředpokládají.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Budova stáčírny i pozemek je v majetku firmy VDD s.r.o. Pozemek byl zakoupen koncem roku
2006 a byl podán návrh na zápis do KN. Majitel chce budovu využívat pro posuzovaný záměr.
Umístění areálu je mimo obec, konflikty střetu zájmů se žádné nepředpokládají.
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6. Stručný popis technického a technologického záměru
Areál je situován na kraji areálu zemědělského družstva Ostrovačice do krajní stávající budovy
původně určené pro zemědělskou výrobu. Budova je funkčně vhodně uspořádaná pro posuzovanou
činnost.
Popis stávajících stavebních objektů firmy:
001 - provozní budova
002 - přípojka NN
003 - přípojka vody
004 - přípojka kanalizace splaškové a jímka odpadních vod
005 - vedení technologické vody a jímka technologických vod (požární nádrž)
006 - zpevněné plochy
007 - oplocení
001 - provozní budova
Zázemí v budově zahrnuje kanceláře, sociální zařízení (WC, sprchy) s denní místností pro
zaměstnance, kotelnu.
Výrobní prostory v budově zahrnují především sklady materiálů (obaly), sklady surovin, sklad
olejů, místnosti pro výrobu a skladování destilované vody, plnící a stáčecí linku a velkou skladovací halu
s kovovými regálovými stojany. Hlavní sklad surovin v místnosti 112 má novou betonovou podlahu
s izolací svedenou do záchytné jímky. Jímka je opatřena pryskyřicovým nátěrem.
Skladovací prostory (celá skladovací hala) a plnící linka jsou opatřeny novou betonovou hlazenou
podlahou s izolací fólií PEHD. Také tato podlaha je vyspádována do záchytné jímky, která je opatřena
pryskyřicovým nátěrem.
Ve skladu hotových výrobků jsou u společné stěny s plnící linkou umístěny dvě nerezové nádrže,
každá o objemu 1.000 l, pro skladování surovin pro stáčení chladících kapalin do chladičů automobilů
(letní i zimní). Pod nádržemi je vybudovaná záchytná jímka, vytvořená betonovým okrajem o výšce 25 cm
nad povrch podlahy. Rozměry celé jímky jsou 6 x 4 m, objem záchytného prostoru je až 6 m3. Vnitřní
plocha jímky je opatřena také chemicky odolným nátěrem z pryskyřice.
004 - přípojka kanalizace splaškové a jímka odpadních vod
Odpadní voda ze sociálního zařízení je zaústěna do bezodtokové jímky na vyvážení severně od
provozní budovy. Rozměry plastové jímky jsou 3x2x2 m, obsah jímky je 12 m3.
005 - jímka technologických vod (požární nádrž)
Technologická voda vznikající jako zbytek z výroby destilované vody, je dopravována od filtrů
a reverzní osmózy flexibilním potrubím do požární nádrže v areálu družstva cca. 25 m jižně od rohu
provozní budovy. 100 m3
Popis používané technologie :
Výroba destilované vody
Výroba destilované vody, která je potřebná pro plnění autobaterií, probíhá v místnosti 118
procesem reverzní osmózy. Sklad destilované vody je v místnosti 116, stáčení destilované vody probíhá
v sousední místnosti 114 a 120 na stáčecí lince.
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Sklad olejů
Provozní sklad olejů bude situován do místnosti 114. Tvoří ho 4 jednotlivé nádrže na 1000 l
umístěné na ocelové trubkové konstrukci. Pod nádržemi bude vybudovaná záchytná jímka, která bude
vytvořena betonovou přizdívkou na podlaze kolem nádrží o výšce 0,25 m. Vnitřek jímky bude opatřen
pryskyřicovým nátěrem nepropustným pro chemické látky (vč.ropných).
Stáčení kapalin do prodejních obalů
Stáčení kapalin do prodejních obalů (velikost různá – od 0,1l lahviček po 25l kanystry) probíhá na
plnící lince olejů a dvou stáčecích a plnících linkách na ostatní kapaliny v místnosti č.114 a 120. Média,
která se plní na plnící lince do malých obalů, jsou vedena plastovými trubkami ze sousedních
skladovacích místností. Podlaha plnírny je tvořena keramickou dlažbou.
Skladování a distribuce výrobků
Ve skladu hotových výrobků v prodejních obalech se skladují výrobky jednak plněné přímo na
stáčecí a plnící lince v areálu, jednak výrobky, které jsou dodávány již jako hotové ve velkých množstvích
přímo od výrobců (jiné subjekty) a dále jsou distribuovány společně s výrobky kosmetiky Carline
maloprodejcům.
Vnitropodniková přeprava v rámci budovy se provádí především pomocí ručních vozíků. Jako
zakladač palet do regálů a k přepravě materiálů a výrobků k expedici se používá elektrický vysokozdvižný
vozík. Komunikační trasy budou vizuálně označeny dle požadavků.
Celková množství, která prochází stáčírnou a skladem hotových výrobků :

Množství látek a přípravků
VDD s.r.o. Ostrovačice

Množstv í
V t za rok

Antifreeze
Brzdové kapaliny
Oleje motorové, převodové
Letní kapaliny
Zimní kapaliny
Destilovaná voda
Čističe brzd, motorů

Náplně do chladičů
Do brzdových systémů
Do motorů a převodovek
Do ostřikovačů
Do ostřikovačů
Baterie, chladiče
Odmašťování

40
20
50
20
40
50
1

Nebezpečné vlastnosti
Xn – zdraví škodlivý
Xi - dráždivý
F+ - extrémně hořlavý
Xi – dráždivý
N - nebezpečný pro životní prostředí

Odstraňovače hmyzu
Luxon
Leštěnky, šampony
Rozmrazovače
Přídavky do paliv

Čistič skel
Čistič skel
Údržba karoserií
Na skla, zámky
Pro lepší zimní start

1
1
1
1
1

Xi - dráždivý
Xn – zdraví škodlivý
N - nebezpečný pro životní prostředí

Celkem
226
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Stáčírna a sklad je již v provozu.

8. Výčet dotčených samosprávných celků
Stáčírny a sklad firmy VDD (kosmetika Carline) leží v Jihomoravském kraji, části Brno –
venkov, obec s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem - Rosice u Brna, na katastrálním
území Ostrovačice.
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Stáčírna a sklad jsou umístěny v areálu zemědělského družstva Genagro Ostravačice.
Provozovna skladu a stáčírny je v současné době již v provozu a je umístěna v zastavěné části družstva
na zpevněných plochách a bývalých provozovnách družstva.
Provoz si nevyžaduje žádné
zvláštní stavební úpravy a zábor dalších
pozemků, ani zábor zemědělského
půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa.

Obr 1: Geometrický plán skladu a stáčírny Carline

Tab. č. 1: Přehled dotčených pozemků skladu a stáčírny
Parcela
číslo

Druh
pozemku

Využití
pozemku

Výměra
(m2)

Vlastník
pozemku

Vlastník
budovy na
pozemku

BPEJ

Třída
ochrany
ZPF

577/3

zastavěná
plocha a
nádvoří

zemědělské
stavení

1 447

VDD s.r.o

VDD s.r.o

nemá

--

577/8

ostatní
plocha

jiná plocha

VDD s.r.o

--

nemá

--

583/4

ostatní
plocha

VDD s.r.o

--

nemá

--

jiná plocha

5; 83

(příjezd.cesta)

Poznámka: VDD s.r.o = Žebětínská 23e, 66481 Ostrovačice, ČR, kontaktní osoba: Dobiáš Pavel, Dobiáš
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2. Odběr a spotřeba vody
Nároky na odběr vody jsou především při výrobě destilované vody. Odběr je z veřejného
vodovodu. Nároky na odběr vody jsou cca. 150.000 l za rok, prům. 600 l/den
3. Surovinové a energetické zdroje
Nebudou dotčeny žádné surovinové zdroje. Elektrická energie bude odebíraná z veřejné sítě.
Voda je odebírána z veřejného vodovodu.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Četnost dopravy je zhruba následující : do areálu stáčírny přiváží 1x týdně velký nákladní
automobil (kamion) suroviny ke stáčení. Pohyb z areálu odstarávají 2x denně malé nákladní vozy typu
AVIA a 2x denně dodávky.
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III. Údaje o výstupech
1. Emise do ovzduší
Z dopravy
Škodlivé působení emisí z dopravy do zařízení a zpět na obyvatelstvo nebude nijak významné,
protože se předpokládá malý přírůstek četnosti dopravy.
Spalovací motory emitují škodliviny vznikající nedokonalým spalováním pohonné směsi. Jedná
se především o oxid uhelnatý, oxidy dusíku, oxidy síry, pevné částice, benzen, xylen, olovo. Oxid
uhelnatý má neblahý vliv na živé organizmy. Metan ovlivňuje vznik skleníkového efektu. Oxid uhličitý má
negativní vliv na oteplování atmosféry. Oxidy dusíku hrají významnou roli při tvorbě kyselých dešťů.
Způsobuje dráždění plic, zvláště citliví jsou astmatici. Uhlovodíky způsobují vznik přízemní vrstvy ozónu.
Olovo, přidávané do paliva jako antidetonátor, je vysoce toxické.
Vznětové motory produkují malé částice, které jsou potencionálně karcinogenní (směs látek jako
je uhlík, nespálený olej a palivo, sírany).
Množství jednotlivých škodlivin produkovaných motorovými vozidly je přímo závislé na
dokonalosti spalovacího procesu a konstrukci automobilu. Je předpoklad, že s rozvojem techniky a se
zpřísňujícími se předpisy na ochranu životního prostředí i při růstu počtu vozidel se bude množství
emitovaných látek do ovzduší snižovat.
Rozptylová studie vlivu dopravy nebyla v posuzované lokalitě zpracovávána. V území se
nevyskytují časté inverzní podmínky, intenzita teplotních inverzí je nízká.
Z provozu zařízení
Z provozu skladu žádné emise do ovzduší nevznikají.
Při stáčení na plnících linkách může docházet k pachovým emisím. Místnost stáčírny bude
odvětrávaná. Ostatní sklady materiálů nevykazují žádné emise do ovzduší.

2. Odpadní vody
Splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení je zachycována v bezodtokové jímce o vnějších
rozměrech 3,0 x 2,0 m a hloubce cca. 2 m. Užitečný objem jímky je cca. 12 m 3. Jímka se dle potřeby
nechává odvážet ke zneškodnění odbornou firmou.
Dešťové vody odtékají v menší míře dešťovou kanalizací, zbytek zasakuje do terénu.
Zbytková voda po destilaci je jímaná v původní podzemní jímce, která slouží jako požární
nádrž.

3. Odpady
Komunální i zbývající ostatní odpady jsou sváženy firmou, která tuto činnost zajišťuje v celém
městysu Ostrovačice. Skladování odpadů kategorie ostatní je v samostatné místnosti (v půdoryse č.117)
se samostatným vchodem .
Prázdné sudy a kontejnery od surovin jsou dočasně uloženy u vjezdu do skladu v části expedice.
Jsou vraceny výměnným způsobem výrobcům jednotlivých komodit.
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Tab. 1: Seznam odpadů vznikajících v provozovně
Katalogové číslo

Popis odpadu

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

N

Kategorie

Nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02

Absorční činidla,filtrační materiály, čistící

N

tkaniny a ochranné oděvy zneč.neb.látkami
15 02 03

Absorční činidla,filtrační materiály, čistící tkaniny

O

a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 04

Kal ze septiků a žump

O

4. Hluk z provozu
Provoz stáčírny a skladu neprodukuje emise hluku do okolního prostředí. Zdroje hluku jsou pouze
dopravní prostředky, které dopravují materiály do areálu a odvážejí zboží k prodeji a odpady.
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovuje nařízení vlády č. 88/2004 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přípustná hodnota hluku v „chráněném venkovním prostoru“
a v „chráněném venkovním prostoru staveb“ je stanovena jako ekvivalentní hladina akustického tlaku
LAeq,T pro noc a den.
LAeq,T = 60 dB/den; LAeq,T = 50 dB/noc

5. Vibrace
Při jízdě silničních vozidel vznikají tzv. dopravní otřesy. Jejich velikost je dána typem vozidla,
úrovní jeho technického provedení a technického stavu, zrychlením i kvalitou povrchu vozovky. Tyto
otřesy se šíří v podloží a mohou působit na stavební objekty v okolí komunikací. Vibrace z dopravy do
posuzované stavby mají nulový účinek na stavby v obci.

6. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Posuzovaný záměr není zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického záření.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
Obec Ostrovačice má status Městys. Význam městys nebo také městečko je historický typ obcí
stojících mezi městem a vsí, kterým bylo uděleno právo pořádat výroční a dobytčí trhy (tím se městyse
lišily od vsí). Městyse musel mít městský charakter a musely plnit roli spádového městečka pro okolní
vesnice. Status uděloval panovník a od 1. července 2006 uděluje status městyse předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR na návrh obce po vyjádření vlády.
Obec Ostrovačice se nachází západním směrem od statutárního města Brno cca 15 km a leží
v blízkosti dálnice D1 směr Brno – Praha (sjezd v obci z dálnice na 178 km). Výměra katastru je 783 ha,
z toho zabírá 429 ha zemědělská půda, 236 ha lesů, 14 ha zastavěné plochy. Vodních ploch na území
katastru je jen 3 ha a 99 ha ostatní plochy.
Zájmové území náleží do klimatické oblasti T2 teplé (Quitt, 1971). Průměrný roční úhrn srážek je
roven 530 mm a průměrná roční teplota dosahuje cca 8,8 °C, během roku se vyskytuje 30 až 57 dnů
s mlhou.
Průměrná nadmořská výška Ostrovačic je 330 m n. m. a nedaleko provozovny Carline se nachází
nejvyšší bod katastru Šíp (403,3 m n. m.). Počet obyvatel je v obci 590. Obec je napojena na vodovod, je
plynofikovaná. Část obce je napojena na vlastní čistírnu odpadních (odkanalizováno je 45 %). ČOV je
vzdálena asi 780 m severovýchodním směrem od provozovny.
Územím katastru prochází přírodní park Podkomorské lesy. Krajina v okolí Ostrovačic je
kopcovitá, obec sama však leží v údolí Boskovické brázdy, která tvoří pomyslný počátek Českomoravské
vrchoviny. Vyskytuje se zde hranice pravohorního útvaru (od Nové Vsi přes zastávku k Veverským
Knínicím). Hlavní hornina je zde rula, ukládaly se zde kamenouhelné horniny. Kamenitá povaha kraje
dala vzniknout několika lomům, nejbližší byly v Říčanech, počátkem 20. století byl těžen kámen na Šípu.
Čtvrtohorní útvary jsou v Ostrovačicích zastoupeny diluviálními usazeninami. Obec Ostrovačice
se pak rozkládá na nejmladších naplaveninách neboli aluviu. Do okresu zabíhá pokračování veliké
Křižanovské planiny Přibyslavickou rozsochou, která se táhne podél silnice Brno – Jihlava, největší výšky
dosahuje u Rudky, naopak v severní části od Ostrovačic k Žebětínu dosahuje výšky pouze 400 m n.m.
a sklání se do úvalu Říčanského potoka.
Od roku 2005 jsou Otrovačice ve svazku obcí s obcí Říčany. Hlavním důvodem vzniku svazku
obcí a předmětem jejich činnosti je dobudování splaškové kanalizace v obou obcích. Je naplánováno
prodloužení Vírského oblastního vodovodu z Čebína přes Ostrovačice do Rosic, v obci bude vybudován
vodojem.
V blízkosti obce se nachází Automotodrom Brno – Masarykův okruh, kde se konají Mistrovství
světa silničních motocyklů. Realizace výstavby začala roce 1984, na místě okruhu bylo 200 ha lesa, který
byl odstraněn, tím se výrazně změnil krajinný ráz okolí. Autodrom je vzdálen cca 1,2 km východně od
provozovny firmy Carline.
Stará ekologická zátěž je čerpací stanice pohonných hmot Autodrom, v areálu se také vyskytují
objekty ekologických zátěží. Na území katastru obce Ostrovačice se nevyskytují provozovny ohlašovatelů
do integrovaného registru znečišťování.
Provoz firmy se nachází v objektu zemědělského družstva s živočišnou výrobou (býci). V okolí
jsou zemědělské pozemky, s přirozenou vegetací. Zemědělské pozemky jsou nezavlažované.
Území se nachází v archeologické zóně 2, kde v případě stavební činnosti je nutné oznámit
realizaci prací Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na
dotčeném území záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV), dle § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb.
o státní památkové péči v platném znění. Při realizaci záměru však nedochází ke stavební činnosti, proto
tato podmínka odpadá.
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1. 1. Historie městyse Ostrovačice
Osada Ostrovačice byla obydlena již v 6. až 5. tisíciletí před Kristem, tj. mladší doba kamenná
a neolit (nálezy štípaných a hlazených kamenných nástrojů, střepů a přeslenů). O osídlení v dalších
obdobích svědčí také nálezy bronzových předmětů náležejících ke kultuře galské. První písemná zmínky
z o obci je z roku 1048 (darovací listina, kterou kníže Břetislav I. daruje majetek nově založenému
klášteru břevnovských benediktinů v Rajhradě (falsum ze XIII. Století). Další písemná zmínka byla až
roku 1255 o ostrovačické faře.
Rakouský císař Ferdinand V. povyšuje Ostrovačice na městys (městečko) a přiděluje právo
pořádání čtyř výročních trhů v roce. Několik usedlostí z Ostrovačic patřilo od nepaměti ke hradu Veveří,
kam také vrchnosti platilo daně a mělo i jiné povinnosti. Tyto povinnosti však páni z Veveří často
zastavovali či darovali panošům a svobodným lidem.
V roce 1468 byla ves obsazena Viktorinem, synem krále Jiřího z Poděbrad, který v tehdejších
mocenských bojích zůstal věrný břevnovskému klášteru. Nakonec však Viktorin ustoupil přesile svého
švagra uherského krále Matyáše I., který se zmocnil celého kraje. Matyáš roce 1469 odňal klášteru za
věrnost, kterou zachoval jeho nesmiřitelnému odpůrci a tchánovi Jiřímu z Poděbrad, statky
v Ostrovačicích a v Domašově a zastavil je městu Brnu a to tak, že klášter si je mohl za 2000 dukátů
vyplatit zpět. K tomu došlo až po třiceti letech v roce 1499.
Je velmi pravděpodobné, že koncem 16. a začátkem 17. století ostrovačická farnost zanikla a ves
patřila k Domašovu. Majetkové a politické spory začátkem 17. století vedly k tomu, že v roce 1619 byl
zrušen klášter v Rajhradu a jeho majetek byl zkonfiskován. Statky v Ostrovačicích a Domašově odkoupil
štýrský svobodný pán Zikmund Teuffenbach z Tiefenbachu a Mayerhofu.
V roce 1694 zničily vše kobylky, které, podle historického svědectví „kde padly, všechno sežraly
a letěly v houfech jako mlha hustá“. V roce 1715 zuřil v kraji mor, který si v Ostrovačicích vyžádal mnoho
obětí. Z roku 1735 pochází kulturní památka – hraniční kámen rajhradského panství, který stojí u farní zdi
vedle kostela. Podle dochovaných zpráv se osadníci vedle polního hospodářství zabývali také chovem
ovcí a výrobou šindele. V Ostrovačicích stával také obecní pivovar.
Ostrovačice trpěly válkami se Švédy, Prusy (1742) a s Napoleonem. Když v roce 1805 probíhala
Bitva tří císařů u Slavkova, táhly tudy po císařské silnici neustále veliké transporty vojska, které
v Ostrovačicích přepřahovaly koně.
V letech 1865, 1866 a 1926, 1929 jsou dokladovány špatné klimatické jevy (-29 °C), kdy byla
zničena úroda krupobitím, povodněmi a mrazy. V letech 1911 bylo slavnostně zprovozněno první
elektrické osvětlení.
V roce 1923 byla po dlouhých letech jednání a prací dokončena a zprovozněna silnice
Ostrovačice – Žebětín, která se v letech 1930 – 1937 stala součástí tzv. brněnského okruhu (později
Masarykova okruhu), na kterém se konaly automobilové závody.
V roce 1935 byla posunuta, snížena a kamennými kostkami vydlážděna silnice na náměstí až
k Říčanům a byla vybudována první část dešťové kanalizace.
Ostrovačice během druhé světové války byly osvobozeny 30. dubna 1945, kdy dorazil
k Ostrovačicím předsunutý oddíl Rudé armády, který během noci na 1. květena rozmetal nepřipravenou
nepřátelskou obranu a obec osvobodil. Od Ostrovačic dospěli vojáci k Říčanům a 1. května obsadili dolní
polovinu vesnice.
Šedesátá a sedmdesátá léta 20. století se výrazně podepsala na vzhledu obce. Zástavba obce
se rozšiřovala do nových ulic, přibývalo nových domů, byly přestavovány domy staré. Ovšem došlo
k výrazně negativnímu zásadu do vzhledu náměstí, když byly vykáceny takřka všechny vzrostlé stromy
(hrušně a lípy). Byly vybudovány – nová protipožární nádrž, hasičská zbrojnice, sokolovna, samoobsluha
a prodejna masa a uzenin.
Roku 1980 byly sloučeny obce Ostrovačice, Říčany a Veverské Knínice do jednoho místního
národního výboru v Říčanech (10 let trval tento stav), v letech 1990 se obec opět osamostatnila.
Kulturní památky obce Ostrovačice (kostel sv. Václava a sv. Jana Křtitele – základy presbytáře
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z 12.-13. století, fara s prelaturou z konce 17 století, hraniční kámen rajhradského panství z roku 1735,
socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1766, pamětní kámen na výbuch střelného prachu z roku 1793,
pomník Emilie Dočkalové-Topinkové – Helenky z románu Viléma Mrštíka „Pohádka máje“ na místním
hřbitově.
Posuzované území nemá žádný další výrazný význam z hlediska historického, kulturního nebo
archeologického. Nedaleko provozovny se nachází boží muka (kříž z roku 1908), je však v dostatečné
vzdálenosti od provozovny.

1. 2. Územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní
parky, významné krajinné prvky
ÚSES
Zájmovým územím prochází nadregionální biokoridor – NRBK (K139) Podkomorské lesy –
Údolí Dyje, který se skládá s typů ekosystémů mezofilní hájové osy, mezofilní bučinné osy a trávníků.
Vzdálenost mezofilní hájové osy je od provozovny cca 900 m jižním směrem. Následující obrázek
znázorňuje umístění NRBK.

Obr 2: ÚSES zájmového území

Další skladebné prvky systému ekologické stability zájmovým územím neprochází. Nevyskytují
se zde další nadregionální biocentra, regionální a lokální biocentra a biokoridory. V širším okolí území se
vyskytují lokální biocentra LBC Horní selské lesy (umístěno cca 700 m jižně od provozovny), LBC
Dolní Selské lesy (nachází se 670 m severovýchodně od areálu), LBC U Zmrzláku (1,2 km
severovýchodně od dotčené lokality). Všechny tato biocentra jsou funkční, ale provoz skladu a stáčírny
nemá na ně žádný negativní vliv.
Zvláště chráněná území
V širším okolí zájmové lokality provozu Carline se nevyskytují velkoplošná ani maloplošná
chráněná území.
Přírodní parky
Dle zákona č. 114/1992 Sb. je definován přírodní park k ochraně krajinného rázu s významnými
soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto
zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným předpisem přírodní park a stanovit omezení
takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.
V blízkosti areálu firmy se rozprostírá přírodní park Podkomorské lesy, který je vzdálen
cca 620 m severovýchodním směrem. Tento přírodní park zasahuje několik katastrálních území (městkou
část Brno Bystrc a Kníničky, v okrese Brno-venkov Ostrovačice, Moravské Knínice, Jinačovice
a Rozdrojovice). Rozloha tohoto parku je 33,3 km2, z toho zabírá území byv. okresu Brno – venkov cca
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6 km2. Rok vyhlášení tohoto chráněného území byl rok 1989.
Důvodem vyhlášení přírodního
parku je zachování části doposud málo
narušeného přírodního prostředí na
území města Brna a okresu Brnovenkov pro jeho velkou biologickou,
estetickou
a krajinářskou
hodnotu
s využitím pro krátkodobou pohybovou
rekreaci občanů, k jejich poučení
a zotavení.
Hlavní krajinářskou hodnotou
území přírodního parku spočívají ve
skutečnosti, že jeho podstatnou část
tvoří rozsáhlý, v podstatě souvislý lesní
komplex se značným rekreačním
Obr 3: Umístění přírodního parku Podkomorské lesy
významem (řada lesních porostů je
zařazena do kategorie lesů zvláštního určení v subkategorii příměstských a dalších lesů se zvýšenou
rekreační funkcí) a s poměrně vysokým zastoupením ekologicky cenných segmentů lesa. Hluboké
průlomové údolí řeky Svratky protínající území přírodního parku je zaplaveno vodami Brněnské přehrady.
Na území přírodního parku nezasahuje žádné trvalé sídlo, v okolí přehrady se však nachází řada
rekreačních zařízení (chaty, hotely, autokemp). Významnou turistickou atraktivitou je vedle vlastní
přehrady s pravidelnou lodní dopravou postupně opravovaný hrad Veveří.
Hraniční linie parku jsou různorodé od silnic, okraje lesa, břeh přehrady, okraj rekreační oblasti
Brněnské přehrady, napříč přes hladinu nádrže a údolí Rakoveckého potoka.
Významné krajinné prvky (VKP)
VKP je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky významný krajinný segment krajiny, který
utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. VKP ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera a údolní nivy.
Významné krajinné prvky registrované podle zákona č. 114/1992 Sb. nejsou zastoupeny
v katastru obce Ostrovačice.
Natura , ptačí oblasti
V obci se nevyskytuje lokalita, která by byla vymezena Naturou 2000, jako evropsky významná
lokalita. Území obce nenáleží a ani neprochází hranicí ptačí oblasti. Areál firmy nemá na tyto evropské
prvky ochrany přírody žádný vliv.
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2. Stručná charakteristika
v dotčeném území

stavu

složek

životního

prostředí

2. 1. Klimatické podmínky
Posuzované území náleží do klimatické oblasti teplé T2 (Quitt, 1971) vyznačující se dlouhým
teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem i podzimem,
krátkou mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Počet letních dní dosahuje hodnoty 50 až 60, počet dnů s průměrnou teplotou nad 10 °C a více
se v průběhu roku pohybuje v rozmezí 160 – 170 dny. V zimním období je počet ledových dnů 30 až 40,
mrazových dnů 100 – 110. Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více je 90 až 100 dní během roku.
Průměrná teplota v lednu dosahuje -2 až -3 °C, průměrná teplota v červenci je 18 až 19 °C,
v dubnu 8 až 9 °C a říjnu se průměrné měsíční teploty pohybují mezi 7 až 9 °C. Sněhová pokrývka trvá
během roku 40 až 50 dní. Zamračených dní v oblasti je 120 až 140, zatím co jasných dnů je výrazně
méně a to pouhých 40 až 50 dní. Množství srážek během vegetačního období dosahuje 350 až 400 mm
a množství srážek v zimním období 200 až 300 mm.
Klimatická stanice v Ostrovačicích není, proto byly použity zjištěné údaje nejbližších stanic v okolí
obce (Zastávka, Říčany). Následující tabulky uvádějí průměrné teploty vzduchu, průměrné hodnoty
srážek a četnosti směrů větrů
Tab. č. 1: Průměrné srážky v mm za období 1901 – 1950 ze stanice Zastávka (340 m n. m.):
měsíc I

II

III

IV

V

VI VII VIII IX X

srážky 32 29 29 40 53 72 73

62

XI

XII rok

45 47 42 40 564

Tab. č. 2: Průměrná teplota vzduchu ve °C ze stanice Zastávka
měsíc I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

srážky -3,2 -1,5 2,5 7,6 13,1 16,3 18,1 16,9 13,2 7,7 2,6 -1,1 7,7

Tab. č. 3: Četnost převládajících směrů větru pro Říčany
Směr větru S

SV

V

JV

Četnost % 10,99 9,01 8,99 15

J

JZ

Z

SZ Bezvětří

8,99 7,99 12 18 9,03

2. 2. Geologie a geomorfologie
Dle geomorfologického členění spadá zájmová lokalita do systému hercynského, provincie Česká
vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, oblast Brněnská vrchovina, celek Boskovická brázda,
podcelek Oslavanská brázda a okrsek Rosická pahorkatina.
Brněnská vrchovina je soustavou v zájmovém území, má členitý reliéf složený ze sníženiny
Boskovické brázdy a dvou vrchovin (Bobravské a Drahanské). Jádro tvoří horniny brněnského plutonu
obklopené prvohorními horninami (vápence, pískovce, droby, břidlice). Ve střední části je reliéf Brněnské
vrchoviny tvořen hřbety a sníženinami severojižním směrem. Ve vápencích Moravského krasu dochází ke
krasovým jevům. Nejvyšším bodem Skalky (735 m n. m.)
Boskovická brázda je protáhlá 3 až 10 km široká sníženina probíhající od jihozápadu k
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severovýchodu a vyplněná permokarbonskými a neogenními sedimenty. Ostrůvkovitě se vyskytují
křídové sedimenty. Žernovickou hrástí (která je již součástí Nedvědické vrchoviny) je Boskovická brázda
rozdělena na Oslavanskou brázdu (na jihu) a Malou Hanou (na severu). Většina vodních toků protéká
Boskovickou brázdou napříč (insekventní vodní toky).
Oslavanská brázda reliéf je tvořen hrástí a prolomů, kotliny jsou odděleny hrástěmi (skládá se
z následujících kotlin: Tišnovská, Veverskobitýšská, Rosická, Ivančická, Moravskokrumlovská), v příčném
profilu je nesouměrná a povrch se sklání od západu k východu. Napříč sníženinou probíhají údolí Jihlavy,
Oslavy, Bobravy a Svratky, typické jsou zaklesnuté meandry Rokytné.
Z geologické mapy vyplývá, že v zájmovém území se vyskytují granitoidy assyntské (žuly,
granodiority).

2. 3. Hydrogeologické poměry
Území leží v hydrologickém rajónu č. 522 Boskovická brázda – jižní část. Plocha
hydrogeologického rajonu je 128,95 km2. Skupina rajonů Permokarbon limnických brázd, geologická
jednotka sedimenty permokarbonu. V tomto hydrologickém rajonu je nevymezený kolektor, v kterém
litologii tvoří pískovce a slepence. Rajon lze dělit. Hladina podzemní vody je volná, propustnost je
puklinová, transmisivita je střední 1.10-4 až 1.10-3 m2/s. Mineralizace vody je v rozmezí 0,3 až 1 g/l a
chemický typ Ca-Na-HCO3-SO4. Boskovická brázda je v povodí Dyje (Michlíček, 1986) a hlavní povodí
spadá do Dunaje.

2. 4. Hydrologické poměry
Posuzované území náleží do povodí řeky Svratky. Číslo dílčího hydrologického pořadí potoku
Říčanský je 4-15-03-009, rozloha povodí 22,542 km2. Délka toku je 12,548 km a tvoří povodí čtvrtého
řádu. Potok pramení nad obcí Domašov u Jarůvek.
Do Říčanského toku se vlévá tok Cikánka, která tvoří levostranný přítok do Říčanského potoka.
Tento potok je nejvíce v blízkosti zájmového území. Délka Cikánky je 2,682 km, soutok s Říčanským
potokem je v km 3,763. Říčanský potok je levostranným přítokem do Bobravy, ta se dále vlévá jako
pravostranný přítok do Svratky, Svratka ústí do Dyje.
Následující vodohospodářská mapa zobrazuje, že územím skladu a stáčírny prochází průmyslový
vodovod. Tento vodovod je zde umístěn vzhledem k tomu že provozovna je umístěna v areálu
zemědělského družstva.
Tab. č. 4: Charakteristiky průtoků Říčanského potoku
Název toku 1

2

5

10

20

50

100 N-leté průtoky

Říčanský p. 2,1 3,5 5,5 7,0 9,0 12,5 15,5 m3/sec

V posuzovaném území stáčírny se nevyskytuje chráněná oblast povrchové akumulace vod
(CHOPAV).
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2. 5. Ovzduší
Kvalita ovzduší v okolí záměru je ovlivňována především lokálními topeništi v zastavěném území.
V území nejsou výrazné bodové zdroje znečištění ovzduší. Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji
s výjimkou větších měst je vcelku dobrá, imisní činností je zasažena poměrně málo. Velký vliv na kvalitu
ovzduší má umístění v krajině se značným podílem lesů. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti záměru
neprovádí kontinuální měření, nelze určit zatížení pozadí znečišťujícími látkami.
Zdrojem zápachu je výkrmna zemědělského závodu emitujícího do ovzduší zejména amoniak.
Jedná se provozovnu GenAgro Ostrovačice sousedící se skladem a stáčírnou Carline.

2. 6. Půda
Z geologické mapy vyplývá, že v zájmovém území se vyskytují granitoidy assyntské (žuly,
granodiority). Sklad a stáčírna jsou umístěny v areálu zemědělského družstva, kde byl bývaly sklad pro
zemědělské účely. V zájmové území nebyl prováděn pedologický průzkum. Sklad a stáčírna v současné
době existují a jsdou umístěny na zpevněné ploše areálu ZD.
Realizací záměru nedochází k záboru zemědělského půdního fondu, ani k záboru pozemků
určených k plnění funkce lese. Nebudou probíhat stavební činnosti, rozšíření plochy skladu a stáčírny.
Půdní eroze (dle Klasifikace Stehlíka) je následující. Geologický podklad silně podporuje erozi
půdy. Průměrný sklon terénu je v zájmovém území do 3 °. Půdní eroze – vyskytují se zde půdy, které
nepodporují projevy eroze (koeficient je roven 0,9 až 1,1). Průměrná četnost erozně nebezpečných dešťů
je 1,6.

strana 17

Oznámení záměru k posouzení vlivu na ŽP

Stáčírna a sklad firmy VDD, Ostrovačice

2. 7. Fauna a flóra
Zájmová lokalita náleží do bioregionu Brněnského (1. 24). Bioregion leží na rozhraní termofytika
a mezofytika. K termofitiku náleží fytogeografický okres Znojemsko-brněnská pahorkatina, která sem
zasahuje svou severozápadní částí, k mezofytiku střední a severní část fytogeografického okresu
Moravské podhůří Vysočiny (bez severozápadně a severně směřujících výběžků). Vegetační stupeň
(Skalický) je kolinní až suprakolinní.
Rekonstrukčně odpovídají nižší polohy hercynským dubohabřinám (Melampyro nemorosiCarpinetum), méně (zejména ve východní části) i karpatským (Carici pilosae-Carpinetum), řídce
teplomilným doubravám (Potentillo albae-Quercetum, na vápencích i Corno-Quercetum). Ve vyšších
polohách jsou hojnější bučiny (nejrozšířenější je Melico-Fagetum). Na prudších konvexních svazích
v jižním sektoru jsou teplomilné doubravy na kyselejších podkladech (Sorbo torminalisQuercetum),v severním sektoru se vyskytují acidoflní doubravy (Luzulo albidae-Quercetum). Na
konkávních partií jsou suťové lesy (Aceri-Carpinetum, vzácněji Dentario enneaphylli-Fagetum). Podél
větších vodních toků jsou olšiny Stellario-Alnetum glutinosae, podél potůčků Carici remotae-Fraxinetum.
Větší toky jsou lemovány vegetací svazu Phalaridion arundinaceae. Primární bezlesí je velmi vzácné, s
vegetací svazu Alysso-Festucion pallentis a Geraninon sanguinei. Přirozená náhradní vegetace na
nejextrémnějších stanovištích odpovídá xerotermním trávníkům svazu Festucion valesiacae (velmi
vzácně), v lemech je vyvinuta vegetace svazu Geranion sanguinei, řídčeji i Trifolion medii. Louky jsou
vesměs mezofilní (Arrhenatherion), na řídce se vyskytujících prameništích se vyskytují pak svazu
Calthion (s náznaky slabého slatinění). Křoviny náleží svazu Prunion spinosae, ojediněle na
nejextrémnějších stanovištích Prunion fruticosae. Floristická skladba odpovídá poloze bioregionu na
okraji hercynské podprovincie.
Zájmová lokalita náleží do přírodní lesní oblasti (33) Předhoří Českomoravské vrchoviny.
Lesnatost této PLO je 31,3 % a rozloha je 361 577 ha. Vegetační stupeň se v území nachází první –
dubový, druhý – bukodubový,
místy vystupuje vegetace až do třetího vegetačního stupně
dubobukového. Přímo na lokalitě, kde leží sklad a stáčírna se nenacházejí žádné lesní porosty. V blízkém
okolí jihovýchodním a severovýchodním směrem se rozprostírají lesní porosty. Tyto porosty mají cílové
hospodářství 43 – hospodářství kyselých stanovišť středních poloh, 23 – hospodářství kyselých stanovišť
nižších poloh, 25 – hospodářství živných stanovišť nižších poloh, 45 – hospodářství živných stanovišť
středních poloh. Lesní typy se zde vyskytují 2S4, 1K1, 3K3, 3H2, 3D7. Soubory lesních typů 2S – svěží
buková doubrava, 1K – kyselá doubrava, 3K – kyselá dubová bučina, 3H – hlinitá dubová bučina, 3D –
obohacená dubová bučina.
Fauna
Bohatší fauna ptáků a obojživelníků se nachází v prostoru kolem potoku Říčanského a jeho
břehovém porostu. Z ptáků tu lze předpokládat výskyt cvrčilky říční, rákosníka zpěvného, kachna divoká.
Vedle typických druhů lužních porostů lze též zastihnout běžné druhy listnatých porostů jako jsou
sýkora modřinka (Parus caeruleus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), žluva hajní
(Oriolus oriolus), linduška lesní (Anthus pratensis), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) a další. Ve
vlastním řešeném území lze spatřit běžnou avifaunu zemědělské krajiny jako je bažant obecný
(Phasianus colchicus), skřivan polní (Alauda arvensis), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra),
chocholouš obecný (Galerida cristata), případně další duhy vázané na dřevinné porosty jako jsou sýkora
koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), konopka obecná (Carduelis cannabina),
pěnkava obecná (Fringilla coelebs). Z drobných obratlovců tu lze předpokládat zejména výskyt ježka
východního (Erinaceus concolor), hraboše polního (Microtus arvalis), v blízkosti toku se vyskytuje hryzec
vodní (Arvicola terrestris).
Flóra
Původní vegetace se v blízkém okolí zemědělského družstva, skladu a stáčírny nezachovala.
Trvalou vegetaci areálu představuje ojedinělá výsadba dřevin – borovice černá (Pinus nigra), rus tyfina
(Rhus thyfina), bez černý (Sambucus nirga), růže šípková (Rosa canina). Byliny jsou tvořeny
rudealizoványmi a nitorfilními druhy.
V zájmovém území nebyl prováděn zoologický ani dendrologický průzkum.
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D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní
prostředí
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
Vliv na obyvatelstvo – narušení faktoru pohody – pohoda bydlení nemůže být narušena jelikož
nebude docházet ke stavební činnosti (nebudou vznikat hlukové emise, vibrace...). Hlukové emise, které
vznikají provozem dopravy motorových vozidel, které odvážejí výrobky firmy na místa spotřeby budou mít
zanedbatelný vliv, vzhledem k intenzitě provozu.
Vliv dopravy – z hlediska účinků na složky ŽP bude vliv dopravy surovin do zařízení a distribuce
hotových výrobků ze skladů zanedbatelný. Přestože tato doprava musí projít částí obce, nemá v žádném
případě tak zásadní vliv jako je provoz na přilehlé dálnici.
Vliv na odvodnění oblasti a povrchovou vodu – vlastní provoz nijak nemění odtokové poměry
v oblasti a nemá proto žádný vliv. Odpadní a splaškové vody jsou zachycovány v požární nádrži, která je
pak vyvážena odbornou firmou. Nedochází k znečištění povrchové ani podzemní vody.
Vliv na ovzduší – při stáčení může docházet k nevelkým emisím do ovzduší ze stáčených
přípravků, které mají pouze lokální vliv, především na kvalitu pracovního prostředí. Ve venkovním
prostředí se neprojevují.
Vliv na ekosystémy – v okolí záměru se nachází biotopy silně pozměněné lidskou činností
(zemědělské pozemky). Vodní toky jsou v dostatečné vzdálenosti od stáčírny a skladu. Lesní porosty
nebudou dotčeny. Negativní působení na ekosystémy lze považovat za zanedbatelné a nulové.
Vliv na flóru a na faunu – vlastní provoz nemá žádný vliv.
Vliv na územní systém ekologické stability
Od skladu a stáčírny východně prochází NRBK K 139 Podkomorské lesy-Údolí Dyje. Umístění
skladu je v areálu GenAgro, který zde již dlouhou dobu existuje. Vzhledem k tomu, že provoz je umístěn
u dálnice D1, která je hlavním rušivým vlivem v okolí – působí na fragmentaci krajiny a brání průchodu
vyšším živočichům, nebude mít sklad a stáčírna negativní vliv na tento NRBK.
Jiná nadregionální, regionální, lokální biocentra a biokoridory nebudou záměrem dotčeny.
Vliv na Naturu 2000
Ze zjištěných podkladů vyplývá, že v území se nevyskytují evropsky významné lokality ani ptačí
oblast. Záměr má nulový vliv na soustavu chráněných území evropského významu.
Vliv na chráněné území
V širším okolí zájmové lokality provozu Carline se nevyskytují velkoplošná ani maloplošná
chráněná území. Vliv na CHÚ je zanedbatelný – nulový.
Vliv na přírodní park
Vyhlášení přírodního prak Podkomorské lesy bylo z důvodu ochrany přírodního prostředí, které
má významnou hodnotu krajinářskou, ekologickou a estetickou. Lokalitou, kde je umístěn sklad se
stáčírnou neprochází tento přírodní park. Park je vyhlášen na území souvislého lesního porostu
severovýchodním směrem od areálu v dostatečné vzdálenosti od skladu. Škodlivé působení na toto
území je zanedbatelné až nulové.
Vliv na krajinu
Při posuzování skladu nedochází ke stavební činnosti a rozšiřování stávajícího areálu. Proto vliv
na krajinu lze hodnotit jako zanedbatelný vliv, jelikož stáčírna a sklad v současnosti existuje. Areál nemá
negativní vliv na krajinu v okolí.
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Vliv na funkční využití území – umístění skladu a stáčírny je v neužívaných provozních
budovách zemědělského družstva GenAgro Říčany. Tyto pozemky jsou pronajaté od majitele. Provoz
firmy Carline nemá negativní vliv na funkční využití ZD. Umístění záměru je mimo zastavěnou část obce,
v blízkosti dálnice D1, kde dochází k zvýšenému hluku vlivem dopravy. Záměr lze považovat za
Velkoplošné vlivy v krajině – velkoplošných vlivů v okolní krajině se záměr skladu a stáčírny
nedotkne, jelikož nebudou probíhat žádné stavební úpravy. Sklad a stáčírna jsou již vybudovány a jsou
umístěny v areálu zemědělského družstva GenAgro. Budovy na lokalitě z pohledu krajinného rázu
nepůsobí negativně. Umístění je vedle dálnice, obklopené zemědělskými pozemky.
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje – v zájmovém území se nenachází žádná ložiska
nerostů ani se zde nevykonává důlní činnost. Z tohoto důvodu není žádný významný vliv na horninové
prostředí a přírodní zdroje.
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky – záměrem jsou dotčeny pozemky a budovy, které
jsou ve vlastnictví firmy VDD. Nedochází zde ke konfliktu vlastnických vztahů.
Vliv na kulturní majetek se zde nepředpokládá, zájmové území není místem naleziště
archeologických nebo kulturních památek.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Území negativně zasažené vlivy z provozu stáčírny je relativně velmi malé. Negativní vlivy na
obyvatelstvo v obci jsou zcela zásadně nižší než provoz dálnice, která vede mezi areálem firmy
a okrajem obce.

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice
Rozsah stavby nepůsobí za hranice republiky a nemá žádný vliv na přeshraniční vztahy.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů
Odpadové hospodářství
Při provozu skladu a stáčírny olejů a autodoplňků firmy Carline, je třeba při nakládání s odpady
respektovat a dodržovat požadavky dle zákona 185/2001Sb., o odpadech a navazujících prováděcích
předpisech. Komunální a ostatní odpady jsou sváženy firmou, která tuto činnost zajišťuje v celém
městysu Ostrovačice. Skladování odpadů kategorie ostatní probíhá ve skladu odpadů v samostatné
místnosti (v půdoryse č.117) se samostatným bočním vchodem, což usnadňuje jejich odvoz. Prázdné
sudy a kontejnery od surovin jsou dočasně uloženy u vjezdu do skladu v části expedice. Jsou vraceny
výměnným způsobem výrobcům jednotlivých komodit. Obaly, které obsahují zbytky nebezpečných látek
budou náležitým způsobem označeny a bude zamezeno manipulaci s nimi neoprávněnou osobou.
Všechny části provozu, kde dochází ke stáčení a manipulaci s látkami, které jsou škodlivé pro
životní prostředí nebo obyvatelstvo (případně zaměstnance), budou vybaveny pod nádržemi záchytnými
vanami dostatečné kapacity a místnosti vybaveny nepropustnou podlahou. U jímky, van a požární nádrže
bude pravidelně kontrolována kapacita zaplnění, aby se předešlo případnému úniku škodlivých látek do
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prostředí. V provozu areálu se nepředpokládá, že bude docházet ke stavební činnosti či jiným
podstatným úpravám. Ze zjištěných údajů nepůsobí provoz škodlivě na životní podmínky obyvatel, či
okolní životní prostředí.
Manipulační plochy musí být zabezpečeny tak, aby se zamezilo případnému úniku nebezpečných
látek do půdního prostředí mimo zpevněnou plochu.
Hluk
Vlastní provoz skladu a stáčírny nepůsobí na hlukové zatížení obyvatelstva, při provozu
nevznikají hlukové emise. Není nutné provádět preventivní proti hluková opatření.
Ovzduší
Provozem stáčírny a skladu firmy nevznikají emise znečišťující ovzduší. Nedochází k žádným
chemickým reakcím, které by produkovaly emisní látky do ovzduší. V provozu Carline se stáčejí oleje
a provozní kapaliny do prodejních obalů. Při vlastním provozu mohou vznikat pouze pachové látky, které
se mohou šířit jen do nejbližšího okolí, kde se s těmito látkami manipuluje. Pachové zatížení se nebude
šířit do širšího okolí, kde by obtěžovalo obyvatelstvo.
Ve skladu firmy se budou skladovat především kapalné látky. Tyto kapaliny budou uzavřeny
v náležitých shromažďovacích prodejních obalech a uzavřeny před výparem nebo vylitím. Výrobky budou
označeny nápisem a také na nich budou uvedeny případné nebezpečné vlastnosti. Je třeba dodržovat
požárně bezpečnostní předpisy, v případě požáru by mohlo dojít k únikům škodlivin do ovzduší
a případnému výbuchu. Areál firmy bude vybaven dostatečným množství hasících přístrojů. Ve skladu a
stáčírně je přísný zakáz kouření.
Zdrojem znečištění ovzduší můžeme považovat provoz nákladních automobilů, které budou
dopravovat výrobky z areálu a materiál do provozu. Roční intenzita velkých nákladních automobilů bude
dosahovat cca 52 kamionů za rok a menších nákladních automobilů odvážející již hotové výrobky cca
1004 ks. Případnou prašnost v areálu je možné omezit kropením cest vodou. Množství výfukových plynů
z nákladních automobilů zajišťujících provoz firmy bude zanedbatelný vzhledem k umístění areálu
u dálnice a dostatečné vzdálenosti od zastavěné části městyse.
Ochrana vod a půdy
Snížení rizika, aby nedošlo k znečištění povrchové, podzemní vody nebo půdního prostředí je
nutné dodržovat náležitosti preventivních opatření. Je nezbytné, aby zaměstnanci pravidelně kontrolovali
zaplnění retenční jímky a záchytných van. Případné úniky většího množství kapalných látek na
manipulační ploše je řešen vyspádováním nepropustné podlahy do záchytné jímky. Stáčecí nádrže pro
destilovanou vodu jsou napojeny na požární nádrž a splašková voda do záchytné jímky.
V provozovně je vhodné zabezpečit dostatek sorpčního materiálu, který v případě úniku
kapalných látek zamezí šíření těchto tekutin dále do kanalizace a prostředí.
Fauna, flóra
Nedochází k zásahům do biotopů fauny nebo flóry, není třeba provádět preventivní opatření na
tyto složky životního prostředí.
Obyvatelstvo
Zaměstnanci budou dostatečně proškoleni a seznámeni s provozem stáčecí stanice, a
s havarijním plánem. V případě úniku nebezpečných látek provedou okamžitá bezpečnostní opatření,
upozorní pověřené orgány a předají informace o průběhu havárie, jejím rozsahu, varování a informování
obyvatelstva, orgánů statní správy, samosprávy, starostům a České inspekce životního prostředí.
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Ke zpracování tohoto posouzení nebyly k dispozici výsledky žádné hydrotechnické a hlukové
studie, dendrologický ani hydrobiologický průzkum. Nebyla prováděna rozptylová studie a archeologický
průzkum. Tento nedostatek nemá zásadní význam pro zpracování tohoto oznámení.
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E. Porovnání variant řešení záměru
1. Nulová varianta
Nulová varianta (neexistence provozu) nebyla posuzována.

2. Posuzované varianty
Uvedená činnost je majetkově vázaná na stávající objekt původně stavby pro zemědělské účely.
Protože jiné pozemky nejsou k dispozici, není záměr zpracován pro více variant jak v umístění provozu,
tak ve velikosti výroby.
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F. Doplňující údaje
V příloze tohoto oznámení se nachází mapa širších územních vztahů, mapa umístění skladu
a stáčírny vzhledem k zástavbě, letecký snímek území a fotodokumentace.
Podklady pro zpracování posouzení vlivů na ŽP
Biogeografické členění ČR, Culek M. a kol., Enigma, Praha, 1996.
Klimatické oblasti ČR, Quitt E., n. p., Praha, 1971.
Podnebí – tabulky, Zítek J., Hydrometeorologický ústav, 1961.
podklady z internetu
Český statistický úřad – www.czso.cz
portál Ústavu územního rozvoje České republiky – www.uur.cz
webové stránky obce Ostrovačice– www.ostrovacice.eu
Český hydrometeorologický ústav – www.chmi.cz
webové stránky firmy Carline – www.carline.cz
mapové podklady
Mapové služby – Portál veřejné správy České republiky.
Oblastní plán rozvoje lesů – obce Příseka, kolektiv autorů, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs
nad Labem, Brandýs nad Labem , 2004.
Hydroekologický informační systém – Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Seznam použité legislativy
Vyhláška MZ č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy účinků hluku
Vyhláška MŽP č. 13/1994, kterou se provádějí některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního
fondu.
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.
Vyhláška MŽP č. 395/1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Zákon č. 254/2000 SB., o vodách (vodní zákon).
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
Zákon č.,100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
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G. Všeobecné shrnutí
Cílem tohoto oznámení je zhodnotit vliv stáčírny autokosmetiky Carline, olejů a destilované vody
se skladem na životní prostředí a obyvatelstvo v blízkém okolí. Provozní budova firmy je situována na
kraji areálu zemědělského družstva Ostrovačice do stávající budovy. Provozovna se nachází u vjezdu do
areálu původně určené pro zemědělskou výrobu. Budova je funkčně vhodně uspořádaná pro
posuzovanou činnost.
Areál ZD se nachází v blízkosti dálnice D1 směrem Brno – Praha mimo zastavěnou část obce.
Záměr se nachází v kraji Jihomoravském, v blízkosti městyse Ostrovačice.
Zázemí firmy zahrnuje provozní budovu s administrativní části (kanceláře, sociální zařízení (WC,
sprchy) s denní místností pro zaměstnance, kotelna). Výrobní prostory v budově představují především
sklady materiálů (obaly, uzávěry, etikety a pod), sklady surovin, sklad olejů, místnosti pro výrobu
a skladování destilované vody, plnící a stáčecí linku a velkou skladovací halu s kovovými regálovými
stojany. Hlavní sklad surovin v místnosti 112 má novou betonovou podlahu s izolací svedenou do
záchytné jímky. Jímka je opatřena pryskyřicovým nátěrem, který je nepropustný.
Skladovací prostory (celá skladovací hala) a plnící linka jsou opatřeny novou betonovou hlazenou
podlahou s izolační fólií. Také tato podlaha je vyspádována do záchytné jímky, která je opatřena
pryskyřicovým nátěrem.
Ve skladu hotových výrobků jsou u společné stěny s plnící linkou umístěny dvě nerezové nádrže,
každá o objemu 1.000 l. Slouží pro skladování surovin pro stáčení chladících kapalin do chladičů
automobilů (letní i zimní kapaliny). Pod nádržemi je vybudovaná záchytná jímka, vytvořená betonovým
okrajem o výšce 25 cm nad povrch podlahy. Rozměry celé jímky je 6 x 4 m, objem záchytného prostoru je
až 6 m3. Vnitřní plocha jímky je opatřena také chemicky odolným nátěrem z pryskyřice.
V provozovně firmy Carline se vyrábí destilovaná voda, která se plní do autobaterií. Destilovaná
voda se vyrábí reverzní osmózou. Voda se zde následně stáčí do prodejních obalů a skladuje před
expedicí dále ke spotřebiteli. V budoucnu je naplánován sklad olejů, který budou tvořit čtyři nádrže každá
o objemu 1000 l umístěné na ocelové trubkové konstrukci. Pod nádržemi bude vybudovaná záchytná
jímka, která bude vytvořena betonovou přizdívkou na podlaze kolem nádrží o výšce 0,25 m. Vnitřek jímky
bude opatřen pryskyřicovým nátěrem nepropustným pro chemické látky (včetně ropných).
Stáčení kapalin do prodejních obalů (od velikosti 0,1l lahviček po 25l kanystry) probíhá na plnící
lince olejů a dvou stáčecích a plnících linkách na ostatní kapaliny v místnosti č.120. Média, která se plní
na plnící lince do malých obalů, jsou vedena plastovými trubkami ze sousedních skladovacích místností.
Podlaha plnírny je tvořena keramickou dlažbou.
Ve skladu výrobků se autokosmetika a provozních kapaliny skladují v prodejních obalech.
Nachází se zde výrobky jednak plněné přímo na stáčecí a plnící lince v areálu, ale i výrobky, které jsou
dodávány již jako hotové ve velkých množstvích přímo od výrobců (jiné subjekty) a dále jsou
distribuovány společně s výrobky kosmetiky Carline maloprodejcům. Firma produkuje následující výrobky
Antifreeze – náplně do chladičů, brzdové kapaliny, oleje motorové a převodové, letní a zimní kapaliny do
ostřikovačů, čističe brzd a motorů, odstraňovače hmyzu, čističe skel, leštěnky, šampony, rozmrazovače
na skla a zámky, přídavky do paliv pro lepší zimní start.
Vnitropodniková přeprava v rámci budovy se provádí především pomocí ručních zvedacích
vozíků. Jako zakladač palet do regálů a k přepravě materiálů a výrobků k expedici se používá elektrický
vysokozdvižný vozík. Komunikační trasy budou vizuálně označeny dle požadavků.
Provoz si nevyžaduje stavební úpravy a zábor dalších pozemků, ani zábor zemědělského
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. Nároky na odběr vody jsou především při
výrobě destilované vody. Odběr je z veřejného vodovodu. Splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení
jsou zachycovány v bezodtokové jímce Jímka se dle potřeby nechává odvážet a odpadní vody
zneškodňuje odborná firma. Dešťové vody odtékají v menší míře dešťovou kanalizací, zbytek se vsakuje
do terénu. Zbytková voda po destilaci je jímaná v původní podzemní jímce, která slouží jako požární
nádrž. Škodlivé působení na povrchovou a podzemní vodu je nulové.
strana 25

Oznámení záměru k posouzení vlivu na ŽP

Stáčírna a sklad firmy VDD, Ostrovačice

Provoz stáčírny není zdrojem hlukových emisí, hlukové zatížení může být způsobeno pouze
nákladními dopravními prostředky, které jsou nutné k zabezpečení dovozu surovin a expedice výrobků.
Vzhledem k nízké intenzitě dopravy nemá provoz významný vliv na hlukové zatížení v obci.
Vliv na znečištění ovzduší může být pouze lokální při stáčení kapalin. Ve venkovním prostředí se
znečištění neprojevuje.
Vliv a působení na ekosystémy lze považovat za nulové. Územím, kde se nachází provoz firmy
Carline prochází NRBK K 139 Podkomorské lesy-Údolí Dyje. Škodlivé působení provozu na tento
nadregionální biokoridor lze považovat za nulové.
Lokalita umístění stáčírny a skladu není místem výskytu chráněných ani ohrožených druhů rostlin
a živočichů dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vlastní provoz nemá žádný vliv na
místní faunu a flóru.
V území záměru se nevyskytuje evropsky významná lokalita ani jím neprochází ptačí oblast.
Záměr má nulový vliv na soustavu chráněných území evropského významu. V širším okolí zájmové
lokality provozu Carline se nevyskytují velkoplošná ani maloplošná chráněná území. Vliv na CHÚ je
zanedbatelný – nulový. Areál nemá negativní vliv na krajinu v okolí.
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky je nulový, záměrem nedochází ke konfliktu
vlastnických vztahů. Vliv na kulturní majetek se zde nepředpokládá, zájmové území není místem
naleziště archeologických nebo kulturních památek, území pouze prochází archeologické zóna 2, kde
v případě stavební činnosti je nutné oznámit realizaci prací. V tomto záměru nedochází ke stavební
činnosti a tím lze stanovit minimální vliv na tuto archeologickou zónu.
Stáčírna a sklad Carline nepůsobí škodlivě na zdraví a pohodu bydlení obyvatelstva.
Při dodržení preventivních opatření, které jsou stanoveny v kapitole D. 4. a všech
náležitostí ochrany veřejného zdraví a životního prostředí lze záměr doporučit k realizaci.
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leden 2007, Brno
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osoba oprávněná ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí,
číslo osvědčení odborné způsobilosti : 2167/326/OPV/93
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H. Přílohy
Vyjádření stavebního úřadu z hlediska územního plánu
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Obr 1: Mapa širších vztahů okolí záměru

Obr 2: Umístění skladu a stáčírny vzhledem k obytné zóně
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Obr 3: Letecký snímek zájmového území

Foto 1: Pohled na budovu skladu, stáčírnu a administrativní budovu
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Výkresové přílohy
Situace areálu
Půdorys zázemí
Půdorys skladové části

strana 30

