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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
AREÁL AZ INVENT, BRNO-TUŘANY
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího
řízení podle § 7 tohoto zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
AZ INVENT, spol. s r.o.

A.2. IČ
2694 9857

A.3. Sídlo
Mošnova 3, 615 00 Brno

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Arch. Antonín Hladík

A.5. Projektant
URNANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN STUDIO, spol. s r.o.
Mošnova 3, 615 00 Brno
zástupce:

Ing. Arch. Miloš Kabela

zastupuje oznamovatele na základě plné moci z 30.7.2006
tel: 541 211 336
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
AREÁL AZ INVENT, BRNO–TUŘANY
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

sloupec:

Dle §4 odst. 1 písm b) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu kategorii II včetně záměrů nedosahujících příslušných limitních hodnot; tyto záměry podléhají
posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
zastavěná plocha

-

budova:
ostatní zpevněné plochy:
plocha zeleně
celkem:

stání pro osobní automobily:
stání pro osoby s omezenou schopností pohybu:

7.262 m2
5.832 m2
3.914 m2
17.008 m2
20
1 (z celkového počtu 20 stání)

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn v blízkosti průmyslového parku Černovická terasa situovaného jihovýchodně od centra
města Brna.
kraj:

Jihomoravský

okres:

Brno-město

obec:

Statutární město Brno, Městská část města Brna, Brno-Tuřany

katastrální území:

Tuřany, 612171

parcely:

3581, 3576, 3582

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů).
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Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Společnost AZ INVENT připravuje výstavbu univerzálních hal pro skladování, logistiku a jednoduchou
kompletační a montážní činnost. Haly jsou rozděleny na sekce, které jsou pronajímány a propojovány podle
požadavků přepravců.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných záměrů ani nevede k významné kumulaci vlivů v dotčeném
území.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Cílem navrhovaného záměru je vybudovat v návaznosti na průmyslový park Černovická terasa a sousední
Areál Slatina zázemí pro skladování a případnou jednodušší kompletaci a montáž pro dodavatele kooperující
v rámci průmyslového parku a sousedních výrobních podniků.
Lokalizace vychází ze základní koncepce – nabídnout prostory pro sklady a jednoduchou montážní činnost
při významných komunikacích s dobrou dostupností z nadřazené komunikační sítě. Lokalita v sousedství
Průmyslového parku ČERNOVICKÁ TERASA a AREALu SLATINA, a.s. uvedené podmínky splňuje.
Záměr je situován na plochu mezi již exitujícími areály (PHOPENIX ZEPPELIN a JOKVA); umístění je vázáno
na volné plochy mezi těmito areály a není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Pozemek leží jihovýchodně od ul. Tuřanka, u nové obslužné komunikace ke středisku firmy PHOENIX –
ZEPPELIN, která z Tuřanky odbočuje za AREÁLEM SLATINA. Pozemek je nezastavěný. Zemědělské
využívání bylo ukončeno v souvislosti s parcelací stavebních pozemků a realizací obslužné komunikace ke
středisku PHOENIX – ZEPPELIN.
Nová obslužná komunikace je napojena na posunutou ul. Tuřanku v křižovatce, do níž je z druhé strany
napojena obslužná komunikace vedoucí do průmyslového parku Černovická terasa (příjezd k areálu
Honeywell, CTP …).
Mezi Tuřankou a pozemkem AZ INVENT je stavební pozemek p.č. 3580, kde v současné době probíhá
projektová příprava na výstavbu prodejního skladu společnosti JOKVA. Na jihovýchodní straně sousedí AZ
INVENT s obchodním a servisním střediskem PHOENIX – ZEPPELIN.
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AZ INVENT a JOKVA budou napojeni na obslužnou komunikaci a inž. sítě k PHOENIX – ZEPPELIN na jejichž
realizaci se investičně podíleli. V inženýrských sítích mají rezervovanou potřebnou kapacitu a na kanalizaci
připraveny přípojky. Obslužná komunikace včetně dešťové a splaškové kanalizace (výtlačný řad) zůstanou
v majetku PHOENIX – ZEPPELIN. Předpokládá se, že vodovod DN250 a STL plynovod budou předány
příslušným správcům. Bude realizována samostatná přípojka NN z rozvodny Tuřanka. Obslužnou
komunikaci křižuje původní dešťová kanalizace DN 1400, která zatím patří AREÁLU SLATINA.
Mezi PHOENIX – ZEPPELIN, AZ INVENT, JOKVA (zástavbou podél obslužné komunikace) a tělesem budoucí
mimoúrovňové křižovatky D1 - prodloužená ul. Tuřanka vznikl po zmenšení mimoúrovňové křižovatky
stavební pozemek, který stanoví jihozápadní hranici pozemku AZ INVENT.
Terén území stavby je rovinatý – s mírným svahem klesajícím od severozápadu k jihovýchodu úroveň
terénu 240,90 – 237,60 m.n.m. Obslužná komunikace je na mírném násypu cca 1,0 – 1,4m nad původním
terénem.
Rozsah stavby je patrný z následujícího obrázku. Podrobnější situace viz příloha č. 1.3 Situace okolí záměru.
Obrázek č. 2: Situace okolí záměru (1:10 000)

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Urbanistické řešení vychází z jednoduchého dopravního schématu - objízdné komunikace, která zajišťuje
příjezd k zásobovacím stáním. U vjezdu do areálu je stavební rezerva cca 500 m 2 pro samostatně stojící
administrativní a provozní budovu.
Architektonické řešení
Objekt je řešen jako monoblok. Halu 122 x 57 m je možno dělit na sekce dle potřeby jednotlivých
pronájemců. Každá sekce má 1-2 stání pro přistavení kamiónů s návěsy, „boční“ vrata pro přistavení
menších vozidel, místnost příjmu a halový prostor (s.v. 10 m) pro skladování nebo montážní činnost.
Ve 2. NP, na galerii nad místnostmi příjmů (v přístavcích podél obou dlouhých stran haly) jsou kanceláře se
zázemím zaměstnanců, případně sklady drobného materiálu, který se na galerii dopravuje zvedacími
mechanizmy (vysokozdvižnými vozíky) z prostoru haly. Při základním rozdělení na 8 pronájemních sekcí (4
+ 4 podél delších stran budovy) slouží vždy dvěma sekcím jeden vstup, schodiště, společné WC a
umyvárny. Rozdělení je možno přizpůsobit požadavkům pronájemců a jednotlivé sekce slučovat.
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Barevné řešení rozlišuje vystupující hmotu haly a přístavky s příjmy a kancelářemi kombinací
šedomodrostříbrné a zemitě červené barvy. Kombinací těchto barev jsou odlišeny i předstupující boxy
příjmů. Jako barevné akcenty jsou zdůrazněny meziokenní pilíře, vstupy zaměstnanců a nadokenní pilíře
nad nimi. Materiálové provedení fasády se předpokládá jako kovový skládaný plášť.
Pro přistavování vozidel je využit sklon terénu. Na severovýchodní straně budovy jsou vozidla přistavována
na úrovni podlahy příjmu (na úrovni 0,000). Na jihozápadní straně jsou přistavována k 1,2m vysoké rampě
(na úrovni -1,200).
Správa areálu (kanceláře, jednací místnost, místnost ostrahy) je v severní části budovy, naproti brány do
areálu.
V návaznosti na úsek správy areálu jsou místnosti pro technické vybavení budovy (plynová kotelna, vstupní
rozvodna NN).
Stavba se skládá z následujících objektů :

SO 01 - Skladová a servisní hala
Stavební objekt řeší výstavbu hlavního objektu stavby skladové a servisní haly.

SO 02 - Příprava území, HTÚ
Stavební objekt hrubých terénních úprav.

SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy v areálu
Stavební objekt řeší komunikace, chodníky, parkovací a odstavné plochy v areálu.

SO 04 – Sadové úpravy
Stavební objekt řeší sadové úpravy.

SO 05 – Oplocení
Zahrnuje oplocení areálu a bránu.

SO 06 – Vodovodní přípojka
Stavební objekt řeší vodovod před vodoměrnou šachtou.

SO 07 – Vodovod venkovní v areálu
Stavební objekt řeší rozvody pitné a požární vody za vodoměrnou šachtou.

SO 08 – Výtlačný řad splaškové kanalizace včetně ČS
Řeší čerpání splaškových vod do stávající tlakové kanalizace DN 100 od areálu PHOENIX–ZEPPELIN.

SO 09 – Výtlačný řad dešťové kanalizace
Řeší čerpání dešťových vod z dešťové zdrže do stávající koncové šachty na přípojce DN 300 vybudované při
stavbě areálu PHOENIX–ZEPPELIN.

SO 10 – Dešťová kanalizace v areálu, zdrž, OLK, vpusti
Řeší gravitační odvedení dešťových vod do dešťové zdrže v nejnižším místě areálu, včetně odvodnění
parkovišť přes OLK.

SO 11 – Plynovodní přípojka STL
Stavební objekt řeší napojení na distribuční plynovod DN 90 k areálu PHOENIX–ZEPPELIN před HUP s
regulací a plynoměrem
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SO 12 – Vnitřní plynovod NTL
Řeší areálové rozvody za plynoměrem.

SO 13 - Přípojka NN
Stavební objekt řeší napojení na stávající vstupní rozvodnu při ul. Tuřanka, u které bude osazena
elektroměrová pilířová skříň FPER1, ve které bude umístěno obchodní měření elektrické energie.

SO 14 - Venkovní rozvody NN
Stavební objekt řeší provedení vnějších rozvodů NN v areálu (napojení a osvětlení el.brány, závory,
čerpadel splaškových a dešťových vod).
Venkovní osvětlení bude zajištěno svítidly umístěnými na budově. Bude součástí elektroinstalací SO 01.
Osvětlení příjezdové komunikace bylo realizováno v rámci stavby Obchodní a servisní středisko PHOENIX –
ZEPPELIN.

Údaje o provozu
Celkový odhadovaný počet pracovníků je 60, z toho 4 správa areálu, 56 pronájmy 8 sekcí.
Situace areálu je patrná z následujícího obrázku č. 3, podrobnější stavební situace je součástí příloh tohoto
oznámení.
Obrázek č. 3: Situace areálu – stavební situace (bez měřítka)

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2007

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2008

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

Jihomoravský

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

Brno

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

Městská část

Brno-Tuřany

Úřad městské části města Brna, Brno-Tuřany
Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

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

B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Celková plocha pozemku staveniště je 17.097 m2.
Záměr počítá s bezprostředním využitím pozemků parcelních čísel 3581, 3576, 3582 v katastrálním území
Tuřany (612171). Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou tyto pozemky klasifikovány následovně:
Tab.: Dotčené pozemky

parcelní
číslo
3581
3576
3582

druh pozemku
orná půda
komunikace
zastavěná plocha a nádvoří

využití

způsob ochrany
ZPF

provozovna

výměra
17.097 m2
3.968 m2
19.558 m2

Trvalé odnětí ze ZPF je nutné u pozemků p.č. 3581 o celkové ploše 17.097 m2.
Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Obrázek č. 4: Zákres areálu do katastrální mapy (bez měřítka)
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Ochranná pásma
V zájmovém území záměru se vyskytují následující ochranná pásma:
Ochranné pásmo letiště Tuřany

Bez kolize

B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda

Pitná voda určená pro zaměstnance provozu bude do areálu provozu přivedena vodovodní přípojkou na
veřejný rozvod pitné vody ve správě společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
Předpokládaná spotřeba pitné vody dle projektové dokumentace vychází z celkového počtu maximálně 90
zaměstnanců a činí:
POTŘEBA PITNÉ VODY

průměrná denní potřeba
vody

maximální denní potřeba
vody

měsíční potřeba vody

roční potřeba vody

Qd [m3/den]

Qm = Qd × 1,4 [m3/den]

[m3/měsíc]

[m3/rok]

4,5

6,3

112,5

1350

Ve fázi výstavby bude rovněž využíváno napojení na vodovodní síť.

Technologická voda
Potřeba technologické vody je předpokládána pouze ve fázi výstavby. Odběr vody při výstavbě se vztahuje
zejména na následující činnosti:
-

výroba betonové případně maltové směsi

-

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být
pokryta rozvodem pitné vody nebo odběrem z vodovodní sítě.
Po uvedení do provozu nebude mít záměr nároky na potřebu technologické vody.

Požární voda
V případě požáru během provozu stavby bude jako voda požární použita voda z areálového rozvodu pitné
vody.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
Přípojka NN pro nový areál bude provedena ze stávající vstupní rozvodny Tuřanka (v majetku JME a.s.).¨
Předpokládaný maximální soudobý příkon je 220 kW.

Zemní plyn
Zemní plyn bude v areálu použit pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. V blízkosti staveniště se
nachází středotlaký plynovod, ze kterého bude provedeno napojení areálu středotlakou plynovodní
přípojkou. Celkové množství plynu bude max 32 m3/hod v letním období, max. 140 m3/hod v zimním
období a celkem 260.000 m3/rok.
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Vstupní suroviny
Provoz areálu nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny. Hlavními vstupy i výstupy bude zboží, které bude
v areálu skladováno, případně polotovary pro prováděnou montáž. Materiály pro běžnou údržbu a provoz
budou v běžném množství bez významných přepravních či jiných nároků.
Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Předmětem záměru AZ INVENT je výstavba univerzálních hal pro skladování, logistiku a jednoduchou
kompletační a montážní činnost. Záměr je umisťován do prostoru navazujícího na brněnskou průmyslovou
zónu Černovická terasa. Dopravně bude napojen účelovou komunikací na ulici Tuřanka, připojené oproti
vjezdu do prostoru průmyslové zóny, a tvořící společný příjezd k areálům PHOENIX-ZEPPELIN, JOKVA a AZINVENT. Další dopravní vazby jsou možné na dálnici D1 resp. komunikační systém města Brna (velký
městský okruh, východní dálniční přivaděč). Dopravní provoz bude probíhat výhradně v denní době.
Dopravní obsluha bude prováděna prakticky výhradně silniční dopravou. V areálu záměru je navrženo
celkem 20 parkovacích míst pro osobní vozidla. Při obratu do 3 vozidel na parkovací místo a den nepřekročí
celková intenzita osobní dopravy cca 60 příjezdů a 60 odjezdů za den. Nákladní doprava nepřekročí cca 10
příjezdů a 10 odjezdů těžkých nebo středních nákladních vozidel za den a cca 20 příjezdů a 20 odjezdů
lehkých nákladních nebo dodávkových vozidel za den.
Pokud jde o dopravní nároky v období výstavby záměru, lze očekávat, že nepřekročí špičkově několik
desítek nákladních vozidel denně, běžně pak několik jednotek nákladních vozidel denně.

Období výstavby
Pokud jde o dopravní nároky v období výstavby záměru, lze očekávat, že nepřekročí špičkově několik
desítek nákladních vozidel denně, běžně pak několik jednotek nákladních vozidel denně.

B.III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím při kterých
bude docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně
proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.

Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Vytápění kanceláří pronájemců a správy areálu bude zajištěno plynovou kotelnou situovanou vedle správy
areálu. Vlastní hala a příjem zboží budou temperovány plynovými zářiči. Případná trvalá pracoviště v hale
budou řešena přídavnými topidly.
Podle uvažovaného tepelného výkonu nad 200 kW bude navržená kotelna středním zdrojem znečišťování
ovzduší.
Celková roční spotřeba plynu ve všech zdrojích se předpokládá 260 000 m 3.
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Emitované množství škodlivin1 z vytápění zemním plynem je uvedeno v následující tabulce.
Tab.: Předpokládané množství škodlivin emitované spalováním zemního plynu

Zdroj

tuhé látky
kg/rok

SO2
kg/rok

NOx
kg/rok

CO
kg/rok

org. látky
kg/rok

CELKEM

5,2

2,5

499,2

83,2

33,3

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude za provozu působit parkoviště pro 20 osobních vozidel.
Zdrojem emisí budou osobní automobily využívající parkoviště; množství emisí z provozu parkoviště při
uvažované maximální intenzitě dopravy uvádí následující tabulka.
Tab.: Předpokládané množství škodlivin emitované na plochách parkovišť

NOx

CO

SO2

CxHy

tuhé látky

g/den

/den

g/den

g/den

g/den

3,2

0,3

111,1

56,4

15,2

Pozn: Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především osobní automobilová doprava návštěvníků
a zaměstnanců areálu a nákladní doprava zajišťující zásobování a expedici. Předpokládaná emise škodlivin
při uvažované maximální intenzitě dopravy 60 osobních vozidel a 10 těžkých a 20 lehkých nákladních
automobilů za den je uvedena v následující tabulce.
Tab.: Předpokládané množství škodlivin emitované dopravou

NOx

CO

SO2

CxHy

tuhé látky

kg/km.den

kg/km. den

kg/km. den

kg/km. den

kg/km. den

0,011

0,001

0,396

0,236

0,059

Pozn: Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR

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

Srážkové odpadní vody
Zdrojem odtoku srážkových vod budou srážky spadlé na zpevněné plochy komunikací, odstavných ploch a
na střechy budov.
Objem odtoku srážkových vod z areálu stávající komunikace a změna v důsledku realizace projektu lze
přiblížit pomocí vztahu:
V=F×y×h
kde:
V
je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3]
F
je zastavěná plocha [m2]
F1 = 13 040 m2 (plocha střech objektů a komunikací s možností odtoku do
kanalizace - z toho 7 062 hala, 5 256 komunikace a manipulační plochy, 522
parkoviště)

1

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle Nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
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y

h

F2 = 54 m2 (lehce propustné zpevněné plochy s možností odtoku do kanalizace)
F3 = 3 914 m2 (plochy kryté vegetací)
je odtokový koeficient [ ]
y1 = 0,9 (zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy s možností odtoku
do kanalizace)
y2 = 0,4 (lehce propustné zpevněné plochy s možností odtoku do
kanalizace)
y3 = 0,05 (plochy kryté vegetací)
je průměrná roční výška srážek [m]
h = 0,49 m
(srážkoměrná stanice Brno - Tuřany, průměr 1960 až 1990)

V1 = F1 × y1 × h =
V2 = F2 × y2 × h =
V3 = F3 × y3 × h =
V = V1 + V 2 + V3 =

13 040 × 0,90 × 0,49 = 5 750,64 m3
54 × 0,40 × 0,49 = 10,584 m3
3 914 × 0,05 × 0,49 = 95,893 m3
5 750,64 + 10,584 + 95,893 = 5 857,117 m3

Průměrný odtok z povodí kanalizace (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný
odtok zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu:
q = V/t
kde:
q
V
t

je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1]
je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ]
V = 5 857 117 l
je 1 rok [s]
t = 31 536 000 s

q = V/t = 5 857 117/31 536 000 = 0,185728 ≈ 0,186 l.s-1.
Odtok srážkových vod bude činit v průměrném klimatickém roce 5.857 m3, tento objem představuje
průměrný odtok z areálu cca 0,186 l.s-1. Z tohoto objemu bude činit odtok ze střech 3.202 m3 (0,102 l.s-1),
odtok z komunikací a manipulačních ploch 2.318 m3 (0,074 l.s-1) a odtok z parkovacích stání 230 m3
(0,007 l.s-1).
Odpadní vody dešťové budou zachyceny areálovou kanalizační sítí a svedeny do oddílné veřejné kanalizace
v povodí kmenové stoky F, která je zaústěna do ochranné zdrže (Švédské šance). Vody budou do
kanalizace odvedeny výtlačným řadem, výstupu srážkových vod z areálu bude předřazena retenční nádrž o
objemu minimálně 150 m3. Voda z parkovacích stání bude odvedena do kanalizace přes odlučovače
ropných látek.
Kvalita vod odvedených ze střech bude odpovídat kvalitě srážkové vody.
Běžná kvalita vod z povrchu komunikace odpovídá kvalitě srážkových vod, v minimální míře může dojít
k navýšení obsahu ropných látek (ukazatel NEL) v důsledku splachů případných úkapů z povrchu
komunikace. V souvislosti se zvyšováním úrovně používaných technologií v automobilovém průmyslu a
obměně zastaralých vozidel se obecně snižuje význam kontaminace ropnými látkami ze silničního provozu.
V zimním období může dojít k navýšení koncentrací chloridů v důsledku zimní údržby silnic.

Odpadní vody splaškové
Splaškové vody budou produkovány provozem hygienických zařízení sociálního zázemí zaměstnanců.
Splašková kanalizace z provozu areálu bude napojena na veřejnou oddílnou kanalizaci ve správě společnosti
Brněnské vodárny a kanalizace a.s. a dále na městskou ČOV v Modřicích.
Předpokládaná produkce splaškových odpadních vod odpovídá předpokládané potřebě pitné vody:
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PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH
předpokládaná průměrná produkce

průměrná denní produkce
3

měsíční produkce
3

4,5 m /den

112,5 m /měs.

roční produkce
1350 m3/rok (» 0,043 l.s-1)

Odpadní vody technologické
Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.

Čistící zařízení, recipient
Odpadní splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace splaškových vod a dále na městskou ČOV v
Modřicích. Konečným recipientem splaškových odpadních vod bude tok Svratky (recipient přečistěných
odpadních vod z městské ČOV).
Odpadní vody srážkové budou odváděny veřejnou kanalizací srážkových vod do ochranné zdrže Švédské
šance, která se nachází v povodí Ivanovického potoka. Srážkové vody z parkovacích ploch budou na
veřejnou síť napojeny po předčištění v odlučovači ropných látek.

B.III.3. Odpady
Předpokládanou produkci odpadů lze rozdělit na část vznikající z údržby areálu a objektu a na část vznikající
z činností jednotlivých nájemců (sklady, montáž a firemní administrativa).
Tab.: Předpokládaná produkce odpadů z údržby budov

Zatřídění odpadů

Místo produkce

Způsob
odstranění

Orientační
množství t/r

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

kat. O

Údržba

Sběr odpadů

0,500

15 01 02

Plastové obaly

kat. O

Údržba

Sběr odpadů

0,100

15 01 03

Dřevěné obaly

kat. O

Údržba

Spalovna

0,100

15 02 03

Čistící tkaniny, filtrační
materiály

kat. O

Filtrace vzduchu

Spalovna

0,100

17 04 11

Kabely

kat. O

Údržba, opravy

Sběr odpadů

0,025

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce

kat. O

Stavební opravy

Skládka

0,250

20 01 21

Zářivky apod.

kat. N

Údržba osvětlení

Odstranění

200 ks

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

Zatřídění odpadů

Místo produkce

Doporučené
zneškodnění

Orientační
množství t/r

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

kat. O

Obchod, sklady, admin.

Sběr odpadů

2,500

15 01 02

Plastové obaly

kat. O

Obchod, sklady, admin.

Sběr odpadů

2,000

15 01 03

Dřevěné obaly

kat. O

Obchod, sklady, admin.

Spalovna

0,500

15 01 07

Skleněné obaly

kat. O

Obchod, sklady, admin.

Sběr odpadů

0,250

20 01 01

Papír

kat. O

Obchod, sklady, admin.

Sběr odpadů

1,500

20 03 01

Směsný komunální odpad

kat. O

Obchod, sklady, admin.

Spalovna

5,000

20 03 03

Uliční smetky

kat. O

Úklid budov

Spalovna

2,000

Odhadnutá druhová i množstevní produkce odpadů je stanovena orientačně podle účelového charakteru
areálu a podle velikosti využitelných vnitřních ploch. Upřesnění produkce odpadů bude možné po
konkrétním obsazení vnitřních ploch nájemci až v průběhu provozování areálu. Povinnosti původce odpadů
jsou určeny zákonem č. 185/2001 Sb. a dalšími prováděcími předpisy platnými v oblasti odpadového
hospodářství.
Pro odhadované druhové množství odpadů bude vyčleněn uzavřený prostor na uložení sběrových nádob
před likvidací – zneškodněním oprávněným subjektem.
Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat
platnou legislativu. Provoz areálu bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit
na využití nebo odstraňování odpadů.
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy odpadů
ze stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů. Při demolicích stávajících objektů je
nutné zajistit zejména odborné odstranění odpadů s nebezpečnými vlastnostmi.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Záměr představuje nájemní jednotky, není proto blíže znám charakter provozu ani použité technologie.
Půjde však o skladovací činnost resp. lehkou výrobu (montáž), nelze proto očekávat, že by záměr
produkoval takové hladiny hluku, které by v daném území mohly činit problém. Hladina hluku ve venkovním
prostoru záměru (hranice areálu) nepřekročí cca LA = 60 dB.
Součástí záměru jsou dále běžná technologická zařízení (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace apod.),
hlukové emise těchto zařízení nepřekračují při vyústění do venkovního prostoru úroveň cca LA = 55 dB/5 m.
Dopravní provoz související se záměrem je ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin
hluku z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace 1996, 2005) považován za zdroj hluku z dopravy. Emisní
hladiny hluku nejsou blíže specifikovány číselně, celkově však půjde o akusticky nevýznamný příspěvek k
pozaďovým hladinám hluku v území.
V období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební dopravy a
stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde o běžné a s
ohledem na stávající hlukové zatížení území málo významné zdroje.

Vibrace a záření
Zdroje vibrací nejsou uvažovány.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.
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B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Záměr nespadá
do režimu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C

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

VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Areál AZ Invent se nachází v JV sektoru města Brna, k.ú. Tuřany, které náleží městské části Brno – Tuřany.
Pozemky vymezené pro uvedený provoz v blízkosti průmyslové zóny Černovická terasa. Přímo dále sousedí
s průmyslovým areálem slévárny AREÁL SLATINA (severně), stávajícím areálem PHOENIX ZEPPELIN
(východně) a areálem JOKVA (západně) ve výstavbě.
Průměrná nadmořská výška zájmového území je cca 239 m n.m.
V území převažuje průmyslové využití, nejbližší obytná zástavba je vzdálena cca 400 m (JV), jižně od
dálnice D1.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. V území nejsou
vymezeny žádné prvky ochrany přírody a krajiny – VKP, ÚSES, fauna a flóra.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.

C.II.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dotčené území se nachází v prostoru mezi průmyslovou zástavbou a dálnicí D1. Nejbližší obytná zástavba
se nachází 400 – 500 m od hranice areálu, jižně od dálnice D1; souvislá obytná zástavba pak ve vzdálenosti
větší jak 1.000 m. Celkový počet obyvatel městské části Brno-Tuřany je 4.584 (začátkem roku 2006);
celkový počet obyvatel města Brna je 367.729 (31.12.2004).

Ovzduší a klima
Území městské části Brno Tuřany je zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Důvodem pro
zařazení je překračování imisního limitu pro maximální denní koncentrace PM 10 na 54,9% území.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1130 Brno – Tuřany, vzdálené od hodnocené
lokality cca 1,5 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2005:
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Oxid dusičitý (NO2)

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti měřící
stanice dosahují úrovně cca 55% imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca
62% limitu (LV=200 µg.m-3).
Tuhé znečišťující látky (PM10)

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace tuhých látek v blízkosti měřící stanice
dosahují úrovně cca 84% imisního limitu (LV=40µg.m-3), maximální 24hodinové koncentrace pak hodnotu
limitu (LV=50 µg.m-3) překračují s nadlimitní četností.
Naměřené hodnoty stávající úrovně imisní zátěže potvrzují i výsledky rozptylové studie města Brna
zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže PM10 okolí hodnoceného záměru je znázorněno
na následujících obrázcích:
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Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace tuhých látek v blízkosti navrhovaného
záměru dosahují úrovně cca 30 µg.m-3, tedy asi 75% imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální hodinové
koncentrace v blízkost záměru dosahují více než 50 µg.m-3, tedy limitu (LV=50 µg.m-3), avšak s podlimitní
četností.
Z klimatického hlediska leží lokalita na rozhraní klimatických oblastí T2 a T 4, tedy v teplé oblasti
s následující charakteristikou:
T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
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T 4 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
Číslo oblasti

T2

T4

50 až 60

60 až 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160 až 170

170 až 180

Počet mrazových dnů

100 až 110

100 až 110

30 až 40

30 až 40

Počet letních dnů

Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

19 až 20

Průměrná teplota v dubnu

8 až 9

9 až 10

Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

80 až 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

300 až 350

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

200 až 300

40 až 50

40 až 50

120 až 140

110 až 120

40 až 50

50 až 60

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluková situace dotčeného území je ovlivňována přítomností dopravně zatížených komunikací, zejména
dálnice D1. Lze očekávat, že hladiny hluku dosahují v bezprostředním okolí komunikací přes LAeq=70 dB.
Ostatní zdroje hluku (např. technologické zdroje v okolních průmyslových areálech) jsou subjektivně
celkově málo významné a hlukovou situaci prostoru záměru prakticky neovlivňují.
Nejbližší resp. nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb (obytné
budovy) se nachází ve vzdálenosti 400 – 500 m od areálu (jižně od dálnice D1); souvislá obytná zástavba
pak přes cca 1000 m (zástavba v křižovatce ulic Řípská a Tuřanka) resp. přes cca 1600 m (okraj zástavby
Tuřan).
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

Povrchová a podzemní voda
Areál prověřovaného záměru se nachází v povodí Tuřanského potoka, hydrologické pořadí č.
č. 4-15-03-023. Srážkové vody spadlé na zpevněné plochy areálu provozu budou veřejnou oddílnou
kanalizací převedeny do dešťové zdrže Švédské šance, která se nachází na toku Ivanovického potoka,
hydrologické pořadí č. č. 4-15-03-022.
Tuřanský potok
Tuřanský potok pramení severně od Tuřan ve výšce zhruba 230 m n.m. Plocha povodí činí 6,195 km2, délka
toku zhruba 3 km. Tuřanský potok ústí zleva do Ivanovického potoka u Chrlic,.
Tuřanský potok pramení zhruba 2 km jjz. od pozemku uvažované výstavby.
Tuřanský potok není významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČSR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví
seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
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Ivanovický potok
Ivanovický potok pramení severně od Brněnských Ivanovic ve výšce 225 m n.m. Plocha povodí činí 40,3
km2, délka toku 8,3 km. Ivanovický potok ústí zleva do Svratky u Rajhradic, v nadmořské výšce 186 m n.m.
Průměrný dlouhodobý průtok u ústí činí 0,08 m3.s-1.
Ivanovický potok protéká ve směru SV - JZ zhruba 700 m sz. od pozemku uvažované výstavby, areál se
nachází oblasti horního toku.
Ivanovický potok není významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČSR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví
seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Obrázek č. 5: Hydrologická situace

povrchové vody na území provozu
Vlastním území areálu stavby neprotékají žádné vodní toky, na území areálu uvažované stavby se
nenacházejí žádné trvalé akumulace povrchových vod.
zátopová území
Území stavby se nachází mimo zátopová území vodních toků.
vodní zdroje
Území stavby se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů.

hydrogeologické poměry
Podložní hydrogeologický systém na zájmovém území náleží hydrogeologickému rajónu 224 - Dyjskosvratecký útvar, a to jeho severnímu výběžku. Zvodnění souvrství miocénních sedimentů rajónu je vázáno
na dobře propustné písčité až štěrkopísčité polohy. Pelitické sedimenty charakteru jílů, vápnitých jílů až
jílovců plní v systému funkci stropních případně bazálních izolátorů.
Zvodnění v neogenních sedimentech bylo ověřeno hydrogeologickým vrtem, který byl vyhlouben na
Dornychu, severozápadně od zájmového území, do hloubky 150 m (Franzová 1983). Kolektorem podzemní
vody jsou zde neogenní písky, které byly vrtem ověřeny v neúplné mocnosti 76 m v metráži 74 až 150 m
pod úrovní terénu. Podzemní vody jsou artéského charakteru s negativní piezometrickou výškou.
Propustnost neogenního kolektoru je charakterizována koeficientem filtrace, stanoveným na základě
výsledků čerpací zkoušky v hodnotě kf = 5,56 . 10-5 m.s-1.
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V nadloží neogenního souvrství se nachází akumulace říčních sedimentů, která byla v širším okolí
zájmového území ověřena řadou archivních průzkumů. Podzemní vody mělké zvodně jsou vázány na
hydrogeologicky významnou akumulaci klastických říčních sedimentů s dobrou až velmi dobrou průlinovou
propustností.
Na zájmovém území se nachází sedimenty vyššího terasového stupně Svratky a Svitavy, který je z hlediska
výskytu podzemní vody méně významný než sedimenty terasy údolní nivy s přímou hydraulickou spojitostí
s povrchovým tokem. Zvodnění vyšších teras je pak dotováno převážně atmosférickou vodou.

Půda
Parcela záměru 3581 je v celé své výměře součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). Její celková výměra
je 17 097 m2, druh pozemku orná půda, bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) 2.01.00.
V současné době není pozemek zemědělsky využíván. V zájmové části lokality nejsou žádné areály
zemědělské prvovýroby. Dle dostupných informací zde nebyly v minulosti provedeny žádné investice do
půdy.
Půda, jež je součástí ZPF, patří do skupiny černozemí (typických i karbonátových) na spraších (hlavní půdní
jednotka 01). Půdy jsou středně těžké s převážně příznivým vodním režimem.
Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze
dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu je tato půda zařazena
do I. třídy ochrany.
Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně 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. S ohledem na platný územní plán se jedná o odnětí ze ZPF
výjimečné.
Stavba nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa.

Horninové prostředí a přírodní zdroje
geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle morfologického členění ČR (Demek 1987) náleží zájmové území provincii Západní Karpaty, soustavě
Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Dyjskosvratecký úval,
podcelku Pracká pahorkatina, okrsku Šlapanická pahorkatina. Šlapanické pahorkatina navazuje z východu
na Tuřanskou plošinu. Charakter terénu je v místě přechodu mírně zvlněný.
Terén je v okolí areálu výstavby rovinný, nadmořská výška zájmového území se pohybuje okolo 240 m n.m.
Původní charakter terénu je v širším okolí významně narušen antropogenními prvky spojenými s městskou
zástavbou, dopravními koridory a těžbou štěrkopísků v minulosti.
geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území sedimentární výplni karpatské předhlubně
neogénního stáří. V období miocénu došlo v oblasti k opakované mořské transgresi a k zaplavení tektonicky
podmíněných depresí. Na zájmovém území jsou zastoupeny sedimenty spodního badenu. Ze sedimentů
spodního badenu převládá na zájmovém území a v jeho širším okolí převážně pelitická facie tvořená
komplexem modravě šedých, světlešedých, nazelenalých vápnitých jílů s vložkami písků a štěrků (tégly).
Tyto sedimenty vystupují v nadloží bazálních klastik spodního badenu charakteru středně až hrubě zrnitých
silně vápnitých písků, místy štěrkovitých.
Souvrství neogénních sedimentů bylo severozápadně od zájmového území na Dornychu ověřeno vrtem HV
1 (Klíma 1976, uvedeno ve Franzová 1983) v mocnosti vyšší než 138 m. Povrch neogénních jílu byl vrtem
zastižen v hloubce 11,9 m pod úrovní terénu, do hloubky 150 m, ve které byl vrt ukončen nebylo dosaženo
povrchu Brněnského masívu, jehož horniny tvoří na zájmovém území předneogénní podklad.
V blízkosti lokality byla provedena řada archivních průzkumů. V nadloží neogenního souvrství se v širším
okolí prověřovaného záměru nachází klastické sedimenty vyšší říční terasy řek Svratky a Svitavy. Jedná se o
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štěrky a písky pleistocénního stáří, s příměsí převážně hlín a jílů. Blíže k povrchu pak vystupují náplavové
hlíny s proměnlivým podílem písčité nebo štěrkovité frakce. Přípovrchové vrstvy kvartéru jsou v oblasti
rovněž budovány vátými sedimenty (spraše a sprašové hlíny).
Mocnost kvartérního souvrství je proměnlivá v souvislosti s nerovnostmi povrchu předkvartérního podkladu.
Obrázek č. 6: Geologická situace

nerostné zdroje
Na vlastní území uvažované výstavby nezasahují území s ložiskovou ochranou. Akumulace kvartérních
štěrkopísků byla východně od zájmového území těžena na několika ložiscích.
stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby, území není poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.

Fauna, flóra a ekosystémy
Zájmové území představuje v širším měřítku (údolní niva řeky Svitavy, Černovická terasa) z hlediska
přírodních poměrů velmi zajímavou kontaktní plochu, na níž hraničí biotopy velmi rozdílné svými
vlastnostmi.
Podle biogeografického členění České republiky (Culek a kolektiv 1995) se zájmové území nachází
v Lechovickém bioregionu (4.1b), podprovincie Panonská. Černovická terasa náleží do biochory č. 4.1.2.
Teplých pahorkatin a vrchovin.
Flóra a fauna
Vlastní řešené území se nachází na antropogenních plochách orné půdy bez výskytu dřevin nebo ploch
zeleně či výskytu živočichů.
Severozápadně od zájmové lokality se v rámci tzv. Švédských valů nacházejí lokality s výskytem chráněných
druhů živočichů. Mezi významnější prostory s výskytem vegetace i živočichů dále patří zelené pásy podél
vodních toků a odvodňovacích kanálů.

STRANA 24 z 39

AREÁL AZ INVENT, BRNO-TUŘANY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Všechny prvky ochrany přírody se nacházejí zcela mimo dosah jakýchkoliv vlivů záměru.
Územní systém ekologické stability, VKP a ekosystémy
Na vlastní řešené území provozovny nezasahují žádné prvky územního systému ekologické stability.
Všechny prvky sítě územního systému ekologické stability jsou situovány ve značné vzdálenosti a mimo
dosah jakýchkoliv vlivů záměru.
Na řešeném území ani v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují žádné významnější přírodní nebo přírodě
blízké ekosystémy.
Krajina, krajinný ráz
Území Černovické terasy tvoří rovinný a otevřený terén, bez lesních porostů a jiných přírodních prvků.
Černovická terasa tvoří výraznou vyvýšeninu nad kotlinou centrální části města Brna. Tento charakter území
byl ještě umocněn předchozí činností – těžbou nerostných surovin a následným ukládáním odpadů do
vytěžených prostor a technickou rekultivací části zavezených ploch.
Jedinou významnou dominantou v území jsou tzv. Švédské valy, nacházející se cca 700 m severovýchodně
od prostoru navrženého areálu. Jde o terénní vyvýšeninu tvořenou jurskými vápenci.
Vodní plochy ani toky se v zájmovém území prakticky nevyskytují.
Krajina zájmového území se vyznačuje silným antropogenní narušením. Hodnotnější prvky (např. Švédské
valy) jsou zastoupeny velmi omezeně. V zájmovém území nejsou významné ani jiné hodnoty, jako např.
rekreační lokality nebo pěší či cyklistické turistické trasy.
Z uvedeného popisu vyplývá, že hodnota krajiny v zájmovém území je silně narušena.
Charakter území je dokumentován ortofotomapou zájmového území (viz příloha č. 1.5.).
Obrázek č. 7: Rozsah záměru na podkladu ortofotomapy (bez měřítka)

Hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenacházejí žádné objekty, existující inženýrské sítě budou využity.
V prostoru záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky. V
prostoru se rovněž nenachází žádná drobná solitérní architektura. Archeologické nálezy nebyly v zájmovém
zaznamenány.
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Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází v prostoru navazujícím na brněnskou průmyslovou zónu Černovická terasa, v těsném
sousedství dálnice D1 a průmyslového areálu Slatina, a.s. Území má výrobní (průmyslový) a dopravní
charakter, v současné době prochází zde probíhá provoz a další výstavba průmyslové zóny Černovická
terasa.
Účelová příjezdová komunikace k záměru je již vybudována a slouží pro příjezd k areálu PHOENIXZEPPELIN. V cílovém stavu bude sloužit také jak pro připravovaný areál JOKVA, tak i pro vlastní záměr AZINVENT.
Komunikační síť dotčeného území je přizpůsobena provozu průmyslové zóny a pro provoz záměru je
vyhovující. Koncepčně je v území připravována výstavba nové dálniční křižovatky Brno - Průmyslová. Tím
bude napojen prostor průmyslového území přímo na vyšší komunikační síť - dálnici D1. V současné době je
možná vazba na dálnici D1 prostřednictvím dálniční křižovatky Brno - Slatina.
Územím dále prochází železniční trať ČD (Brno - Přerov), bez přímé vazby na záměr. V kontaktu s územím
se nachází letiště Brno. Po okolních komunikacích (ul. Tuřanka) projíždí autobusová městská hromadná
doprava, v docházkové vzdálenosti se nachází i doprava trolejbusová (ul. Řípská).
Komunikační síť dotčeného území je zřejmá z následujícího obrázku.
Obrázek č. 8: Komunikační síť dotčeného území
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Stávající intenzity dopravy na komunikacích dotčeného území se v současné době pohybují v těchto
úrovních:
Tab.: Intenzity dopravy na komunikacích dotčeného území [vozidel/24 hodin] (ŘSD ČR, 2005)

Číslo profilu

Těžká

Osobní

Motocykly

Celkem

D1

6-8801

15 303

28 702

95

44 100

III/15283 (ul. Tuřanka)

6-4211

2 188

5 923

48

8 159

Pozn.: Intenzity na ul. Tuřanka jsou pravděpodobně ovlivněny dopravním omezením daným výstavbou
mimoúrovňového křížení s železniční tratí Brno - Přerov a dále zahájením provozu ul. Průmyslové. V roce 2003 zde
byla intenzita dopravy v úrovni cca 14 000 vozidel/24 hodin.

Poměrně vysoký podíl těžké dopravy je způsoben dopravní obsluhou průmyslových podniků v území, na
dálnici D1 potom tranzitní dopravou.

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

Územní plánování
Navržený areál je v souladu s územním plánem města Brna. Funkční využití dotčených ploch je
specifikováno jako plochy pro průmysl (PP). Tyto plochy jsou určeny výhradně pro umístění výrobních a
nevýrobních provozoven. Navrženým záměrem dochází k naplnění územního plánu.
Situace záměru na podkladu Územního plánu města Brna je znázorněn na následujícím obrázku.
Obrázek č. 9: Situace záměru na podkladu Územního plánu města Brna (bez měřítka)

STRANA 27 z 39

AREÁL AZ INVENT, BRNO-TUŘANY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST D

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

CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Vlivem záměru nedojde ke žádné významné změně
v produkci škodlivin (hluk, znečištění ovzduší), které by mohly samy o sobě nebo ve spojení s dalšími
aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Záměr je umístěn v sousedství průmyslových areálů; nejbližší ojedinělá obytná zástavba se nachází cca 500
m od hranice areálu, jižně od dálnice D1, souvislá obytná zástavba pak ve vzdálenosti větší než 1000 m. Na
základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné
negativní důsledky na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr nemá vliv na žádné rekreační plochy nebo
aktivity.

Vlivy na ovzduší a klima
V průběhu výstavby bude pravděpodobně záměr lokálním zdrojem prachu. Trvání emise však bude
omezeno pouze na úvodní etapu výstavby a bude omezena pouze na suché dny.
Vliv provozu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při
spalování zemního plynu při vytápění a přípravě TUV a také při provozu spalovacích motorů vozidel
přijíždějících do areálu.
S ohledem na relativně nízký objem emitovaných škodlivin nebyla pro účely posouzení zpracovávána
rozptylová studie. Na základě řešení jiných obdobných záměrů lze příspěvek maximální hodinové
koncentrace NO2 způsobené provozem záměru odhadovat řádově v jednotkách µg.m-3, u průměrných
ročních koncentrací pak v řádu desetin µg.m-3. Z hlediska ovlivnění imisní zátěže tuhými znečišťujícími
látkami očekáváme příspěvek ještě výrazně nižší – v rámci záměru nebudou provozovány žádné
podstatnější zdroje prašných emisí, bez ovlivnění imisní situace území.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a nevýznamné. Provoz areálu nebude
příčinou překračování imisních limitů.
Významnější ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem provozu areálu není předpokládáno.

Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
S provozem záměru nebudou spojeny významné hlukové emise do okolí. Hlukově chráněné objekty (obytná
zástavba) se v území nevyskytují. Vzdálenost nejbližších resp. nejvíce dotčených chráněných venkovních
prostor nebo chráněných venkovních prostor staveb je více než dostatečná pro eliminaci všech v úvahu
připadajících hlukových vlivů.
Technologická zařízení provozu a technického zařízení budov (vzduchotechnika, klimatizace apod.) budou
uzavřena uvnitř objektů a ve venkovním prostoru se prakticky nebudou projevovat.
Venkovní obsluha objektu bude umístěna v kontaktu s dálnicí D1 a její provoz nebude v okolí akusticky
významný resp. není nutno jej pro nepřítomnost hlukově chráněných prostor hodnotit.
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Související dopravní provoz se na hlukových hladinách hluku v okolí komunikací prakticky neprojeví.
Celková intenzita obslužné dopravy je velmi nízká a ve srovnání s pozaďovými intenzitami dopravy na
komunikační síti zanedbatelná. Vlastní příjezdová komunikace projíždí volným územím resp. v kontaktu s
průmyslovým areálem, bez obytné funkce.
Hlukové vlivy v průběhu výstavby jsou zanedbatelné. Stavební práce nebudou prováděny v kontaktu s
hlukově chráněnou zástavbou. Intenzita stavební dopravy bude velmi nízká a ve srovnání s pozaďovými
intenzitami dopravy na komunikační síti zanedbatelná. Pro období provádění stavebních prací je navíc
aplikovatelná korekce +10 dB k základním limitům, takovýto přírůstek nebude v žádném případě
dosahován.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
vlivy na povrchové vody
Výstavbou areálu budou dotčeny povrchové toky z titulu vypouštění srážkových vod zachycených na
střechách budov a zpevněných plochách (areálové komunikace, manipulační plochy, parkovací plochy).
Zachycené srážkové vody budou odvedeny oddílnou veřejnou kanalizací do dešťové zdrže švédské šance,
která se nachází na toku Ivanovického potoka. Srážkové vody zachycené na parkovacích plochách budou
předčistěny zařízením odlučovače ropných látek.
V důsledku vybudování nových zpevněných ploch v areálu dojde k navýšení povrchového odtoku na úkor
vsaku a evapotranspirace, srážkové vody budou dále převedeny z povodí Tuřanského potoka (levostranný
přítok Ivanovického potoka) do přímého povodí Ivanovického potoka. Odtok srážkových vod bude činit v
průměrném klimatickém roce 5.860 m3 ročně, což odpovídá průměrnému ročnímu odtoku ve výši 0,186
l.s-1. Toto množství je z hlediska bilance povodí Ivanovického potoka nevýznamné. Zátěž toku v případě
přívalových nebo dlouhotrvajících srážek bude utlumena dešťovou zdrží.
Z hlediska kvality lze předpokládat možnou zátěž ropnými látkami z případných úkapů na parkovacích
plochách, která bude redukována v odlučovači ropných látek, limity zbytkového znečistění určí příslušný
vodoprávní úřad svým rozhodnutím (dle přílohy č. 3 Nařízení vlády č. 61/2003 o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečistění povrchových vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech činí imisní standardy pro NEL 0,1 mg.l-1). V zimní
sezónně lze očekávat zvýšené koncentrace chloridů v odváděné srážkové vodě v důsledku zimní údržby
komunikací. Případné znečistění z parkovacích ploch nebo povrchu komunikací bude před vstupem do
veřejné kanalizace významně naředěno současným odtokem srážkových vod ze střechy objektu, které činí
zhruba 40 % odtoku srážkových vod z areálu. Odtok z parkovacích stání přes ORL při tom činí pouze 3 %
celkového odtoku srážkových vod z areálu.
Splaškové vody budou odváděny oddílnou veřejnou kanalizací na městskou ČOV v Modřicích. Dle
projektové dokumentace se bude jednat zhruba o 1 350 m 3 ročně, toto množství je z hlediska kapacity ČOV
zcela nevýznamné.
vlivy na podzemní vody
Ovlivnění podzemních vod není očekáváno. Výstavbou zpevněných ploch dojde k zamezení infiltrace části
objemu srážek z plochy cca 1,7 ha do podzemí, s ohledem na rozsah hydrogeologického povodí mělké
zvodně se jedná o nevýznamný dopad. Podzemní vody nebudou ovlivněny v důsledku jejich odběru nebo
vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Veškeré potřeby pitné i technologické vody budou řešeny
dodávkou z veřejného rozvodu pitné vody, odpadní vody budou odvedeny do vod povrchových nebo na
městskou ČOV. Z tohoto důvodu nejsou předpokládány ani vlivy na kvalitu podzemních vod.
Provoz nepředstavuje riziko pro kvalitu podzemních vod v případě mimořádných stavů. V areálu není
předpokládán zvýšený rozsah nakládání s nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001
Sb. o vodách. Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku odpovídá běžné úrovni obecného rizika
silniční dopravy.
Výstavbou ani provozem záměru nebudou dotčeny zdroje pitné vody.
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Vliv na podzemní a povrchovou vodu v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit jako velmi
nízký a zanedbatelný.

Vlivy na půdu
Záměr vyžaduje zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu 17.097 m2; zábor pozemků určených
k plnění funkcí lesa není vyžadován.
Vlivy na půdu z hlediska záboru lze hodnotit jako vyjímečné, s ohledem na charakter zájmového území a
předpokládané využití z hlediska územního plánování však jako přijatelné.
Vlivy na znečištění půdy v zájmovém území záměru lze hodnotit jako nulové.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vybudování jednotlivých stavebních objektů bude spojeno s terénními úpravami v nevýznamném rozsahu.
Výkopovými pracemi pro založení objektů budou zasaženy přípovrchové vrstvy kvartérního souvrství bez
dalších dopadů na geologické poměry.
Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu ovlivněna.
Jiné přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny. Poškození a ztrátu geologických či
paleontologických památek nelze předpokládat.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality, ani do osamocených vegetačních prvků. Vlivy na flóru a
faunu lze považovat za prakticky nulové.
Kácení dřevin v rámci výstavby areálu není navrhováno – na ploše se nevyskytují.
Záměrem není dotčen žádný prvek ÚSES, žádný významný krajinný prvek.
Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality. Dotčena budou pouze společenstva
vyskytující se zemědělské ploše.
Odpady produkované z provozu nebudou na místě odstraňovány ani dlouhodobě ukládány.
Jiné vlivy na flóru a faunu (znečištění ovzduší, hluk) nejsou očekávány.
Realizací posuzovaného záměru nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ani nemá významný vliv na žádnou evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

Vlivy na krajinu
Záměr je umístěn na ploše zemědělského půdního fondu, která je vklíněna mezi průmyslovou zónu a dálnici
D1. Navrhovaný objekt bude měřítkem odpovídat okolním objektům. Dopad realizace záměru na krajinu lze
označit jako zanedbatelný. Areál není umístěn v exponované lokalitě z hlediska krajinného rázu.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dotčené inženýrské sítě budou přeloženy bez zásahu do jejich funkčnosti. Jiný majetek nebude dotčen
nebo nebude omezena jeho funkce.
V území nejsou žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence proto nebudou
ovlivněny.
Přestože pravděpodobnost výskytu archeologického nálezu je nízká, nelze tuto možnost zcela vyloučit.
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Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vlivy na dopravní infrastrukturu je dán zejména související intenzitou dopravy, tedy počtem přijíždějících a
odjíždějících vozidel. Celková intenzita obslužné dopravy záměru činí do cca 60 příjezdů osobních a 30
příjezdů nákladních vozidel denně (a stejný počet odjezdů). To je na pozadí stávajícího zatížení komunikací
nevýznamná hodnota, v úrovni do cca 1% pozaďových intenzit dopravy. Odpovídá intenzitám dopravy v
kontextu celkového rozvoje území.
Komunikace dotčeného území jsou schopny požadované intenzity dopravy bezproblémově přenést. V okolí
hlavních příjezdových komunikací se prakticky nevyskytuje obytná zástavba, což je možno považovat z
hlediska ochrany životního prostředí za výhodu.
Připravovaný komunikační systém brněnské průmyslové zóny Černovická terasa (spolu s novou dálniční
křižovatkou) bude v úplnosti pokrývat dopravní nároky veškerých aktivit v území a okolí, tedy i
posuzovaného záměru.
Záměr není umisťován do ochranného pásma dálnice ani do ploch připravované dálniční křižovatky.
Nebrání tedy rozvojovým záměrům v území. Zároveň neovlivňuje ostatní komunikace v území ani stávající
pěší nebo cyklistické trasy. Ochranná pásma letiště (ochranné pásmo se zákazem staveb, ochranné pásmo
s výškovým omezením - vzletových a přibližovacích prostorů a ochranné pásmo proti nebezpečným a
klamavým světlům) nejsou záměrem dotčena.
Záměr je v souladu s funkčním určením území. Využívá dopravní vazby předpokládané územním plánem. Z
tohoto pohledu tedy nevznikají dodatečné dopravní nároky nad rámec koncepčního řešení území. Zároveň
je velmi pravděpodobné, že v případě nerealizace záměru by zde vznikl jiný záměr, avšak charakterem (a
tím i dopravními nároky) srovnatelný.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho provozu, půjde navíc o vliv dočasný.
Pokud se týká jiné infrastruktury, záměr nepovede k omezení stávající infrastruktury ani k jejímu rozvoji.
Infrastrukturní sítě budou využity pouze pro vlastní potřebu záměru, a to na základě smluvního vztahu s
jejich vlastníky resp. správci.

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

D.II.

ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen rozsahem stavby a navazující automobilovou
dopravou.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit ovlivnění kvality ovzduší a hladin hluku. V obou charakteristikách jsou
důsledky realizace záměru jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné. V ostatních složkách a
charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako nulové a nepostižitelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.
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D.IV.

OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
„ po dobu výstavby omezovat účinně emise prachu a potenciální zdroje tuhých látek;
„ při výstavbě věnovat dostatečnou pozornost stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů
s ohledem na prevenci případných úniků nebezpečných látek či odpadů s možností ohrožení kvality
vod;
„ na celé ploše bude provedena skrývka ornice a podorniční vrstvy, využití bude specifikováno v PD;
„ parkovací a komunikační plochy budou zajištěny odlučovačem ropných látek, obsah zbytkového
znečistění NEL na výstupu z ORL stanoví příslušný vodoprávní úřad;
„ pro vegetační a sadové úpravy navrhnout druhy odpovídající místním klimatickým podmínkám,
přizpůsobit půdní poměry jejich požadavkům; využít zejména druhy a kultivary dřevin, které jsou
vhodné pro výsadbu v městském prostředí; zajistit řádnou péči o veškerou zeleň na plochách
náležejících k záměru včetně případných dosadeb za uhynulé jedince;
„ instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; zařízení
umístěná ve venkovním prostoru budou vybavena protihlukovými opatřeními tak, aby akustické imise
na hranici areálu nepřekročily nejvyšší přípustné hygienické limity;
„ v případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum;
„ bude vypracován provozní řád zařízení, ve kterém budou specifikovány povinnosti provozovatele
k vodohospodářským objektům a zařízením v areálu;
„ bude vypracován havarijní plán areálu, ve kterém budou zohledněna všechna rizika vyplývající
z charakteru provozu a místních podmínek.

D.V.

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Záměr (logistické centrum – sklady s lehkou výrobou) není potenciálně významným zdrojem znečišťování či
poškozování životního prostředí.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr nachází (průmyslová zóna) není mimořádně
citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí
dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E

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

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.

MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy, včetně fotodokumentace dotčeného území, jsou součástí
příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.

F.II.

DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uváděny.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.

INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. zákona č.
163/2006 Sb. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu
dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7
zákona. Své písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20
dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude
součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.II.

INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Společnost AZ INVENT, spol. s r.o., připravuje výstavbu univerzálních hal pro skladování, logistiku a
jednoduchou kompletační a montážní činnost. Haly jsou rozděleny na sekce, které jsou pronajímány a
propojovány podle požadavků přepravců.
Název záměru: AREÁL AZ INVENT, BRNO–TUŘANY
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

sloupec:

Dle §4 odst. 1 písm b) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu kategorii II včetně záměrů nedosahujících příslušných limitních hodnot; tyto záměry podléhají
posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Kapacita (rozsah) záměru je charakterizována následujícími údaji:
zastavěná plocha

-

budova:
ostatní zpevněné plochy:
plocha zeleně
celkem:

stání pro osobní automobily:
stání pro osoby s omezenou schopností pohybu:

7.262 m2
5.832 m2
3.914 m2
17.008 m2
20
1 (z celkového počtu 20 stání)
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Záměr je umístěn v blízkosti průmyslového parku Černovická terasa situovaného jihovýchodně od centra
města Brna.
kraj:

Jihomoravský

okres:

Brno-město

obec:

Statutární město Brno, Městská část města Brna, Brno-Tuřany

katastrální území:

Tuřany, 612171

parcely:

3581, 3576, 3582

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů).
Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

Cílem navrhovaného záměru je vybudovat v návaznosti na průmyslový park Černovická terasa a sousední
Areál Slatina zázemí pro skladování a případnou jednodušší kompletaci a montáž pro dodavatele kooperující
v rámci průmyslového parku a sousedních výrobních podniků.
Lokalizace vychází ze základní koncepce – nabídnout prostory pro sklady a jednoduchou montážní činnost
při významných komunikacích s dobrou dostupností z nadřazené komunikační sítě. Lokalita v sousedství
Průmyslového parku ČERNOVICKÁ TERASA a AREALu SLATINA, a.s. uvedené podmínky splňuje.
Záměr je situován na plochu mezi již exitujícími areály (PHOPENIX ZEPPELIN a JOKVA); umístění je vázáno
na volné plochy mezi těmito areály a není navrženo ve více variantách.
Terén území stavby je rovinatý – s mírným svahem klesajícím od severozápadu k jihovýchodu úroveň
terénu 240,90 – 237,60 m.n.m. Obslužná komunikace je na mírném násypu cca 1,0 – 1,4m nad původním
terénem.
Urbanistické řešení vychází z jednoduchého dopravního schématu - objízdné komunikace, která zajišťuje
příjezd k zásobovacím stáním. U vjezdu do areálu je stavební rezerva cca 500 m 2 pro samostatně stojící
administrativní a provozní budovu.
Architektonické řešení
Objekt je řešen jako monoblok. Halu 122 x 57 m je možno dělit na sekce dle potřeby jednotlivých
pronájemců. Každá sekce má 1-2 stání pro přistavení kamiónů s návěsy, „boční“ vrata pro přistavení
menších vozidel, místnost příjmu a halový prostor (s.v. 10 m) pro skladování nebo montážní činnost.
Ve 2. NP, na galerii nad místnostmi příjmů (v přístavcích podél obou dlouhých stran haly) jsou kanceláře se
zázemím zaměstnanců, případně sklady drobného materiálu, který se na galerii dopravuje zvedacími
mechanizmy (vysokozdvižnými vozíky) z prostoru haly. Při základním rozdělení na 8 pronájemních sekcí (4
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+ 4 podél delších stran budovy) slouží vždy dvěma sekcím jeden vstup, schodiště, společné WC a
umyvárny. Rozdělení je možno přizpůsobit požadavkům pronájemců a jednotlivé sekce slučovat.
Rozsah stavby je patrný z následujícího obrázku. Podrobnější situace viz příloha č. 1.3 Situace okolí záměru.
Obrázek č. 2: Situace okolí záměru (1:10 000)

G.III.

INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo významné a
nepovedou k poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr neprodukuje žádné škodliviny (hluk, znečištění
ovzduší), které by mohly samy o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování
příslušných hygienických limitů. Záměr je umístěn do prostoru průmyslové zóny a situován mezi stávající
areály; nejbližší obytná zástavba se nachází na opačné straně dálnice D1 ve vzdálenosti cca 400 - 500 od
areálu.
Vliv záměru na celkovou imisní situaci je prakticky zanedbatelný a velmi nízký. Dosažení či překročení
imisních limitů vlivem posuzovaného záměru je vyloučeno.
Z hlukového hlediska nelze očekávat žádné negativné důsledky.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Vliv na podzemní a povrchovou vodu v posuzované oblasti lze souhrnně hodnotit jako velmi nízký až
zanedbatelný.
Vliv na půdu (zábor, kvalita) je hodnocen jako významný, s ohledem na výhledové využití území jako
akceptovatelný.
Vliv na horninové prostředí lze označit jako zanedbatelný.
V území není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nelze tudíž
předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů.
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Ovlivnění prvků územního systému ekologické stability ani významných krajinných prvků není
předpokládáno.
Záměr nekoliduje s žádnými zvláště chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími
oblastmi (Natura 2000).
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Stávající objekty budou
využity a inženýrské sítě přeloženy bez dopadu na jejich funkčnost.
Záměr nevede k významnější změně intenzit dopravy na komunikační síti. Na pozadí stávajících intenzit je
doprava záměru zanedbatelná (do 1 % celkových intenzit). Pro dopravu jsou k dispozici odpovídající
komunikace.
Záměr nepředstavuje ani významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina, případně jiné) jsou možné vlivy záměru výstavby areálu AZ Invent na území městské
části Brno-Tuřany přijatelně nízké. Záměr proto nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění
okolního území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr
označit pro dané území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí
vlivem záměru únosnou mez a nedojde ke změně charakteru území. Využití území nevyvolává
žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr je v souladu s platným Územním
plánem města Brna.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako velmi nízkou až zanedbatelnou, bez zásadních a významných negativních
dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití a rozvoje území.
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ČÁST H

(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí záměru
1.4. Situace stavby
1.5. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
1.6. Hydrologická situace
1.7. Geologická situace
1.8. Fotodokumentace
2. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- vyjádření ÚMČ Tuřany k záměru
- autorizace zpracovatele oznámení
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska záměru s územně plánovací dokumentace je
uvedeno v příloze č. 2 (Doklady):
Úřad městské části města Brna, Brno – Tuřany, Odbor stavební a technický, č.j.: STU/999/2006/Sk-01 ze
dne 4.9.2006:
„… Jde o stavbu pro skladování, logistiku a montážní a kompletační činnost. Pozemky dotčené stavbou
se nachází dle Územního plánu města Brna v návrhové ploše pro průmysl. Záměr výstavby je v souladu
s platným Územním plánem města Brna.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 4
(Doklady):
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: JMK 104284/2006 ze dne 10.8.2006:
„… hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo pta čí
oblast.“

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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PŘÍLOHA 2
(DOKLADY)

