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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
POLYFUNKČNÍ DŮM METROP OL, BRNO - TRNITÁ
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění, a slouží jako základní podklad pro zjišťovací říz ení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je
zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Předmětem z áměru je výstavba poly funkčního domu ME TROP OL v B rně mezi ulicemi Dornych, Spálená,
Mlýnská a Přízová.
Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Oznamovat elem záměru je firma K4 a.s., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno.
Oznámení je zhotoveno firmou INVES Tprojekt NNC, s.r.o. na základě objednávky firmy K4 a.s. Zpracování
oznámení proběhlo v červnu 2007, pod vedením ing. Stanislava P ostbiegla (os vědč ení odborné
způsobilosti č.j. 1178/159/OPV ŽP/97). Do pracovního programu zhotovitele byla zakázka zařazena pod
číslem C 518-07. Terénní šetření v dotčeném úz emí proběhlo v červnu 2007. P ro z pracování byly použity
podklady poskytnuté oznamovatelem, dílč í doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení
během vlastního zpracování a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru a jednotlivých složkách životního prostředí v jeho
okolí a možných vlivech záměru na tyto složky a veřejné zdraví. Pro širší veřejnost doporučujeme přečíst
si část G oznámení, která stručně s hrnuje podstatné informace o záměru. Podrobnější informace jsou pak
uvedeny v textu oznámení (viz obsah na předchozích stránkách).
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
K4 a.s.

2. IČ
607 34 396

3. Sídlo
Mlýnská 326/13,
602 00 Brno

4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. arch. Miloš Schneider
místopředseda představenst va
K4 a.s.
Mlýnská 326/13,
602 00 Olomouc
tel.: 541 126 641
fax.: 541 126 510
e-mail: kubis@k 4.cz
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Výstavba poly funkčního domu ME TROPOL v Brně.
Zařaz ení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v plat ném znění,
je následujíc í:
kategorie:

II

bod:
název:

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

sloupec:

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

2. Kapacita (rozsah) záměru
Převažující funkcí navrhované zástavby je bydlení (s růz nou velikostí bytů), doplněné o obchody a služby v
parteru, částečně i drobnou administrativu (2.NP, 3.NP ).
Součástí areálu jsou parkovací stání pro 215 vozů.
Západní objekt počít á se dvěmi podzemními podlažími pro parkování s nájezdem z ulice Mlýnské.
Východní objekt počítá t aké se dvěmi podzemními podlažími pro parkování s nájezdem z ulice Přízová.
Objekt bude napojen přípojkami na stávajíc í inženýrské sítě.
2

Velikost stavebního pozemk u
Zastavěná plocha
Plocha poloveřejné zeleně
zpevněné
nezpevněné
Zpevněné (c hodníky)
Zelené terasy:

5,39 tis. m
2
3,7 tis. m
2
1,13 tis. m
2
0,26 tis. m
2
0,87 tis. m
0,56
2
1,38 tis. m

Celková hrubá podlažní plocha np:
Z toho:
bydlení
komerce
z toho:
obchody
pasáž
kanceláře
restaurace
lofty

20,30 tis. m
2
13,98 tis. m
2
6,32 tis. m
2
1,90 tis. m
2
0,97 tis. m
2
1,96 tis. m
2
0,22 tis. m
2
1,27 tis. m

Podzemní parkování
Parkování 1. NP

8,08 tis. m
2
0,90 tis. m
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Předpokládaný počet byt. jednotek:
Z toho:
1+KK
2+KK
3+KK
4+KK

130
31
28
49
22

Předpokládaný počet lidí v bytech
Předpokládaný počet lidí v loftech

422 osob
40 osob

Obestavěný prostor NP
Obestavěný prostor PP

67,12 tis. m
2
18,05 tis. m

2

3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
obec:
katastrální území:
Pozemky dotčené stavbou:

Jihomoravský
Brno - město
Trnitá (k.ú.)
1148, 1060/1, 1060/2

Navrhovaná zástavba se nacház í v Brně, jižně od historického cent ra města, v blízkosti hlavního
vlakového nádraž í, obchodního domu Tesco (dříve Prior) a Galerie Vaňkovky, která propojuje území s
2
jižně situovaným Ústředním autobusovým nádraž ím Zvonařka. Stavební parcela, o rozloze 5, 4 tis. m , je
částí městského bloku vymezeného ulicemi Dornych, Spálená, Mlýnská a Přízová. Blok je částečně
zastavěn na ulici Mlýnská a rohem s ulic í Přízová cihlovými bytovými domy z počátku min. století. Větší
část bloku je v současné době je nezastavěná. Tyto volné plochy vz nikly demolic í objektů. V západní části
to byl staticky velmi poškozený hotel Metropol (stržen koncem 90.tých let), ve výc hodní části stála
synagoga , která byla v r.1939 vy pálena a pak stržena. V této části území pak vznikly zpevněné plochy,
které v minulosti sloužily jako parkoviště a na části plochy byly drobné v minulosti stržené objekty (zřejmě
dílny, kanceláře).
Záměr poly funkčního domu Metropol je navržen v souladu s územním plánem města Brna, který v dotčené
lokalitě navržené využití pozemku připouští (vyjádření přísluš ného stavebního úřadu z hlediska územně
plánovací dokumentac e viz příloha H. II. tohoto oznámení). Zeleň, která je v územním plánu na tomto
2
pozemku zastoupena, je i v posuzovaném záměru navržena na plochu 1,13 tis. m (vnitroblok je navržen
jako poloveřejný zelený park). P rostor a okolí záměru v katastrálním území Trnitá jsou pro účely
zpracování tohoto oznámení nazý vány tzv. dotčeným územím.
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Obr.: Schéma umístění záměru (bez měřítka)

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Charakterem záměru jsou novostavby polyfunkčních domů s funkcemi bydlení (s různou velikost í bytů),
které jsou doplněny o obchody a služby v přízemí, částečně i drobnou administrativu (2.NP, 3. NP). Celý
záměr lze rozdělit na z ápadní a výc hodní objekt. Každý objekt má s vé vlastní dvoupatrové podzemní
parkoviště, západní s nájezdem z ulice Mlýnské a východní z ulice Spálená.
Možnost kumulace s jinými záměry
Širší okolí záměru je a bude zatíženo dopravou se všemi jejími negativními projevy. V přilehlém okolí
záměru je pak plánováno či realizováno několik významných investičních záměrů. Byla zahájena stavba
obytného domu s drobnou komercí v parteru a podzemním parkováním nezastavěném přilehlém bloku
ulice Spálená/Přízová. Velkým záměrem je přeložka t ramvajové trati z ulice Dornych do ulice Plotní, s tím
že ulice Dornych projde kompletní přestavbou a bude urč ena pro silniční dopravu. V sousedst ví úz emí je
připravována rozsáhlá přestavba železničního uzlu Brno, která znamená výstavbu nové dopravní
infrastruktury a s tím uvolnění prostoru pro roz voj urbanizace tz v. jižního centra města Brna.
V rámci této části města tak dojde ke kumulaci vlivů (negativních i pozitivních) všech výše uvedených
záměrů, a to jak v období výstavby, tak při provozu jednotlivých objektů.
Pro záměr důležitou změnou v úz emí bude přesunutí mobilní měnírny DPMB rno jižním směrem, které je v
současnosti umístěna při vstupu do kolektoru uprostřed pozemků záměru.
Při výstavbě z áměru dojde krátkodobě k navýš ení negativních vlivů, jak o je navýšení prašnosti, hlukových
emisí, vyšší potřeba obsluž nosti staveniště nákladní dopravou apod. Vzhledem k předpokládanému
rozsahu staveb v okolí nebudou kumulativní vlivy vlastního záměru nepodstatné. Nicméně stavbu záměru
bude nutné koordinovat se stavbami v okolí, budou-li ovšem do té doby zahájeny.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Charakterem záměru je vybudování polyfunkčního domu na nezastavěném pozemku v centru města a tak
doplnit torzo městského bloku v jeho západní, jižní a východní části.
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Umístění poly funkčního domu je výhodné z hlediska přístupnosti dopravy. Oblast je obsluhována
tramvajovou a autobusovou městskou hromadnou dopravou. Pro automobilovou dopravu je lokalita rovněž
snadno dostupná.
Realizac í záměru dojde ke konečnému zastavění dlouhodobě nevy užívaného a zpustlého pozemku v
centru města, dojde k dot voření celkové kompozice v této části cent ra. Vznikne tak nový komplex, ve
kterém kromě bytů různé velikosti, bude umístěno několik obchodů různého sortimentu, dále zde budou
služby v oblasti stravování, podzemní garáže. Vzniknou i nové kancelářské prostory.
Výstavbou poly funkčního domu se z vedne k valita nabídky sortimentu služeb v oblasti, vzniknou podmínky
pro podnikání, rozšíří se bytový trh a zejména dojde ke zk valitnění městského prostředí.
Umístění záměru je váz áno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách.

6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stavebně architektonické řešení
Urbanisticko-architektonický návrh zástavby reaguje na historii i současnost území, doplňuje torzo
městského bloku v jeho západní, jižní i východní č ásti. V ulici Mlýnská navrhovaný objekt přímo navazuje
na současnou zástavbu a plynule přechází do Dornychu a Spálené. Druhá část zástavby navaz uje na
objekt v ulici Přízové a formou „hřebínků“ - příčně řazených hmot s podélnou podnož í vymezuje blok do
ulice Spálené. Takto je definován prostor vnit robloku, aniž by byl striktně uzavřen vůči okolnímu s větu,
naopak je díky organizaci parteru a rozdělením z ástavby do částí umožněn průc hod c elým územím.
Vnitroblok je navržen jako poloveřejný zelený park, na který v západní části navazuje obchodní pasáž a
spojuje ho s prostorem městské třídy – Dornychem.
Převažující funkcí navrhované zástavby je bydlení (s růz nou velikostí bytů), doplněné o obchody a služby v
parteru, částečně i drobnou administrativu (2.NP,3. NP) a podzemními park ovišti.
Stavebně technické řešení
Polyfunkční dům je t vořen dvěma samostatnými celky, vz ájemně propojenými v úrovni podzemního
podlaží. Jednotlivé objekty jsou navrženy s osmi, resp. sedmi nadzemními podlaž ími a dvěma podzemními
podlažími.
Nosná konstrukce objektů je t vořena železobetonový m skeletem se sloupy, stěnami a stropními deskami.
Prostorové ztužení objektů je zajištěno železobet onovými schodišťovými a výtahovými jádry.
Založení objektu, konstrukce podz emních stěn
Založení objektu je uvaž ováno na základové desce tloušťky 750 mm, po obvodu dispozice - vodotěsně
vetknuté do podzemní pilot ové stěny, uvnitř dispozice v místech sloupů a stěn skelet u - podporované
velkoprůměrovými pilotami.
Provoz
Bydlení:

Komerce:

předpokládaný počet lidí v bytech
předpokládaný počet byt. jednot ek
z toho: 1+KK
2+KK
3+KK
4+KK
obchody, pasáž, kanceláře,restaurace,
předpokládaný počet lidí v loftech

422 osob
130
31
(1,5 osob)
28
(2,5 osob)
49
(4,0 osob)
22
(5,0 osob)
lofty
40 osob

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

03. 2008

Předpokládaný termín ukončení výstavby,
uvedení do provozu:

10. 2009
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8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následujíc í územně samosprávné celky:
kraj:

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Žerot ínovo nám. 3/5
601 82 Brno
tel: 541 651 111

město:

Statutární město Brno

Magistrát města Brna
Malinovského nám. 3
601 67 Brno
tel.: 542 171 111

městské části:

Brno - střed

Statutární město Brno,
Městská část Brno- střed
Dominikánské nám. 2
601 69 Brno
tel.: 542 526 111

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnut í a stavební povolení

FileName: Polyfunkční dům Metropol.doc
SaveDate: 21.6.2007

Statutární město Brno,
Městská část Brno- střed
Odbor výstavby a územního roz voje
Měnínská 4
602 00 Brno
tel.: 542 526 400

Zakázka/Dokument: C518-07/Z01
Vydání: 01

Strana: 10 z 46

POLYFUNKČNÍ DŮM METROPOL, BRNO - TRNITÁ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

II. ÚDAJE O VSTUPECH

1. Půda
Pro uvedenou výstavbu není nutný zábor zemědělské půdy. Žádný z pozemků není ani určen k plnění
funkcí lesa (PUPFL).
Pozemky staveniště leží v k.ú. Trnitá (610950) a jsou vedeny jako:
Parcelní číslo:

1148
1060/1,1060/2

zastavěná ploc ha a nádvoří
ostatní
2

Celková plocha pozemků:

5,39 tis. m

Využití ploch bude jako:
zastavěná plocha
zpevněné plochy
plocha zeleně

3,7 tis. m
2
0,56 tis. m
2
1,13 tis. m

2

2. Voda
Pitná voda:

Zdroj vody:
Ostatní voda:
Výstavba:
Požární voda:

3

průměrná denní potřeba vody celkem:
pracovníci ve službách
oby vatelé bytů
max. denní potřeba vody celkem
max. hodinová potřeba vody celkem

65,1 m /den
3
2,4 m /den
3
62,7 m /den
3
Qm = 97,65 m /den
3
Qh =7,32 m /h = 2,03 l/s

roční úhrnná pot řeba vody celkem

Qr = 23 720 m /rok

3

napojení přípojkami na stávajíc í vodovodní řad
bez nároků
vnitřní hadicový systém

spotřeba vody nespecifikována (běžná)
Q = 0,3 l/s (současnost dvou hydrantů)

vnější podzemní hydranty

Q = 6 - 9,5 l/.s

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Elektrická energie pro polyfunkční dům Met ropol bude zabez pečena výstavbou distribuční trafostanice
22/0,4/0,23 kV o výkonu 2x600 kVA, pro kterou je rámci stavebního řešení uvažováno s prostorovou
rezervou v přízemí objektu. Trafostanice bude připojena smyčkou na kabely VN pro měnírnu DPMB.
Vybavení trafostanice bude standardní, každý transformátor bude umístěn v samostatné komoře.
Roz vaděče VN a NN budou umístěny ve společném prostoru.
Bilance potřeb:

1

Byty
138 bytů kategorie C
1
Soudobost
Pro byty celkem

á 11 kW

1518 kW
0,28
425 kW

Soudobost pro skupinu podle ČSN 33 21 30
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Obchody
2
2
1890 m á 60 W/m
Soudobost
Pro obchody celkem

113 kW
0,8
90 kW

Pasáže
2
2
890 m
á 60 W/m
Soudobost
Pro pasáže celkem

27 kW
0,8
27 kW

Kanceláře
2
2
3540 m
á 40 W/m
Soudobost
Pro kanceláře celkem

140 kW
0,8
12 kW

Lofty
2
1190 m
á 40 W/m
Soudobost
Pro lofty celkem

48 kW
0,8
38 kW

Garáže
2
2
7500 m
á 10 W/m
Soudobost
Pro garáže celkem

75 kW
0,9
68 kW

Celkový potřebný soudobý přík on

755 kW

výstavba:

odběr nespecifikován (běžný)

Zemní plyn
Posuzovaná stavba nemá nároky na potřebu zemního plynu.
Teplo
Pára spolu s kondenzátem pro výměníkovou stanici bude přivedena ze stávajícího hlavního parovodního
řádu nacházejícího se na ulici Spálená. Parovodní přípojka bude pokračovat až do prostoru výměníkové
stanice umístěné za obvodovou zdí objektu. Zdrojem tepla bude samostatná výměníková stanice pára voda umístěná v samostatné místnosti. Navržený jmenovitý výkon výměníkové stanice činní předběžně
2,00 MW. Vytápění bude zjednodušeně roz děleno na vytápění komerčních prostorů, bytů a pokrytí pot řeb
vz duchotechniky.
Byty (ústřední vytápění + ohřev TUV )
tepelný spád

900 kW
75/60

Komerce (ústřední vytápění)
tepelný spád

250 kW
75/60

Vzduchotechnika
tepelný spád

570 kW
80/60

Celková tepelná bilance

1 720 kW
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výpočet předpokládaných intenzit dopravy v čá sti A - Dornych (západní blok), vjezd z Mlýnské:
Počet parkovac ích stání:

Byty
Administrativa
Obchod
Restaurace

122
11
24
17

Obrátkovost na jedno parkovací stání za 24 hodin:

Byty
Administrativa
Obchod
Restaurace

1,5
3
10
5

Bilance intenzit dopravy nájezd:

541vozidel za 24 hodin

Bilance intenzit dopravy výjezd:

541vozidel za 24 hodin

Intenzita špičkové hodiny:

12% z celodenních intenzit = 65 vozidel na vjezdu
a 65 vozidel na výjezdu

Výpočet předpokládaných intenzit dopravy v čá sti B - Přízová (východní blok), vjezd Přízová:
Počet parkovac ích stání:

Byty
Administrativa
Obchod
Restaurace

43
26
1
0

Obrátkovost na jedno parkovací stání za 24 hodin:

Byty
Administrativa
Obchod
Restaurace

1,5
3
10
5

Bilance intenzit dopravy nájezd:

152 vozidel za 24 hodin

Bilance intenzit dopravy výjezd:

152 vozidel za 24 hodin

Intenzita špičkové hodiny:

12% z celodenních intenzit = 18 vozidel na vjezdu
a 18 vozidel na výjezdu
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

1. Ovzduší
Vytápění objektu
Vytápění objektu bude zajištěno odběrem tepla z veřejné s ítě a nebude tedy v zdrojem emis í v místě
záměru.
Automobilová doprava vyvolaná záměrem
Jako liniový zdroj bude půs obit osobní aut omobilová doprava uživatelů areálu (bydlíc í, zaměstnanci,
návštěvníci). Při předpokládané intenzitě dopravy 1386 pohybů (příjezdů a odjezdů) denně osobních
vozidel denně lze očekávat následujíc í denní produkci škodlivin:
tuhé látky
kg/km.den

SO2
kg/km.den

NOx
kg/km.den

CO
kg/km.den

org. látky
kg/km.den

0,001

0,007

0,446

0,834

0,149

Provoz parkovi ště
Jako zdroj budou za provoz u působit 2 podzemní parkoviště osobních vozidel. P ři uvaž ovaném celkovém
příjezdu 694 vozidel denně (a stejném počtu odjezdů) předpokládáme následující celkovou produkci
škodlivin:
tuhé látky
g/den

SO2
g/den

NOx
g/den

CO
g/den

org. látky
g/den

0,1

1,3

89,2

166,8

29,7

Období výstavby
Po dobu výstavby bude plocha staveniště působit jako plošný zdroj znečišťování ovz duš í. Emitovanými
škodlivinami bude prach (t uhé znečišťujíc í látky) a plynné škodliviny emitované při provozu stavebních
strojů a dalš í techniky vybavené spalovacími motory. Množst ví emise bude srovnatelné s provozem areálu.
a díky omezené době výstavby nepokládáme toto množství škodlivin za významné.

2. Odpadní voda
Odkanalizování nově navrženého objektu bude provedeno
přípojkami do stávajícího městského
kanalizačního řadu.
3
Splaškové vody:
průměrná denní produkce celkem:
65,1 m /den
3
pracovníci ve službách
2,4 m /den
3
oby vatelé bytů
62,7 m /den
3
max. hodinová produkce celkem
7,05 m /h = 1,95 l/s
3
předpokládaná roční produkce celkem
23 720 m /rok
Uvedené množst ví splaškových odpadních vod pro období provoz u předpokládá, že
objem splaškových vod bude přibližně odpovídat odebrané vodě pitné. Složení bude
standardní a bude odpovídat požadavkům platného kanalizačního řádu. Odpadní
vody s obsahem tuků (restaurace) budou odváděny do kanalizace přes lapač tuků.
Dešťové vody:

celkem:

58,19 l/s, z toho:

zastřešené plochy
Intenzita návrhového deště
odtokový součinitel
množst ví dešťových vod

2 540 m
i = 174 l/s/ha (n=0,5)
0,9
39,77l/s
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Výstavba:

2

chodníky
odtokový součinitel
množst ví dešťových vod

560 m
0,5
4,87 l/s

střechy zelené
odtokový součinitel
množst ví dešťových vod

1 380 m
0,5
12,00 l/s

zeleň
odtokový součinitel
množst ví dešťových vod

890 m
0,01
1,55 l/s

2

2

nespecifikováno (množství zanedbatelné)
Značná část odebrané vody pit né v období výstavby se stane součástí stavebních
materiálů (např. beton), či se přirozeně odpaří.

3. Odpady
Výstavba:
budou vz nikat běž né odpady z výstavby – skupina 17- stavební a demoliční odpady a dále skupina 20 odpady komunální. Část odpadů (výkopky) bude možno zpětně využ ít při stavebních prac ích, ostatní
budou odváženy a lik vidovány mimo staveniště. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle
platných předpisů.
Předpokládaný přehled odpadů vz nikajících při výstavbě, viz následující tabulka.
Tab: Přehled odpadů vznikajících při výstavbě
kód
odpadu
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
17 09 04
20 01 01
20 01 28
20 03 01
20 03 07

název odpadu
beton
cihly
tašky a keramické výrobky
dřevo
sklo
plasty
železo a ocel
kabely neuvedené pod 17 04 10
zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
směsný stavební odpad neuvedený pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
papír a lepenka
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
směsný komunální odpad
objemný odpad

kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

očekávané množství
(t/období výstavby)

přesné množství
nelze předem určit;
Objemem podstatné
budou výkopky v
množství
řádově stovky tun

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadec h. Za
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.
Provoz:
Předpokládá se vz nik odpadů ze skupiny 15 Odpadní obaly, čisticí tkaniny aj. a dále odpady skupiny 20 odpady komunální, podobné odpady ze živností, z úřadů a z průmyslu, včetně odděleně s bíraných složek
těchto odpadů.
Předpokládaný přehled odpadů vz nikajících při provozu je uveden v následující tabulce.
Tab: Přehled odpadů vznikajících v důsledku činnosti uživatelů částí objektů
kód
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
17 02 03

název odpadu
papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
dřevěné obaly
kovové obaly
směsné obaly
plasty

FileName: Polyfunkční dům Metropol.doc
SaveDate: 21.6.2007

kategorie odpadu
O
O
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kód
odpadu
20 01 01
20 01 11
20 01 21
20 01 25
20 01 99
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 07
20 03 99

název odpadu
papír a lepenka
textilní materiály
zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
jedlý olej a tuk
odpad druhově blíže neurčený
biologicky rozložitelný odpad
směsný komunální odpad
uliční smetky
objemný odpad
komunální odpady jinak blíže neurčené

kategorie odpadu
O
O
N
O
O
O
O
O
O
O

očekávané
množství (t/rok)
produkovaných v
areálu. Celkové
množství
vyprodukovaného
odpadu nelze
předem určit.
Objemem
podstatné budou
komunální odpady.

Předpokládáme, že s veškerým vz nikajíc ím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech v s ouladu s odpadový m hospodářst vím města Brna. Odpady by měly být uživat eli objektů
tříděny ihned při jejich vzniku. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, shromažďován a lik vidován dle
jednotlivých druhů a kat egorií, stanovených vy hláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán K atalog
odpadů. Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k lik vidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami
v intervalech dle potřeby.

4. Ostatní
Hluk
Záměr bude zdrojem hluku při výstavbě a provozu. Zdroje hluku a jejich podrobný popis a výpočet
dopravního hluku vázaného na záměr je proveden v příloze H.IV. Hluková studie. Jsou zde uvažovány
následujíc í zdroje.
Staveniště - Stavební stroje
Zdrojem hluku budou stavební stroje, provádějící stavební práce na staveništi záměru a staveništní
doprava. Výstavba bude probíhat v denní době. Dodržením přípustné doby stavební činnosti konkrétních
strojů bude zajištěno nepřekročení hluk ových limitů.
V případě stavební činnost v období 7,00 - 21,00 hod, po dobu 8 hod bude požadováno splnění
LAeq,s (8) = 50 + 17 = 67 (dBA)
V případě stavební činnost v období 7,00 - 21,00 hod, po dobu 12 hod bude požadováno splnění
L Aeq,s (12) = 50 + 16 = 66 (dBA)
V případě stavební činnost v období 7,00 - 21,00 hod, po dobu 14 hod bude požadováno splnění
L Aeq,s (14) = 50 + 15 = 65 (dBA)
Vjezd a výjezd do (z) podzemních garáží na ulici Mlýnská - Pojezd automobilů
Zdrojem hluku je pojezd osobních aut omobilů zajíždějících (vyjíždějících) do (z) prostoru podzemní garáže
pod západním blokem areálu z ulice Mlý nská. Garáže slouž í k odstavení vozidel oby vatel domu,
zaměstnanců a zákazník ů. Intenzita všech těchto vozů znamená z výšení int enzity dopravy na okolních
venkovních komunikacíc h. Tato celá situace je podchycena ve vyhodnocení vlivu tohoto navýš ení hladiny
akustického tlaku v okolí projektovaného objektu ve vý počtu dopravního hluku z podzemníc h garáží.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku je ve výšce 6 m dle výpočtu 54,5 dBA (viz kapitola 3.5 Přílohy H. IV)
Vjezd a výjezd do (z) podzemních garáží na ulici Přízová - Pojezd automobilů
Zdrojem hluku je pojezd osobních aut omobilů zajíždějících (vyjíždějících) do (z) prostoru podzemní garáže
pod výc hodním blokem areálu z ulice P řízová. Garáže slouží k odstavení vozidel oby vat el domu,
zaměstnanců a zákazník ů. Intenzita všech těchto vozů znamená z výšení int enzity dopravy na okolních
venkovních komunikacíc h. Tato celá situace je podchycena ve vyhodnocení vlivu tohoto navýš ení hladiny
akustického tlaku v okolí projektovaného objektu ve vý počtu dopravního hluku z podzemníc h garáží.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku je ve výšce 6 m dle výpočtu 52 dBA (viz kapitola 3. 5 Přílohy H. IV)
Zařízení TZB – cent rální chladíc í věže
Cent rální chladící věže budou umístěny na střeše nejvyšší budovy v místě, které bude co nejvzdálenější
od výplní ot vorů venkovních konstrukcí do obytných prostorů. Pokud nebude vzdálenost dostačujíc í pro
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zajištění přípustných hodnot hladin akustického tlaku, potom bude
posuzovaný bod protihluková bariéra.

instalována mezi zdroj hluku a

Je požadováno nepřekročení:
ek vivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T,N = 50 – 0,5 = 49,5 dBA
ek vivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T,N = 40 – 0,5 = 39,5 dBA

00

00

denní doba 6 - 22 hod
00
00
denní doba 22 - 6 hod

Zařízení TZB – vy ústky VZT
Roz vody vzduc hotechniky, vedouc í k vyústkám na fasádě budovy, budou opat řeny tlumiči hluku
s takovými parametry, aby byly splněny požadavky na hodnot u hladiny akustického tlaku od vyústků,
vy plý vajíc í z celkového vy hodnocení hladiny akustického tlak u v posuzovaných bodech venkovního
chráněného prostoru jak projektované, tak okolníc h budov.
Je požadováno nepřekročení:
ek vivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T,N = 50 – 0,5 = 49,5 dBA
ek vivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T,N = 40 – 0,5 = 39,5 dBA

00

00

denní doba 6 - 22 hod
00
00
denní doba 22 - 6 hod

Vibrace
Nejsou produkovány ve výz namné míře
Záření
ionizující záření:
elektromagnetické záření:

zdroje nejsou použ ívány
významné zdroje nejsou používány (pouze běžná komunikační zaříz ení)

5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje výz namný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříz nivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými
záměry.
Záměr bude řeš en v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany.
Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko. Doprava nebezpečného zbož í nebude
prováděna (s výjimkou malých množst ví běžného drogistického zboží).
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území je součástí městského prostoru cent rální části města Brna. Území je t vořeno uliční sít í v
městské zástavbě, t vořené převážně průmyslovými, vý robními, obchodními a dopravními objekty, méně
pak obytnou z ástavbou. Dotčené území je okrajem roz vojového území tz v. jižního centra města Brna,
které procház í postupnou přestavbou.
Navrhovaná zástavba se nachází jižně od historického centra města, v blízkosti hlavního vlak ového
nádraží, obc hodního domu Tesco (dříve Prior) a Galerie Vaňkovk a, která propojuje území s jižně
situovaným Ústředním autobusovým nádražím Zvonařka. Stavební parcela je částí městského bloku
vymezeného ulicemi Dornych, Spálená, Mlýnská a Přízová a v souč asné době je nezastavěná. Lež í v
rovině na levobřežní řeky S vratky, z východu ji obtéká Ponávka. Její nadmořská výška se zde pohybuje
kolem 200 až 202 m n.m.
Území je zatíženo automobilovou dopravou, a to hlukem a znečištěním ovz duš í.
Území městské části Brno střed patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z
března 2007) mezi oblasti se zhoršenou k valitou ovz duš í (OZK O). Důvodem k zařazení je skutečnost, že
na 68,0 % území došlo k překročení limitu pro maximální 24hodinové koncent race PM10., na 32, 0 % území
k překročení limitu pro průměrné roční koncentrace PM10 a na 12,0% území k překročení limitu pro
průměrné roční koncentrace benzenu.
Dotčené území se nenacház í v území se z vláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená:
•

V dotčeném území s e nenac hází žádné z vláště chráněné území ani není dotčené území součástí
žádného z vláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky.

•

V dotčeném území (na ploše zamýšlené výstavby) se nachází prvky územního systému ekologické
stability.

•

Dotčené území není součástí přírodního parku.

•

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.

•

V dotčeném úz emí se nenacház í žádný registrovaný VKP ani VKP vyplý vající ze zákona (zák.
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (viz kapitola CII.7. Fauna, flora a ekosystémy.)

Na území posuzovaného záměru se nevyskytují povrchové vody, území neleží v záplavovém území
a nelež í v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje a rovněž není součástí chráněné oblasti přirozené
1
akumulac e vod (CHOPAV). Území neleží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb.
Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 S b., ve
znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek
České republiky. Celý posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace
(OP MPR) Brno.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
1

Nařízení vlády č. 103/2003 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových
hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.
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II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Obyvatelstvo
Dotčené území je dnes poměrně málo obydleno. Území je t vořeno z ejména historicky vzniklými
industriálními budovami (z ejména ulice Přízová - bý valý areál Vlněny), dopravními ploc hami, s menším
podílem domů s možností plnění obytné funkce. Část těchto dříve bytových prostor je dnes užívána jako
kanceláře (ulice Mlýnská), drobné obchodní plochy, stravovací zařízení (hospoda). Širší území má za
současného stavu s vé hygienické i jiné problémy (hluk, dopravní škodliviny, sociální prostředí).
Za dotčené oby vatele záměrem můžeme uvaž ovat bydlící na ulici Mlýnská a P řízová. V bloku MlýnskáPřízová, který přiléhá k záměru, je částečně obydleno 5 domů, celkový počet oby vatel je cca 70. Přízemí
domů slouž í k službám. Druhá strana ulice Mlýnská až k ulici Rumiště je obydlena také částečně, celkový
počet oby vatel lze odhadnout na 85 oby vatel.
Nový komplex poly funkčního domu Metropol předpokládá cca 460 bydlících.
Údaje o zdravotním stavu oby vat el v dotčeném území nejsou k dispozici, pravděpodobně se neliší od
stavu v obdobných lokalitác h města Brna.

2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území městské části Brno střed patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z
března 2007) mezi oblasti se zhoršenou k valitou ovz duš í (OZK O). Důvodem k zařazení je skutečnost, že
na 68,0 % území došlo k překročení limitu pro maximální 24hodinové koncent race PM10., na 32, 0 % území
k překročení limitu pro průměrné roční koncentrace PM10 a na 12,0% území k překročení limitu pro
průměrné roční koncentrace benzenu.
Dle rozptylové studie (příloha H.III. je stávající úroveň imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2), benzenem a
tuhými znečišťujícími látkami frakce PM10 následující:
Oxid dusičitý (NO2)
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Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že v době zpracování studie dos ahovala u NO2 průměrná roční i
maximální hodinová imisní zátěž okolí ulice Dornych hodnot vyšších než je hodnota příslušných imisních
-3
-3
limitů (LVr=40µg.m , LV1h=200µg.m , nad 18 případů za rok ).
Tuhé látky frakce PM 10
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Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že v době zpracování studie dosahovala u PM10 maximální
24hodinová imisní zátěž okolí ulice Dornych hodnot vyšších než je hodnota příslušných imisních limitů
-3
-3
(LVr=40µg.m , LV24h=500µg.m , nad 35 případů za rok).
Klimatické faktory
Vymezené území přísluší dle E. Quitta celé do mírně teplé klimatické oblasti T4 - teplé oblasti s následující
charakteristikou:
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 pokrý vky.
Další údaje shrnujeme v následujíc í tabulce:
Číslo oblasti

T4

Počet letních dnů

60 až 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

170-180

Počet mrazových dnů

100-110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

19 až 20

Průměrná teplota v dubnu

9 až 10

Průměrná teplota v říjnu

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

80 až 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

300 až 350

Srážkový úhrn v zimním období

200 až300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
110 až 120
50 až 60

Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené úz emí do dvou teplých klimatických oblastí - T2 a T4, které je
možno stručně charakterizovat následně:
T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně t eplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním
sněhové pokrý vky.
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
pokrý vky.
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Další údaje shrnujeme v následujíc í tabulce:
Údaj

T2

T4

Počet letních dnů

50až 60

60 až 70

Počet dnů s teplotou nad 10 °C

160 až 170

170 až 180

Počet mrazových dnů

100 až 110

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

30 až 40

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 nad 1 mm

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

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 až 50

40 až 50

Počet dnů zamračených

120 až 140

110 až 120

Počet dnů jasných

40 až 50

50 až 60

Pro podrobnější popis uvádíme údaje z klimatické stanice Brno – Tuřany
Tab.: Průměrná teplota vzduchu (ºC), stanice Brno - Tuřany
I
II
III
IV
-2,5
-0,3
3,8
9
normál za období 1961 – 1990

V
13,9

VI
17

VII
18,5

VIII
18,1

IX
14,3

X
9,1

XI
3,5

XII
-0,6

Rok
8,7

X
30,7

XI
37,4

XII
27,1

Rok
490,1

W
3,79
6,70
1,60
12,09

NW
5,20
9,10
1,60
15,90

Tab.: Srážkový úhrn (mm), stanice Brno - Tuřany
I
II
III
IV
24,6
23,8
24,1
31,5
normál za období 1961 – 1990

V
61

VI
72,2

VII
63,7

VIII
56,2

IX
37,6

Tab.: Větrná růžice (%), stanice Brno - Tuřany
Třída rychlosti
1,7 m/s
5 m/s
11 m/s
Celkem

N
3,00
5,40
0,70
9,10

NE
4,30
8,70
1,60
14,60

E
3,20
6,30
0,50
10,00

SE
3,10
6,10
1,70
10,90

S
4,59
6,00
1,00
11,59

SW
2,60
4,10
0,50
7,20

Calm
8,62

8,62

Celkem
38,40
52,40
9,20
100,00

3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dotčené území je v současnosti značně ovlivněno hlukem z dopravy. Zejména jde o automobilový a
tramvajový provoz na ulici Dornych a hluk z železniční dopravy a provozu stávajíc ího hlavního nádraž í.
Nejvyšší přípustná ek vivalentní hladina akustického tlaku z dopravního hluku v okolí hlavních pozemních
komunikací v denní době je pro obytnou zástavbu LAeq,T = 60 dB, v noční době LAeq,T = 50 dB. Uvažujeme-li
hladiny hluku v ulici Dornych za starou hlukovou zátěž, lze uvažovat pozitivní korekci hygienického limitu
pro staré hlukové zátěže +20 dB k základní hladině. V t omto případě tedy denní limit činí LAeq,T = 70 dB, v
noční době pak LAeq,T = 60 dB.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LA,eq [dBA] ve venkovním vysílac ím prostoru záměru byla stanovena
na základě hlukové mapy města Brna a měřením v místě projektované budovy. Aktuální hlukové mapy
hladin akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru projektované budovy a protokoly z měření jsou
doloženy v hlukové studii (příloha H. IV).
Odečtením z hlukové mapy a měřením ve venkovním chráněném prostoru projektované stavby byly
zjištěny následující hodnoty ek vivalent ních hladin akustického tlaku uvedené v následujícíc h tabulkách.
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Západní obvodová stěna západní budovy - (směrem do ulice Dornych):

Hodnoty ek vivalentní hladiny akustického tlaku A, LA,eq,T
Zjištěné z hlukové mapy m. Brna
V denní době
00

6

00

– 22

hod.

V noční době
00

22

70 [dBA]

00

–6

hod.

65 [dBA]

Zjištěné měřením (maximální)
V denní době
00

6

00

– 22

hod.

69,8 [dBA] *)

V noční době
00

22

00

–6

hod.

60,9 [dBA] *)

*) viz Protokol o akreditovaném měření č. FF- H/2007/144 měř ící stanoviště č.2 uvedený v kapitole 3.5. Měření dopravního hluku na
ul. Dornych přílohy H.IV (hluková studie).
Obvodové stěny bočních křídel západní budovy (ulice Mlýnská a Spálená) a u budovy východní do ulice Spálená:

Hodnoty ek vivalentní hladiny akustického tlaku A, LA,eq,T
Zjištěné z hlukové mapy m. Brna
V denní době
00

6

00

– 22

hod.

V noční době
00

22

65 [dBA]

00

–6

hod.

Zjištěné měřením (maximální)
V denní době
00

6

60 [dBA]

00

– 22

hod.

neměřeno

V noční době
00

22

00

–6

hod.

neměřeno

Obvodovéh stěny východní budovy do ulice Přízová:

Hodnoty ek vivalentní hladiny akustického tlaku A, LA,eq,T
Zjištěné z hlukové mapy m. Brna
V denní době
00

6

00

– 22

hod.

60 [dBA]

V noční době
00

22

00

–6

hod.

55 [dBA]

Zjištěné měřením (maximální)
V denní době
00

6

00

– 22

hod.

57,3 [dBA] *)

V noční době
00

22

00

–6

hod.

48,4 [dBA] *)

*) viz Protokol o zkoušce č. H - 246/2007/144 uvedený v kapitole 3. Akustika, 3.5., Měření dopravního hluku na ul. Př ízová, přílohy
H.IV (hluková studie).

Z výsledků je patrné, že hluk ová situace v místě záměru ze strany ulice Dornych je na hranici limitů (vč.
korekcí), či je překračována (noční doba).

V území se nevyskytují významné zdroje vibrací. Potenciální dopravní vibrace jsou utlumeny na míru
splňující stavební a hygienické limity již v bezprostředním okolí komunikací.
V území nejs ou provozovány zdroje radioaktivních vý pustí do životního prostředí.
Úroveň elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běž nému stavu,
bez konfliktů s hygienickými limity.

4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění z vodopisného hlediska:
•
•
•

hlavní povodí řeky 4-00-00 Dunaje,
dílčí povodí 4-15-01 S vratka po S vitavu,
drobné povodí 4-15-01-156 Ponávka od Rakovce po ústí.
2

Ponávk a je levobřežním přítokem S vratky. Plocha jejího povodí je 69,9 km , délka t oku 19, 8 km, průměrný
3 -1
průtok u ústí je 0,08 m .s . Ponávka protékala v minulosti k.ú. Trnitá a K omárov, přibližně ve směru S - J.
Voda říčky Ponávky v s oučasné době zájmovým územím již neprotéká. V oda z jejího povodí nad profilem
Myslínova (Brno - Královo Pole) je odváděna do S vitavy s vyústěním na Cacovické. V dalším úseku je
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Ponávk a zatrubněna, slouž í jako kmenová stoka, z níž je splašková voda vedena přímo na městskou
čistírnu odpadních vod v Modřic ích. Poslední úsek toku původní Ponávky (cca 1,7 km) - nezat rubněný - je
v současné době napájen pouze vodou ze S vitavské strouhy. Vodní tok Ponávka není významným vodním
1
tokem . Správc em jsou Brněnské vodovody a kanalizace (v lik vidaci).
Vlastní území výstavby je s uché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a rovněž z de není žádné ochranné pásmo vodního
zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů a neleží v záplavovém
území. P osuzované území není součástí c hráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV ) a podle
2
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. nelež í Brno-Trnitá ve zranitelné oblasti.
Podzemní voda
Podle hydrogeologického rajónování ČR (Michlíček 1986) náleží zájmové území rajónu 224 - Dyjskosvratecký út var, a to jeho severnímu vý běžku. Zvodnění neogenních sedimentů rajónu je váz áno na dobře
propustné písčité až štěrkopísčité polohy. Bazální a stropní izolátor t voří pelitické sedimenty charakteru
jílů, vápnitých jílů až jílovců. Zvodnění v neogénních sedimentech bylo ověřeno hydrogeologickým vrt em,
který byl vyhlouben na Dornychu, do hloubky 150 m (Franzová 1983). Kolektorem podzemní vody jsou zde
neogénní písky, které byly vrt em 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
neogénního kolektoru je charakterizována koeficientem filt race, stanoveným na základě výsledků čerpací
-1
zkoušky v hodnotě k f = 5,56 . 10-5 m.s .
Na základě výsledků fyzikálně - chemických a bakteriologických rozborů, lze artéskou vodu označit jako
velmi k valitní hy drogenuhličitano - vápenato - sodnou vodu, s vyšším podílem hořč íku.
Podzemní vody terciérního kolektoru byly především v minulosti ve větší míře jímány jako vody
technologické (Škrobárny, Papírny, Lakrumk a apod.). Jejich vy užití je v současné době minimální.
Vzhledem k vysoké k valitě a z načným zásobám těc hto vod s e však do budoucna uvaž uje s jejich využitím
k zásobování města Brna pitnou vodou, případně by tato z vodeň sloužila jako záložní zdroj pitné vody pro
brněnskou aglomeraci.
Podzemní voda mělkého z vodnění je na zájmovém území a v jeho širš ím okolí vázána na souvrst ví říčních
štěrků a štěrkopísků, které t voří bázi k vartérní sedimentace. Tento horizont podzemní vody je v přímé
hydraulické spojitosti s povrc hovými vodami okolních toků (S vratka, S vitava Mlýnský náhon, resp.
Ponávk a), které k vartérní kolektor odvodňují.
Bazální izolátor mělkého z vodnění t voří na zájmovém území neogénní jíly, stropním izolátorem jsou pak
převážně jílovité povodňové hlíny.
Hladina podzemní vody se nac hází v úrovni okolo 4,0 m pod terénem. Hladina podzemní vody je převážně
napjatá, roz díl mezi naraž enou a ustálenou hladinou podz emní zjištěný v rámci archivních průzkumných
3
prac ích, činil až 3,05 m.
Směr proudění podzemních vod je generelně od S k J. Sklon hladiny podzemní vody je v zájmové oblasti
poměrně malý - cca 2 0/00 . Koeficient filtrace k vartérní z vodně se pohy buje v řádu 10-4 m.s-1, což svědčí
o jeho dobré průlinové propustnosti.

5. Půda
Záměr je situován v intravilánu města Brna (k.ú. Trnit á 610950) na pozemcíc h vedených v katastru
nemovitostí v kat egorii druhu pozemku takto:
Parcelní číslo: 1148
1060/1,1060/2

- zastavěná ploc ha a nádvoří
- ostatní

1

Ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvis ejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č.333/2003 Sb. a vyhlášky č.267/2005 Sb.
2
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání
plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
3
Urbášek Z.:
Zpráva o stavebně geologickém průzkumu pro studii Brno – Jižní centrum – trasa kolektoru; Stavoprojekt Brno,
1988
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Pro uvedenou výstavbu není nut ný zábor zemědělské půdy. Žádná z dotčených parc el není součástí
pozemků určených k plnění funkcí lesa (P UPFL). P ůda v daném území je již ant ropogenně ovlivněna a
neplní s voji přirozenou funkci.
Na lokalitě se mohou vyskytovat antropogenní půdy (antroz em). Jedná se o uměle vyt vořené půdy
navrst vením substrátu i povrchového horizontu v celém s vém profilu vý razně ovlivněné činností člověka.
Hodnoty fyzikálních, chemických i biologických parametrů mají velmi široký rozsah podle použitého
materiálu. V subtypu "typická" umož ňuje antrozem růst rostlin na půdách s iniciálním stadiem vý voje na
navršených substrátech. U formy deponiové je povrchový horizont tvořen navážkou organo-minerálního
materiálu tak, aby byly vyt vořeny podmínky pro růst rostlin.
Lze očekávat i výskyt původního půdního horizont u v hloubce pod historickými navážkami, který může být
odkryt při výkopech.

6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry
Podle morfologického členění ČR (Demek 1987) náleží zájmové území k provincii Západní Karpaty,
soustavě Vněk arpatské sníž eniny, podsoustavě Západní V někarpatské sníženiny, celku Dyjskosvratecký
úval, podcelku Dyjsko-s vratecká niva.
Území Dyjsko-s vrat ecké nivy je t vořeno akumulačními nivami podél řek S vratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje.
Střední výška činí na území Dyjsko-s vratecké nivy 187,5 m n.m., střední sklon pak 0°39’.
Lokalita výstavby se nachází v severní části této morfologické jednotky, dále na sever a západ je Dyjskosvratecká niva omezena Bobravskou vrchovinou, která je souč ástí Brněnské vrchoviny Českomoravské
soustavy.
Zájmové území se nacház í v údolí S vratky, poblíž sout okové oblasti Svratky se S vitavou. Terén je v oblasti
rovinnatý, nadmořská výška zájmového území je cca 200 m n.m.
Původní charakter t erénu je v širším okolí významně narušen antropogenními prvky spojenými s městskou
zástavbou a souvisejícími terénními úpravami.
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
sediment ů spodního badenu převládá na zájmovém úz emí 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.
Souvrst ví neogénních sedimentů bylo v blízkosti zájmového území na Dornychu ověřeno vrtem HV 1
1
(Klíma 1976, uvedeno ve Franzová 1983 ) v mocnosti vyšší než 138 m. Povrch neogénních jílu byl vrt em
zastižen v hloubce 11,9 m pod úrovní trénu, do hloubky 150 m, ve které byl vrt ukončen nebylo dos aženo
povrchu B rněnského masívu, jehož horniny t voří na zájmovém území předneogénní podklad.
Povrc h neogénu byl v okolí zájmového území (areál V aňkovk a) ověřen archivními vrty v hloubkách od 7 m
2
pod úrovní terénu (Urbášek 1988 ).
Podloží je t vořené terciérními jíly v hloubce 8,0 – 13,0 m. Nadloží neogénu je budováno fluviálními
sedimenty okolních vodních toků (S vratka, S vitava, Ponávka). Tot o souvrst ví je při bázi zastoupeno říčními
štěrky s příměsí písků. Mocnost terasy klastických sedimentů se pohybuje v rozmezí 1 až 3 m. S vrchní
část fluviálních sedimentů je t vořena s ouvrst vím náplavovýc h hlín o mocnosti 3,0 až 4,0 m. Tyto

1

Franzo vá M.:
Závěrečná zpráva o regionálním hydrogeologickém průzkumu neogénních sedimentů na brněnském
vyvřelém masívu; Geotest, n.p. 1983
2
Urbášek Z.:
Zpráva o stavebně geologickém průzkumu pro studii Brno – Jižní centrum – trasa kolektoru;
Stavoprojekt Brno, 1988
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sedimenty, usazujíc í se při povodních a t voříc í s vrchní vrst vu k vartérní fluviální sedimentace, jsou
převážně budovány jílovitými hlínami s různým podílem písčité frakce a organických látek.
Povrc h území je pokryt vrst vou navážek jejichž mocnost je okolo 4,0 m, navážky jsou charakteru písčitých
hlín s příměsí stavebního odpadu.
Oblasti surovinových zdrojů
Podle registru ložisek nerostných surovin Geofondu ČR se stavba nachází mimo ložiska nerostných
surovin, ložiska nejsou registrována ani v navazujícím okolí areálu.
Nejblíže staveništi se nacházejí ve vz dálenosti 2,5 km na východ dobý vací prostory štěrkopísků v
Černovicích a ve vzdálenosti 2,5 km směrem na jihojihozápad dobý vací prostory cihlářských surovin ve
Štýřicích.

7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografi cká charakteri stika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové úz emí na rozhraní dvou
biogeografických podprovincií - provincie panonské a provincie hercynské, na území Lechovického
bioregionu, jeho přechodné, tedy nereprezentativní části. Bioregion leží ve středu Jižní Moravy a zasahuje
podstatnou částí do Rakouska. Zabírá geomorfologický celek Dyjsko-s vrat ecký úval.
Bioregion je t vořen štěrkopískovými terasami s pokry vy spraší a ostrůvky krystalinika. Horninové podloží
tvoří nezpevněné sedimenty mořského neogénu - jíly, písky a štěrky, které jsou místy pevněji stmelené a v
různé míře vápnité. Převažuje zde 1. dubový veget ační stupeň, na severních s vazích dominuje 2. bukodubový stupeň. Bioregion představuje část severopanonské podprovincie ovlivněné s rážkovým stínem a
sousedst vím hercynských bioregionů. Díky srážkovému stínu je pro tento bioregion charakteristické
nejteplejší podnebí v České republice.
Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík,1988) se zkoumaná oblast nachází
ve fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Panonské termofytikum, fytogeografickém okres e 20b
Jihomoravská pahorkatina, Hustopečská pahorkatina.
Fauna a flóra
V zájmovém území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Vlastní lokalita plánované výsadby je
druhově c hudý antropický ekosystém. Plocha je rovinatá, se zpevněnými plochami, v současnosti zarostlá
ruderálním porostem s náletem dřevin a keřů (jasan ztepilý Fraxinus excelsior, bez černý Sambucus
nigra). Na severní straně pozemku, přilehlé zadním traktům domů na ulici Mlýnská, se nachází silně
poškozené vzrostlé stromy, zastoupeny jsou trnovníkem akát Robinia pseudoacacia 2 ks, pajasan žláznatý
Ailanthus altissima 2 k s a v prostoru u manipulační šachty kolektoru pak lípa srdčitá Tilia cordata 2 ks.
Stejně jako flóra je také fauna v okolí dotčeného území výraz ně antropogenně ovlivněna. Lze zde
předpokládat výskyt drobných bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro městská a příměstská
stanoviště.
Zvláště chráněná území
V dotčeném území se nenacház í žádné z vláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného území. Dotčené území nelež í v národním park u nebo chráněné k rajinné oblasti, v
dotčeném úz emí nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervac e, přírodní rezervace, národní přírodní
památky nebo přírodní památky.
Významné krajinné prvky
V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny.
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní t oky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zák ona orgán ochrany přírody jako
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významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní t rávníky, remízy, meze, trvalé t ravní porosty, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní út vary, výchozy a odk ry vy.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich
obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly
vést k poškození nebo z ničení VKP si mus í ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opat řit závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody.
V dotčeném území se nenachází žádný registrovaný VKP ani VKP vyplý vající ze zákona.
Územní systém ekologické stability
Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické
stability definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avš ak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém
ekologické stability.
V dotčeném území (na ploše zamýšlené výstavby) se nachází prvky územního systému ekologické
stability.
Lokality soustavy Natura 2000
Natura 2000 je s oustava chráněných úz emí, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a
cenné biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do E vropské unie na základě
směrnic 79/409/EHS o ochraně volně žijíc ích ptáků a 92/43/E HS o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.

8. Krajina
Záměr je lokalizován v urbanizované krajině v centru zastavěného území města Brna. Celá oblast je pak
jižním směrem orientována do rovinaté krajiny celku Dyjsko-s vrateckého úvalu. Západně a severně
dotčeného území se z vedají vy výšeniny celku Bobravské vrc hoviny, do které patří i vrchy Špilberku a
Petrova. Severovýchodně se potom z vedají vrchy celku Drahanské vrchoviny, s nejbližším výběžkem
Moravského krasu - vrchem Hádů.

9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V současné době se na stavební parcele nacház í zbytky přípravy pro plánovanou výstavbu nového objektu
na místě hot elu Metropol (pilotová stěna do ul. Mlýnská a jižněji). Pozemkem prochází řada inženýrských
sítí, jejichž existenci, eventuelní přemístění bude res pektovat budoucí projekt výstavby. Zejména se jedná
o kolektor primárního i sekundární stupně a vstup do něj; vedení parovodu ap. Nejsou zde žádné budovy,
které by byly předmětem demolice. Východní plocha stavební parcely je rovinatá, je zpevněna panely,
západní plocha je v současnosti zarostlá ruderálním porostem s náletem dřevin a keřů. Areál je oplocen.
Architektonické a hi storické památky
Širší okolí včet ně území záměru má bohatou historii, doloženou od středověku, kdy bylo 1. předměstskou
čtvrt í a se středověkým městem Brnem ho spojovala dvojice mostů přes S vratecký náhon. Blízkost
vodního toku byla využívána pro stavby mlýnů, sladoven apod. Od konce 18.st. zde vznikaly industriální
objekty, byla vytyčena ulice Přízová a území po jejích stranách bylo rozparcelováno a částečně zastavěno.
Jedním z objektů byla i Nová Synagoga, která zde existovala až do 2.s v. války, kdy byla vy pálena
(jihovýchodní část stavební parcely při ulici Přízová - Spálená), tat o část území zůstala nezastavěná.
Severovýchodní část bloku byla zastavěna již v pol. 19.století. Koncem 20.století z de byl stržen staticky
nevy hovující objekt hotelu Metropol.
Celý posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace (OP MP R) Brno.
OP MPR bylo ustanoveno rozhodnutím Odboru kultury NVmB ze dne 6.4.1990 pod č.j. kult.402/90/sev.
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Zřízením ochranného pásma kolem Městské památkové rezervac e Brno se sleduje z výšená ochrana
prostředí památkové rezervace před případnými nepříz nivými vlivy z nejbližšího okolí a před rušivými
zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem.
Na pozemku záměru nejsou nemovité kulturní památky, podléhajíc í zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění
pozdějš ích předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek
České republiky a rovněž se zde nenacház í drobná solit érní architektura (kříže, boží muka, smírč í kameny
atd.). Nejblíže situovanými památkami podle výše uvedeného zákona jsou Hlavní nádraž í (č íslo rejstříku
7089), Obytný dům - Křenová č.20 (č íslo rejstříku 0133). Tyto památky vš ak realizac í plánovaného záměru
nebudou přímo dotčeny.
Archeologická nalezi ště
Na základě prostudování archeologických průzkumů v území blízkém posuzovanému záměru je nutno
pokládat dotčené území za úz emí s arc heologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.
o státní památkové péči v plat ném znění. Při zásazích do terénu v takovémto teritoriu nelze (vz hledem k
jejich latenci) předem vyloučit narušení nebo odkrytí archeologických nálezů.
Níže uvádíme dosud zjištěné archeologické lokality a nálezy ve zkoumaném úz emí.
1.

Ulice Dornych, Úzká, prostor OD Te sco – os ídlení mladší a pozdní doby bronzové (velatická a
podolská kultura okruhu středodunajských popelnicových polí, cca 1250 – 750 let před K ristem), starší
doby železné (horákovská kultura, cca 750 – 450 let před Kristem), mladš í doby železné (K eltové, cca
540 – 0 let před Kristem) a ve slovanském období (starší, střední a mladš í doba hradištní, 8. – 12.
století po K ristu). Kontinuální osídlení v rámci předměstí města Brna od počátku 13. stolet í po
nejnovější období (mlýny, sladovny, řemeslné provozy, hospodářské dvorce, předměstské usedlosti
apod.). Pozůstatky středověkého hřbitova brněnské židovské komunity.

2.

Ulice Dornych, Trnitá, Opuštěná – osídlení na počátku pozdní doby kamenné (mladš í fáze kultury
s moravskou malovanou keramikou, cca 4600 let před Kristem), v mladší a pozdní době bronzové
(velatická a podolská kultura okruhu středodunajských popelnic ových polí, cca 1250 – 750 let před
Kristem). Nejpozději od 13. století pak setrvalé os ídlení až do současnosti (mlýn Dornych s okolní
zástavbou vznikl patrně již někdy ve 13. století, Trnitá založena jako předměstská ves nejpozději
někdy na přelomu 13. a 14. věk u.

10. Dopravní a jiná infrastruktura
Území záměru je pro aut omobilovou dopravu dostupné z ulice Dornych a t o pravým odbočením do ulice
Přízové, která je jednosměrná od Dornychu k ul. Mlýnské, nebo pravým odbočením z ulice Dornych do
ulice Mlýnské, která je krátce obousměrná - k objektu městské policie, dále pak jednosměrná k ulici
Rumiště. Výjezd z území je možný ulic í Příz ová či Mlýnská a dále pouze ulicí Rumiště (jednosměrná) do
ulice Křenová. Bude možné užít i k rátkého dvousměrného úseku ulice Mlýnská s výjezdem na Dornych.
Ulice Spálená (jižní kraj bloku) je obousměrná a slouž í pouze k obsluze stávající prodejny Oseva, vjezd
výjezd je a bude pouze z ulice Přízová.
Území je dobře dostupné městkou hromadnou dopravu s snadnou dostupností na dopravu železniční i
dálkovou autobusovou.
Západně areálu probíhající ulice Dornych plní funkci městské radiály s vysokým dopravním zat ížením (cca
29 tis. vozidel denně, z toho cca 10 % těžkých s očekávaným postupným navyšováním). Na ulici je pak
vedena tramvajová doprava. Celé širš í navazujíc í území dopravně nevyhovuje stávajícím požadavk ům.
Dle územního plánu se v oblasti připravují zásadní koncepční změny, které budou mít i vý razný dopad na
zátěž ulice Dornych. K nejvýznamnějším patří projekt překládky tramvaje z ulice Dornych do ulice Plotní,
výstavba nové dopravní sítě v navazujícím prostoru přestavby želez ničního uzlu Brno, výhledová výstavba
tzv. bratislavské radiály aj.
V území je dostupná veškerá další nez bytná infrastruktura.

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

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

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdraví oby vatel by mohlo být ovlivněno škodlivými faktory, které jednak jsou vázány na provoz záměru:
- Provozní vlivy fyzikální - hluk ze vzduchoventilac í,
- Vlivy navazující dopravy - hluk a znečišťování ovz duší
a díky obytné funkci objektu lze posuzovat i vliv okolního prostředí na oby vatele tohoto polyfunkčního
komplexu.
Zdravot ní vlivy a rizika jsou zde dány zejména vlivy hluk u a znečištěním ovzduší. Šíření vibrac í,
elektromagnetického záření (ionizujícího, vysokofrek venčního) nebo elektromagnetického pole v tomto
případě není uvažováno.
Hluk
Vlivy hluku na oby vatelst vo lze roz dělit na vliv na stávající oby vatele a oby vatele nového komplexu.
Pro stávajíc í oby vatele se nový záměr může projevit jednak negativně z výšením hlukové z átěže v
přilehlých komunikac ích půs obením vy volané osobní dopravy a také pozitivně, kdy uzavřením dnes
otevřeného prostoru polyfunkčním domem dojde k útlumu hluku z ulice Dornych zejména do zadních traktů
domů a částečně i do uliční fronty.
Dle hlukové mapy Brna dnes v ulici Mlýnská a P řízová v místě záměru ek vivalentní hladiny ak ustického
tlaku A,LA,eq,T dosahují hodnot do 65 dBA ve dne a do 60 dBA v noci. Dle vý počtu (viz hluková studie příloha
H.IV). bude ek vivalentní hladina akustického tlaku ve výšce 6 m vy volaná dopravou záměru dosahovat ve
dne hodnot 54,5 dBA, v ulici Přízová pak 52 dBA. Noční provoz se nepředpokládá. Je tedy zřejmé,.že
vy volaná doprava se na hlukové situaci v území podstatně neprojeví.
Samotný provoz záměru nebude působit žádné fyzikální (hlukové) vlivy, které by potenciálně mohly
přispívat k možnému zhoršování z dravot ního stavu zasažených trvale bydlících oby vatel v dosahu
předmětného areálu.
Lze tedy usoudit, že realizací záměru dojde ke kladnému ovlivnění stávajících doby vatel blízkého okolí
(cca 155 oby vat el) díky částečnému utlumení hluku z ulice Dornych.
Vliv hluku na nové oby vatele v polyfunkčním domě lze rozdělit na hluk z okolí a vliv hluku vlastním
provozem budovy. Tato problematika je detailně vyhodnocena v hlukové studii (kap. 2 přílohy H.IV). Je
zřejmé, že při dodržení doporuč ených požadavků na konstrukce obvodových plášťů z hlediska jejich
stavební neprůz vučnosti a oken z hlediska jejich z vukové izolac e, tak, aby byly splněny limitní hladiny
hluku ve vnit řním prostoru objektů, nebudou oby vatelé bytů nadměrně zatěžováni hlukem.
Ovzduší
Dalším potenciálním škodlivým vlivem bude působení chemických polutantů vznikajících produkcí emisí z
dodatečné dopravy souvis ejíc í s provozem záměru. Hlavními polutanty vznikajíc ími z těchto zdrojů jsou
oxid dusičitý (NO2), prašné částice (PM10) a benzen.
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Akutní působení NO 2

Maximální přírůstek jednohodinové koncentrac e NO2 z provozu spojeného se záměrem bude dle
-3
zpracované rozptylové studie bude pro nejbližší okolí areálu 3,5 µg.m .
Dle rozptylové studie města Brna zpracované Mgr. Buckem (B rno 2005) dosahují maxima hodinových
-3
koncentrací v t omto území cca 180 - 200 µg.m , tyto z výšené hladiny imisní koncentrace jsou způs obeny
intenzivním dopravním provozem po ulici Dornych.
Pokud v rámci konzervativního přístupu sečteme maximální přírůstkovou koncentraci NO2 s maximální
-3
pozaďovou hodnotou pro tuto noxu, výsledná koncentrace se bude blížit přípustnému limitu (200 µg.m ).
Ze zdravotního hlediska budou tyto koncentrace i po uváděném navýšení ještě bezpečné. Stálí oby vatelé
nejbližších domů vč etně oby vatelů novýc h budou vystaveni k oncent racím nižším než zde z důvodu
bezpečnosti použ ívaným koncentracím maximálním.
Pozn.: Pro akutní expozici NO2 do koncentrace 300 µg.m -3 nebyly při epidemiologických studiích WHO (Světová
zdravotnická organizace) pozorovány žádné změny zdra votního stavu pokusných osob. Česká legislativa uvádí imisní
limit pro 1-hodinovou koncentraci 200 µg.m-3. Americká EPA (Agentura ochrany ži votního prostředí) uvádí akutní RBC
(koncentrace látky která je ještě bezpečná pro expozici člověka) 470 µg.m -3.
Chronické působení NO2

Maximální příspěvek k roční koncentraci NO2 z provozu záměru dle zpracované rozptylové studie bude pro
-3
nejbližší okolí areálu 0,6 µg.m .
Dle rozptylové studie města B rna zpracované Mgr. Buckem (Brno 2005) byla průměrná roční imisní zátěž
-3
v hodnoceném území méně než 36 - 40 µg.m . Přičtení maximálního přírůstku tohoto polutantu se v
podstatě na stávající zátěži neprojeví.
Stálí oby vatelé nejbližších domů včetně oby vatelů nových budou vystaveni koncentracím této noxy na
hranici limitu.
Pozn.: WHO stanovila jako bezpečný limit pro dlouhodobou expozici NO2 30 µg.m -3. Česká legislativa stanovila
průměrný roční limit 40 µg.m -3.
Akutní působení PM 10

Maximální přírůstek 24-hodinové koncent race PM10 z provozu záměru dle zpracované rozptylové studie
-3
bude pro nejbližší okolí areálu 0,5 µg.m . Maximální pozaďové 24-hodinové koncentrace PM10 definované
-3
v rozptylové studii města Brna zpracované Mgr. Buckem (Brno 2005) dosahují hodnot více než 50 µg.m .
Pokud v rámci konzervativního přístupu sečteme maximální přírůstkovou koncentraci PM10 s maximální
-3
pozaďovou hodnotou pro tut o noxu z ůstane výsledná koncentrace nad přípustným limitem (50 µg.m ) navýšení celkové koncentrace prašných látek je oproti stávajícímu stavu minimální a nijak významně
stávající situaci měnit nebude. Ze zdravot ního hlediska zůstanou výsledné koncentrace i po uváděném
navýšení možným zdrojem ohrožení zdraví z vláště pro lidi se srdečními či plicními chorobami, děti a starší
populaci. Stálí oby vatelé nejbližších domů (vzdálených od místa záměru více než 300 m) budou vystaveni
koncentracím nižším než zde z důvodu bezpečnosti použ ívaným koncentrac ím maximálním.
Stálí oby vatelé nejbližších domů vč etně oby vatelů nových budou vystaveni koncentrac ím této noxy nad
hranici limitu.
Chronické působení PM10

Maximální příspěvek k roční koncentraci PM10 z provozu záměru dle zprac ované rozptylové studie bude
-3
pro nejbližší okolí areálu 0,15 µg.m .
Maximální pozaďové průměrné roční koncentrace PM10 definované v rozptylové studii města Brna
-3
zpracované Mgr. Buckem (Brno 2005) dosahují hodnot 35 µg.m .
-

Po přičtení maximálního přírůstku tohoto polutant u dojde k 88% naplnění limitu České legislativy (40 µg.m
3
). Roční koncentrace PM 10 budou tedy s jistým ještě bezpečné. Stálí oby vatelé nejbližších domů a noví
oby vatelé budou vystaveni koncentrac ím nižším než zde z důvodu bezpečnosti použ ívaným koncent racím
maximálním.
Chronické působení benzenu

Pro škodlivinu benzen je celé území v OZK O, protože vypočtené koncentrace stávajíc ího prostředí jsou
3
nad úrovní 5 µg/m , což je hodnota imisního limitu. Směrem od komunikací sice koncentrace benzenu
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klesá, nicméně v místě záměru a jeho okolí je stále nadlimitní. Na rozdíl od k oncent rací oxidu dusičitého z
autodopravy nelze uvažovat o výhledovém zlepšení se zlepšováním technického stavu vozidel, neboť
zachycování benzenu v katalyzátorech vý fukových plynů není zdaleka tak účinné.
Z hlediska průměrných ročních konc entrac í benzenu vy volaných provozem záměru lze oč ekávat nárůst
3
imisního zatížení na úrovni do 0, 07 µg/m . Realizace záměru tedy vy volá sice minimální, ale nárůst nad
limitní hodnoty.
V životním prostředí je benzen vš udypřítomný, vz niká při kaž dém hoření paliv, je součástí vý fukových
plynů a v relativně značném množst ví je obsažen v tabákovém kouři (kuřák 20 cigaret denně vdechne
denně 10x více benzenu než běžný oby vat el z městského ovz duš í). V motorovém benzinu je přítomný
v množst ví mezi 0,5 a 2 %.
Při chronických expozicích vysokým dávkám benzen utlumuje t vorbu krvinek v k ostní dřeni.
Z epidemiologických studií u pracovníků dlouhodobě vystavených z výšeným koncentrac ím benzenu (dříve
v kož edělném a gumárenském průmyslu) se usuzuje, že dlouhodobé vdechování nízkých dávek má
kumulativní účinek a z vyšuje riziko akutní myeloidní leuk émie. Americký úřad pro ochranu životního
prostředí (US EPA) i mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IA RC) řadí benz en mezi lidské
karcinogeny.
K vyhodnocení vztahu dávka - odpověď u benzenu můž eme použ ít i metodu Risk Assessment, a to
s použitím údaje již výše jmenovaného amerického úřadu (US EPA ), který v roce 1994 uvádí odhad
-6
-3
inhalačního jednotkového rizika (UR) 8,3 x 10 na 1 μg.m . Tato hodnota znamená, že kdyby 1 milion lidí
-3
vdechoval ovz duš í s koncentrac í 1 μg.m benzenu, zemřelo by z nich po celoživotní expozici navíc 8,3
osob na leukémii. Tento koeficient byl později (1998) v US EPA na základě nových studií revidován a
-3
-2
-3
stanoven v rozmezí 7,1 x 10 až 2,5 x 10 na 1 ppm (3,19 mg.m ) benzenu v ovzduší, což v přepočtu
-6
-3
představuje UR 2,2 až 7, 1. 10 na 1 μg.m . K tomu US EPA v komentáři uvádí, že systém hodnoty uvnitř
uvedeného rozmezí mají stejnou vědeckou validitu.
Srovnání výše uvedených výsledků roz ptylové studie o průměrných ročních koncentrac ích benzenu s
-3
limitem 5 μg.m ukazuje, že v tělese ulice Dornych a v jeho okolí jsou koncentrace nadlimitní. Vypočtené
-3
celoživotní riziko leukémie z dlouhodobých imisních koncentrac í benzenu při 5 μg.m v posuzovaném
území může dosahovat hodnot od 1,1 E-5 do 3,6E -5.
-6

Podle přís ných mezinárodníc h kritérií se připouští riziko 1 x 10 (E-6), mírnějš í uváděné požadavky jsou
-5
v řádu 10 (E-5). Z tabulky vyplý vá, že riziko v zevním ovzduš í hodnocené lokality vyhovuje pouze
mírnějšímu z obou kritérií. Platilo by ovš em pouze při celoživot ním neustálém pobytu v zevním ovz duší
uvedených ulic. Lidé vš ak většinu času tráví v budovách, kde je koncent race benz enu nižší (pokud se tam
ovšem nekouří), a jejich celoživotní riziko je tedy nižší než vypočtené. Lze proto požadovat omezení
větraní směrem do ulice Dornych a zabez pečení čerst vého vzduchu z dvorního traktu vnitrobloku.
Nicméně je třeba konstatovat, že koncentrace benzenu jsou v silně frek ventovaných částech města po
zdravotní stránc e při hranici zdravot ní přijatelnosti a realizac í záměru při vš ech opatřeních budou tomuto
riziku vystaveni oby vatelé nového komplex u, kteří by o těchto rizicích měli vědět.
Sociální a ek onomick é důsledk y
Nelze očekávat významné sociální nebo ekonomické důsledky v důsledku provozu nebo výstavby záměru.
Počet dotčených obyvatel
Lze usoudit, že záměr se po realizaci příznivě projeví u stávajících cca 155 oby vatel z hlediska
předpokládaného poklesu hlukové zát ěže díky utlumení hluk u šířeného z ulice Dornych. Z hlediska vlivu
na ovz duš í je vliv na tyto oby vatele minimální.
U nových cca 460 oby vat elů lze očekávat nepříz nivý vliv působením imisního zatížení území, ovšem za
předpokladu, že se noví oby vatelé nepřistěhují z území ještě více zatíženého.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Realizac í objektu dojde k nárůstu emis e škodlivin do ovzduší. Tento nárůst bude způsoben provozem
osobní automobilové dopravy vy volané hodnoceným záměrem. P ro vyhodnocení vlivů provozu objektu na
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kvalitu ovzduší byla, v rámci tohoto oznámení, zpracována rozptylová studie dle metodiky SYMOS 97 (viz
příloha H.III). Výpočet byl proveden pro oxid dusičitý, který je v případě automobilové dopravy rozhodnou
škodlivinou (tj. u níž dojde nejdříve k dosažení imisního limitu) a benz en a s ohledem na vyšší úroveň
stávající imisní zátěže i pro tuhé znečišťujíc í látky frakce PM10.
Oxid dusičitý
Příspěvek k imisní zátěži NO2 hodnoceného území vy volaný provoz em záměrem vy volané automobilové
-3
dopravy bude dosahovat u průměrných ročních koncent rací maximálně 0,6 µg.m , u maximálních
-3
hodinových koncentrací pak do 3,5 µg.m .
Rozložení imisní zátěže je znázorněno na následujícím obrázcích:

maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3)
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průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m-3)

Jedná se tedy o přís pěvky poměrné nízké, které nezpůsobí podstatnější změnu stávající imisní zátěže.
Benzen
Příspěvek k imisní zát ěži benzenu hodnoc eného území vy volaný provozem automobilové dopravy bude
-3
dosahovat u průměrných ročníc h koncentrací maximálně 0,07 µg.m , nedojde tedy k významné změně
stávající imisní zátěže. Rozložení imisní zátěže je znázorněno na následujícím obrázku:

průměrné roční koncentrace benzenu (µg.m-3)

FileName: Polyfunkční dům Metropol.doc
SaveDate: 21.6.2007

Zakázka/Dokument: C518-07/Z01
Vydání: 01

Strana: 33 z 46

POLYFUNKČNÍ DŮM METROPOL, BRNO - TRNITÁ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Tuhé látky
Příspěvek k imisní zátěži PM10 hodnoceného území vy volaný provozem automobilové dopravy bude
-3
dosahovat u průměrných ročních koncentrac í maximálně 0,2 µg.m , u maximálních 24hodinových
-3
koncentrací pak do 0,5 µg.m , tedy nedojde k navýšení četnosti překračování imisního limitu v lokalitě.
Rozložení imisní zátěže je znázorněno na následujícím obrázcích:

maximální 24hodinové koncentrace PM10 (µg.m-3)

průměrné roční koncentrace PM10 (µg.m-3)

Obtěžování oby vatel z ápachem je, s ohledem na charakter záměru a vz dálenost od nejbližší obytné
zástavby, vyloučeno.
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Vlivy na klima
Realizac í hodnoceného záměru nedojde k zásadnímu ovlivnění klimatických charakteristik v dotčeném
území.

3. Vlivy na hlukovou situaci
Hlukovou problematikou se podrobně zabý vá hluk ová studie - dále HS (viz příloha H.IV).
Ak ustik a stavební
V HS je definována specifikace dělících konstrukcí a jejich konstrukčního řešení a akustické vlastnosti,
které jsou posouzeny s legislativními požadavky a je konstatováno zda jsou s plněny. Venkovní konstrukce
oddělují od sebe vnitřní a venkovní prostory, přičemž každý z obou prostorů je jak vysílací, tak přijímací.
V obou prostorech přijímacích, tj. jak ve venkovním, tak ve vnitřním, nesmí být přek ročeny přípustné
hodnoty hladin akustického tlaku. Hodnoty neprůz vučnosti jednotlivých venkovních konstrukcí musí být
takové, aby splnily budˇ tabulkové požadavky normy (pro hluk z venkovního prostoru vysílacího do
vnitřního přijímacího viz. Kap. 3.1.1 HS), nebo snížily hladinu akustického tlaku ve venkovním prostoru
přijímacím pod přípustnou hodnotu (pro hluk z technického zařízení budovy).
Na venkovní konstrukci pláště má z ásadní vliv hluk dopravy, jehož hodnota ek vivalentní hladiny
akustického tlaku je v místě projektovaného objektu na ulici Přízové nízká a směrem k ulici Dornych
postupně vzrůstá. Proto jsou požadavky na vz duchovou neprůz vučnost venkovníc h konstrukcí objektu
odstupňované jak podle polohy konstrukce, tak podle charakteru provoz u vnitřního prostoru. V tomto
stupni projektové dokumentace bylo provedeno z přes nění hodnot hladiny akustického tlaku ve venk ovním
prostoru projektované budovy vý počtem a na základě této hlukové situace jsou stanoveny korektní
požadavky na dané oblasti obvodových konstrukcí budovy. Transparentní konstrukce musí zajistit, při
splnění akustických vlastností, i další funkce (s větlo, tepelná technika, výměna vzduc hu), aby byla
zajištěna hygienicky požadovaná komplexní pohoda vnitřního vzduchu.
Akustické vlastnosti obvodových konstrukcí strojoven TZB pro kondenzační jednotky (pokud je bude třeba
realizovat ) budou stanoveny na základě vý počtu, vy hodnocujíc ího vliv hluku od kondenzačních jednotek
na venkovní chráněný prostor jak projektované, tak okolních budov
Koncepce projektem navržených vnitřníc h a venk ovních konstrukcí dává předpoklad, že tyto budou
schopny zajistit jejich legislativně požadované hodnoty z vuk ově izolačních vlastností a tudíž vy hoví
současně platným legislativním požadavk ům a tak zajistí akustickou pohodu jak ve vnitřním, tak
venkovním prostoru přijímacím.
Popis charakteristických dělících vnitřníc h a venkovních konstrukcí je doložen v kapitole 3.2. Technické
řešení - 3.2. 1. Akustika stavební hlukové studie.
Ak ustik a hluk ového pole venk ovního prostoru přijímac ího
Hlukové pole venkovních prostorů přijímacích bude posuzováno v charakteristických prostorech mimo
budovu a to jak od vnitřních, tak venkovních zdrojů hluku. Přípustné hodnoty hladin ak ustického tlaku ve
venkovním prostoru nesmí být překročeny ani od vnit řních, ani od venkovních zdrojů hluku. Splněním této
podmínky bude zajištěna dostatečná akustická pohoda venkovního prostoru jak projektované, tak okolních
budov.
Specifikace a zhodnocení cest šíření hluku z venk ovního prostoru vysílacího, je následující :
Hlukové pole venkovního prostoru přijímacího je nutno vyhodnocovat v dále specifikovaných případech
venkovních zdrojů hluku :
1.
vliv hluku z činnosti TZB se vyhodnocuje ve venkovním prostoru, poněvadž projektovaná budova
bude mít zdroje hluku, jimiž jsou centrální chladíc í věže, vy ústky vzduchotechniky apod., a jejich hluk může
pronikat až do venkovního chráněné-ho prostoru jak projektované, tak okolních budov; pokud by hluk od
těchto zdrojů převýšil hlukové limity bude třeba navrhnou ak ustická opatření, vedouc í k jeho snížení;
protihluková opatření v případě potřeby mohou být protihlukové bariéry kolem zdroje hluku, nebo
obestavěný prostor s venkovními konstrukcemi potřebných akustických vlastností tak bude za-jištěno
nepřekročení hlukových limitů jak v době denní, tak v době noční.
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2.
vliv hluku z činnosti stavebních strojů bude třeba vy hodnotit na základě předložení plánu
organizace vý roby a počty stavebních strojů, resp. doby jejich činnosti budou předepsány tak, aby nebyly
překročeny hluk ové limity ve venkovním chráněném prostoru okolních budov
3.
vliv hluku z provozu vnitřních garážových stání byla vyhodnocena na základě předpokladu o
vjezdech a výjezdech osobních automobilů do těcht o prostor, resp. na základě z výšení int enzity dopravy
na přilehlých komunikac ích, přičemž na základě výpočtu lze konstatovat, že nebudou překročeny hlukové
limity ve venkovním chráněném prostoru jak projektované (obytné prostory), tak okolních budov:
Specifikace a zhodnocení cest šíření hluku z vnitřního prostoru vysílacího, je následující :
1.
vliv hluku z činnosti TZB se vyhodnocuje ve venkovním prostoru, poněvadž projektovaná budova
bude mít zdroje hluku, jimiž mohou být kondenz ační jednotky, jejich hluk můž e pronikat až do venkovního
chráněného prostoru jak projektované, tak okolních budov přičemž tyto zdroje hluk u jsou situovány do
obestavěného prostoru s venkovními konstrukcemi potřebných akustických vlastností, tak bude zajištěno
nepřekročení hlukových limitů jak v době denní, tak v době noční.
Hluková zátěž venkovního přijímacího c hráněného prostoru jak projektované, tak okolních budov jak od
vnitřních, tak od venkovních zdrojů hluku nepřekroč í přípustné hlukové limity.
Koncepce projektem navržené budovy, resp. jejích venkovních prostorů přijímacích dává předpoklad, že
tyto budou schopny zajistit jejich legislativně požadované hodnoty hladin akustických tlaků a tudíž vyhoví
současně platným legislativním požadavk ům a tak zajistí akustickou pohodu ve venkovním prostoru
přijímacím.

4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Plocha stavební parcely je rovinatá, ve východní části se zpevněnými plochami (panely). Část je v
současnosti zarostlá ruderálním porostem s náletem dřevin a keřů. Na travnatých plochách dochází
2
infiltraci dešťové vody do volného terénu. Realizací záměru bude z celkové plochy pozemku 5,39 tis. m
2
plocha 0,89 tis. m ozeleněna. Zbý vajíc í plocha bude zastavěna a zpevněna. Na ploše z eleně bude
docházet k přirozenému vsakování srážkových vod do terénu a na ostatníc h plochách bude dešťová voda
svedena pomocí vpustí do městské kanalizace.
Rozdíly v odvodňované ploše současné a budoucí jsou nepodstatné. Nedojde k významným změnám,
které by měly vliv na odvodnění oblasti.
Vliv na jakost povrchových vod
3

Splaškové vody z areálu v množst ví cca 24 tis m za rok budou s vedeny prostřednict vím kanalizační
přípojky do kanalizačního řadu města. Odpadní vody z restaurace budou odvedeny přes odlučovač tuku
rovněž do přípojky splaškové kanalizace. V areálu nebudou produkovány průmyslové odpadní vody a
nebudou použ ívány a ani skladovány látky ohrožující jakost vod. Hodnoty znečištění a množst ví
vy pouštěných odpadních vod budou odpovídat smluvním požadavkům vyplý vajícím z limitů kanalizačního
řádu města.
Z posouzení výš e uvedeného nemůže dojít k ovlivnění k vality povrchových vod.
Vlivy na podzemní vodu
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik může dojít při stavbě tohoto typu stavby zejména v souvislosti
se zásahem do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podz emní vody, dále
omezením dotace srážkovými vodami či jejím odčerpáváním.
Vzhledem k charakteru nosné konstrukce a geologickým poměrům je uvažováno hlubinné založení objektu
na vrtaných pilotách. Objekt bude mít dva suterény – základová spára bude v úrovni cca 6,5 m pod úrovní
stávajícího terénu. Hladina podzemní vody se dle rešerší pohybuje v úrovni ok olo 4,0 m pod terénem,
dojde tedy k zásahu pod hladinu podzemních vod. Stavební prác e musí být prováděny s ohledem na riziko
znečištění podzemních vod např. při havarijníc h únicích provoz ních kapalin stavebních strojů.
Podrobnější údaje o základových poměrech stavby budou známy v dalš í fázi projektové přípravy po
provedení inženýrskogeologického průzkumu, který osvětlí i hydrogeologické poměry na lokalitě a přesně
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určí úroveň hladiny podzemní vody ve vztahu k základové spáře objektu. V případě zasažení kolektoru
základovými konstrukcemi, lze očekávat, že konstrukce nebudou působit jako překážka ve směru proudění
podzemní vody - základové konstrukce budou volně obtékatelné.
Omezení dotac e srážkovýc h vod do vod podzemních zpevněním ploch nebude - vzhledem k zastavěné
ploše - významné. Nepředpokládá se čerpání podzemních vod či vsakování vod povrchových do vod
podzemních v souvislosti s výstavbou a provozem areálu.
Vliv na podzemní vody v posuzované oblasti a jeho širším okolí lze hodnotit jako nevýznamný.

5. Vlivy na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF),
případně ovlivněním její k vality. Záměr bude realizován na pozemc ích, které nejsou řazeny
k zemědělskému půdnímu fondu, ani k pozemkům určených k plnění funkcí lesa (P UPFL).
Stavba nebude realizována na zemědělské půdě. Při skrý vkových pracích ve fázi výstavby by mohla být
těžená zemina kontaminována v případě úniku pohonných hmot a mazacích látek ze stavebních strojů a
dopravních prostředků. Stavební stroje mus í být zabezpečeny proti úniku ropných látek, musí být
prováděna preventivní a pravidelná údržba strojového parku a musí být dodržována bezpečnostní opatření
při manipulaci s těmit o látkami. Při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě objektu se
nepředpokládá znečištění půd.
Kontaminace ve fázi provozu se rovněž nepředpokládá.
Z hlediska ochrany půd nevyplý vají, vzhledem k uvažovanému záměru a jeho poloz e, žádná omezení.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Založení stavby (západní objekt) bude provedeno v hloubce cca 6,5 m (2. podzemní pat ra). Vzhledem
k charakteru nosné konstrukce a geologickým poměrům bude stavba založ ena na vrtaných pilotách. Vlivy
stavby na horninové podlož í nebyly dosud detailně posouzeny. Realizace stavby si vyžádá odtěžení
velkého množství výkopového materiálu (jedná se převážně o ant ropogenní navážky).
Povrc h území je pokryt vrst vou navážek jejichž mocnost je okolo 4,0 m, navážky jsou charakteru písčitých
hlín s příměsí stavebního odpadu. Pod nimi se nac hází 3,0-4,0 m mocná vrst va hlín a jílů převážně tuhé
konzistence, hlouběji je vrst va štěrků proměnné mocnosti od 1,0 do 3,0 m. Podlož í je t vořené terciérními
jíly v hloubce 8,0 – 13,0 m. Hladina podzemní vody je v úrovni okolo 4,0 m pod t erénem a vý razně ovlivní
způsob zakládání a zejména zajištění stavební jámy.
Před zahájením dalších projekčních stupňů bude proveden inžený rskogeologický průzkum, který ověří
polohy a kvalitu jílů ve spodních vrst vách.
Zajištění stavební jámy je možné provést pomocí kot vených podzemních stěn, které budou zároveň t vořit
stěny suterénníc h prostor a budou t vořit základ obvodových konstrukcí. Při návrhu umístění podzemních
stěn se musí brát v úvahu již dříve provedené piloty se záporovým pažením, které jsou podél ulice Mlýnské
a podél protilehlého parkoviště (tyto obvodové piloty s patou v hloubce cca 15,0 m pod terénem nelze
prakticky nijak odstranit). Dále je při návrhu způsobu založení a pažení stavební jámy nut né zohlednit
zbytky suterénního zdiva bý valého hot elu Metropol, sousední objekty a kolektory v podloží stavby.
Vliv stavby na horninové prostředí lze označit jako zanedbatelný. Lokalita je ovlivněna antropogenní
činností. Na žádné přírodní zdroje nebude mít stavba žádný vliv.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umístěn do antropogenně ovlivněného území, v němž se nevyskytují přirozené biotopy a
nepředpokládáme zde výskyt chráněných rostlinných ani živočišných druhů ani významných biotopů. Pro
jejich trvalé os ídlení a rozmnožování se zde nevyskytují vhodné ani přirozené podmínky. Přímé poškození
či vyhubení významných druhů rostlin a živočichů nebo jejich biotopů je proto prakticky vylouč eno.
Negativním projevem realizace z áměru bude odstranění vzrostlých poškozených dřevin trnovník akát
Robinia pseudoacacia 2 ks, pajasan žláznatý Ailanthus altissima 2 ks a s velkou pravděpodobností i 2 ks
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lípy srdčité Tilia cordata, která se nacház í v prostoru u manipulační šachty kolektoru. Dále bude vykácen
podrost černého bezu (Sambucus nigra) a jasanu ztepilého Fraxinus excelsior. Rozsah kácení bude
stanoven v dalším stupni projektové dokumentace. Kladně lze hodnotit, že dnes nevy užívaný
ruderalizovaný prostor bude ve s vé východní části nahrazen udržovanou zelení.
Realizac í záměru nedojde k zásahu do prvků územního systému ekologické stability a nebude dotčeno
žádné z vláště chráněné území ani lokality soustavy Natura 2000.

8. Vlivy na krajinu
Území, které bude realizací navrhované stavby dotčeno se nachází na urbanizovaných plochách.
Opuštěnost ploch půs obí v tomto prostoru poněkud neutěšeně. Realizací záměru doje ke kladnému vlivu
na městskou krajinu.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek a architektonické památky nebudou z důvodu jejich abs ence v lokalitě ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prac í při výstavbě záměru není vylouč en zejména v
východní části poz emku. V případě, k dy budou skrý vkou, výkopem nebo jiným zásahem do terénu,
narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum.

10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr má vzhledem ke své funkci jen minimální vliv na dopravní infrastrukturu.

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

II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen plochou záměru a jeho nejbližším okolím. Širší
rozsah vlivů se může projevit pouze v navazujícím dopravním provozu, která je relativně nízká. Pro
komunikační napojení jsou k dispozici stávajíc í komunikac e, celkové ovlivnění širšího území je tedy
zanedbatelné.
Lze usoudit, že záměr se po realizaci příznivě projeví u stávajících cca 155 oby vatel z hlediska
předpokládaného poklesu hlukové zátěže díky utlumení hluku š ířeného z ulice Dornych vlastní stavbou. Z
hlediska vlivu na ovz duš í je vliv na tyto oby vatele minimální.
U nových cca 460 oby vat elů lze očekávat nepříz nivý vliv působením imisního zatížení území, ovšem za
předpokladu, že se noví oby vatelé nepřistěhují z území ještě více zatíženého.

III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
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IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Za běžného provozu nevy volává z áměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplý vá zejména z důsledného
dodržování platných zákonných předpisů, norem, předpisů a schválených provoz ních nebo havarijních
řádů.
Přesto lze nalézt některá dílčí opatření, která mohou omezit potenciální negativní působení záměru, či
okolí na záměr:
- Bude uzavřena smlouva (dohoda) na provedení záchranného arc heologického výzkumu s organizací
majíc í oprávnění k provádění archeologických výzkumů (Archeologický ústav AV ČR Brno, Ústav
archeologické památkové péče Brno, Moravsk é zemské muzeum Brno, Muzeum města Brna, Archaiapracoviště Brno).
- Kácení dřevin doporučujeme provést v období vegetačního klidu (v období listopad - březen).
- Konstrukce a materiály objektu ze strany přikloněné k ulici Dornych budou realizovány tak, aby bylo
zabezpeč eno dodržení hlukových limit ů ve vnitřním prostoru objektu (podrobnosti viz hluková studie příloha H. IV)
- Nasávání čerst vého vzduchu klimatizací do objektu vz hledem k imisní situaci v území doporučujeme
vý hradně z vnitřního prostoru areálu, ne ze směru do ulice Dornych
- Vytápění objektu bude ralizováno napojením na CZT
- V průběhu výstavby bude třeba maximálním způsobem snižovat prašnost (např. důsledným kropením
plochy staveniště v suchých dnech, udržováním výjezdů na veřejné komunikace v čistotě ap.)
- Pro ozelenění areálu doporučujeme využ ít druhy a kultivary dřevin, které jsou vhodné pro výsadbu v
městském prostředí (odolné proti prachu a výfukovým ply nům).

V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Toto oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o výstavbě a provozu oznamovaného
záměru - výstavby polyfunkčního domu Metropol, Brno Trnitá - tedy na úrovni podkladů pro dokumentaci
pro úz emní řízení, resp. zkušeností z jiných obdobných záměrů. Tomu byla přizpůsobena i úroveň
zpracování oznámení, která je zaměřena spíše na vytipování možností vz niku nepříz nivých vlivů.
Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit podrobnějšími
analýzami, lze říci, že se v průběhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové nedostatky ve
znalostech nebo neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je řešen v jedné variant ě, dané dostupným pozemkem. Lokalizace proto nebyla řešena ve více
variantác h.
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ČÁST F - DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE

II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Shrnutí netechnick ého charak teru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích ok ruhů hodnocení možných vlivů záměru na život ní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných k apitol oznámení.
Navrhovaná zástavba se nacház í v Brně, jižně od historického cent ra města, v blízkosti hlavního
vlakového nádraž í, obchodního domu Tesco (dříve Prior) a Galerie Vaňkovky, která propojuje území s
2
jižně situovaným Ústředním autobusovým nádraž ím Zvonařka. Stavební parcela, o rozloze 5, 4 tis. m , je
částí městského bloku vymezeného ulicemi Dornych, Spálená, Mlýnská a Přízová. Blok je částečně
zastavěn na ulici Mlýnská a rohem s ulic í Přízová cihlovými bytovými domy z počátku min. století. Větší
část bloku je v současné době je nezastavěná. Tyto volné plochy vz nikly demolic í objektů. V západní části
to byl staticky velmi poškozený hotel Metropol (stržen koncem 90. tých let), ve výc hodní části stála
synagoga , která byla v r.1939 vypálena a pak stržena.
Záměr je umístěn na pozemcíc h parc. č.1148, 1060/1 a 1060/ 2 v katastrálním území Trnitá), v souladu s
územním plánem města Brna, který v dotčené lokalitě navržené využití pozemku připouští.
Umístění novostavby je zřejmé z následujícího obrázku:

Smyslem záměru je vy budování komplexu, jehož převážnou funkcí bude bydlení (s různou velikostí bytů), ,
které bude doplněné o obchody a služby v příz emí, částečně i drobnou administrativu (2.NP, 3.NP ).
Součástí areálu jsou podzemní parkovac í stání pro 215 vozů.
Dotčené území nelež í v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou
vy hlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervac e, národní přírodní památky nebo přírodní
památky a nenachází se na něm žádné z vláště chráněné území. V dotčeném území (na ploše zamýšlené
výstavby) se nac hází prvky územního systému ekologické stability. V dotčeném území se nevyskytují
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významné krajinné prvky ze zákona (114/1992 Sb. ) ani registrované významné prvky. Dotčené území není
součástí přírodního parku a součástí soustavy Natura 2000.
Na území pos uzovaného záměru se nevyskytují povrc hové vody, území neleží v záplavovém území a
nelež í v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje a rovněž není součástí chráněné oblasti přirozené
akumulac e vod (CHOPAV). Území neleží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb.
Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 S b., ve
znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek
České republiky. Celý posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace
(OP MPR) Brno.
Nároky na infrastrukturní zdroje (voda, elektrická energie) nejsou ničím výjimečné a nečiní problém
napojení na stávajíc í roz vody. Dodávky tepla budou zabezpečeny z CZT. Produkce odpadů, vy pouštění
splaškových a srážkových odpadních vod se nevymyká běžné produkci, souvisejíc í s činností záměru.
Ve všech sledovaných oblastech (oby vat elst vo, ovz duší, povrchová a podz emní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina, případně jiné) jsou možné vlivy působení záměru přijat elně nízké.
Více problematické je působení okolí na budoucí uživatele objektu z důvodů negativních vlivů dopravy na
přilehlé ulici Dornych (viz rozptylová studie příloha H.III. ). Hlukové vlivy je mož né omezit technickými
opatřeními, zde zejména realizací konstrukcí s dostatečnou neprůz vučností (požadavky jsou navrženy v
hlukové studii, která je přílohou č. IV tohoto oznámení).
Omezení působení znečištěného ovzduš í na oby vatele objektu lze minimalizovat pouze částečně a to
požadavk em na omezení větraní směrem do ulice Dornych a zabez pečení čerst vého vzduchu do objektu z
dvorního traktu vnitrobloku. Nicméně je třeba k onstatovat, že koncentrace škodlivin v ovzduší js ou ve
vš ech silně frek ventovaných částech města po zdravotní stránce při hranici zdravotní přijat elnosti.
Uživatelé objektu budou i při všech opatřeních tomuto riziku vystaveni a měli by o těchto rizicích vědět.

KONEC HLAV NÍHO TE XTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovat ele oznámení a seznam os ob, které se podílely na
zpracování oznámení se nacház í v jeho úvodní části.
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ČÁST H - PŘÍLOHY
H.I. STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY
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H.II. VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU
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Za toto stranou jsou umístěny jako přílohy samostatné dokumenty:
Příloha H. III.

Rozptylová studie

Příloha H.IV.

Hluková studie
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