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Úvod 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

CTZone Brno - fáze II, etapa 2. 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném 
znění zákona a slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je 
zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Předmětem záměru je výstavba čtyř skladově/výrobních budov s administrativní částí v bývalém areálu 
Škrobáren mezi ulicemi Dornych a Masná v katastrálním území městské části Brno – Trnitá. 

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. 

Oznamovatelem záměru je firma CTP Invest, spol. s r.o. 

Zpracování oznámení proběhlo v únoru 2007. Oznámení je zhotoveno firmou INVESTprojekt NNC, s.r.o. 
na základě objednávky firmy CTP Invest, spol. s r.o. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté 
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení během vlastního 
zpracování a údaje získané během vlastních průzkumů lokality. 

Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí 
a rizicích vyplývajících z jeho provozu. 
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ČÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 

CTP Invest, spol. s r.o. 

2. IČ 

26105586 

3. Sídlo 
Central Trade Park D1 
396 01 Humpolec 

4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

Ing. Jan Svoboda 
Senior Project Manager 

CTP Invest, spol. s r.o. 
Central Trade Park D1 
396 01 Humpolec 

tel.: 565 535 565 
e-mail: jan.svoboda@ctpinvest.cz 
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ČÁST B 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

CTZone Brno - fáze II, etapa 2. 

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

kategorie: II 

bod:     10.6 
název: Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 

výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 
100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

sloupec: B 

Dle §4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, 
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Základní údaje: 

celková plocha řešeného území:   109 473 m2 

Výstavba 4-ti tvarově shodných halových objektů: plocha jednoho objektu     2880 m2 
       výška objektů     max. 9 m 

Vlastní haly budou jednopodlažní s dvoupodlažní vestavbou. Objekty budou využity jako skladovací 
plochy, nebo lehkou výrobu s vestavbou kanceláří či prodejní plochou. 

zastavěná plocha budovami          11 600 m2 
plocha komunikací a parkovišť         11 800 m2 
počet parkovacích stání        201 
plocha zeleně             7 800 m2 

3. Umístění záměru 

Záměr je umístěn následovně: 

kraj:   Jihomoravský 
obec:  Brno 
katastrální území: Trnitá 

Záměr je umisťován do prostoru bývalých Škrobáren mezi ulicemi Dornych a Masná a navazuje na již 
dokončené shodné objekty z předchozí etapy revitalizace areálu. 
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Územní plán města umístění záměru připouští, záměr je tedy v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací (vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace viz 
příloha 2 tohoto oznámení). 

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Trnitá jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány 
tzv. dotčeným územím. 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího schématu: 

Obr.: Schéma umístění záměru (bez měřítka) 

 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakterem záměru je výstavba čtyř skladově/výrobních budov s administrativní částí i přilehlých 
parkovacích ploch, obslužných komunikací a zeleně. Budovy budou určeny pro skladování, nebo lehkou 
výrobu a budou mít administrativní část. 

V okolí samotného místa výstavby předmětných budov se nachází několik shodných budov (v současné 
době dokončovaných) pro skladové a výrobní účely. Vzhledem k umístění záměru do lokality určené 
územním plánem města pro průmyslové a výrobní využití dochází k funkčnímu naplnění území dle 
územního plánu. Postupně rovněž dochází k zaplnění areálu bývalých Škrobáren moderními objekty a tím 
i k dokončení revitalizace starého průmyslového areálu (brownfields). . 

Kumulativní vlivy by se mohly projevit pouze v oblasti navýšení obslužné dopravy celého areálu. Součástí 
této fáze výstavby je i zbudování vjezdu do areálu z ulice Masná, což pomůže celkový kumulativní vliv 
zmírnit (dojde k rozdělení dopravy do více směrů a nedojde k výraznému nárůstu vozidel na ulici Dornych). 

V okolí areálu se předpokládají dvě významné investice - přemístění tramvaje z ulice Dornych na ulici 
Plotní a úprava na 4 proudou komunikaci, severozápadní roh areálu bude dotčen výstavbou a provozem 
nové koleje (Přerovská trať) v rámci přestavby Železničního uzlu Brno. 

Lze předpokládat, že rozsah těchto investic překryje projevy oznamovaného záměru. 
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Záměr je navržen za účelem realizace nových skladových a výrobních ploch v území, které je určené pro 
tento typ zástavby. Umístění záměru je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách. 
Realizace záměru znamená další krok k dokončení revitalizace areálu brownfields (starých zátěží) 
v zastavěné části města. 

6. Popis technického a technologického řešení záměru 

V rámci výstavby CTZone Brno - fáze II, etapa 2 jsou navrženy 4 dispozičně shodné objekty. Tyto objekty 
jsou konstrukčně projektovány jako jednopodlažní ŽB skeletové stavby s dvoupodlažní administrativní 
vestavbou. Každý objekt je rozdělen na osm jednotek pro pronájem různým uživatelům s možností 
vnitřního propojení/sloučení. Každá z jednotek sestává z víceúčelové haly o užitné výšce cca 7m a 
administrativního dvoupodlažního vestavku při vstupním průčelí k využití pro kanceláře, šatny apod. 

Pro obvodový plášť je uvažováno použití sendvičových panelů v kombinaci s hliníkovým fasádním 
systémem pro prosklené části oken a dveří. Do ploché střechy budou osazeny zenitní světlíky, zajišťující 
přirozené osvětlení uvnitř haly. Okenní otvory jsou navrhovány na všech čtyřech průčelích objektu, každá 
jednotka má zajištěn vjezd vraty ze vstupní fasády. 

Pracovní síly 

Počet pracovníků na jednu nájemní jednotku:            cca 10 osob 
Počet pracovníků na objekt:         cca 80 osob 
Počet pracovníků na 4 objekty:     cca 320 osob 
Počet parkovacích stání:        201, z toho 12 pro handicapované 

V rámci předrealizace projektu jsou prováděny demolice stávajících budov při ulici Masná (nesouvisí 
s předmětem tohoto záměru). 

Pro vytápění objektu bude použito teplo z centrálního rozvodu (CZT). 

Dopravní napojení bude realizováno na ulici Masnou přes stávající vjezd na parcele č.560/72. Případné 
dopravní napojení areálu na ulici Dornych bude umožněno pouze vozidlům do 3,5t. Komunikace v areálu 
jsou navrženy jako soukromé účelové komunikace s veřejným přístupem. 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení výstavby:   2007 

Předpokládaný termín ukončení výstavby, 
uvedení do provozu:      2008 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

kraj: Jihomoravský    Kraj Jihomoravský 
        Žerotínovo nám. 3/5 

601 82 Brno 
      tel.: 541 651 111 
      fax: 541 651 209 

obec: Statutární město Brno   Městská část Brno - jih 
      Mariánské nám. 13 

617 00 Brno 
      tel.: 545 427 511 

        fax: 545 233 413 
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9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat 

Územní rozhodnutí  Městská část Brno - jih 
Stavební úřad 
Mariánské nám. 13 
617 00 Brno 
  

Stavební povolení Městská část Brno - jih 
Stavební úřad 
Mariánské nám. 13 
617 00 Brno 
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II. ÚDAJE O VSTUPECH 

1. Půda 

Předmětnou stavbou nebude dotčen zemědělský půdní fond ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu (v aktualizovaném znění), pozemky určené k plnění funkcí lesa také 
nebudou plánovanou stavbou dotčeny. 

2. Voda 
Pitná voda: potřebná denní kapacita:   Qp = 20 m3/den 
       Qm = 30 m3/den 
 roční spotřeba:    cca 7 000 m3 
 (320 zaměstnanců) 

 zdroj:     městský vodovodní řad 
       Dornych (DN 100 + DN 80) 

      Masná (2x D50) 

 výstavba:     spotřeba vody nespecifikována (běžná) 

 požární voda    vnitřní hadicový systém Q = 0,3 l/s 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Elektrická energie: roční spotřeba:    cca 270 MWh/rok 

 zdroj:     rozvodná síť 

 výstavba:     odběr nespecifikován (běžný) 

Zemní plyn: jednotlivé objekty budou napojeny na CZT (plyn nebude používán pro vytápění) 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Dopravní napojení bude realizováno na ulici Masnou přes stávající vjezd na parcele č.560/72. Případné 
dopravní napojení areálu na ulici Dornych bude umožněno pouze vozidlům do 3,5t. Komunikace v areálu 
jsou navrženy jako soukromé účelové komunikace s veřejným přístupem. Celým areálem prochází 
středem severojižním směrem hlavní dopravní komunikace, na kterou jsou napojeny dvory mezi 
jednotlivými budovami s parkovišti. Dvory jsou uvažovány jako samostatná parkoviště a manipulační 
plochy ležící mimo komunikaci a tudíž nájezd na hlavní komunikaci bude realizován přes pojížděný 
obrubník. 

Doprava respektuje připravované dopravní stavby těsně sousedící se záměrem a počítá jak s ponecháním 
koridoru na severní straně areálu v souvislosti s plánovaným rozšířením kolejiště v souvislosti s konceptem 
změny ÚP ve vztahu k přestavbě železničního uzlu Brno a také bere na vědomí připravované dopravní 
propojení Masné a Dornychu. 

V souvislosti se záměrem dojde k navýšení intenzity dopravy o cca 200 osobních a 20 nákladních 
automobilů denně. 



CTZone Brno - fáze II, etapa 2. 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C466-07/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 12 z 34 

FileName: CTP_Dornych.doc 
SaveDate: 28.2.2007 9:00:00 

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

1. Ovzduší 

Vytápění objektů  

Vytápění objektů bude zajištěno odběrem tepla z veřejné sítě - vytápění objektu tedy nebude zdrojem 
emisí v lokalitě záměru.  

Automobilová doprava vyvolaná záměrem 

Jako liniový zdroj bude působit osobní automobilová doprava zaměstnanců a návštěvníků areálu. Při 
předpokládané intenzitě dopravy 400 pohybů (příjezdů a odjezdů) denně osobních a maximálně 40 
těžkých nákladní vozidel denně lze očekávat následující 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 

0,021 0,002 0,766 0,424 0,110 

Provoz parkoviště 

Jako plošný zdroj bude za provozu působit parkoviště pro 201 vozidel. Při uvažovaném příjezdu 200 
vozidel denně (a stejném počtu odjezdů) předpokládáme následující celkovou roční produkci škodlivin: 

tuhé látky 
kg/den 

SO2 
kg/den 

NOx 
kg/den 

CO 
kg/den 

org. látky 
kg/den 

0,0001 0,001 0,039 0,072 0,013 

Období výstavby 

Po dobu výstavby bude plocha staveniště působit jako plošný zdroj znečišťování ovzduší. Emitovanými 
škodlivinami bude prach (tuhé znečišťující látky) a plynné škodliviny emitované při provozu stavebních 
strojů a další techniky vybavené spalovacími motory. Množství emise bude srovnatelné s provozem areálu. 
a díky omezené době výstavby nepokládáme toto množství škodlivin za významné. 

2. Odpadní voda 

Splaškové vody: průměrný denní odtok:   20 m3/den (Qm = 30 m3/den) 
 roční odtok:    cca 7 000 m3 

Vlastní napojení nových objektů na kanalizaci odvádějící splaškové vody bude do 
jednotné kanalizační soustavy města Brna přes stávající přípojku do ulice Dornych. 
Kvalita odpadní vody bude odpovídat požadavkům kanalizačního řádu města Brna. 

Dešťové vody: Dešťová voda bude odváděna do nově zbudované dešťové kanalizace, která je 
zaústěna do Ponávky (v předchozí etapě revitalizace areálu byla provedena úprava 
břehů a dna Ponávky). 

Plochy parkování a zásobování budou odvodněny přes odlučovače ropných látek se 
sorpcí. 

Výstavba: nespecifikováno (množství zanedbatelné) 

 Značná část odebrané vody pitné v období výstavby se stane součástí stavebních 
materiálů (např. beton), či se přirozeně odpaří. 

3. Odpady 

Demolice a odpady z demolic objektů bývalých Škrobáren nejsou předmětem tohoto oznámení. 
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Tab: Přehled odpadů vznikajících při výstavbě 

kód 
odpadu název odpadu 

kategorie odpadu očekávané 
množství (t/období 

výstavby) 
17 01 01 beton O 
17 01 02  cihly O 
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 

17 02 01 dřevo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty O 
17 05 04  zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 

přesné množství 
nelze předem určit;
řádově desítky tun 

převážně (O), u 
výkopků i (N) 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, 
shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií, stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán Katalog odpadů. 
Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami v intervalech dle potřeby. 

Tab: Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při provozu 

kód 
odpadu název odpadu kategorie odpadu očekávané 

množství (t/rok) 
13 05 odpady z odlučovačů oleje N 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 plastové obaly O 
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
20 01 99 odpad druhově blíže neurčený O 
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 směsný komunální odpad O 
20 03 03 uliční smetky O 

přesné množství 
nelze předem určit;
řádově jednotky až 

desítky tun 
převážně (O), 
vyjimečně (N) 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, 
shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií, stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán Katalog odpadů. 
Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami v intervalech dle potřeby. 

4. Ostatní 
Hluk: akustický tlak u vyústění vzduchotechniky: do LA,w = 85 dB 
 umístění vzduchotechniky:  střecha budov 
 doprava:     maximální hladiny hluku z provozu na 
       parkovišti u nejbližší obytné zástavby 
       LAeq,T < 50 dB (v denní době) 

      LAeq,T < 40 dB (v noční době) 
 výstavba:     do 80 dB/5 m 

Vibrace:       nejsou produkovány ve významné míře 
Záření: ionizující záření:    zdroje nejsou a nebudou používány 
 elektromagnetické záření:  významné zdroje nejsou používány 
       (pouze běžná komunikační zařízení) 

Další fyzikální nebo biologické faktory:    nejsou používány 

5. Rizika vzniku havárií 

Výstavba ani provoz záměru nebude představovat významný rizikový faktor vzniku havárií nebo 
nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně 
budovanými a provozovanými skladovými halami. 

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. 

Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko. 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 leží v  městské části Brno- jih v bývalém areálu Škrobáren mezi ulicemi Dornych a Masná. 
Plocha uvažovaného záměru je v současnosti připravována na budoucí výstavbu. 

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky 
znamená: 

• V dotčeném území (na ploše zamýšlené výstavby) se nenachází prvky územního systému ekologické 
stability, a to ani na lokální ani na regionální úrovni. 

• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí 
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné 
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

• Dotčené území není součástí přírodního parku. 

• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 a záměr nebude mít vliv na Naturové oblasti. 

• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku, vodní tok 
Ponávka, protékající areálem Škrobáren,je VKP ze zákona a realizací záměru nebude dotčen. 

• Budováním záměru dochází k revitalizaci areálu brownfields - Posvitavská průmyslová zóna. 

• do severovýchodního rohu areálu zasahuje oblast s rizikem kontaminace podzemních vod, které do 
území přicházejí od severu. 

Na území posuzovaného záměru se nevyskytují povrchové vody a neleží v pásmu hygienické ochrany 
vodního zdroje. Území neleží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb. a rovněž není součástí  
chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).  

Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek 
České republiky. Prostor dotčený budoucí výstavbou je označen jako Území s archeologickými nálezy. 

Území městské části Brno-jih nepatří (dle sdělení č. 38 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 12 z 
prosince 2005 a dle sdělení č. 7 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 5 z května 2006) mezi oblasti 
se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 
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II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Záměr je zasazen do stávající průmyslové zástavby, v místě určeném územním plánem jako oblast pro 
průmyslové využití a výrobu. Vzhledem k umístění areálu uvnitř průmyslové zóny není bezprostřední okolí 
místa záměru trvale obýváno. Nejbližší trvale obytná zástavba se nachází od místa záměru více než 300 
m západním směrem na ulici Dornych. Zástavbu v širším okolí místa záměru tvoří povětšinou vícepodlažní 
obytné domy. 

2. Ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší 

Území městské části Brno jih nepatří (dle sdělení č. 38 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 12 z 
prosince 2005 a dle sdělení č. 7 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 5 z května 2006) mezi oblasti 
se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). 

V representativní blízkosti hodnoceného území se nenachází žádná stanice imisního monitoringu. Proto 
pro podrobnější popis stávajícího stavu uvádíme údaje z rozptylové studie města Brna zpracované Mgr. 
Buckem (Brno 2005). Výsledky studie jsou presentovány na následujících obrázcích. 

Oxid dusičitý (NO2) 
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Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že v době zpracování studie dosahovala u NO2 průměrná roční 
imisní zátěž hodnoceného území méně než 30 µg.m-3. Maxima hodinových koncentrací v tomto území 
dosahovala cca 150 µg.m-3. Vyšší koncentrace jsou dosahovány pouze v blízkosti ul. Plotní, resp. 
Svatopeterské. 

Tuhé znečišťující látky (PM10) 
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Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že v době zpracování studie dosahovala u PM10 průměrná roční 
imisní zátěž hodnoceného území cca 35 µg.m-3. Maxima 24hodinových koncentrací v tomto území 
dosahovala více než 50 µg.m-3, nadlimitních četností bylo dosahovánou pouze v okolí ulic Plotní a 
Zvonařky resp. Hladíkovy. 
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Klimatické faktory 

Vymezené území přísluší dle E. Quitta celé do mírně teplé klimatické oblasti T4 - teplé oblasti, kterou je 
možno stručně charakterizovat následovně: T 4 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné 
období je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s 
velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Tab: Další klimatické charakteristiky 

Číslo oblasti T 4 
Počet letních dnů 60 až 70 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více 170 až 180 
Počet mrazových dnů 100 až 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 40 až 50 
Počet dnů zamračených 110 až 120 
Počet dnů jasných 50 až 60 

3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

Dotčené území se nachází uvnitř zástavby města Brna. Samotné území záměru je vymezeno ulicemi 
Dornych a Masná a v severní části železniční tratí. 

Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z pozemní automobilové dopravy a 
dopravy drážní. 

Nejbližší hlukově chráněnou zástavbu v dotčeném území představuje zástavba (vícepodlažní obytné 
domy), nacházející se podél ulice Dornych. Domy nacházející se nejblíže předmětného areálu jsou 
vzdálené více než 300 m. 

Stávající dopravně hluková situace je v území díky dopravnímu provozu na ulici Dornych (automobily + 
tramvaje) celkově zvýšená. 

Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, 
nebyly zjištěny. 

4. Povrchová a podzemní voda 

Členění z vodopisného hlediska: 
• hlavní povodí řeky Dunaje 4-00-00, 
• dílčí povodí 4-15-01 Svratka po Svitavu, 
• drobné povodí 4-15-01-156 Ponávka od Rakovce po ústí. 

Nejbližším vodním tokem protékajícím západním směrem od dotčeného území je tok Ponávky a směrem 
východním tok Svitavy. Ponávka protéká středem areálu bývalých Škrobáren, místo výstavby leží na 
levém břehu od toku. 

Svitava 

Řeka Svitava pramení v Javorníku ve výšce 465 m n.m. Plocha jejího povodí je 1146,9 km2, délka toku je 
97,3 km a průměrný průtok u ústí je 5,11 m3.s-1. V oblasti Komárova, v místě přítoku bývalé Ponávky do 
řeky Svratky, byl před regulací řeky Svitavy soutok řek Svratky a Svitavy. Svitava byla následně napřímena 
a soutok řek byl posunut do oblasti Přízřenic. Koryto řeky bylo uměle napřímeno z důvodu omezení 
povodní a zahloubeno především do povodňových hlín.. Průtoky v řece Svitavě  jsou sledovány ve stanici 
Bílovice nad Svitavou  a podle koeficientu jsou přepočítány na profil Brno – Křenová. Plocha celého povodí 
řeky Svitavy nad sledovaným profilem Brno - Křenová je 1637,21 km a dlouhodobý průměrný průtok za 
období 1931 – 1980 sledovaný v uvedeném profilu byl 5,31 m3.s-1. Nejnižší průměrné průtoky  jsou v řece 
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Svitavě v zimních měsících. Nejvyšší jsou zaznamenány od února do dubna, kdy mají souvislost s táním 
sněhové pokrývky v povodí a dosahují hodnot od 6,1 do 10,3 m3.s-1. Vodní tok Svitava je významným 
vodním tokem1 od ústí po pramen. Správcem vodního toku Svitavy je Povodí Moravy, s.p. 

Ponávka 
Ponávka je levobřežním přítokem Svratky. Plocha jejího povodí je 69,9 km2, délka toku 19,8 km, průměrný 
průtok u ústí je 0,08 m3.s-1. Ponávka protékala v minulosti k.ú. Trnitá a Komárov, přibližně ve směru S - J. 
Voda říčky Ponávky v současné době zájmovým územím již neprotéká. Voda z jejího povodí nad profilem 
Myslínova (Brno - Královo Pole) je odváděna do Svitavy s vyústěním na Cacovické. V dalším úseku je 
Ponávka zatrubněna, slouží jako kmenová stoka, z níž je splašková voda vedena přímo na městskou 
čistírnu odpadních vod v Modřicích. Poslední úsek toku původní Ponávky (cca 1,7 km) - nezatrubněný - je 
v současné době napájen pouze vodou ze Svitavské strouhy. Vodní tok Ponávka není významným vodním 
tokem. Správcem jsou Brněnské vodovody a kanalizace. 

Dotčené území nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V dotčeném území 
se rovněž nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, 
ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení vlády č. 103/2003 Sb.2 neleží ve zranitelné oblasti.. 

Lokalita se nenachází v záplavovém území Q20 ani Q100 vodního toku Svitava a Svratka, vyhlášeném 
Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 16.1.2004 pod č.j. JMK 30644/2003 OŽPZ-Hm. Tímto 
rozhodnutím byla též částečně nahrazena některá předcházející rozhodnutí o záplavových územích 
Svratky a Svitavy.  

Podzemní voda 

V zájmovém území se nachází dva základní hydrogeologické rajóny spjaty 
• s kvartérními fluviálními písčitými štěrky řek Svitavy a Svratky, 
• s neogenními spodnobádenskými klastiky. 

Oběh a akumulace podzemní vody je vázána především na kvartérní fluviální uloženiny řeky Svitavy 
a Svratky (fluviální písčité štěrky překryté povodňovými hlínami). Mapa hydroizohyps, modelovaná pro 
území přestavby ŽUB Brno (AQUAENVIRO 2004), interpretuje úroveň hladiny podzemní vody 
v posuzované oblasti do výšky od 196,5 m n.m (severní část území) do 194,5 m n.m (jižní část území). 
Archivní údaje z vrtů udávají její hladinu v hloubkách 3 až 4 m pod terénem. Podzemní voda proudí od 
severu k jihu. Lokálně může být její směr ovlivněn nárazovým čerpáním ze studní využívaných k odběrům 
užitkové vody, případně snižováním hladiny podzemní vody při stavebně výkopových pracích. 

Předpokládá se rovněž výskyt nespojitého zvodnění v nejsvrchnější vrstvě tvořené antropogenními 
navážkami. Mocnost navážek je odhadována řádově v jednotkách metrů (průměrně 2,5 m). Hladina 
podzemní vody se zde pohybuje v různých výškových úrovních. 

Převážně jižně a východně od zájmového území se pod stropním izolátorem, tvořeným většinou několik 
desítek metrů mocnou polohou bádenských jílů (tzv. téglů), nachází zvodněný horizont vázáný na 
bádenská bazální klastika (tzv. bádenské či brněnské písky) nesvačilského příkopu. Zvodněný kolektor 
(o mocnosti několika desítek metrů) představuje vodárensky významné zásoby artéských podzemních 
vod. Ty byly v zájmovém území zastiženy několika hlubokými vrty, situovanými v areálech Papírny Brno 
a.s., Škrobárna Reality, a.s. a v areálu bývalého Lakrumu. Tyto vrty byly především v minulosti využívány 
k zásobování vodou používanou k technologickým účelům. 

5. Půda 

Pozemky určené pro výstavbu záměru se nachází v urbanizované části města. Dle katastru nemovitostí 
nepatří území záměru do kategorie druhu pozemku orná půda a žádná parcela nemá stanovenu ochranu. 

Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 

                                                      
1 Ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a 
způsob provádění činností souvisejících 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 
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6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geologické poměry 

Z regionálně geologického hlediska je lokalita umístěna na západním okraji karpatské předhlubně, 
vyplněné komplexem neogenních a kvartérních sedimentů. Podloží pánve je tvořeno horninami Českého 
masívu, zastoupené granitoidy brněnského masívu. 

Sedimentární výplň karpatské předhlubně je tvořena neogenními uloženinami, především lanzendorfské 
série. Ve spodní části se ukládaly sedimenty v psefiticko-psamitickém vývoji (tzv. brněnské či bádenské 
písky), ve svrchní části v pelitickém vývoji (zelenošedé vápnité jíly, tzv. tégly). Povrch téglů se v zájmové 
oblasti nachází v hloubce v průměru cca 8,5 metru pod terénem, jejich mocnost byla vrtnými pracemi 
ověřena do hloubek několika desítek metrů. 

Kvartérní pokryvné útvary v nadloží neogenních sedimentů jsou tvořeny fluviálními sedimenty řeky Svitavy. 
Spodní část souvrství údolní nivy tvoří hrubozrnné nesoudržné sedimenty - fluviální štěrky s příměsí písků 
s pozitivním gradačním vývojem. Mocnost tohoto souvrství se v zájmovém území pohybuje okolo 4 až 5 m. 
Tvar povrchu písčitoštěrkovité akumulace přibližně kopíruje sklon podložních jílů, tzn. mírně se uklání 
jižním až jihovýchodním směrem. 

Svrchní část fluviálních sedimentů je tvořena souvrstvím povodňových hlín o proměnlivé mocnosti, 
většinou od 1,0 do 3,5 m. Tyto sedimenty jsou převážně budovány jílovitými hlínami s různým podílem 
písčité a organické frakce. 

Nejsvrchnější vrstvu představuje velmi proměnlivý komplex antropogenních navážek složený většinou ze 
zeminné směsi s různým podílem stavebního a průmyslového odpadu (průměrná mocnost 2,5 m). 

Hydrogeologické poměry 

Z regionálně - hydrogeologického hlediska náleží lokalita k rajónům č. 164-2 - Kvartérní fluviální sedimenty 
v povodí Svratky a č. 224 - Neogenní sedimenty Dyjskosvrateckého úvalu. 

Podzemní voda je v posuzovaném území vázána na dva významné hydrogeologické kolektory: 
• kvartérní písčité štěrky údolní nivy řeky Svratky a Svitavy (tzv. mělká zvodeň), 
• terciérní bádenské písky (tzv. hlubší zvodeň - artézská). 

Kolektor kvartérních písčitých štěrků údolní nivy se vyskytuje v celém zájmovém území s koeficientem 
filtrace (kf) řádově n.10-4 m/s. Mocnost kvartérní zvodně, odvodňované řekou Svratkou a částečně i řekou 
Svitavou, se pohybuje v rozmezí od 3,0 do 6,5 metru. Hladina podzemní vody je mírně napjatá, vrtnými 
pracemi byla zastižena převážně v hloubkách 3-4 m pod terénem, její úroveň po porušení méně 
propustného svrchního krytu (jílovitopísčité povodňové hlíny - kf = n.10-6 m/s), vystupuje v průměru o cca 
0,5 m k povrchu a zasahuje tak do povodňových hlín. 

Směr proudění podzemních vod je v zájmovém území v generelu od severu k jihu. Nejvýznamněji je 
ovlivňován morfologií kvartérního podloží, drenážním účinkem řeky Svratky a paleokoryta řeky Svitavy. 

Neogenní bádenské jíly (kf n.10-8 až n.10-10 m/s), ležící v podloží kvartérních sedimentů v hloubce 
v průměru 8 metrů pod terénem, vytvářejí z hydrogeologického hlediska počevní izolátor této zvodně. 

Hlubší zvodeň kolektoru terciérních bádenských písků, s předpokládaným výskytem v posuzovaném 
území v hloubce 30 a více metrů, nebude technickými pracemi zasažena. 

Staré zátěže 

Širší okolí ulice Dornych bylo řešeno v několika etapách hydrogeologického průzkumu, zpracovaného v 
souvislosti s připravovanou přestavbou železničního uzlu Brno (AQUAENVIRO 2003, 2004). 

Riziko předpokládané kontaminace zemin a podzemní vody v daném prostoru bylo stanoveno jako vysoké 
až střední. Předpokládá se znečištění zemin těžkými kovy, ropnými látkami. V podzemní vodě jsou 
laboratorními analýzami prokázány kontaminace chlorovanými uhlovodíky (ClU) a ropnými látkami. 
Lokálně se mohou vyskytovat zvýšené koncentrace monocyklických aromatických uhlovodíků (BTEX). 
Výskyt PCB nebyl provedenými vrtnými pracemi potvrzen. Znečištění zemin a podzemní vody je vázáno 
především na průmyslové areály, opravárenské provozy, okolní čerpací stanice a sklady PHM. 
Kontaminace zemin i podzemní vody ropnými látkami je v území častá, nepostihla však plošně rozsáhlejší 
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území. Chlorované uhlovodíky jsou, vzhledem ke svým fyzikálně chemickým vlastnostem v horninovém 
prostředí vysoce mobilní a je pro ně charakteristický tranzit podzemní vodou do značných vzdáleností. 
V území ulic Dornych a Plotní je monitorovacími vrty sledována tranzitní kontaminace ClU v prostoru ÚAN 
Zvonařka (zdroj bývalý areál Mototechny na ulici Plotní + neznámé severněji položené zdroje) a bývalého 
areálu Vlněny. 

Převážnou většinu kontaminace horninového prostředí zjištěnou v zájmovém území lze označit za starou 
ekologickou zátěž, vzniklou v době průmyslového rozvoje území. Většina provozů (se zjištěnou 
kontaminací) je v současné době v útlumu, popř. došlo ke změně využití provozoven. Na převážné části 
zájmového území probíhá monitoring kvality podzemních vod. 

7. Fauna, flóra a ekosystémy 

V dotčeném území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Záměr je umístěn v prostoru 
průmyslové zóny. V severní části areálu v blízkosti drážního tělesa stojí čtyři topoly, násep trati je pokryt 
občasně udržovanou vegetací. 

Stejně jako fauna je i flóra zájmového území ovlivněna antropogenní činností. Lze zde předpokládat výskyt 
drobných zástupců fauny (hmyz, drobní obratlovci) charakteristických pro městská stanoviště. Jejich výskyt 
bude více vázán na přírodně bližší prostředí v blízkosti železniční trati, než přímo v areálu Škrobáren. 

Pozemky nejsou součástí Územního systému ekologické stability, a to jak na úrovni místní tak regionální. 

8. Krajina 

Posuzovaný záměr je umístěn v prostoru městské zástavby. Krajina v místě uvažovaného záměru je již 
ovlivněna starší antropogenní činností a proponovaná výstavba charakter krajiny významně 
nepoznamená. 

9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

V současné době probíhá mimo rámec oznamovaného záměru úprava pozemků pro budoucí výstavbu. 
Budovy při ulici Masná v místě výstavby záměru jsou demolovány a budou provedeny hrubé terénní 
úpravy. 

Architektonické a historické památky 

Zájmové území leží v ochranném pásmu Brněnské památkové zóny, ale nenacházejí se zde nemovité 
kulturní památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči 
a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází 
žádná drobná solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.). 

Archeologická naleziště 

Na základě informací, získaných z projektu "Státní archeologický seznam České republiky" (SAS) v 
Národním památkovém ústavu v Brně, z oddělení péče o archeologický fond na Moravě a ve Slezsku nám 
bylo sděleno, že v blízkosti proponovaného záměru není území s archeologickými nálezy.  

Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě proponovaného záměru je nízká, 
nelze ji ale vyloučit. 

10. Dopravní a jiná infrastruktura 

Záměr se nachází uvnitř zástavby městské části Brno - Trnitá mezi ulicemi Dornych a Masná. 

Obě ulice jsou městskými komunikacemi s přímou obsluhou území. Po ulici Dornych vede tramvajová trať 
(je uvažováno s přeložením tramvajového tělesa na ulici Plotní a přestavbou ulice Dornych na 
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vícepruhovou silnici dálničního typu). Obě ulice (Dornych a Masná) mají v dotčeném území podmínečně 
vyhovující parametry (směrové, šířkové a výškové uspořádání). 

Pozaďové zatížení ulice Dornych se pohybuje v těchto úrovních: 

 počet vozidel za 24 hodin: 9 000 - z toho 10% těžkých 

Poznámka: Údaje jsou převzaty ze sčítání dopravy, které provádí Brněnské komunikace a.s. 

Intenzity dopravy na ulice Masná nebyly stanoveny. 

V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura. 

11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 



CTZone Brno - fáze II, etapa 2. 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C466-07/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 23 z 34 

FileName: CTP_Dornych.doc 
SaveDate: 28.2.2007 9:00:00 

ČÁST D 
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

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

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Zdravotní vlivy a rizika 

Zdraví obyvatel žijících v blízkém okolí místa záměru by mohlo být ovlivněno škodlivými faktory, které 
mohou přesahovat hranice areálu v souvislosti především s navazující dopravou zamýšleného 
skladově/výrobního areálu. Mezi nepříznivé vlivy, které přesahují hranice areálu a mohly by případně 
nepříznivě působit na obyvatelstvo, obecně patří: 
• Provozní vlivy fyzikální - hluk, vibrace, elektromagnetické záření a pole 
• Provozní vlivy biologické - pronikání původců nemocí, rozmnožování hmyzu, hlodavců apod. 
• Provozní faktory chemické - škodliviny pronikající do okolního ovzduší, vody a půdy 
• Vlivy navazující dopravy (hluk, znečišťování ovzduší aj.) 

Provozní vlivy fyzikální - hluk, vibrace, elektromagnetické záření a pole 

V případě stavebních prací je minimální pravděpodobnost, že fyzikální faktory (hluk) budou působit 
rušivými vlivy na obyvatele nejbližších obytných domů v okolí předmětného areálu. Vzhledem 
ke vzdálenosti nejbližších trvale obytných budov nebude toto rušení téměř patrné a rozhodně nepovede k 
možnému zhoršování zdravotního stavu obyvatel lokality. Samotný hluk stavebních prací bude překrýván 
hlukem z dopravního provozu na ulici Dornych a provozu po železniční trati, které vedou po okraji areálu 
bývalých Škrobáren. 

Při budoucím provozu skladových budov nebudou přesahovány hygienické limity pro hluk jak z dopravy 
vozidel do areálu a na přilehlých parkovištích tak i stacionárních hlukových zařízení (vzduchotechnik a 
pod.). 

Samotný provoz záměru nebude působit žádné fyzikální (hlukové) vlivy, které by potenciálně mohly 
přispívat k možnému zhoršování zdravotního stavu zasažených trvale bydlících obyvatel v dosahu 
předmětného areálu. 

Šíření vibrací, elektromagnetického záření (ionizujícího, vysokofrekvenčního) nebo elektromagnetického 
pole v tomto případě není uvažováno. 

Provozní vlivy biologické - pronikání původců nemocí, rozmnožování hmyzu, hlodavců apod. 

Biologické vlivy lze vyloučit, neboť provoz nebude disponovat s biologickým materiálem. 

Provozní faktory chemické, vlivy navazující dopravy 

Dalším potenciálním škodlivým vlivem bude působení chemických polutantů vznikajících produkcí emisí z  
dodatečné dopravy související s provozem záměru. Hlavními polutanty vznikajícími z těchto zdrojů jsou 
oxid dusičitý (NO2) a prašné částice (PM10). 

Akutní působení NO2 

Maximální přírůstek jednohodinové koncentrace NO2 z provozu spojeného se záměrem bude dle 
zpracované rozptylové studie bude pro nejbližší okolí areálu 1,5 µg.m-3. 
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Dle rozptylové studie města Brna zpracované Mgr. Buckem (Brno 2005) dosahují maxima hodinových 
koncentrací v tomto území cca 150 µg.m-3. 

Pokud v rámci konzervativního přístupu sečteme maximální přírůstkovou koncentraci NO2 s maximální 
pozaďovou hodnotou pro tuto noxu zůstane výsledná koncentrace s dostatečným odstupem pod 
přípustným limitem (200 µg.m-3). Ze zdravotního hlediska budou tyto koncentrace i po uváděném navýšení 
s dostatečným odstupem bezpečné. Stálí obyvatelé nejbližších domů budou vystaveni koncentracím 
nižším než zde z důvodu bezpečnosti používaným koncentracím maximálním. 
Pozn.: Pro akutní expozici NO2 do koncentrace 300 µg.m-3 nebyly při epidemiologických studiích WHO (Světová 
zdravotnická organizace) pozorovány žádné změny zdravotního stavu pokusných osob. Česká legislativa uvádí imisní 
limit pro 1-hodinovou koncentraci 200 µg.m-3. Americká EPA (Agentura ochrany životního 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 
nejbližší okolí areálu 0,3 µg.m-3. 

Dle rozptylové studie města Brna zpracované Mgr. Buckem (Brno 2005) byla průměrná roční imisní zátěž 
v hodnoceném území méně než 30 µg.m-3. 

Po přičtení maximálního přírůstku tohoto polutantu dojde k 76% naplnění limitu České legislativy. Roční 
koncentrace NO2 budou tedy s dostatečným odstupem bezpečné. 
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 PM10 

Maximální přírůstek 24-hodinové koncentrace PM10 z provozu záměru dle zpracované rozptylové studie 
bude pro nejbližší okolí areálu 1 µg.m-3. Pro nejbližší trvale obydlené okolí, vzhledem ke vzdálenosti od 
místa záměru, bude přírůstek menší. 

Maximální pozaďové 24-hodinové koncentrace PM10 definované v rozptylové studii města Brna 
zpracované Mgr. Buckem (Brno 2005) dosahují hodnot více než 50 µg.m-3. 

Pokud v rámci konzervativního přístupu sečteme maximální přírůstkovou koncentraci PM10 s maximální 
pozaďovou hodnotou pro tuto noxu zůstane výsledná koncentrace nad přípustným limitem (50 µg.m-3) - 
navýšení celkové koncentrace prašných látek je oproti stávajícímu stavu minimální a nijak významně 
stávající situaci měnit nebude. Ze zdravotního hlediska zůstanou výsledné koncentrace i po uváděném 
navýšení možným zdrojem ohrožení zdraví zvláště pro lidi se srdečními či plicními chorobami, děti a starší 
populaci. Stálí obyvatelé nejbližších domů (vzdálených od místa záměru více než 300 m) budou vystaveni 
koncentracím nižším než zde z důvodu bezpečnosti používaným koncentracím maximálním. 

Chronické působení PM10 

Maximální příspěvek k roční koncentraci PM10 z provozu záměru dle zpracované rozptylové studie bude 
pro nejbližší okolí areálu 0,15 µg.m-3. 

Maximální pozaďové průměrné roční koncentrace PM10 definované v rozptylové studii města Brna 
zpracované Mgr. Buckem (Brno 2005) dosahují hodnot 35 µg.m-3. 

Po přičtení maximálního přírůstku tohoto polutantu dojde k 88% naplnění limitu České legislativy (40 µg.m-

3). Roční koncentrace PM 10 budou tedy s jistým ještě bezpečné. Stálí obyvatelé nejbližších domů budou 
vystaveni koncentracím nižším než zde z důvodu bezpečnosti používaným koncentracím maximálním. 

Sociální a ekonomické důsledky 

Po stránce sociální nelze očekávat významné působení. Budou vytvořeny nové pracovní pozice, což 
považujeme za pozitivní vliv, dojde k revitalizaci chátrajícího areálu a lokalita bude snadno dostupná pro 
budoucí zaměstnance a zákazníky.  

Počet dotčených obyvatel 

Vzhledem ke vzdálenosti nejbližších obytných budov od hranic areálu nebudou v tomto případě přímo 
dotčeni žádní stálí obyvatelé této lokality. 
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2. Vlivy na ovzduší a klima 

 Vlivy na kvalitu ovzduší 

Realizací objektů CTZone dojde k nárůstu emise škodlivin do ovzduší. Tento nárůst bude způsoben 
především provozem osobní automobilové dopravy vyvolané hodnoceným záměrem.  

Pro vyhodnocení vlivů provozu objektů CTZone na kvalitu ovzduší byla, v rámci tohoto oznámení, 
zpracována rozptylová studie dle metodiky SYMOS 97. Výpočet byl proveden pro oxid dusičitý, který je v 
případě automobilové dopravy rozhodnou škodlivinou (tj. u níž dojde nejdříve k dosažení imisního limitu).  

Příspěvek k imisní zátěži NO2 hodnoceného území vyvolaný záměrem vyvolanou automobilovou dopravou 
bude dosahovat u průměrných ročních koncentrací maximálně 0,3 µg.m-3, u maximálních hodinových 
koncentrací pak do 1,5 µg.m-3. Nejvyšší imisní zátěž vychází v prostoru vlastního areálu, zvýšená zátěž je i 
v blízkosti příjezdové komunikace - ulici Masné. 

Rozložení imisní zátěže je znázorněno na následujícím obrázcích: 

průměrné roční koncentrace (µg.m-3) maximální hodinové koncentrace (µg.m-3) 
Jedná se tedy o příspěvky poměrné nízké, které významným způsobem neovlivní stávající imisní zátěž z 
hlediska průměrné roční koncentrace NO2, ani maximální hodinové koncentrace NO2.  

Příspěvek k imisní zátěži PM10 hodnoceného území vyvolaný záměrem vyvolanou automobilovou 
dopravou bude dosahovat u průměrných ročních koncentrací maximálně 0,15 µg.m-3, u maximálních 
24hodinových koncentrací pak do 1 µg.m-3. Nejvyšší imisní zátěž vychází v prostoru vlastního areálu, 
zvýšená zátěž je i v blízkosti příjezdové komunikace - ulice Masné (cca 0,5 µg.m-3). 

Rozložení imisní zátěže je znázorněno na následujícím obrázcích: 
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průměrné roční koncentrace (µg.m-3) maximální 24hodinové koncentrace (µg.m-3) 
Jedná se tedy o příspěvky poměrné nízké, které nezpůsobí dosažení či překročení hodnot imisních limitů 
pro průměrné roční koncentrace PM10 (40 µg.m-3). S ohledem na relativně nízký příspěvek maximální 
24hodinové koncentrace PM10 nepředpokládáme významnější změnu stávající imisní situace, v místech, 
kdy jsou už za stávajícího stavu dosahovány či překračovány hodnoty imisního limitu. 

Obtěžování obyvatel zápachem je, s ohledem na charakter záměru a vzdálenost od nejbližší obytné 
zástavby, vyloučeno. 

 Vlivy na klima 

Realizací hodnoceného záměru nedojde k zásadnímu ovlivnění klimatických charakteristik v dotčeném 
území. 

3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Hluková situace v dotčeném území se po zprovoznění záměru významně nezmění. Hladiny hluku, tvořené 
majoritně dopravním provozem na ulici Dornych a provozem na železniční trati, zůstanou v jejich okolí na 
téměř stejných úrovních jako doposud. 

Samotný vliv hluku z dopravního provozu spojeného pouze se záměrem (bez uvažování pozaďových 
zdrojů) bude spolehlivě podlimitní. 

Hluk technologický (vzduchotechnika a pod.) je spolehlivě řešitelný a nepředstavuje významnější problém. 

Hluk v průběhu výstavby je řešitelný. Vzhledem ke značné vzdálenosti nejbližších trvale obytných budov a 
skutečnosti, že uvažovaný záměr se nachází uvnitř průmyslové zástavby, je minimalizováno možné 
působení na obyvatele. 

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny. 

4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vlivy na odvodnění území 

Pozemek je situován do areálu bývalých Škrobáren, kde docházelo k minimální infiltraci dešťové vody do 
volného terénu. Realizací záměru nedojde ke zvýšení povrchového odtoku na úkor vsaku a nedojde k 
významným změnám, které by měly vliv na odvodnění oblasti. Rozdíly v odvodňované ploše jsou 
nepodstatné. 
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Vliv na jakost povrchových vod 

Splaškové vody z areálu v množství cca 7 000 m3 za rok budou odvedeny přes stávající přípojku do 
jednotné kanalizační soustavy města Brna. Hodnoty znečištění a množství vypouštěných odpadních vod 
budou odpovídat smluvním požadavkům vyplývajícím z limitů kanalizačního řádu města.  

Dešťová voda bude odváděna do nově zbudované dešťové kanalizace, která je zaústěna do Ponávky 
(byla provedena úprava břehů Ponávky včetně revitalizace porostů). Plochy parkování a zásobování 
budou odvodněny přes odlučovače ropných látek se sorpcí. V zimním období lze předpokládat znečištění 
látkami z chemické údržby zpevněných ploch (solení). Smíšením čistých vod ze střech a čištěných vod z 
parkoviště bude koncentrace zbytkového znečištění dále naředěna. 

Z posouzení výše uvedeného nemůže dojít k ovlivnění kvality vody v recipientu. 

Vlivy na podzemní vodu 

Potenciální vlivy na podzemní vodu v zájmovém území (kvalita, ovlivnění hydrogeologických charakteristik, 
vliv na hladinu podzemní vody) je možno kvalitativně odhadnout pouze pro období výstavby. Pro období 
provozu je vliv projektovaných staveb na úrovně hladin a směry proudění podzemní vody (nedojde 
k částečnému ani trvalému přehrazení zvodně) zanedbatelný. 

Výkopové práce budou v celém prostoru probíhat nad hladinou podzemní vody. Současná úroveň zůstane 
víceméně zachována. Výjimečně může být hladina podzemní vody zasažena při výkopech kanalizace. 
Odkryv však bude dočasný. Podmínky, za nichž je možno snižování hladiny podzemní vody při stavebních 
pracích provádět, budou stanoveny v příslušném vodoprávním řízení. 

5. Vlivy na půdu 

Možné vlivy na půdu jsou v případě tohoto záměru minimální 

Žádná z dotčených parcel není součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k 
plnění funkcí lesa (PUPFL). 

Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě objektů 
nepředpokládá negativní vliv. 

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Hodnocený soubor staveb klade malé nároky na zásah do horninového prostředí. Všechny komunikace 
jsou projektovány na úrovni stávajícího terénu. Pro pokládku konstrukčních vrstev vozovek budou zemní 
práce prováděny do 1 m pod úroveň stávajícího terénu. Konkrétní podmínky zakládání stanoví inženýrsko-
geologický průzkum. 

Stávající území je více než z poloviny tvořeno cizorodým, přemístěným materiálem (antropogenní 
navážky). Převážná většina plánovaných prací bude realizována v těchto navážkách. 

Podle předpokladů vycházejících z dřívějšího velmi intenzivního zatížení území bylo prokázáno (AQUA 
ENVIRO září 2004) znečištění horninového prostředí, a to jak nesaturované zóny, tak i podzemních vod. 
Předpokládáme, že zhruba na 30 % ploch budoucího staveniště se bude potýkat se zeminami 
a navážkami znečištěnými do té míry, že nakládání s výkopkem, přebytečnou zeminou po pokládce 
inženýrských sítí atd., bude vyžadovat zvláštní režim nakládání. Větší část těchto teoreticky znečištěných 
materiálů bude odstraněna v rámci samostatně prováděné přípravy území (demolice, terénní úpravy). 

Samotný záměr (revitalizace brownfields) lze hodnotit z hlediska vlivů na horninové prostředí kladně, 
protože s sebou přináší "vyčištění" území od starých zátěží a jeho bezpečné užívání s minimálním rizikem 
dalšího znečištění. 

Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat. Přírodní zdroje a 
zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. 
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7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vzhledem k charakteru zájmového území lze konstatovat, že realizace záměru nebude mít významný 
negativní vliv na faunu, flóru a ekosystémy. Záměr je umístěn v prostoru průmyslové zóny. V souvislosti s 
realizací záměru dojde k odstranění několika kusů dřevin. Biota v tomto území je vázána na násep 
železniční trati, který není záměrem nijak ovlivněn. 

Záměr je umístěn do antropogenně ovlivněného území starého průmyslového areálu, v němž 
nepředpokládáme výskyt chráněných rostlinných ani živočišných druhů ani významných biotopů. Pro jejich 
trvalé osídlení a rozmnožování se zde nevyskytují vhodné ani přirozené podmínky. Přímé poškození či 
vyhubení významných druhů rostlin a živočichů nebo jejich biotopů je proto prakticky vyloučeno. 

Pozemky nejsou součástí Územního systému ekologické stability, a to jak na úrovni místní tak regionální. 

 8. Vlivy na krajinu 

Vzhledem k umístění záměru do městského urbanizovaného prostoru je zřejmé, že proponovaná výstavba 
charakter krajiny negativně nepoznamená. 

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Architektonické památky nebudou z důvodu jejich absence v lokalitě ovlivněny. 

10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Areál je dobře dostupný pomocí MHD, tedy vlivy na dopravu, které jsou dány navýšením počtu automobilů 
zaměstnanců, zákazníků budou nižší, než při výstavbě obdobného areálu "na zelené louce". Zprovoznění 
nových objektů v areálu bude mít za přímý následek zvýšení intenzit dopravy na komunikacích dotčeného 
území. K dispozici jsou tři příjezdy, jeden z ulice Dornych a dva z ulice Masná (preferované). Zvýšení 
intenzit dopravy je kvantifikováno následovně: 

   cca +200 osobních vozidel/den a 20 nákladních 

Při srovnání s pozaďovými hodnotami zatížení komunikací (viz část C, kapitola 10. Dopravní a jiná 
infrastruktura, strana 21 tohoto oznámení) je zřejmé, že v případě obou ulic se nejedná o nijak významné 
navýšení. 

Realizací záměru dojde k funkčnímu naplnění prostoru. Tím bude zároveň vyloučena realizace jiných 
(avšak obdobných) aktivit v daném prostoru. To se týká i související dopravy. 

V důsledku záměru nebudou omezeny stávající pěší ani cyklistické cesty. 

Jedna z plánovaných budov zasahuje rohem do ochranného pásma železniční trati na severní hranici 
areálu. 

Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány. Nedochází k rozvoji ani k omezení stávající infrastruktury, 
infrastrukturní sítě budou pouze přizpůsobeny resp. využity pro záměr. 

11. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 

II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen rozsahem stavby. Širší rozsah vlivů se může 
projevit pouze v navazujícím dopravním provozu, který není nikterak významný. Pro komunikační napojení 
jsou k dispozici odpovídající komunikace, celkové ovlivnění širšího území je tedy zanedbatelné. 
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III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH 
STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem a 
předpisů. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření: 
• Během stavby budou provedena opatření k zamezení úniku znečištění do stávající kanalizační sítě. 
• Srážkové vody z parkovacích ploch budou vypouštěny do kanalizace po předčištění v ORL, které 

budou zaručovat dostatečnou kvalitu a účinnost. 
• Při provozu areálu doporučujeme minimalizovat používaní solí při zimní údržbě parkoviště a 

dopravních napojení vzhledem k nižšímu znečištěn odváděných srážkových vod, tím dojde 
k snadnějšímu vyhovění požadavkům správce toku. 

• Komunikace u výjezdu ze staveniště budou pravidelně čištěny. 
• Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu (v období listopad -březen). 
• K vytápění jednotlivých objektů není používán plyn. 

V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by 
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví. 
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné. 
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ČÁST E 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Záměr je řešen v jedné variantě, dané dostupným pozemkem. Lokalizace proto nebyla řešena ve více 
variantách. 



CTZone Brno - fáze II, etapa 2. 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C466-07/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 31 z 34 

FileName: CTP_Dornych.doc 
SaveDate: 28.2.2007 9:00:00 

ČÁST F 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Situační řešení záměru je dokladováno v příloze 1 tohoto oznámení. 

II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uvedeny. 
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ČÁST G 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

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

V katastru městské části Brno - Trnitá v prostoru bývalých Škrobáren mezi ulicemi Dornych a Masná je 
připravována výstavba čtyř skladově-výrobních objektů s administrativními prostorami. 

Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku: 

 
Záměr znamená dokončení revitalizace areálu bývalých Škrobáren a dochází tak k znovuvyužití území 
starého průmyslového areálu (brownfields) - Posvitavské průmyslové zóny. Umístění záměru je vázáno na 
dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách. 

Územní plán města umístění záměru připouští, záměr je tedy v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací. 

Základní kapacitní údaje jsou následující: 

plocha řešeného území:    22 603 m2, z toho: 

zastavěná plocha budovami          11 600 m2 
plocha komunikací a parkovišť         11 800 m2 
počet parkovacích stání        201 
plocha zeleně             7 800 m2 

Dopravní napojení záměru na silniční síť bude z ulice Dornych a ulice Masná, vjezd z ulice Masná je 
preferovaný. Celková intenzita navýšení dopravy představuje cca 200 přijíždějících osobních vozidel 
denně a cca 20 přijíždějících nákladních vozidel za den. 
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Nároky záměru na infrastrukturní zdroje (voda, tepelná a elektrická energie apod.) nejsou ničím výjimečné 
a nečiní problém napojení na stávající rozvody. Významné je rozhodnutí napojení objektů na centrální 
tepelný zdroj bez požadavku vytápění zemním plynem. 

Výstupy do životního prostředí jsou omezeny na emise do ovzduší (související dopravní provoz), 
vypouštění splaškových a srážkových odpadních vod a emise hluku (dané provozem vzduchotechnických 
zařízení a souvisejícím dopravním provozem). Lze spolehlivě očekávat, že vlivem tohoto záměru nedojde 
k přeslimitnímu ovlivnění životního prostředí v okolním území. 

Další ekologické vlivy jsou celkově málo významné. Produkce odpadů se nevymyká běžné produkci, 
související s obdobnou činností. Záměr je umisťována do prostoru, který nepodléhá z hlediska ochrany 
přírody a krajiny zvláštnímu režimu. Nenachází se zde žádné chráněné území, nejsou zde vyhlášeny 
žádné přírodní rezervace nebo přírodní památky, nenachází se zde prvky územního systému ekologické 
stability ani lokality Natura 2000. Na ploše výstavby se nenachází žádné přirozené porosty, nevyskytují se 
zde ani žádné chráněné nebo ohrožené druhy rostlin a živočichů. 

Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, 
ekosystémy, krajina, případně jiné) jsou možné vlivy záměru prodejny přijatelně nízké. 

Omezení případných negativních vlivů je dáno, kromě všeobecně platných předpisů, těmito základními 
opatřeními: 
• Během stavby budou provedena opatření k zamezení úniku znečištění do stávající kanalizační sítě. 
• Srážkové vody z parkovacích ploch budou vypouštěny do kanalizace po předčištění v ORL, které 

budou zaručovat dostatečnou kvalitu a účinnost. 
• Při provozu areálu doporučujeme minimalizovat používaní solí při zimní údržbě parkoviště a 

dopravních napojení vzhledem k nižšímu znečištěn odváděných srážkových vod, tím dojde 
k snadnějšímu vyhovění požadavkům správce toku. 

• Komunikace u výjezdu ze staveniště budou pravidelně čištěny. 
• Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu (v období listopad -březen). 
• K vytápění jednotlivých objektů není používán plyn. 

Za těchto předpokladů nepředstavuje výstavba a provoz záměru zdroj významného negativního ovlivnění 
okolního území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ 

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na 
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části. 
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ČÁST H 
PŘÍLOHY 

 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení. 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1 Grafické přílohy: 

- celková situace 
Příloha 2 Doklady: 

- vyjádření příslušného stavebního úřadu 
- stanovisko orgánu ochrany přírody 
- autorizační osvědčení zpracovatele oznámení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












