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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Zástavba areálu lihovaru „Svatý Urban“ v Syrovicích
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., a slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto zákona.
Vyjádřením Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, č.j: JMK 72451/2007 ze dne
4.6.2007, bylo sděleno, že záměr bude předmětem zjišťovacímu řízení ve smyslu § 7 zákona. Oznámení je
v souladu s tímto vyjádřením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
Ripe Comp., s.r.o.

A.2. IČ
2550 3758

A.3. Sídlo
Syrovice 143
664 67 Syrovice

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Jméno:
Bydliště:
tel:
e-mail:

Ing. Simona Smolka
Masarykova 118, 664 42 Modřice
+420 68 855 582
Ripe Comp@seznam.cz

A.5. Projektant
Arch.Design, s.r.o.
Stránského 39, 616 00 Brno
zástupce:

Ing. arch. Radoslav Kobza

Architekt:

Veronika Medková

HIP:

Ing. Miloš Ryšavý

Ing. Otakar Urban, nar. 23.11.1947, Alešova 24, 613 00 Brno
zastupuje – Arch.Design, s.r.o., Brno a oznamovatele na základě plné moci ze 3.4.2007
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Zástavba areálu lihovaru „Svatý Urban“ v Syrovicích
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., je následující1:

kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.15
Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li
tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v
předchozích bodech přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody
vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s
jinými významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
B

Dle §4 odst. 1 písm d) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen „podlimitní záměr“) a
příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

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

1.845 m2

administrativní objekt

489 m2

přístavba skladovací haly

260 m2

přístavba podzemního sklepu

120 m2

celkem

2.714 m2

stávající zastavěná plocha areálu:

10.475 m2

upravované zpevněné plochy:

4.500 m2

počet parkovacích stání:

1

výrobní hala

nově navrhované

40 stání pro OA

stávající

25 stání pro OA

celkem po dostavbě areálu

65 stání pro OA

Původní zařazení, ke kterému je vztaženo nedosažení příslušné limitní hodnoty:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné
plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn v západní části katastru obce Syrovice, která leží cca 13 km jižně od města Brna.
kraj:

Jihomoravský

obec:

Syrovice

katastrální území:

Syrovice, 761834

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

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Nová stavba – účelem záměru je revitalizace areálu lihovaru na multifunkční výrobně-administrativní areál za
pomoci výstavby nových objektů, a tak zlepšení ekonomické využitelnosti daného území.
Pro ekonomičtější využití areálu byla zpracována a investorem odsouhlasena studie zástavby areálu
s primárním záměrem vybudovat halu pro lehkou výrobu (objekt SO 100) a administrativní objekt (objekt SO
200). Stavba nakonec zahrnuje další dvě přístavby ke stávajícím objektům (objekt SO 300 a SO 400) a
celkovou úpravu komunikačních ploch v areálu. Stavba bude prováděna uvnitř areálu na pozemcích
investora.
Z hlediska ekonomiky a variability celého záměru byla navržena tato koncepce: místo několika samostatných
hal postavit halu jednu, z hlediska zakládání na relativně nejvýhodnějším místě. Tuto halu je možno stavět
etapovitě a z hlediska pronajímatelnosti je také variabilnější. U této haly je výhodnější poměr obvodových
konstrukcí vzhledem k obestavěnému prostoru. Návrh umožňuje dobrou dopravní obslužnost všech subjektů
v areálu, otáčení kamionů, parkování atd. Neomezí také stávající provozy. Vjezd do areálu by byl jediný
(stávající).
Stavba se nachází v západní části obce Syrovice, uvnitř stávajícího areálu lihovaru, který je podle územně
plánovací dokumentace vymezen jako plocha drobné výroby – VD.
V bezprostředním sousedství záměru se nenachází žádné významnější objekty, které by znamenaly
významnější kumulaci vlivů. Nejvýznamnější očekávaná kumulace je předpokládána se stávajícími provozy
v areálu lihovaru a týká se zejména dopravy a s ní souvisejícími vlivy.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb kromě inženýrských sítí a nevede k významné kumulaci
s jinými záměry v dotčeném území.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Investor, který v areálu podniká od roku 2005, přichází s investičním záměrem revitalizace areálu lihovaru na
multifunkční výrobně-administrativní areál za pomoci výstavby nových objektů, a tak zlepšení ekonomické
využitelnosti daného území.
Výrobní areál lihovaru byl roky nevyužívaný a v současné době je morálně a technicky zastaralý. Nová
zástavba v dosud ne plně využitém areálu zvýší jeho ekonomickou vytěžitelnost a přinese do obce nové
pracovní příležitosti.
Záměr je situován na plochu určenou pro drobné výrobní pro provozovny, nevýrobní služby, skladovou
činnost, administrativní a správní budovy, a služební byty uvnitř areálu lihovaru. Její funkční využití situování
záměru tohoto typu umožňuje. Situování záměru není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které je zřejmý rozsah stavby a její základní dimenze, je doložena v
příloze tohoto oznámení.

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Uvažovaná zástavba není v rozporu s územním plánem obce. Zvolené staveniště je snadno přístupné i pro
motorizované návštěvníky, včetně dostatečného počtu parkovacích míst.
Zástavba v daném území (uvnitř areálu) je z hlediska své struktury pro daný účel vhodná nejen svým
obsahem, ale i architektonickým výrazem.
Z hlediska ekonomiky a variability celého záměru byla navržena koncepce, kdy se navrhuje postavit jednu
halu, kterou bude možné vnitřně členit podle potřeby budoucího využití.
Tuto halu je možno stavět etapovitě a z hlediska pronajímatelnosti je také variabilnější. Návrh umožňuje
dobrou dopravní obslužnost všech subjektů v areálu, otáčení kamionů, parkování atd. Neomezí také stávající
provozy. Vjezd do areálu by byl jediný (stávající).

Členění stavby na stavební objekty
SO 100

Výrobní hala

SO 200

Administrativní objekt

SO 300

Přístavba skladovací haly

SO 400

Přístavba podzemního sklepu

SO 700

Inženýrské objekty
710

HTÚ, komunikace a zpevněné plochy

720

Areálová kanalizace

730

Areálový rozvod vody

740

Areálový rozvod plynu

750

Elektro
751

Přípojka VN - neobsazeno

752

Přípojka NN

753

Slaboproudé rozvody

754

Vnitroareálové osvětlení

770

Oplocení

780

Sadové úpravy
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Stručný popis rozsahu stavby a jednotlivých objektů
Areál lihovaru je dnes tvořen několika budovami. Ústřední objekt areálu sloužící jako technická provozovna
se zázemím a administrativou areálu lihovaru bude výstavbou nedotčen. Nově budou vybudovány dva hlavní
stavební objekty (výrobní hala a administrativní budova) a dva vedlejší (skladovací přístavba a podzemní
sklepní objekt) jako přístavby ke dvěma stávajícím halovým objektům.
V areálu se dále nachází několik drobných objektů, které buď nemají využití nebo se s nimi v rozvoji areálu
nepočítá a budou zdemolovány. K demolicím budou přičleněny četné nadzemní ocelové konstrukce
nákladních dopravníků, ocelových tanků, betonové patky pod zařízení apod., které jsou nevyužívány a
nachází se v rozvojových plochách lihovaru.
Nové objekty budou napojeny na technickou infrastrukturu – voda, kanalizace, plyn, elektrické energie.
Součástí stavební činnosti bude úprava komunikačních ploch v areálu. Vybudování manipulačních ploch
kolem halových objektů, parkovací plochy pro zaměstnance a klienty včetně opěrných zdí nově vzniklých
svahů.
Jedná se o trvalé stavby s charakterem novostavby.

SO 100

Hlavní stavební objekt výrobní haly – novostavba skeletové haly.

SO 200

Hlavní stavební objekt administrativního objektu – novostavba zděné stavby.

SO 300

Vedlejší stavební objekt přístavby skladovací haly k objektu výrobny nábytku – novostavba
jednopodlažní haly.

SO 400

Vedlejší stavební objekt přístavby podzemního objektu ke stávajícímu objektu skladu lihu
s propojením z interiéru – novostavba podzemního vyzdívaného objektu.

SO 700

Venkovní objekty zahrnují přípojky a přeložky inženýrských sítí, parkoviště a objízdnou
komunikaci pro nákladní dopravu, sadové úpravy areálu a nutná dostavba a údržba oplocení.

Zásady technického řešení
SO 001 – Výrobní hala
Z hlediska architektonického řešení je stavba přizpůsobena plně funkci - halové, modifikovatelné průmyslové
stavby. Stavba se plně odehraje v zastavěném areálu, proporčně bude navazovat na stávající zástavbu
jednopodlažních hal se sedlovou střechou z trapézového plechu v barvě cihlové červeně, aby byla
respektována barevnost vesnické zástavby.
Obvodový plášť bude kovový s vnějšími prvky podtrhujícími funkci výrobní haly: zastřešující průběžná
markýza, betonová rampa a střešní prosvětlovací světlík.
Objekt je osazen výškově tak, aby se minimalizovaly výkopové práce při osazování halového objektu a využil
se terénní spád. Proto se podlaha haly osadila na rampovou úroveň venkovní komunikace, která slouží jako
manipulační plocha pro nakládání a vykládání z kamionu.
Výrobní hala je koncipována jako obálka stavby, která nabídne formou stavebních příprav a nápojných bodů
(voda, kanalizace, elektro) jednotlivým nájemníkům variabilně pojmout požadovaný prostor. Vnitřní vybavení
a dispozice bude předmětem samostatných stavebních úprav a povolení vestaveb.
Na základě informací provozovatele objektu je hala provozně určena pro lehkou výrobu a montáž
v kombinaci se skladováním. Maximální počet nájemníků je daný modulovitostí stavby, která je 12+1 modul.
Koncepčně a prakticky je však stavba připravena pro max. 8 nájemců.
Styl, způsob a uspořádání nájemníků v hale bude probíhat následovně. Do haly se bude vstupovat
z vyvýšené rampy. Ta je oproti přilehlé komunikaci vyvýšena o 1100 mm a tvoří tak přirozenou rampu pro
manipulaci s materiály a výrobky. Na rampě budou v pravidelných odstupech přichystána ocelové schodiště
pro pohyb osob. V čelní stěně haly budou umístěny pravidelně po určených modulech vratové otvory,
v jejichž blízkosti v interiéru budou připraveny nápojné body technické infrastruktury pro jednotlivé nájemce.
Ostatní vnitřní prostor nebude jinak dělený. Dispoziční úpravy si zabezpečí a nechá na příslušných úřadech
schválit nájemník.
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Zázemím haly můžeme nazvat pouze podstřešní prostor s umístěním technického vybavení objektu (hlavní
rozvody, teplovzdušné vytápění, …). Vlastní zázemí nájemního modulu (skladové a manipulační prostory,
kancelářské prostory a prostory sociálního zázemí) si bude tvořit každý nájemce individuálně.
Charakter provozu stavby nevyžaduje žádné specializované technologické vybavení objektu. Hlavního objekt
bude větrán vzduchotechnikou a zároveň jí bude v zimním období vytápěn. Technologie chlazení se v tomto
objektu nepožaduje. Nad vstupní částí jednotek bude umístěna teplovzdušná jednotka (ROBUR).
Objekt haly nebude dle řešení PO zabezpečen systémem EZS. Součástí technického vybavení objektu bude
strukturovaná kabeláž spolu s telefonní ústřednou se 4-mi požadovanými linkami.

Stavební a konstrukční řešení objektu
Objekt lichoběžníkového tvaru o půdorysné ploše cca 20 x 83 m je navržen jako skeletový stavební systém
- montovaný železobetonový skelet založený pravděpodobně na pilotech má rozpon v podélném směru
6,0x19,0 m.
Skelet vynášející sloupy 500x400 mm je zakončen střešními plnostěnnými vazníky se třemi kulatými otvory Ø
500mm s obvodovými ztužidly, dále je opláštěný "C" kazetovým profilem š=150mm s TI z minerální vlny +
opláštění trapézovým plechem. Střešní zateplený plášť bude vynášen trapézovým plechem výšky 160 mm
zakončen plechovou krytinou. Vstupní fasáda bude lemována rampou se zapuštěnými ocelovými schůdky a
celá rampa bude přestřešena.
Do sloupů i vazníků bude osazeno kování, jež umožní připojování jak různých zařízení, tak příček a rozvodů.
SO 002 – Administrativní objekt
Požadovaný administrativní objekt s ubytováním byl umístěn do prostoru stávajících chlévů (klidová zóna) a
zakomponován do zelené plochy pro volnočasové aktivity. Tato část bude propojena vstupem z areálu
lihovaru, ale také samostatným vstupem z hlavní ulice.
Architektonické ztvárnění budovy administrativní budovy je navrženo s ohledem na charakter účelu. Bude se
jednat o pronájemní jednotky kanceláří s možným využitím modulových jednotek jako ubytovací buňka – tzv.
„Homeoffice“. Stavba současně svým umístěním a architektonickým výrazem odpovídá danému prostředí.
Použité materiály a výrazové prostředky hlavní stavby reagují na charakter vesnické stavby. Budova je
dvoupodlažní nepodsklepený objekt protáhlého obdélníkového tvaru se sedlovou střechou o sklonu 15°,
architektura nijak nevybočí z charakteru okolní zástavby, naopak se jí bude snažit přizpůsobit. Pravidelné
členění okenních výplní odpovídá modulovitosti členění vnitřní dispozice.
Provozní a dispoziční řešení objektu odpovídá požadavkům investora, kde hlavní část zaujímají
kancelářské/ubytovací buňky a zbývající plochy jsou definované jako zázemí - technické a skladovací
prostory.

Stavební a konstrukční řešení objektu
Objekt je na základě zadání investora navržen jako dvoupodlažní zděný a nepodsklepený objekt. Půdorysně
je navržen protáhlý tvar obdélníku o rozměrech 37,85 x 12,8 m pro maximální využití pozemku.
Dispoziční řešení objektu odpovídá požadavkům investora, kde hlavní část zaujímají kancelářské/ubytovací
buňky a zbývající plochy jsou definované jako zázemí - technické a skladovací prostory.
Trojlodní podélný systém stavby umožňuje symetrické rozmístění jednotlivých nájemních buněk podél
hlavních fasád se střední chodbou jako hlavním komunikačním a spojovacím prvkem. Objekt má několik
vstupů do objektu. Hlavním je vstup ve štítové jihovýchodní stěně, který je uzpůsoben jako bezbariérový.
Vedlejší vstupy v protilehlé štítové stěně mají charakter únikového východu. Uprostřed nejdelší fasády
směrem do zahrady byl umístěn další výstup jako možnost využití klidové plochy v areálu k volnočasovým
aktivitám.
Dispozice obou podlaží se navzájem prokreslují, což stavbu zhospodárňuje. Spojovací schodiště je situováno
bezprostředně do prostoru zádveří hlavního vstupu, na nějž navazují plynule jednotlivé
administrativně/ubytovací buňky. Návrh byl koncipován tak, aby každá buňka obsahovala dvě místnosti
(3,6x5 m)se společným sociálním zařízením. Do buňky je vždy jeden společný vstup z chodby. Dispozičně je
do řady těchto modulových prostor vestaven modul (3,6x5 m) jako technické místnosti a kuchyňka.
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Vzhledem k charakteru objektu a nevyhovujícím únikovým cestám bylo nutno z 2.NP v SZ fasádě navrhnout
únikový východ s kovovým únikovým schodištěm.
Objekt je navržen jako podélný nosný systém zděné stavby na plošných základech.
SO 003 – přístavba skladovací haly
Konstrukce bude sestávat z ocelových plnostěnných rámů s táhlem, k nimž bude kloubově připojena část
střechy nad rozšířením. Vaznice budou plnostěnné válcované, event. příhradové. Krytina - trapézový plech proto sklon 8 stupňů.
Výška bude taková, aby v nejnižším místě byla 4,5 m (ve stěně). Stěny budou celoobvodově opláštěny
z požárních důvodů. Kolem sloupů budou do podlahy osazeny zábrany (sloupky) pro zabránění nárazu
vozidel do konstrukce střechy.
Založení se předpokládá na betonových patkách. Podlahová deska bude vyztužená kari sítěmi případně
drátkobetonem tl. 200mm. S podložními vrstvami bude celk. tloušťka cca 500 mm.
Z technické infrastruktury bude objekt napojen pouze na přívod elektrické energie pro osvětlení.
SO 004 – sklepní přístavba ke skladu lihu
Konstrukce bude samonosná vyzdívaná či železobetonová stěnová. Samostatně dilatovaná od pláště stávající
haly. Příčný nosný systém sklepu, který bude dodatečně zasypán krytem vozovky, bude zastropen ŽB
panelovým stropem či monolitickou ŽB deskou tl. 250mm.
Stavba bude založena na monolitických pasech.
Stavba bude sloužit pouze pro účely skladování a archivování destilátů a vín. Proto bude podchodná výška
místnosti sklepu snížena na minimální úroveň, 2100 mm.
Jediným vstupem do sklepního prostoru bude boční vstup z objektu skladu lihu. Technicky bude sklep
napojen na elektroinstalaci, vodu a kanalizaci.
SO 700 – inženýrské objekty

SO 710 – HTÚ, komunikace a zpevněné plochy
Pro pohyb TNV v areálu je vyhrazen koridor od vjezdu do areálu mezi čelní fasádou skladu lihu a správní
budovou směrem do prostoru mezi skladem lihu a stávající dřevovýrobou, kde bude zřízena obousměrná
rampa šířky 6,00m a sklonem 11,13%, tak aby vystoupala k manipulační ploše před nově budovanou výrobní
halou. Tato manipulační plocha je navržena v šířce 18m se sklonem 3,00% klesajícím směrem od nové haly
(ve směru souběžném s halou je podélný sklon 0,00%), aby umožnila obsluhu i závěsových souprav délky
cca 18m a to kolmo k hale i souběžně s halou. Současně je tvar manipulační plochy upraven tak, aby
umožnil obracení vozidel i souprav úvratí.
Veškeré plochy, které není nutno používat pro pohyb TNV budou využity pro parkovací stání. Celkem je
v areálu navrženo 65 stání, z toho 40 nových. Největší podíl parkovacích stání je situován do
severozápadního sektoru areálu mezi skladem lihu a obvodovou zdí areálu. Podélný sklon této parkovací
plochy ve směru souběžném se skladem lihu je navržen 0,00% protože se uvažuje s realizací podzemních
skladovacích ploch pod parkovištěm. Protože by při kolmé vykládce kamionů mohlo dojít k blokování výjezdu
vozidel z tohoto prostoru je na tuto parkovací plochu zřízena samostatná rampa šířky 3,00m směrem
k výjezdu z areálu. Podélný sklon této rampy je 13,33%.
Na parkovacích stáních se předpokládá výhradně pohyb osobních vozidel do kategorie O2 (viz ČSN 73 6056).
V koridoru pro pohyb TNV a na manipulační ploše se předpokládá těžká vozovka s betonovým nebo živičným
krytem.
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Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obr.: Situace stavby (1:10 000)

Inženýrské sítě
Připojení na zdroj el. energie

Stávající stav – v současné době je v těsném sousedství areálu (na pozemku investora) osazena sloupová
trafostanice o výkonu cca 250kVA, pod trafem je osazena elektroměrová rozvodnice s hlavním jističem.
Odtud jsou vyvedeny zemní kabely (pravděpodobně v trase pod uvažovanou novou halou) do pojistkové
skříně na stávajícím objektu určeném k demolici. Z uvedené pojistkové skříně jsou vedeny pravděpodobně tři
zemní kabely AYKY 3x240+120 zakončené v další pojistkové skříni v nově vybudované rozvodně NN u vjezdu
do areálu. Jeden ze tří kabelů je poškozen, druhý není v rozvodně NN napojen a slouží pravděpodobně jako
rezerva. Celý areál je tedy v současné době napájen jedním kabelem AYKY 3x240+120. V rozvodně NN jsou
osazeny nové rozvaděče vybavené podružnými elektroměry pro jiné uživatele a centrální kompenzací.

Navrhované řešení – Způsob měření odběru bude ponechán stávající. Stávající napájecí kabely vedené od
trafa do výše uvedené skříně budou demontovány. Na nově budovaném objektu haly bude osazena
pojistková rozpojovací skříň ve které se zakončí nově položené kabely od trafa vedené ve volném terénu
mimo půdorys haly. Z uvedené skříně se vyvedou dva kabely AYKY 3x240+120 jež se na nejbližším vhodném
místě naspojkují na výše uvedené nepoškozené kabely vedoucí do rozvodny NN. Tímto bude zajištěno
napájení stávajících objektů.
Z rozpojovací skříně budou samostatnými kabely napájeny nové objekty haly a administrativní budovy.
Připojení na plyn

Stávající stav – Objekt areálu lihovaru je zásobován zemním plynem pomocí stávající STL přípojky PE63,
SDR11 z veřejného plynovodu DN80, PE90. Přípojka je vedena v obecním pozemku, v chodníku.
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V areálu lihovaru je NTL rozvod veden volně po fasádách objektů a oplocení jako průmyslový plynovod.
Trasa od objektu měření po fasádu hlavního výrobního objektu je vedena pod terénem v chráničce
s čichačkou. Jednotlivá odběrní místa jsou opatřena DUP a podružným měřením spotřeby plynu. Prostor
destilace s instalovanými hořáky o celkovém výkonu 385 kW je řešen jako kotelna, před vstupem do
místnosti je osazen uzávěr KK DN80 a bezpečnostní uzávěr BAP DN80 se servopohonem. Ostatní instalované
spotřebiče jsou kotle do výkonu pod 50 kW.
Stávající potřeba plynu činí 43,9 m3/hod, roční spotřeba 32.000 m3.

Navrhované řešení - Z objektu regulace a měření plynu bude vyvedena nová větev NTL plynovodu pro
zásobování výrobní haly plynem určeným k vytápění. Potrubí bude vedeno ve výkopu souběžně s novým
potrubím vodovodu a kanalizace dle ČSN 73 6005. Dále bude veden plynovod do haly k jednotlivým
spotřebičům-plynovým teplovzdušným agregátům. NTL plynovod bude veden po vnitřní stěně haly k
jednotlivým spotřebičům. V hale bude osazeno na stěně 26ks plynových agregátů pro teplovzdušné vytápění
a větrání. Napojení spotřebičů bude provedeno pomocí plynové hadice a kul. uzávěru.
Pro administrativní budovu bude plyn přiveden ze stávajícího rozvodu vedeného do objektu truhlárny. Před
podružným měřením truhlárny bude vyvedena odbočka a plynovod bude veden volně po fasádě objektu.
Dále bude potrubí vedeno ve výkopu k administrativní budově. Potrubí bude ukončeno ve skříni DUP a
podružného měření osazené na fasádě administrativní budovy. Dále bude veden plynovod do objektu
k jednotlivým spotřebičům-plynovým kotlům. Kotle budou umístěny v jednotlivých podlažích v technických
místnostech. Napojení spotřebičů bude provedeno pomocí plynové hadice a kul. uzávěru.
Délka potrubí areálového NTL plynovodu vedeného v zemi bude cca 90m + 15m, materiál PE-HD SDR11.
Připojení na kanalizaci

Splašková kanalizace
Stávající stav - Ve stávajícím areálu lihovaru je jednotná kanalizace. Splaškové vody jsou odváděny do
betonové jímky o objemu 30m3. Dle správce objektu je jímka napojena na odtokové potrubí vedené do
blízkého potoka.
Navrhované řešení
Vnější areálová kanalizace - Splašková kanalizace z výrobní haly a administrativní budovy bude svedena
novou větví areálové kanalizace do stávající jímky. Před jímkou bude na potrubí osazena revizní šachta pro
možné přepojení na budoucí přípojku splaškové kanalizace, která bude napojena na uvažovanou budoucí
veřejnou splaškovou kanalizaci v obci.
Na trase budou navrženy revizní šachty v max.vzdálenostech 50m v přímém směru a v místech změny směru
stoky.
Kanalizace bude navržena jako gravitační samospádová. Provoz nebude vyžadovat obsluhu, bude vyžadovat
občasný dozor, kontrolu průtoku, stavu zanášení potrubí a stavu objektů na kanalizaci.

Vnitřní kanalizace - V objektech bude navržena oddílná kanalizace. Řeší odkanalizování jednotlivých

zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních a ostatních místnostech. Napojení veškerých předmětů bude
provedeno přes zápachové uzávěrky. Splaškové vody budou svedeny připojovacím potrubím do odpadních
potrubí. Připojovací potrubí budou vedena v šikmých drážkách pod omítkou ve zdivu. Materiálem bude tvrdé
PVC.

Dešťová kanalizace
Stávající stav - Dešťové vody z jednotlivých objektů jsou svedeny po fasádách a vypouštěny volně na
povrch. Zpevněné plochy v dolní části areálu jsou odvodněny pomocí dvorních vpustí do stávající areálové
kanalizace.
Stávající množství dešťových vod činí 71,08 l/s (dle výpočtu).

Navrhované řešení - Odvedení srážkových vod ze střech nových objektů a zpevněných ploch bude řešeno
oddílnou gravitační kanalizací.
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Likvidace dešťových vod ze střech objektů bude realizována vsakováním pomocí sestav polypropylenových
vsakovacích bloků. Trasy dešťové kanalizace a umístění vsakovacích bloků bude navrženo převážně v místní
komunikaci areálu s ohledem na napojení dešťových uličních vpustí. Na trase budou navrženy revizní šachty
v max.vzdálenostech 50 m v přímém směru a v místech změny směru stoky. Kanalizace bude navržena jako
gravitační samospádová. Provoz nebude vyžadovat obsluhu, bude vyžadovat občasný dozor, kontrolu
průtoku, stavu zanášení potrubí a stavu objektů na kanalizaci.
Dešťové vody ze zpevněných ploch a komunikací budou odváděny stávající kanalizací do odvodňovacích
příkopů mimo areál a dále do vodního toku.
Nové návrhové množství dešťových vod činí 104,60 l/s (celkem dle výpočtu). Z toho budou do stávající
kanalizace odváděny dešťové vody z hlavní budovy a zpevněné plochy dvora (cca 25 l/s). Ostatní dešťové
vody ze střech budou likvidovány na pozemku investora vsakováním (cca 79 l/s).
Připojení na vodovod

Stávající stav - Objekty v areálu jsou napojeny na stávající studnu s vydatností 6 l/s. Čerpadla tlakové
stanice jsou dimenzována na 5 l/s.
Stávající potřeba vody:
Byt 4 osoby, kancelář 6 osob, výroba 20 osob
Byt 120 l/os/den
480 l/den
Kancelář 60 l/os/den
360 l/den
Výroba 60 l/os/den
1 200 l/den
Technologie
12 000 l/den
________________________________________________
Celkem
14 040 l/den (2,24 l/s)

Navrhované řešení - Bude proveden nový areálový rozvod vody. Potrubí bude napojeno na stávající rozvod

od tlakové stanice. Potrubí bude vedeno souběžně s potrubím kanalizace a NTL plynovodu v rýze v zemi
k objektu výrobní haly a administrativní budovy. Nová větev vodovodu bude vedena v min. hloubce 1,5m
převážně v místní komunikaci areálu, v nové komunikaci k hale a v nezpevněné ploše k administrativní
budově. Z nové větve budou vyvedeny jednotlivé přípojky do haly a administrativní budovy. Nové objekty
budou rozděleny na sekce, každá sekce bude mít vlastní sociální zařízení osazené podružným vodoměrem.
Potřeba vody:
Kanceláře 48 osob, výroba 24 osob – 1.577 m3/rok; 0,05 l/s

Základní údaje o provozu, výrobním programu a technologii
Popis navrhovaného provozu, výrobní program
Jedná se o areál lihovaru, jehož základní výrobní program – výroba likérů - zůstane zachován beze změny.
Nové objekty budou sloužit jako nájemní jednotky s využitím pro lehkou výrobu a montáž, včetně
skladování.
Areál včetně nových objektů bude v provozu v denní době (6-22 hod), noční provoz včetně dopravy je
vyloučen.
V nových objektech se uvažuje se zaměstnáním 72 osob, z toho 48 v kancelářích a 24 ve výrobě.

STRANA 13 z 52

Zástavba areálu lihovaru „Svatý Urban“ v Syrovicích
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Obr.: Zastavovací situace (bez měřítka)
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

01/2008

Předpokládaný termín dokončení výstavby:

12/2008

Předpokládaný termín uvedení do provozu:

01/2009

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

Jihomoravský

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

Obec:

Syrovice

Obec Syrovice
č.p. 298, 664 67 Syrovice

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Židlochovice
Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100
667 01 Židlochovice

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Židlochovice

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí, povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
Příslušným stavebním úřadem je Městský úřad Rajhrad, Stavební úřad I. stupně.

B.II.

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

B.II.1. Půda
Předmětem zájmu je území o celkové výměře 7.214 m2.
Žádná z dotčených parcel není součástí zemědělského půdního fondu. Trvalý ani dočasný zábor ZPF není
požadován. Dotčené pozemky jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab.: Dotčené pozemky

parcelní
druh pozemku
využití
číslo
536/6
Ostatní plocha
Neplodná půda
543
Zastavěná plocha a nádvoří
--1228
Zastavěná plocha a nádvoří
Společný dvůr
536/5*
ostatní plocha
Neplodná půda
Pozn * - v současné době se jedná o odkupu tohoto pozemku.

způsob ochrany
---------

výměra
36
7.032
3.407
30

m2
m2
m2
m2

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

Ochranná pásma
Na řešené území nezasahují žádná ochranná pásma mimo OP technické infrastruktury (elektro, plyn, voda,
kanalizace, komunikace).
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Obr.: Hranice areálu (bez měřítka)

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

Pitná voda
Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody řešena odběrem ze stávajícího zdroje s rozvodem v areálu.
Záměr je určen jako smíšený areál pro lehkou výrobu a montáž, sklady a administrativu. Předpokládaný nový
počet zaměstnanců činí 24 osob v dělnických profesích a 48 osob v administrativě.
Dle projektové dokumentace činí potřeba pitné vody pro sociální zázemí provozu:
POTŘEBA PITNÉ VODY
denní potřeba
[m3/den]
4,32 (0,05 l/s)

maximální hodinová potřeba
[m3/hod.]
0,486

měsíční potřeba

roční potřeba

[m3/měsíc]

[m3/rok]

130

1.576,8

Zdrojem pitné vody bude stávající zdroj v areálu – studna. Vydatnost zdroje je 6 l/s, kvalita vody je
pravidelně monitorována f. Geotest Brno.

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

výroba betonové případně maltové směsi

−

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.
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Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být
pokryta rozvodem pitné vody ze stávajícího zdroje.
Po uvedení do provozu nebude mít záměr nároky na potřebu technologické vody.

Požární voda
Zdrojem požární vody bude rozvod vody v areálu.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
Navrhované objekty budou napojeny ze stávající trafostanice o výkonu cca 250 kVA, ze které budou
vyvedeny nové napájecí kabely k jednotlivým objektům.
Předpokládaný instalovaný příkon nových objektů je do cca 50 kW. Stávající instalovaný příkon činí 90 kW.

Zemní plyn
Zemní plyn bude v areálu použit pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Plyn bude vyveden novou větví
NTL plynovodu z objektu měření a regulace v areálu lihovaru.
Potřeba plynu pro nové objekty je uvažována ve výši 25,2 m3/hod a roční spotřeba 46.000 m3/rok. Celková
potřeba plynu v areálu po realizaci záměru bude 69,1 m3/hod a roční spotřeba bude 78.000 m3/rok.

Tepelná energie
Nároky na tepelnou energii pro vytápění objektů jsou následující:
Skladová hala

39,5 kW (vytápění); 154 kW větrání (VZT)

Administrativní budova

24 kW (vytápění)

Vstupní suroviny
Provoz areálu nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny. Hlavními vstupy i výstupy bude zboží, které bude
v areálu skladováno, případně polotovary pro prováděnou montáž.
Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství bez významných přepravních či jiných
nároků. Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.
Množství obratu zboží v areálu je zohledněno v rámci odhadu dopravních nároků.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Záměr představuje dostavbu stávajícího areálu lihovaru, spočívající v dostavbě výrobní a skladovací haly,
administrativního objektu a úpravě komunikačních a parkovacích ploch. Areál se nachází v centrální části
obce Syrovice při silnici III/39513. Vjezd do areálu je z místní komunikace navazující na silnici III/39513.
Dopravní obsluha záměru bude prováděna stejně jako za stávajícího stavu silniční dopravou. Údaje o
dopravních nárocích jsou následující:
počet parkovacích stání v areálu:

stávající:
očekávaný:

25 míst
65 míst

intenzity dopravy stávající:

osobní:
lehká nákladní:
těžká nákladní:

40 (špičkově 60) vozidel/den
10 (špičkově 20) vozidel/den
0

intenzity dopravy očekávané:

osobní:
lehká nákladní:
těžká nákladní:

80 (špičkově 100) vozidel/den
15 (špičkově 25) vozidel/den
2
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trasy dopravy:

směr
směr
směr
směr

Rajhrad (Brno):
Vojkovice:
Bratčice:
Ořechov:

60%
20%
10%
10%

Uvedené hodnoty představují příjezd vozidel, s uvažováním odjezdu jsou tedy intenzity dopravy
dvojnásobkem uvedených hodnot. Dopravní provoz bude probíhat téměř výhradně v denní době.

Období výstavby
Pokud jde o dopravní nároky v době výstavby záměru, nepřekročí špičkově několik jednotek nákladních
vozidel denně. Budou tedy srovnatelné s intenzitami dopravy očekávanými v období provozu. Stavební
doprava bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací.

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

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

Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Vytápění výrobní haly je navrženo teplovzdušnými agregáty o výkonu 26x7,5 kW (celkem 195 kW),
administrativní budovy plynovými kotli 2x12 kW. Celková roční spotřeba plynu se předpokládá ve výši
78.000 m3.
Podle uvažovaného tepelného výkonu budou v areálu instalovány malé zdroje znečišťování ovzduší.
Emitované množství škodlivin1 z vytápění zemním plynem je uvedeno v následující tabulce:
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

1,6

0,7

149,8

25,0

10,0

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude za provozu působit parkoviště v rámci navrženého areálu.
Zdrojem emisí budou osobní i nákladní automobily využívající parkoviště a komunikace uvnitř areálu;
množství emisí z provozu parkoviště při uvažované maximální intenzitě dopravy uvádí následující tabulka.
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/den

g/den

g/den

g/den

g/den

0,01

0,1

5,1

9,6

1,7

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především osobní automobilová doprava návštěvníků a
zaměstnanců areálu a nákladní doprava zajišťující zásobování a expedici.

1

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle Nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
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Předpokládaná emise škodlivin1 při uvažovaném nárůstu maximální intenzity dopravy 40 osobních vozidel, 5
lehkých a 2 těžké nákladní automobily přijíždějících za den (a stejný počet odjezdů) je uvedena v následující
tabulce.
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

0,003

0,0005

0,111

0,071

0,017

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

Srážkové odpadní vody
Záměr předpokládá výstavbu nových objektů ve stávajícím areálu lihovaru. Zdrojem odtoku srážkových vod
budou srážky spadlé na zpevněné plochy komunikací, odstavných ploch a na střechy budov. Objem odtoku
srážkových vod z areálu lze přiblížit pomocí vztahu:
V=F×ψ×h
kde:

V
F
ψ
h

je
je
je
je
h

průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3]
zastavěná plocha [m2]
odtokový koeficient [ ]
průměrná roční výška srážek [m]
= 0,51 m (dlouhodobý průměr, stanice Brno – Bohunice)

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

je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1]
je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ]
V=
10 103 533,5 l
je 1 rok [s]; t = 31 536 000 s

q
V
t

V následující tabulce je uveden stávající stav ploch dle projektové dokumentace a odpovídající objem odtoku
srážkových vod z plochy:
STÁVAJÍCÍ STAV
ODTOK SRÁŽKOVÝCH VOD V PRŮMĚRNÉM KLIMATICKÉM ROCE
typ povrchu

Ψ

F

h

Q

q

2

[m ]

[ ]

[m]

[m ]

[l.s-1]

sklad lihu

600

0,9

0,51

275,4

0,008733

truhlárna

622

0,9

0,51

285,498

0,009053

hlavní budova

1200

0,9

0,51

550,8

0,017466

1111,698

0,035252

celkem budovy

3

asfalt

800

0,7

0,51

285,6

0,009056

panely

1800

0,5

0,51

459

0,014555

kostky

750

0,5

0,51

191,25

0,006064

beton.koryta

500

0,8

0,51

204

0,006469

celkem zpevněné plochy

1139,85

0,036144

celkem za areál

2251,548

0,071396

1

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle MEFA 02
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V následující tabulce je uveden cílový stav ploch dle projektové dokumentace a odpovídající objem odtoku
srážkových vod z plochy:
NOVÝ STAV
ODTOK SRÁŽKOVÝCH VOD V PRŮMĚRNÉM KLIMATICKÉM ROCE
typ povrchu

Ψ

F

h

Q

q

2

3

[m ]

[ ]

[m]

[m ]

[l.s-1]

sklad lihu

600

0,9

0,51

275,400

0,008733

truhlárna

622

0,9

0,51

285,498

0,009053

hlavní budova

1200

0,9

0,51

550,800

0,017466

hala

1712

0,9

0,51

785,808

0,024918

sklad.plocha

261

0,7

0,51

93,177

0,002955

administrativní budova

482

0,9

0,51

221,238

0,007015

2211,921

0,070140

celkem budovy
asfalt

800

0,7

0,51

285,600

0,009056

panely

1800

0,5

0,51

459,000

0,014555

kostky

750

0,5

0,51

191,250

0,006064

dlažba

650

0,5

0,51

165,750

0,005256

celkem zpevněné plochy

1101,600

0,034931

celkem za areál

3313,521

0,105071

Změnou zástavby dojde k navýšení stávajícího odtoku cca o 1060 m3/rok (0,034 l.s-1), to představuje zhruba
nárůst o 47 % současného stavu. Uvedené navýšení připadá prakticky v celém objemu na srážkové vody ze
střech.
Do stávající kanalizace srážkových vod budou odváděny vody ze zpevněných ploch (1100 m3/rok; 0,035 l.s), vody z parkovacích stání budou při tom odváděny přes odlučovač ropných látek. Konečným recipientem
těchto vod bude tok Syrůvky.

1

Vody ze střech budov (2200 m3/rok; 0,07 l.s-1) zasakovány na pozemku provozovatele.
Kvalita srážkových vod ze střech budov odpovídá kvalitě srážkových vod.
Běžná kvalita vod z povrchu komunikací a parkovacích stání odpovídá kvalitě srážkových vod. V minimální
míře může dojít k navýšení obsahu ropných látek (ukazatel NEL) v důsledku splachů případných úkapů
z povrchu komunikace. Parkovací stání budou pro případ úniku ropných látek zajištěna odlučovačem lehkých
kapalin. Úroveň obsahu sledovaných látek bude stanovena příslušným vodoprávním úřadem, případně
správce kanalizace.

Odpadní vody splaškové
Předpokládaná produkce splaškových odpadních vod odpovídá předpokládané potřebě pitné vody:
PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH
průměrná denní produkce
3

-1

4,32 m /den (≈ 0,05 l.s )

měsíční produkce
3

130 m /měs.

roční produkce
1.576,8 m3/rok

Splašková kanalizace z výrobní haly a administrativní budovy bude svedena novou větví areálové kanalizace
do stávající jímky o objemu 30 m3. Před jímkou bude na potrubí osazena revizní šachta pro možné přepojení
na budoucí přípojku splaškové kanalizace, která bude napojena na uvažovanou budoucí veřejnou splaškovou
kanalizaci v obci. Splaškové odpadní vody z jímky jsou pravidelně odváženy k likvidaci na biologickou ČOV.
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Odpadní vody technologické
Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.

Čistící zařízení, recipient
Během provozu areálu budou jako vody se změněnou kvalitou produkovány splaškové vody a srážkové vody
zachycené na parkovacích stáních.
K čištění vod z parkovacích stání bude v areálu instalován odlučovač lehkých kapalin. Typ, kapacita a úroveň
RL na výstupu z OLK budou stanoveny v rámci navazující projektové přípravy stavby a správních řízeních.

B.III.3. Odpady
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy odpadů ze
stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů. Při výstavbě lze předpokládat produkci
následujících druhů odpadů:
Číslo odpadu

Název odpadu

Kategorie

ODPADNÍ OBALY
15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Plast., skleněné či kovové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek či těmito látkami
znečištěné ( barvy, tmely, atd.)

N

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY
17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihly+ omítky

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plasty - podlahové PVC, Pe

O

17 03 03

Výrobky z dehtu (izolační lepenky)

N

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 11

Kabely elektro

O

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

KOMUNÁLNÍ ODPADY
20 01 01

Papír, lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

Předpokládaná produkce odpadů za provozu areálu je souhrnně uvedena v následující tabulce.
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Tab.: Předpokládaná produkce odpadů z provozu nových objektů

Zatřídění odpadů

Místo produkce

Způsob odstranění

Orientační
množství t/r

13 05 07

Zaolej. voda z odluč. oleje

kat. N

OLK

ČOV

1

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

kat. O

Sklady

Sběr odpadů

2

15 01 02

Plastové obaly

kat. O

Sklady

Sběr odpadů

0,5

15 01 03

Dřevěné obaly

kat. O

Sklady

Spalovna, využití

1

15 02 03

Čistící tkaniny, filtrační
materiály

kat. O

Filtrace vzduchu

Spalovna

0,1

20 01 21

Zářivky apod.

kat. N

Údržba osvětlení

Odstranění

20 ks

20 02 01

Biol. rozl. odpad ze zahrad

Kat. O

Údržba

Využití

0,2

20 03 01

Směsný komunální odpad

Kat. O

Administrativa, sklady

Skládka

2

20 03 03

Uliční smetky

Kat. O

Údržba

Spalovna

0,1

20 03 04

Kal ze septiků a žump

Kat. O

Jímka

ČOV

5

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

Kat. O

Údržba

Skládka

1

Odhadnutá druhová i množstevní produkce odpadů je stanovena orientačně podle účelového charakteru
areálu. Upřesnění produkce odpadů bude provedeno v následných fázích přípravy a realizace stavby.
Povinnosti původce odpadů jsou určeny zákonem č. 185/2001 Sb. a dalšími prováděcími předpisy platnými
v oblasti odpadového hospodářství.
Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat
platnou legislativu. Provoz areálu bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na
využití nebo odstraňování odpadů.

B.III.4. Ostatní
Hluk
V areálu záměru je a bude prováděna lehká výrobní, kompletační resp. skladová činnost. Ve spektru zdrojů
hluku převažují manipulační mechanismy, jednoduché stroje nebo ruční elektrické nástroje. Činnosti jsou a
budou uzavřeny v halách, ve venkovním prostoru lze předpokládat pouze pojezdy a parkování vozidel a
provoz manipulační techniky. Hlukové emise venkovních činností nepřekročí cca LA = 60 dB/5 m.
Součástí záměru budou dále běžná technická zařízení budov (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace apod.),
hlukové emise těchto zařízení nepřekračují při vyústění do venkovního prostoru úroveň cca LA = 55 dB/5 m.
Dopravní provoz související se záměrem je celkově nízký a neovlivňující významným způsobem hladiny hluku
na veřejných komunikacích.
V období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební dopravy a
stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde o běžné a málo
významné zdroje (s ohledem na umístění záměru a přípustné korekce hlukových limitů pro období provádění
stavebních prací).

Vibrace a záření
Zdroje vibrací nejsou uvažovány.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
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)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Zájmové území lihovaru se nachází v západní části obce Syrovice, k.ú. Syrovice, která leží jižně od města
Brna.
Areál lihovaru je ohraničen stávajícím oplocením, které bude z části opraveno či doplněno. Z východu je
hranice tvořena silnicí III/39513 procházející obcí.
Průměrná nadmořská výška zájmového území je cca 228 m n.m.
Areál je v současné době využíván částečně pro provoz lihovaru a částečně pro drobnou výrobu. V území
převažuje zemědělské využití. Obytná zástavba obce se nachází v bezprostředním okolí areálu lihovaru a
příjezdové komunikace.
Širší okolí areálu a jeho poloha na území obce jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obr.: Zájmové území záměru (1:25 000)

Území obce Syrovice patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z března 2007) mezi
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní
plocha, prameniště či mokřad.
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Území prověřovaného záměru se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Dotčené území se nenachází v zátopovém území.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. V území nejsou
vymezeny žádné prvky ochrany přírody a krajiny, což znamená:


záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability, a to ani na lokální,
ani na regionální úrovni;



posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku;



v zájmovém 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 soustavy Natura 2000;



dotčené území není součástí přírodního parku.

Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru. V území nebyla prokázána přítomnost staré ekologické zátěže.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dotčené území se nachází v intravilánu obce Syrovice, na ploše vymezené pro drobnou výrobu. Plochy pro
bydlení se nachází v okolí areálu lihovaru – u silnice III/39513 a vjezdu do areálu. Celkový počet obyvatel
obce Syrovice je 982.

Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území obce Syrovice patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení do
OZKO je překračování limitu pro maximální denní koncentrace PM10 na celém území.
V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu stávající
úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského kraje zpracované Mgr.
Buckem.
Podle výše uvedené studie dosahují roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého (NO2) v blízkosti
navrhovaného záměru úrovně 7 až 10 µg.m-3, tedy do 25% imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální
hodinové koncentrace dosahují hodnoty 30 až 50 µg.m-3, tedy do 25% limitu (LV=200 µg.m-3), nejvyšší
hodnoty jsou dosahovány v blízkost silnice R52.
Stávající imisní zátěž tuhých látek frakce PM10 dosahuje u průměrných ročních koncentrací do 5 µg.m-3,
tedy do 12,5% imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální 24hodinové koncentrace dosahují hodnoty 11 až
20 µg.m-3, tedy do 40% limitu (LV=50 µg.m-3).
Na následujících obrázcích je znázorněno pole imisních koncentrací pro obě uvedené hodnocené látky.
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oxid dusičitý (NO2)
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tuhé látky frakce PM10
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Klimatické faktory
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 4, tedy v 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
pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
Číslo oblasti

T4

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 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 až 50

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází v existujícím provozovaném areálu lihovaru. V areálu se dnes nachází sklad lihu, dílny
(výroba nábytku), prodejní a administrativní prostory. Do areálu zajíždí osobní a nákladní doprava, a
nacházejí se v něm parkovací místa. Areál je ohrazen zděnou stěnou výšky cca 2 metry.
Hluková situace v areálu je vyhovující (resp. není pro nepřítomnost hlukově chráněných prostor
hodnocena), subjektivně nejsou slyšitelné žádné dominantní zdroje hluku.
V okolí záměru se nachází převážně objekty, které nejsou určené pro bydlení (výrobní a skladovací haly firmy
HAMA, resp. stodoly. Nejbližší chráněný venkovní prostor se nachází severovýchodně od záměru
(bezprostředně sousedící rodinný dům č.p. 133 a jeho pozemek) resp. jižně od záměru (rodinný dům, č.p.
nezjištěno, cca 30 m od areálu záměru). Oproti areálu lihovaru (na opačné straně silnice) se nachází
převážně stodoly. Poloha a charakter objektů jsou zřejmé z následujícího obrázku.
V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí. Úroveň
elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běžnému stavu, bez
konfliktů s hygienickými limity.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.
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Obr.: Charakter objektů v okolí záměru

Povrchová a podzemní voda
Hydrologický popis území
Prověřovaný záměr náleží hlavnímu povodí č. 4-15-03 – Svratka od Svitavy po Jihlavu.
Území náleží pravému břehu Svratky. Lokalita záměru se nachází v oblasti dílčího povodí Syrůvky,
hydrologické pořadí č. 4-15-03-124.
Obr.: Hydrologická situace (1:50 000)
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Syrůvka pramení zhruba 2 km severně od Syrovic, kde odvodňuje zemědělsky využívané pozemky. Syrůvka
je levostranným přítokem Šatavy, do které se vlévá jižně od Sobotovic na úrovni km 15,5 toku Šatavy. Délka
toku Syrůvky činí zhruba 6,3 km, plocha povodí 13,042 km2.
Syrůvka není významným vodním tokem ve smyslu vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb.
Tok Syrůvky protéká obcí Syrovice ve vzdálenosti zhruba 150 m jv. od lokality záměru.
Šatava pramení u Hlíny ve výšce 420 m n.m. a ústí do střední nádrže vodního díla Nové Mlýny ve výšce 170
m n.m. Délka toku Šatavy činí 41,3 km, plocha povodí 117,1 km2, průměrný průtok u ústí 0,14 m3.s-1.
Šatava je v celé délce významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČSR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví
seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Vlastním území areálu záměru neprotékají žádné vodní toky, na území areálu se nenacházejí žádné trvalé
akumulace povrchových vod.
Zátopová území
Záměr se nachází mimo zátopová území pro Q100 okolních toků.
Vodní zdroje
Záměr se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů určených pro veřejné zásobování pitnou vodou.
Provoz lihovaru využívá k zásobování pitnou vodou vlastní zdroj, jehož vydatnost byla stanovena na 6 l.s-1.
Kvalita vody ze zdroje odpovídá požadavkům vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na
pitnou a teplou vodu.
Protokol o výsledcích analýzy vzorku vody ze studny z dubna až května 2007 je doložen v přílohové části
tohoto oznámení (viz příloha č. 1.7.).
Hydrogeologická situace
Území náleží hydrogeologickému rajónu 224 - Dyjsko-svratecký úval, jeho severnímu výběžku. Zvodnění
souvrství miocénních sedimentů rajónu je vázáno na dobře propustné písčité polohy neogénního tělesa
s celkovou převahou pelitických vrstev, případně na štěrkopísčité polohy při bázi neogénu. Převažující
pelitické sedimenty charakteru jílů, vápnitých jílů až jílovců plní v systému funkci stropních případně
bazálních izolátorů. Zvodnění v neogénních sedimentech je na území převážně artéského charakteru
s negativní piezometrickou výškou. Koeficient filtrace neogenního kolektoru se pohybuje převážně v řádu
10-5 m.s-1.
Z kvartérních sedimentů převažují na lokalitě a v jejím v širším okolí spraše a sprašové hlíny, které tvoří
prostředí s nízkou propustností, málo příznivé pro oběh a akumulaci podzemní vody mělkého zvodnění.
Souvislejší zvodnělé polohy lze očekávat v údolí Syrůvky v prostředí písčitohlinité sedimentace.

Půda
Pozemky dotčené výstavbou jsou v celém rozsahu součástí areálu lihovaru a jsou vedeny jako ostatní plochy
a zastavěné plochy a nádvoří. Na dotčené pozemky se nevztahuje ochrana zemědělského půdního fondu.
Z uvedeného důvodu není podrobnější popis půdy, jako složky prostředí, prováděn.
Záměr nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa.
Průmyslové znečištění půdy není předpokládáno.

Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek, 1984) náleží území stavby následujícím
morfologickým jednotkám:
-

provincie Západní Karpaty,
subprovincie Vněkarpatské sníženiny,
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-

podsoustavě Západní Vněkarpatské sníženiny,
celek Dyjsko-svratecký úval,
podcelek Rajhradská pahorkatina
okrsek Syrovická pahorkatina.

Celek Dyjsko-svratecký úval tvoří rozsáhlá sníženina širšího okolí toku Dyje a jeho hlavních přítoků. Reliéf
jednotky je plochý až mírně zvlněný, budovaný převážně na akumulacích kvartérních fluviálních případně
eolických sedimentů.
Rajhradská pahorkatina se nachází při severozápadní části úvalu. Jedná se o plochou, nížinnou pahorkatinu o
střední výšce 175,2 m n.m. a středním sklonu 1°44'. Syrovická pahorkatina tvoří střední část Modřické
pahorkatiny, nejvyšším bodem okrsku je elevace Na tabulích o výšce 282 m n.m.
Terén na lokalitě výstavby je svažitý se spádem směrem k východu, úroveň terénu se pohybuje mezi 225 a
235 m n. m.
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území sedimentární výplni karpatské předhlubně
neogenního 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. V souvrství
spodního badenu obecně převažuje pelitická sedimentace, která je tvořena komplexem modravě šedých,
světlešedých, nazelenalých vápnitých jílů. Pelitická sedimentace je přerušována vložkami písků a štěrků. Tyto
sedimenty vystupují v nadloží bazálních klastik spodního badenu charakteru středně až hrubě zrnitých silně
vápnitých písků, místy štěrkovitých.
Souvrství neogenních sedimentů sedimentovalo na povrchu hornin Brněnského masívu, které v širším okolí
vystupují převážně ve vyšších polohách k povrchu. Brněnský masiv je v oblasti zastoupen krystalickými
horninami západní granodioritové oblasti.
V nadloží neogénu jsou plošně rozšířeny eolické sedimenty charakteru spraší a sprašových hlín. V údolí
Syrůvky tvoří svrchní vrstvy kvartéru fluviální a deluviofluviální hlinito písčité sedimenty.
Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Stavba se nachází mimo území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem.
V dotčeném území se nenachází žádné další zdroje nerostných surovin, nepředpokládá se výskyt
geologických nebo paleontologických památek.
Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby, území není poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.

Fauna, flóra a ekosystémy
Zájmové území se podle biografického členění ČR (M. Culek a kol., 1996) nachází v přechodné a
nereprezentativní zóně mezi podprovincií Hercynskou (s vlivy bioregionu Brněnského a podprovincií
Panonskou (s vlivy bioregionu Lechovického).
Podle regionálně fytogeografického členění ČR, zpracovaného Botanickým ústavem ČSAV v roce 1987, náleží
území do fytogeografického obvodu Panonské termofytikum, přechod mezi okresy Znojemsko-brněnská
pahorkatina a Jihomoravský úval (podokres Dyjsko-svratecký úval).
Přírodní (potenciální) stav biocenóz
Bez zásahu člověka by byl širší prostor zájmového území pokryt lesními společenstvy, diferencovanými podle
ekologických podmínek okolního území. Vzhledem k dlouho trvající urbanizaci území se původní společenstva
nedochovala.
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Ekosystémy
Řešené území je charakterizováno jako území zastavěné s absencí jakýchkoli cennějších přírodních
ekosystémů. Na zbytku volných ploch jsou okrasné trávníky s převážně ovocnými dřevinami (viz.
Inventarizace dřevin v areálu lihovaru – příloha č. 1.6.).
Na řešeném území ani v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují žádné významnější přírodní nebo přírodě
blízké ekosystémy požívající zvýšené ochrany. Jedná se o zastavěné území nebo zemědělsky využívanou
ornou půdu.
Fauna a flóra
Vlastní areál lihovaru, v jehož hranicích je navržena nová zástavba, je součástí zástavby obce mezi ostatními
urbanizovanými plochami (výroba, zemědělství, doprava, bydlení). Plochy přírodního charakteru se
v řešeném území nenacházejí. Vlastní pozemek je tvořen zastavěnými plochami se zbytky volných ploch.
Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu.
Flóra i fauna zájmového území je ovlivněna využíváním pozemku. Urbanizovaná a agrární část katastru je na
živočichy chudá. Lze očekávat výskyt druhů běžných pro daný typ prostředí - běžní zástupci hmyzu,
hmyzožravci a drobní hlodavci (myšice, hraboš), běžní zástupci ptactva.
V území není registrován výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona
114/1992 Sb.), ani takový výskyt nelze s ohledem na charakter území předpokládat.
Územní ochrana přírody
Na vlastním řešeném území záměru nejsou vymezeny žádné prvky územního systému ekologické
stability.
Na východní okraj katastru Syrovic zasahoval navržený regionální ÚSES větví biokoridoru K 1491, jehož trasa
však vyžaduje revizi.
Na lokální úrovni prochází územím dvě větve ÚSES. Lokální biokoridor, reprezentující společenstva mokrých a
podmáčených stanovišť, prochází po toku Syrůvky se dvěma vloženými biocentry a to v prostoru VKP
Strofický rybník jižně od obce, a dále v prostoru nivy severně od zastavěného území obce. Lokální biokoridor,
reprezentující biotu suchých stanovišť, vychází z biocentra v ořechovském katastru, prochází po horní hraně
strofické terasy, zahrnuje významné krajinné prvky na stráních severně od obce (Meze, U Bezórku)
s lokálním biocentrem, jehož jádrem je VKP Syrovická lada.
Nejbližším prvkem vůči areálu lihovaru je lokální biokoridor K2 Tok Syrůvky v obci. Jde o upravený vodní tok,
z většiny bez porostů, místy jsou vysazeny exotické druhy dřevin. Biocentra jsou vymezena mimo zastavěné
území obce.
Na katastru Syrovic, který má nepatrné zastoupení trvalé zeleně a relativně málo ekologicky významných
krajinných struktur, hrají mimořádnou roli interakční prvky. Jsou jimi většinou navržené protierozní meze,
zatravněné průlehy, stromořadí podél cest a další trvalé krajinné struktury. Nejblíže areálu lihovaru jsou
interakční prvky IP 17 a IP 18 lokalizované podél polních cest severně od zástavby obce, v současné době
bez doprovodné vegetace.
Na zájmové území ani v jeho blízkosti se nenachází žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR,
PP) podle §§ 16, 25, 28, 33, 35, 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění).
Na katastru obce jsou vymezeny významné krajinné prvky, které jsou chráněny před poškozováním a
ničením: Stará hora, Syrovická lada, U Bezórku, Meze, Syrovický rybník, tok Syrůvka. S výjimkou toku
Syrůvky, který prochází obcí a je chráněným ze zákona, jsou všechny VKP situovány mimo zástavbu obce a
zájmové území záměru.
Na území záměru nezasahuje žádná ptačí oblast, které jsou součástí soustavy Natura 2000.
V zájmovém území záměru není vymezena žádná evropsky významná lokalita.
Situace území ochrany přírody (ÚSES, VKP, ZCHÚ) v širším měřítku je patrná z následujícího obrázku.
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Obr.: Situace území ochrany přírody

Krajina
Dotčené území se nachází v intravilánu obce Syrovice a je tedy součástí zástavby obce, které nelze hodnotit
měřítky pro volnou krajinu. V území není žádná výrazná dominanta, která by tvořila charakter a ráz tohoto
území. Z hlediska krajiny lze dotčené území a jeho okolí charakterizovat jako vesnickou antropogenně
výrazně poznamenanou krajinu.
Obr.: Situace stavby na podkladu ortofotomapy zájmového území

Lokalita není významně vizuálně exponována z bližšího ani širšího okolí.

Hmotný majetek a kulturní památky
Na řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní a historické památky. V prostoru se rovněž
nenachází žádná drobná solitérní architektura.
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Na katastru obce se nacházejí památkově chráněné objekty zapsané do státního seznamu nemovitých
kulturních památek:
1.
2.
3.
4.

ev.
ev.
ev.
ev.

č.
č.
č.
č.

0991
0992
0993
0994

–
–
–
–

Farní kostel sv. Augustina
Socha sv. Jana Nepomuckého
Boží muka u silnice do Bratčic
Kříž u kostela

Území areálu lihovaru lze zařadit mezi území archeologického zájmu. Přímo v řešeném prostoru nejsou
archeologické nálezy registrovány.

Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází v centrální části obce Syrovice. Hlavní komunikační osou území je silnice III/39513. Záměr
je na tuto silnici napojen prostřednictvím vjezdu, orientovaného na místní komunikaci, navazující na silnici
III/39513.
Silnice III/39513 je krajskou silnicí, využívanou zejména pro dopravní obsluhu přilehlých obcí. Je směrově
nedělená, šířky v koruně cca 7 m. Její stavebně technický stav je podmínečně vyhovující.
Vyšší komunikační síť v území představuje rychlostní silnice I/52, nejbližší nájezdy jsou Rajhrad a Bratčice.
Intenzity dopravy v území jsou zřejmé z následujícího obrázku a tabulky:
Obr.: Schéma dopravní infrastruktury dotčeného území, intenzity dopravy

Tab.: Výsledky sčítání dopravy (ŘSD ČR, 2005) [vozidel/24 h]

Silnice

Profil

Těžká

Osobní

Motocykly

Celkem

III/39513

6-6680

482

1320

24

1826

(zdroj: www.rsd.cz)

Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou dále specifikovány žádné charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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Územně plánovací dokumentace
Navržený areál je v souladu s územním plánem obce Syrovice, který byl schválen Zastupitelstvem obce
25.9.2002. Funkční využití dotčených ploch je specifikováno jako plochy drobné výroby.
Areál lihovaru patří mezi navrhované plochy VD, který je určen k transformaci na plochu pro nezávadnou
výrobu nebo maloobchod.
Na těchto plochách jsou dle textové části územního plánu přípustné nevýrobní služby, maloobchod, drobné
výrobní a komunální provozovny, skladová činnost v omezeném rozsahu, obchodní, administrativní a správní
budovy, služební byty, nezbytné stavby pro dopravu, rozvodné sítě, stavby a zařízení technické vybavenosti,
vyjímečně chov hospodářských zvířat, v souladu se závaznými prostorovými regulativy (výška zástavby do 2.
NP).
Situace záměru na podkladu Územního plánu obce Syrovice je znázorněna na následujícím obrázku.
Obr.: Situace záměru na podkladu Územního plánu obce Syrovice (bez měřítka)
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by
způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy o sobě nebo
ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit postižitelné negativní
důsledky na veřejné zdraví z následujících důvodů:


Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno významné a objektivně zjistitelné navýšení stávající
imisní zátěže v blízkém i širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování imisních
limitů vlivem provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu
předpokládány.



Významné a nadlimitní navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru není očekáváno. Vlivem
provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u nejbližší
chráněné zástavby.



Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních či povrchových
vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit.



Navýšení dopravy vlivem provozu areálu lze považovat za nízké a v širším měřítku za prakticky
zanedbatelné. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků nebude podstatně zvýšeno
ani sníženo.



Záměr je situován na území ovlivněném antropogenní činností (průmyslový areál) vyhrazené pro
daný typ využití (výroba, obchod). Narušení psychické pohody není předpokládáno.

Z uvedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů
nebo rizik.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako nízké pozitivního charakteru, pro město a jeho obyvatele však
jako málo významné.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro město a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající rekreační aktivity v území.

Vlivy na ovzduší a klima
Vliv hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při spalování
zemního plynu při vytápění a přípravě TUV, a při provozu spalovacích motorů vozidel přijíždějících do areálu.
S ohledem na relativně nízký objem emitovaných škodlivin nebyla pro účely posouzení zpracovávána
rozptylová studie. Na základě řešení obdobných záměrů lze odhadovat příspěvek maximální hodinové
koncentrace NO2 způsobené provozem záměru řádově v desetinách µg.m-3, u průměrných ročních
koncentrací pak v řádu setin až desetin µg.m-3. S ohledem na stávající úroveň imisní zátěže v hodnoceném
území nelze předpokládat dosažení či překročení hodnoty imisního limitu vyvolané provozem hodnoceného
záměru ani objektivně prokazatelnou změnu stávající imisní zátěže.
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Z hlediska ovlivnění imisní zátěže tuhými znečišťujícími látkami lze očekávat imisní příspěvek ještě výrazně
nižší – v rámci záměru nebudou provozovány žádné významnější zdroje prašných emisí. Provoz
hodnoceného záměru tedy nevyvolá změnu stávající imisní zátěže tuhými látkami frakce PM10.
Vliv provozu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší lze považovat za nízký až zanedbatelný, lokálního
charakteru.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vyvolané navrženou zástavbou v areálu lihovaru není
předpokládáno.

Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro vyhodnocení předpokládaných vlivů hluku byl proveden orientační výpočet, jehož výsledky jsou
prezentovány níže. V tomto výpočtu jsou zohledněny všechny zdroje hluku z provozovny, tj. dopravní provoz
a pojezdy vozidel (194 vozidel za den, z toho 160 osobních a 34 nákladních), venkovní manipulace (celkem 3
zdroje 60 dB/5 m, umístěné na manipulačním dvoře) a technická zařízení budov (celkem 5 zdrojů 55 dB/5 m,
umístěné na střechách budov). Rozložení pole hlukových hladin z provozovny je zřejmé z následujícího
obrázku.
Obr.: Pole hlukových hladin, očekávaný stav (se záměrem) - den

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 318.1; 252.3 | 28.6 | 33.3 | 34.6 |
|
|
| 2 |
3.0 | 349.7; 222.2 | 41.7 | 37.9 | 43.2 |
|
|
| 3 |
3.0 | 383.0; 205.8 | 29.1 | 27.4 | 31.4 |
|
|
| 4 |
3.0 | 354.5; 108.4 | 33.6 | 34.3 | 37.0 |
|
|
| 5 |
3.0 | 284.0; 130.4 | 47.2 | 45.0 | 49.3 |
|
|
| 6 |
3.0 | 234.3; 122.4 | 44.2 | 43.5 | 46.8 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Je zřejmé, že hygienický limit je v chráněném venkovním prostoru dosažitelný. Izofona LAeq,8h = 50 dB,
odpovídající dennímu limitu (8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin v denním období), je vymezena
prakticky na území záměru nebo v jeho těsném okolí. V prostoru nejbližšího resp. nejvíce dotčeného
chráněného venkovního prostoru (výpočtové body 1 až 6) nepřekračují hladiny hluku z provozovny limit
LAeq,8h = 50 dB, platný v denním období.
Noční období nebylo s ohledem na vyloučení provozu v tomto období hodnoceno. Lze však předpokládat, že
dodržení limitu pro noční dobu (LAeq,1h = 40 dB, 1 nejhlučnějších hodina v nočním období) by bylo
problematické a proto nelze bez dalších opatření provoz v noční době doporučit.
Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových
komunikací celkově málo významným způsobem (který nepřekročí očekávané vlivy vlastního záměru), navíc
půjde o vliv dočasný, krátkodobý, a v rámci korigovaného limitu pro období provádění stavebních prací
akceptovatelný.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody

Vliv na charakter odvodnění, změny hydrologických charakteristik a jakost povrchových vod
Na lokalitě záměru se nenachází žádný vodní tok ani akumulace povrchových vod, záměrem není vyvolána
potřeba přeložky vodních toků nebo úprava jejich koryta nebo jiné přímé vlivy na vodní toky nebo nádrže.
Lokalita výstavby je v současné době zastavěna objekty, záměr představuje rozšíření činností v areálu
spojené s rozšířením zástavby v rámci stávajícího areálu. Dešťové srážky, spadlé na pozemky jsou v
současnosti odváděny kanalizačním a drenážním systémem, konečným recipientem je tok Syrůvky. Dle
orientačních výpočtů (viz. část B.III. oznámení) činí stávající množství zachycených vod cca 2250 m3/rok,
tomu odpovídá průměrný odtok z areálu ve výši 0,071 l.s-1.
Po realizaci záměru bude nakládání se srážkovými vodami rozděleno. Vody ze střech objektů budou
zasakovány do podzemí, srážkové vody z ostatních ploch pak budou odváděny obdobně jako v současnosti
do povrchového toku. Celkově dojde k navýšení zachycených srážek o zhruba 50 % stávajícího stavu
(celkový odtok 3 300 m3/rok). Z tohoto množství však bude odváděno povrchovým odtokem zhruba 1 100
m3 ročně (0,035 l.s-1), zbytek bude zasakován. Realizací záměru tak dojde ke snížení přímého odtoku do
povrchových vod o zhruba 1 150 m3/rok (0,036 l.s-1). S ohledem na objem odtoku i na původ těchto vod je
tato změna bez vlivů na povrchový tok Syrůvky.
Splaškové vody budou jímány v bezodtoké jímce a vyváženy na vhodnou ČOV. Po vybudování komunální
ČOV se předpokládá napojení na veřejnou kanalizaci a odvádění splaškových odpadních vod na tuto ČOV.
Vlivy na kvalitu povrchových vod nejsou předpokládány. Kvalita vod zachycených na zpevněných plochách
bude odpovídat kvalitě srážkových vod, parkovací plochy budou zajištěny odlučovačem ropných látek pro
případ úniku nebo úkapů provozních kapalin.
Provoz nepředstavuje významné riziko pro kvalitu povrchových nebo podzemních vod v případě
mimořádných stavů. V areálu není předpokládáno nakládání s nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Záměr je bez přímých výstupů odpadních a srážkových vod do vod
povrchových. Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku odpovídá běžné úrovni obecného rizika
silniční dopravy.
Prověřovaný záměr lze hodnotit jako bez významných vlivů na povrchové vody.
Vlivy na podzemní vody

Změny hydrogeologických charakteristik, vliv na kvalitu podzemní vody
Při výstavbě nových objektů budou prováděny výkopové práce pro potřebu založení stavebních objektů. Není
očekáváno zasažení hladiny podzemní vody výkopovými pracemi spojené s nutností odvodnění výkopové
jámy.
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Záměr nevyžaduje vypouštění odpadních vod do podzemí. Splaškové odpadní vody budou jímány ve stávající
jímce a vyváženy na ČOV, technologické odpadní vody nebudou produkovány.
Srážkové vody spadlé na lokalitu v současné době jsou převáděny do povrchového toku. Po realizaci záměru
budou do povrchových vod odváděny pouze srážkové vody zachycené na komunikacích, parkovišti a
manipulačních plochách. Vody ze střech budou zasakovány do podzemí.
Souhrnně se bude jednat o cca 2.200 m3 ročně, tomu odpovídá průměrná dotace 0,07 l.s-1, v případě
přívalových srážek je pak uvažován odtok ze střech ve výši cca 70 l.s-1.
U srážkových vod ze střech objektů nelze předpokládat změněnou kvalitu, toto řešení je bez rizika
kontaminace a bez vlivu na kvalitu podzemních vod. Důsledkem zasakování srážek bude lokální navýšení
dotace horninového prostředí atmosférickou vodou. Negativní dopady nejsou očekávány, obecně je
zasakování neznečistěných srážkových vod environmentálně příznivějším řešením v porovnání s jejich
přímým převodem do povrchových vod a rychlým transportem mimo území. Při zasakování v obdobích
vydatnějších srážek může dojít k lokálnímu nástupu hladiny podzemní vody.
S ohledem na skutečnost, že kvartér je v oblasti tvořen málo propustným souvrstvím sprašových hlín, lze
předpokládat pomalé zasakování akumulovaných vod na bázi kvartéru. Předpokládán je pohyb spodní vody
do údolí Syrůvky, která území drénuje.
V další fázi projektové přípravy stavby bude nutné provést hydrogeologické posouzení zasakovací kapacity
kolektoru a stanovení nutného objemu retence pro případ přívalových srážek.
Pro zajištění potřeby pitné vody je v současné době využívána studna v areálu závodu. Voda je používána
pro potravinářskou výrobu a pro sociální zázemí zaměstnanců. Záměr předpokládá navýšení počtu
zaměstnanců, důsledkem bude mírné navýšení potřeby vody o cca 0,05 l.s-1 (viz. část B.III. oznámení).
Využitelná vydatnost zdroje činí 6 l.s-1, navýšení potřeby je bez významných vlivů na hydrogeologické
podmínky lokality.
Záměr bude za běžného provozu bez vlivů na kvalitu podzemních vod, provozem záměru nebudou
vypouštěny odpadní vody nebo vody se změněnou kvalitou do vod podzemních. Provoz nepředstavuje
zvýšené riziko pro kvalitu podzemních vod v důsledku havarijního stavu, v areálu není nakládáno s
nebezpečnými látkami. Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku odpovídá běžné úrovni
obecného rizika silniční dopravy a je redukováno odvodněním parkovacích ploch přes ORL do povrchového
toku.
Vlivy na podzemní vody lze hodnotit jako nízké s lokálním rozsahem.

Vlivy na vodní zdroje
Záměr je lokalizován mimo ochranná pásma nebo dosah vodních zdrojů pro veřejné zásobování pitnou
vodou.
Podnikový zdroj pitné vody nebude mírným navýšením potřeby ohrožen.

Vlivy na půdu
Záměr nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu; zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa není
rovněž vyžadován. Pozemky na lokalitě jsou podle KN tvořeny výhradně ostatními plochami z větší části již
zpevněnými či zastavěnými.
Realizací záměru nebude dotčena zemědělská půda, nebude narušena stávající organizace zemědělské půdy
ani nedojde ke vzniku obtížně využitelné zbytkové plochy zemědělské půdy.
Vlivy na znečištění půdy v zájmovém území záměru lze hodnotit jako nulové.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Stavba předpokládá terénní úpravy místního rozsahu a relativně nízký objem výkopových prací. S výstavbou
ani provozem záměru nebudou spojeny významné vlivy na skladbu horninového prostředí, vrstevní sled nebo
charakter.
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Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu stavby může dojít
k úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty, oleje) například v důsledku dopravní nehody nebo technické
závady, jde však o riziko obecně spojené se silniční dopravou a dopravou v klidu.
V případě úniku mimo zpevněné plochy by došlo ke kontaminaci přípovrchových vrstev zemin a hornin
v místě úniku. Nezjištěný nebo zanedbaný únik však není předpokládán, mimořádné stavy lze spolehlivě řešit
sanačním zásahem.

Vlivy na nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru nevyžaduje těžbu nerostných surovin ve
významném rozsahu. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy nebo provozu záměru dotčeny.

Vlivy na jiné přírodní zdroje
Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny či znehodnoceny. Poškození či ztrátu
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním prostředí stávajícího průmyslového areálu, kde většina ploch
je zastavěných či zpevněných.
Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality, ani do osamocených vegetačních prvků. Záměr je
situován na plochy v rámci stávajícího areálu lihovaru v Syrovicích.
Na zájmovém území se nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, nelze tudíž
předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů.
Vzhledem k výskytu zastavěných a zpevněných ploch na ploše záměru není očekáván žádný vliv na chráněné
druhy rostlin. Záměr vyžaduje kácení stávající dřevin v areálu lihovaru; jde výlučně o ovocné druhy, některé
s různými typy poškození (viz příloha č. 1.7. Inventarizace dřevin).
Přímo mohou být ovlivněny některé běžné druhy hmyzu a drobných hlodavců vyskytujících se v prostoru
volných ploch půdy. Záměr neovlivní potravní zdroje fauny ani ptačích populací.
Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality. Realizací posuzovaného záměru
nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území.
Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické stability. V
území určeném pro umístění záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční či navržené prvky
územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr nemá vliv na žádné zvláště chráněné území.
V zájmovém území není vymezena žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast; vliv na prvky soustavy
Natura 2000 není předpokládán (viz stanovisko KÚ Jihomoravského kraje, OŽPZ, ze dne 24.10.2007 - příloha
č. 3 Doklady).

Vlivy na krajinu
Záměr je umístěn do stávajícího areálu lihovaru v rámci průmyslového zástavby. Nové objekty a stavby
v areálu lihovaru budou rozsahem odpovídat stávající zástavbě.
Dopad realizace záměru na krajinu lze označit jako nulový, nedojde k žádné změně současného krajinného
rázu či využití krajiny.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vzhledem k absenci staveb a památek na území stavby není negativní ovlivnění předpokládáno.
Dotčené území lze charakterizovat jako území archeologického zájmu; výskyt archeologických nálezů nelze
na dotčených plochách vyloučit a po dobu výstavby (zemních prací) se doporučuje odborný archeologický
dozor.
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Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy obsluhující záměr. Celkový počet vozidel
obsluhujících záměr nepřekročí v součtu příjezdů a odjezdů cca 200 vozidel za den, z toho cca 160 osobních,
cca 15 (špičkově až 25) lehkých nákladních a dodávkových vozidel a cca 4 těžká nákladní vozidla (návěsové
soupravy).
Při celkové pozaďové intenzitě dopravy na silnici III/39513 v úrovni cca 2000 vozidel za 24 hodin, z toho cca
500 nákladních (dle sčítání Ředitelství silnic a dálnic ČR, rok 2005), bude tvořit podíl vozidel obsluhujících
záměr cca 10% celkové intenzity a cca 4% intenzity nákladní dopravy na silnici III/39513. To jsou hodnoty
nízké, které nevyžadují žádná dodatečná opatření. Protože záměr je provozován již za stávajícího stavu (s
nižšími intenzitami dopravy), nárůst nebude ve skutečnosti dosahovat uvedených hodnot a bude nižší (do
cca 5% celkové intenzity a cca 2% intenzity nákladní dopravy na silnici III/39513).
S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Realizace záměru zároveň vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů jiných, avšak obdobných, a tím i
dopravními nároky srovnatelných.
Záměr neovlivňuje ostatní komunikace v území ani stávající pěší nebo cyklistické trasy.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho provozu, půjde navíc o vliv dočasný.
Záměr nemá dopad na stávající infrastrukturu v území.

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

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen rozsahem stavby a navazující automobilovou
dopravou.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší,
→ vlivy na hlukovou situaci,
→ vlivy na povrchové a podzemní vody,
→ vliv na dopravu.
Ve všech uvedených charakteristikách jsou důsledky realizace záměru jsou hodnoceny jako nízké, lokálního
rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako zanedbatelné
až nulové, objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.
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D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
f Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek,

−

stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků
s možností ohrožení kvality vod,

−

budou dodržována opatření pro prevenci úkapů nebo úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

−

stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek.

f Stavební stroje a manipulační technika, užívané při výstavbě, budou v řádném technickém stavu,
odstavné plochy budou zabezpečeny proti transportu případných úkapů srážkovou vodou.
f Zpevněné plochy určené pro stání vozidel budou zabezpečeny odlučovačem lehkých kapalin. Typ,
kapacita a limity na výstupu ze zařízení budou stanoveny v rámci navazujících správních řízení; konkrétní
podmínky pro nakládání se srážkovými vodami stanoví příslušný vodoprávní úřad.
f V další fázi projektové přípravy bude proveden výpočet zasakovací kapacity kvartérního souvrství a
navržen optimální způsob řešení zasakovacího systému. Bude proveden výpočet potřebné retence pro
případ přívalových srážek.
f Odpadní vody splaškové budou odváděny splaškovou kanalizací se zaústěním do stávající jímky na
vyvážení; po realizaci veřejné splaškové kanalizace a komunální ČOV doporučujeme napojení areálu na
veřejnou kanalizační síť; konkrétní podmínky nakládání se splaškovými vodami a provozu ČOV stanoví
příslušný vodoprávní úřad.
f Součástí záměru bude výsadba zeleně na volných plochách v areálu.
f Instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; při volbě
technologií záměru (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace apod.) je nutno dbát běžných pravidel
protihlukové ochrany; technická zařízení budov je vhodné situovat k sz. hranici areálu (mimo oblast
obytné zástavby).
f Provozy, umisťované do výrobní haly, musí zaručit dodržení hygienických limitů hluku v chráněném
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb.
f V průběhu výstavby bude prováděn odborný archeologický dozor; v případě pozitivního archeologického
nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.
f Pro provoz vodohospodářského systému bude vypracován provozní řád, zahrnující rozsah monitorování
jednotlivých objektů a účinnosti čistících zařízení a postup řešení mimořádných stavů.
f Za běžného provozu preferovat zimní údržbu zpevněných ploch a komunikací mechanickým způsobem
s omezením chemické údržby (chloridy).
f Během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize jednotlivých objektů vodohospodářské
části stavby.
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D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Záměr (dostavba areálu lihovaru) není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování
životního prostředí. Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů
na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr nachází (průmyslový areál),
není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na
životní prostředí dostatečný prostor pro absorbování případných neurčitostí.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě dané situováním areálu lihovaru. Lokalizace záměru proto nebyla řešena ve
více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty technologického řešení
záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.
Umístění záměru je v souladu s funkčním vymezením plochy podle Územního plánu obce Syrovice a
nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující
nerealizaci stavby.
Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání plochy v současném využití, tj. stávající rozsah zástavby
v areálu lihovaru.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a
nedojde ke změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního
plánování a záměr je v souladu s platným Územním plánem obce Syrovice.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F

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

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
V rámci projektové přípravy bylo v předstihu zahájeno územní řízení k posuzované stavbě.
Ve vyjádřeních dotčených správních úřadů k předložené projektové dokumentaci se neobjevuje žádné
nesouhlasné stanovisko.
Vyjádření, která souvisejí se zájmy ochrany veřejného zdraví a životního prostředí, jsou součástí příloh
tohoto oznámení (příloha č. 3 Doklady).
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ČÁST G

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

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. zákona č.
163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o
charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby
zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu
příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání
všech písemných připomínek bude součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný
úřad.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je realizace nových objektů v rámci areálu lihovaru
v Syrovicích:
Zástavba areálu lihovaru „Svatý Urban“ v Syrovicích
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb, je následující1:

kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.15
Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li
tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v
předchozích bodech přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody
vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s
jinými významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
B

Dle §4 odst. 1 písm d) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen „podlimitní záměr“) a
příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

1

Původní zařazení, ke kterému je vztaženo nedosažení příslušné limitní hodnoty:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné
plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B
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Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji:
zastavěná plocha:

výrobní hala

1.845 m2

administrativní objekt

489 m2

přístavba skladovací haly

260 m2

přístavba podzemního sklepu

120 m2

celkem

2.714 m2

stávající zastavěná plocha areálu:

10.475 m2

upravované zpevněné plochy:

4.500 m2

počet parkovacích stání:

nově navrhované

40 stání pro OA

stávající

25 stání pro OA

celkem po dostavbě areálu

65 stání pro OA

Záměr je umístěn v západní části katastru obce Syrovice, která leží cca 13 km jižně od města Brna.
kraj:

Jihomoravský

obec:

Syrovice

katastrální území:

Syrovice, 761834

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

Účelem záměru je revitalizace areálu lihovaru na multifunkční výrobně-administrativní areál za pomoci
výstavby nových objektů, a tak zlepšení ekonomické využitelnosti daného území.
Pro ekonomičtější využití areálu byla zpracována a investorem odsouhlasena studie zástavby areálu
s primárním záměrem vybudovat halu pro lehkou výrobu (objekt SO 100) a administrativní objekt (objekt SO
200). Stavba nakonec zahrnuje další dvě přístavby ke stávajícím objektům (objekt SO 300 a SO 400) a
celkovou úpravu komunikačních ploch v areálu. Stavba bude prováděna uvnitř areálu na pozemcích
investora.

STRANA 46 z 52

Zástavba areálu lihovaru „Svatý Urban“ v Syrovicích
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

V bezprostředním sousedství záměru se nenachází žádné významnější objekty, které by znamenaly
významnější kumulaci vlivů. Nejvýznamnější očekávaná kumulace je předpokládána se stávajícími provozy
v areálu lihovaru a týká se zejména dopravy a s ní souvisejícími vlivy.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb kromě inženýrských sítí a nevede k významné kumulaci
s jinými záměry v dotčeném území.
Investor, který v areálu podniká od roku 2005, přichází s investičním záměrem revitalizace areálu lihovaru na
multifunkční výrobně-administrativní areál za pomoci výstavby nových objektů, a tak zlepšení ekonomické
využitelnosti daného území.
Výrobní areál lihovaru byl roky nevyužívaný a v současné době je morálně a technicky zastaralý. Nová
zástavba v dosud ne plně využitém areálu zvýší jeho ekonomickou vytěžitelnost a přinese do obce nové
pracovní příležitosti.
Stavba se nachází v západní části obce Syrovice, uvnitř stávajícího areálu lihovaru, který je podle územně
plánovací dokumentace vymezen jako plocha drobné výroby – VD. Situování záměru není navrženo ve více
variantách.

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Uvažovaná zástavba není v rozporu s územním plánem obce. Zvolené staveniště je snadno přístupné i pro
motorizované návštěvníky, včetně dostatečného počtu parkovacích míst.
Zástavba v daném území (uvnitř areálu) je z hlediska své struktury pro daný účel vhodná nejen svým
obsahem, ale i architektonickým výrazem.
Z hlediska ekonomiky a variability celého záměru byla navržena koncepce, kdy se navrhuje postavit jednu
halu, kterou bude možné vnitřně členit podle potřeby budoucího využití.
Tuto halu je možno stavět etapovitě a z hlediska pronajímatelnosti je také variabilnější. Návrh umožňuje
dobrou dopravní obslužnost všech subjektů v areálu, otáčení kamionů, parkování atd. Neomezí také stávající
provozy. Vjezd do areálu by byl jediný (stávající).

Členění stavby na stavební objekty
SO 100

Výrobní hala

SO 200

Administrativní objekt

SO 300

Přístavba skladovací haly

SO 400

Přístavba podzemního sklepu

SO 700

Inženýrské objekty
710

HTÚ, komunikace a zpevněné plochy

720

Areálová kanalizace

730

Areálový rozvod vody

740

Areálový rozvod plynu

750

Elektro
751

Přípojka VN - neobsazeno

752

Přípojka NN

753

Slaboproudé rozvody

754

Vnitroareálové osvětlení

770

Oplocení

780

Sadové úpravy
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Stručný popis rozsahu stavby a jednotlivých objektů
Areál lihovaru je dnes tvořen několika budovami. Ústřední objekt areálu sloužící jako technická provozovna
se zázemím a administrativou areálu lihovaru bude výstavbou nedotčen. Nově budou vybudovány dva hlavní
stavební objekty (výrobní hala a administrativní budova) a dva vedlejší (skladovací přístavba a podzemní
sklepní objekt) jako přístavby ke dvěma stávajícím halovým objektům.
V areálu se dále nachází několik drobných objektů, které buď nemají využití nebo se s nimi v rozvoji areálu
nepočítá a budou zdemolovány. K demolicím budou přičleněny četné nadzemní ocelové konstrukce
nákladních dopravníků, ocelových tanků, betonové patky pod zařízení apod., které jsou nevyužívány a
nachází se v rozvojových plochách lihovaru.
Nové objekty budou napojeny na technickou infrastrukturu – voda, kanalizace, plyn, elektrické energie.
Součástí stavební činnosti bude úprava komunikačních ploch v areálu. Vybudování manipulačních ploch
kolem halových objektů, parkovací plochy pro zaměstnance a klienty včetně opěrných zdí nově vzniklých
svahů.
Jedná se o trvalé stavby s charakterem novostavby.

SO 100

Hlavní stavební objekt výrobní haly – novostavba skeletové haly.

SO 200

Hlavní stavební objekt administrativního objektu – novostavba zděné stavby.

SO 300

Vedlejší stavební objekt přístavby skladovací haly k objektu výrobny nábytku – novostavba
jednopodlažní haly.

SO 400

Vedlejší stavební objekt přístavby podzemního objektu ke stávajícímu objektu skladu lihu
s propojením z interiéru – novostavba podzemního vyzdívaného objektu.

SO 700

Venkovní objekty zahrnují přípojky a přeložky inženýrských sítí, parkoviště a objízdnou
komunikaci pro nákladní dopravu, sadové úpravy areálu a nutná dostavba a údržba oplocení.

Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obr.: Situace stavby (1:10 000)
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Základní údaje o provozu, výrobním programu a technologii
Jedná se o areál lihovaru, jehož základní výrobní program – výroba likérů - zůstane zachován beze změny.
Nové objekty budou sloužit jako nájemní jednotky s využitím pro lehkou výrobu a montáž, včetně
skladování.
Areál včetně nových objektů bude v provozu v denní době (6-22 hod), noční provoz včetně dopravy je
vyloučen.
V nových objektech se uvažuje se zaměstnáním 72 osob, z toho 48 v kancelářích a 24 ve výrobě.

G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci,
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a faktorů
přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
nízké až zanedbatelné. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově
málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v
míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy
o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Z provedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů
nebo rizik.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a málo významné. Provoz areálu nebude
příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Vlastní obslužná doprava záměru není zdrojem
významného dopravního hluku. Případná technologická zařízení stavby (výdechy vzduchotechniky, komín
kotelny, apod.) budou umístěna a ošetřena tak, aby nezpůsobovala přeslimitní hlukové vlivy v nejbližším
(resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb. V
prostoru nejbližšího resp. nejvíce dotčeného chráněného venkovního prostoru nepřekračují hladiny hluku z
provozovny limit LAeq,8h = 50 dB, platný v denním období. Provoz v noční době je vyloučen.
Stavba nevyžaduje přeložky vodních toků nebo úpravy vodních ploch. Záměr je bez nároků na odběr
povrchových vod nebo na vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Realizací záměru dojde k mírnému
snížení množství srážkových vod odváděných do povrchového toku.
Srážkové vody ze střech objektů budou zasakovány do podzemí bez předpokladu negativních dopadů na
hydrogeologický režim nebo kvalitu spodních vod.
Významné ovlivnění hydrologických nebo kvalitativních charakteristik povrchových nebo podzemních vod
není očekáváno. Vliv na podzemní a povrchovou vodu v posuzované oblasti a širším okolí lze souhrnně
hodnotit jako nízký až zanedbatelný. Podmínkou je bezchybná funkce a provoz navržených zařízení, které
vyžadují trvalou kontrolu a údržbu (ORL, zasakovací objekty, jímka atd.).
Výstavbou ani provozem záměru nebudou narušeny geologické nebo morfologické podmínky v okolí,
záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin.
Vliv na půdu (zábor, kvalita) je hodnocen jako prakticky nulový. Záměr zasahuje na plochy v rámci
stávajícího areálu lihovaru, které nejsou využívány jako zemědělská půda. Záměr není zdrojem znečišťování
půdy v areálu ani mimo něj.
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou záměrem negativně postiženy.
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Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním prostředí průmyslového areálu, kde většina ploch je
zastavěných či zpevněných. Vlivy na flóru a faunu lze hodnotit jako prakticky zanedbatelné bez významných
negativních dopadů. Vzhledem k výskytu zastavěných a zpevněných ploch na ploše záměru není očekáván
žádný vliv na chráněné druhy rostlin. Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality.
Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky.
Záměr nekoliduje s žádnými zvláště chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími
oblastmi (Natura 2000).
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky, které by mohly být záměrem
negativně ovlivněny.
Záměr povede ke zvýšení dopravní zátěže na přilehlých komunikacích. Podíl vozidel obsluhujících záměr bude
tvořit nejvýše cca 5% celkových intenzit dopravy a cca 2% nákladní dopravy na silnici III/39153. Na ostatní
silniční síti pak bude podíl těchto vozidel podstatně nižší. Potenciální přitížení vlivem záměru je proto celkově
nízké a v pásmu přirozeného kolísání dopravy.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru výstavby a provozu „Zástavby areálu
lihovaru Svatý Urban v Syrovicích“ v k.ú. Syrovice ve stávajícím areálu lihovaru přijatelně nízké. Záměr proto
nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem
záměru únosnou mez a nedojde ke změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné
střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr je v souladu s platným Územním plánem
obce Syrovice.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití území.
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ČÁST H

(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí stavby 1:10 000
1.4. Hydrologická situace
1.5. Fotodokumentace
1.6. Inventarizace dřevin v areálu lihovaru
1.7. Protokol o zkoušce vody ze studny Lihovar-Syrovice
2. Koordinační situace stavby
3. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- vyjádření dotčených úřadů v rámci územního řízení
- autorizace zpracovatele oznámení
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska záměru s územně plánovací dokumentace je
uvedeno v příloze č. 3 (Doklady):
Město Rajhrad, Stavební úřad I. stupně, č.j.: 1987/07-Ko ze dne 2.10.2007
„… předložený záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací za předpokladu, že v objektu
SO 100 (Výrobní hala) bude prováděna pouze drobná nerušící výroba a v objektu SO 200
(Administrativní objekt) bude ubytování charakterizováno jako služební byty. V případě, že tomu tak
nebude, je tento návrh v rozporu s územně plánovací dokumentací obce Syrovice.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 3
(Doklady):
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: JMK 138412/2007 ze dne 24.10.2007:
„… hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast.“

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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Přehled použitých zdrojů
1. Zástavba areálu lihovaru „Svatý Urban“ v Syrovicích. DÚR, Arch.Design, říjen 2007.
2. Územní plán obce Syrovice, Atelier URBI, Brno, 2002
3. Demek J. a kol.:

Zeměpisný lexikon ČSR – Hory a nížiny; ACADEMIA Praha 1987

4. Michlíček E:

Hydrogeologické rajóny ČSR - povodí Moravy a Odry, VÚV 1986

5. Müller, Novák et al.: Geologie Brna a okolí; ČGÚ Praha 2000
6. Pitter P. a kol.:

Zeměpisný lexikon ČSR – Vodní toky a nádrže; ACADEMIA Praha 1984
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8. Tabelární přehled: „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika“ (2005)
9. Krajský program snižování emisí a imisí Jihomoravského kraje - RS, Bucek 2005
10. Rozptylová studie Jihomoravského kraje, Bucek 2005
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PŘÍLOHA 1

(MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Zástavba areálu lihovaru "Svatý Urban" v Syrovicích
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Zástavba areálu lihovaru "Svatý Urban" v Syrovicích
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru - areál lihovaru
(zájmové území)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Zástavba areálu lihovaru "Svatý Urban" v Syrovicích
1.3. SITUACE OKOLÍ STAVBY

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru
území areálu lihovaru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Zástavba areálu lihovaru "Svatý Urban" v Syrovicích
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , mìøítko 1 : 50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

legenda tematického obsahu na následujícím listu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Zástavba areálu lihovaru "Svatý Urban" v Syrovicích
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

poznámka: Pøevzato podle “Základní vodohospodáøská mapa ÈR - SEZNAM MAPOVÝCH ZNAÈEK”; VÚV TGM 1998

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Zástavba areálu lihovaru "Svatý Urban" v Syrovicích
1.5. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
severozápadní èást areálu s navreným umístìním haly - SO 100;
vpravo za oplocením nová hala sousedního areálu

foto è. 2
pohled na centrální èást dvora areálu lihovaru sz smìrem;
vpravo dílna, vlevo sklad lihu;
v pozadí nová hala sousedního areálu

foto è. 3
volná plocha v severním cípu areálu s navreným umístìním
objektù SO 200 a SO 300

foto è. 4
silnice III/39513 procházející obcí;
pohled severním smìrem od køiovatky s vjezdem do areálu;
vlevo hlavní objekt lihovaru

foto è. 5
pohled na silnici III/39513 jiním smìrem od køiovatky s vjezdem
do areálu lihovaru

foto è. 6
pohled na místní komunikaci odboèující ze silnice III/39513;
vpravo hranice areálu lihovaru a vjezd do areálu

Technická zpráva - Inventarizace dřevin
„Areál lihovaru Svatý Urban v Syrovicích“
V rámci této akce byla provedena inventarizace stávajících dřevin a finanční
ohodnocení dřevin určených k odstranění. Inventarizace a oceňování byly provedeny na
základě Metodiky ČÚOP Praha - Ohodnocování dřevin.
U sledovaných dřevin byly zjišťovány : obvod a průměr kmene ve výčetní výšce,
poloměr koruny, resp.plocha porostu, výška koruny dřeviny, zdravotní stav a finanční
hodnota dřevin určených k odstranění.
Ve sledovaném prostoru – v areálu lihovaru, který je ohraničen obvodovou zdí, se
nachází pozůstatky ovocného sadu. Stromy jsou většinou přestárlé, bez řádné údržby.
V korunách byly často prováděny nevhodné redukční řezy.
Stav stromů odpovídá stanovišti, na kterém se nacházejí. Stromy vykazují různé
menší či větší defekty v korunách, na kmenech, na poškozených částech se objevuje i
hniloba či dřevokazné houby.
Vzhledem k výstavbě nových objektů v areálu lihovaru je část inventarizovaných
dřevin určena k odstranění (viz protokol inventarizace). Dřeviny rostoucí mimo
zastavované území zůstanou zachovány.
Celkem je navrženo k odstranění 14 ks listnatých stromů.
Ekologická hodnota dřevin navržených k odstranění

116 645,- Kč

Ochrana zachované zeleně při realizaci výstavby:
Jestliže dojde při stavebních úpravách nebo výkopových pracích k poškození
zachovaných stromu nebo jejich kořenů, je zhotovitel stavebních prací povinen zajistit
okamžité odborné ošetření poškozených stromů nebo kořenů.
Při výkopových pracích a stav. úpravách není dovoleno ukládat zeminu, stavební
odpad nebo stavební materiál na hromady ke stromům, ani kmeny stromů zasypávat.

Pozn.:Ceny jednotlivých dřevin určených k odstranění jsou
inventarizace.

Duben 2007

stanoveny

v protokolu

Vypracovala: Ing.Dagmar Hawerlandová

Protokol inventarizace dřevin
"Areál lihovaru Svatý Urban v Syrovicích"

Poř.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Druh
Malus
Juglans regia
Prunus domestica
Prunus domestica
Pyrus communis
Prunus domestica
Prunus domestica
Armeniaca vulgaris
Prunus domestica
Malus
Armeniaca vulgaris
Juglans regia
Malus

jabloň
ořešák vlašský
švestka domácí
švestka domácí
hrušeň obecná
švestka domácí
švestka domácí
meruňka obecná
švestka domácí
jabloň
meruňka obecná
ořešák vlašský
jabloň

134/43
150/48
37/12
74/24
89/28
80/26
74/24
82/26
95/30
20/6
125/40
160/51
78/25

2
2
1,5
1,8
2,1
2,5
2,8
3
3
1
3,5
4,2
3

Prunus domestica
Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communis

švestka domácí
hrušeň obecná
hrušeň obecná
hrušeň obecná
hrušeň obecná

97/31
91,72/29,23
100/32
109/35
122/39

2,2
2,3
2,8
2,8
3

Obvod/Prům.kmene cm

Polom.koruny m Výška m

5
4
3,8
4,6
4
4,6
4,6
4,3
5,2
1,5
6
13
5

Poznámka
redukční řez koruny,dutiny v kmeni,hniloba po vylomené větvi

redukční řez koruny
poškozený kmen, okus zvěří
proschlá koruna 30%,dutiny v kmeni, redukční .řez

přestárlý strom, dutiny v kmeni-hniloba
poškoz.kmen 1m,hniloba, proschlá koruna 20%,olam větví

poškoz.boční větev 1m,proschlá koruna 20%
proschlá koruna 20%
torzo stromu
výrazně nahnutý kmen,ořez bočních větví

pošk.kmen, zářez od železa
pošk.boční větev,přestárlá,20%proschlá koruna,olam
6,5 větví, dřevokazné houby
5,8 prasklina na kmeni,hniloba, proschlá koruna 20%
6,3 proschlá koruna 20%
6,4 proschlá koruna 20%,ořez suchých větví
7 ořez starých větví, proschlá koruna 20%
Celkem Kč

Legenda:
dřeviny odstraňované
Ostatní dřeviny zůstanou zachovány.

Cena Kč
806
3782
2103
3566
2830
6559
4167
5885
8152
0
13244
58040
1382
6129

116645

PŘÍLOHA 2

(KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY)

PŘÍLOHA 3
(DOKLADY)

