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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
KOMERČNÍ A OBYTNÝ SOUBOR „NOVUS“
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění (dále zákon). Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na
životní prostředí a rizicích vyplývajících z jeho provozu.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona a slouží jako základní podklad pro provedení
zjišťovacího řízení podle § 7 uvedeného zákona.
Záměr lze zařadit dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, následovně:
kategorie II, bod 10.6, sloupec B:
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou
stavbu.
a/nebo
kategorie II, bod 10.13, sloupec B:
Tematické areály na ploše nad 5 000 m2.
Dle §4 zákona patří pod odstavec (1), písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak
stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
1. ČERNOPOLNÍ, s.r.o.

2. IČ
634 81 405

3. Sídlo
Slovinská 29
612 00 Brno

4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. arch. Jozef Kubín
1. ČERNOPOLNÍ, s.r.o.
Slovinská 29
612 00 Brno
tel.: 541 248 370
fax.: 541 248 370
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název a zařazení záměru
Komerční a obytný soubor NOVUS
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,
je následující:
kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové
výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad
100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

a/nebo
kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.13
Tematické areály na ploše nad 5 000 m2.
B

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

2. Kapacita (rozsah) záměru
Základní funkční plocha řešeného území:

cca 22 327 m2

Celková zastavěná plocha všech podlaží (I., II., III. křídlo):

cca 61 558 m2

Celkem plocha komerční:
Celkem plocha bytů:
Celkem plocha balkonů:

cca 24 872 m2
cca 23 747 m2
cca 8 747 m2

Parkovací stání
Podzemní parkoviště:
dvě podzemní úrovně - pod křídlem I. a II.
čtyři podzemní úrovně - pod křídlem III.

cca 414 parkovacích stání
cca 460 parkovacích stání

Venkovní parkoviště:

cca 38 stání

(ul. Štefánikova, Staňkova, "Nová Šumavská")
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3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:
parcely:

Jihomoravský
Brno-město
Brno
Ponava (611379)
458, 456/1, 456/1, 456/5, 456/6, 456/7, 456/8, 456/9, 456/16,
457/1, 457/2, 457/3, 457/4

Záměr předpokládá výstavbu komerčního a obytného souboru "NOVUS" v areálu bývalých Jaselských
kasáren v Brně. Prostor pro realizaci záměru se uvolnil po zbourání kasárenských objektů1. Plocha je na
severozápadní straně ohraničena nově navrhovanou ulicí (pracovní název "Nová Šumavská"), která je
pokračováním ulice Šumavské. Na jihozápadní straně je území vymezené ulicí Štefánkovou, na
jihovýchodě je pak přisazené k ponechaným objektům podél ulice Rybníček. Na severovýchodní straně
staveniště uzavírá ulice Staňkova.
Celé území se nalézá v zastavěné části Statutárního města Brna, městské části Brno - Královo Pole.
Záměr je v souladu s územním plánem města Brna.
Prostor a okolí záměru jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv. dotčeným územím.
Obr. Lokalizace záměru

Areál byl vybudován v roce 1903 jako dragounská kasárna. Do 90. let 20. století byl areál využíván
Ministerstvem obrany jako ubytovací a skladové prostory armády. V objektech bylo ubytováno až 800
vojáků, byly zde umístěny sklady výstroje pro brněnskou posádku. V garážích v areálu bylo dle informací

1

Demolice je v době zpracování tohoto oznámení již provedena a není proto předmětem záměru.
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bývalého správce umístěno spíše příslušenství vozidel (přívěsy, náhradní díly), výjimečně zde parkovala
vojenská technika. Nebyly zde však umístěny sklady pohonných hmot a autopark.
Armáda ČR převedla areál Jaselských kasáren na Magistrát města Brna, který jej pronajal České televizi
Brno. V závěrečné fázi provozu byl využíván zejména jako skladovacích prostor. Nyní jsou objekty
demolovány.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je novostavba komerčních a obytných objektů. Poměr komerčních aktivit a bydlení je
v souladu s platným územním plánem, což je 50% : 50%.
Celý komplex je tvořen třemi křídly:
Křídlo I.

obytný blok podél ulice Staňkova (2. nadzemní podlaží až 8. nadzemní podlaží);
v 1. nadzemním podlaží (parterové podlaží) jsou universální komerční
pronajímatelné prostory

Křídlo II.

obytný blok na rohu prodloužené linie dnešní ulice Šumavské ("Nová Šumavská")
a ulice Staňkova (2. nadzemní podlaží až 8. nadzemní podlaží); v 1. nadzemním
podlaží (parterové podlaží) jsou universální komerční pronajímatelné prostory

Křídlo III.

komerční blok podél ulice Štefánkova, v 1. a 2. nadzemním podlaží jsou universální
obchodní pronajímatelné prostory (prodejny textilu, obuvi, papírnického zboží,
domácích potřeb, drogerií, bytového textilu apod. - neuvažuje se v těchto podlažích
s prodejnami potravin jakéhokoliv typu); ve 3. až 5. nadzemním podlaží jsou
situovány pronajímatelné kancelářské prostory; na střešních prostorách je navrženo
8 nadstandardních střešních bytů (penthousů)

V suterénních podlažích jsou situovány parkovací prostory, které jsou v některých místech doplněny
technickými místnostmi pro celý komplex. Pod křídlem I. a II. jsou dvě podzemní podlaží pro parkování,
která jsou následně vysunutá i mimo obrys křídla I. směrem do vnitrobloku. Tyto prostory jsou propojené
s parkovacími místy ve čtyřech podzemních podlažích, která jsou pod křídlem III. Parkovací stání budou
rovněž realizována ve venkovním prostoru (ul. Štefánikova, Staňkova, "Nová Šumavská").
Kumulativní vliv realizací záměru vyplývá zejména ze zvýšeného dopravního zatížení dotčeného území
(osobní, zásobovací a obslužná doprava). V současnosti není známo, že by v dotčeném území byly
připravovány další záměry, které by svým charakterem a rozsahem mohly vést ke kumulaci vlivů
s předkládaným záměrem.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant
Záměr je lokalizován do městského prostoru. Jeho cílem je efektivní využití prostoru, který vznikl po
demolici bývalých Jaselských kasáren. Výsledná koncepce zastavění řešeného území vznikla na základě
urbanistických požadavků ÚP Statutárního města Brna, které byly v průběhu zpracovávání studie (jež byla
podkladem pro oznámení záměru, DUR) konzultovány a upřesňovány s příslušnými pracovníky na OÚPR
MMB.
Požadavkem OÚPR MMB bylo koncipovat zástavbu objekty po obvodě vytvářeného městského bloku,
který je na severozápadě vymezen prodlouženým pokračováním ulice Šumavská, na severovýchodní
straně je vymezen ulicí Staňkova, na jihovýchodě demarkační linií ponechaných domů podél ulice
Rybníček, kde končila zástavba původní lokality Jaselských kasáren a na jihozápadní straně dokončuje
vymezení řešené lokality ulice Štefánikova.
Záměr není předkládán ve více variantách. Alternativně se uvažuje pouze o navýšení počtu parkovacích
stání pod I. křídlem o plochy v užívání HZS (navýšení o 60 parkovacích stání, z celkového počtu 912 na
972 parkovacích stání pro celý komplex). Zvolené řešení je závislé na dohodě s HZS o postoupení ploch,
které nyní mají ve vnitrobloku v majetku.
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6. Popis technického a technologického řešení záměru
Zastavovací situace, řez objektem a návrh sadových úprav jsou uvedeny v Příloze 1 tohoto oznámení.
Záměrem je novostavba komerčního a obytného komplexu "NOVUS" v prostorách bývalých Jaselských
kasáren. Komplex je rozčleněn na 3 křídla a je vymezen ulicemi Štefánikova, Staňkova, "Nová Šumavská"
a domy podél ulice Rybníček.
Křídlo I.

bytový dům s komercí v 1.NP (8 nadzemních, 2 podzemní podlaží)

Křídlo II.

bytový dům s komercí v 1.NP a s kolejemi pro studenty
(8 nadzemních, 2 podzemní podlaží)

Křídlo III.

jedná se o čtyři objekty, ve kterých budou plochy komerční, administrativa a byty ve
střešní nadstavbě (7 nadzemních, 4 podzemní podlaží)

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení stavby
Princip zástavby lze charakterizovat jako klasický, kdy objekty lemují vytvořený městský blok. Tento
způsob zastavění byl dán požadavkem platného Územního plánu města Brna a rovněž respektuje
požadavky vznesené Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna.
Zástavba křídly po okrajích bloků vytváří vnitřní klidový prostor, kde je záměrem vytvořit parkovou výsadbu
zeleně, aby tak vzniklo příjemné klidové prostředí jak pro obyvatele komplexu, tak i pro případné pasanty.
Projekční příprava nově vzniklé ulice („Nová Šumavská“) je rovněž v souladu s platným územním plánem
a požadavky pracovníků OÚPR. Její parametry jsou navrženy dle požadavků odboru dopravy MMB. Jediný
vjezd vozidel do vnitrobloku a do podzemí k parkovištím bude z ulice Staňkové mezi křídly I. a II. Tento
vjezd umožní i vstup vozidel HZS v případě nutného zásahu ze strany vnitrobloku.
Architektura všech křídel je tvořena jasně definovanými hmotami jednotlivých křídel.
Křídlo III. je podélným objektem orientovaným rovnoběžně s ulicí Štefánikovou, přičemž je ve své dlouhé
bariérové hmotě opticky traktován svislými, transparentně prosklenými, negativními fasádními rizality.
Přízemní dvě obchodní úrovně jsou zcela prosklené, kdy sklohliníkový obvodový plášť zcela otevírá pohled
do obchodních prostor. Obchodní fasády jsou cloněné vodorovnými systémovými předsazenými prvky,
které jsou průběžné vždy v délce sekce. První a druhé podlaží křídla jsou potom v mírném kontrastu
s následujícími třemi niveletami kancelářských pronajímatelných úrovní, jejichž fasády jsou dojmově lehce
robustnější. Plochy obvodových stěn 3. až 5. nadzemního podlaží budou obloženy systémovými
cementotřískovými, probarvenými deskami a budou pravidelně v modulovém kroku prolamovány
vodorovnými pásovými okny. Tyto jsou sestaveny z pruhů tzv. francouzských oken. Před okenní sestavy
budou v úrovni podlahy patra předsazené podélně průběžné stínící pavlače, které ponesou motoricky
posuvné lamelové zastiňovací prvky pro jednotlivá kancelářská podlaží. Pohyblivé barevné stínící prvky
mají jednak pomáhat tepelnému režimu domu během letních měsíců, ale budou i vytvářet dynamicky
proměnlivou předsazenou fasádu.
Na niveletě 6. nadzemního podlaží je umístěno luxusní bydlení ve formě tzv. ateliérových bytů
(penthousy), které jsou koncipovány do 8 dvouúrovňových "rodinných domků" osazených na zelených,
obytných střechách křídla III. Každý penthouse bude obklopen rozsáhlými střešními obytnými terasami.
Domy jsou zasunuty na terase směrem do vnitrobloku, aby se co možná nejvíc eliminoval hluk z denního
provozu na Štefánikově ulici. Svými výrazně prosklenými fasádami jsou orientovány na prosluněné jižní
strany, kam jsou orientovány i všechny obytné prostory penthousů, zatímco jejich severní stěny jsou
prolomeny pouze dvěmi štíhlými otvory vedoucími do schodiště. Zábradlí kolem teras nivelety
6. nadzemního podlaží budou transparentní celoskleněná.
Křídla bytová (I., II.) mají architektonickou koncepci odlišnou od bariérového křída. Skleněný transparentní
parter svých komerčních prostorů "ponese" bytová podlaží, jejichž fasády jsou oproti parteru hmotné.
Plochy barevných omítkových ploch v kombinaci s plochami cihelných obkladových pásků jsou
prolamovány okny do bytů. Každé podlaží obsahuje různé velikostní typy bytů, což se projevuje i na
dynamickém tvarování fasád bytových nivelet. Dynamika fasád v horizontálním i vertikálním směru má
snahu rozčlenit poměrně rozsáhlé hmoty jednotlivých křídel. Zábradlí teras a balkonů budou celoskleněné.
Oba objekty jsou v posledních podlažích ukončeny rozsáhlými střešními terasami, na kterých je nasazena
ustupující hmota horních mezonetových bytů, či hmoty komerčních prostor v případě křídla II.
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Konstrukční řešení stavby
Nosný systém objektu je navržen jako monolitický železobetonový skelet doplněný nosnými ztužujícími
stěnami samostatnými nebo stěnami komunikačních jader. Základní modulový systém sloupů a stěn je
navržen cca 8,1x8,1 m v komerčním křídle a cca 7,75x8,1 m v křídlech bytových, v místech průniků křídel,
doplněných stěn jader, sjíždějících ramp a také u dilatací budou osové vzdálenosti proměnné.
Stropní desky budou provedeny z monolitického železobetonu jako bezhřibové v místě nosných stěn
v obytném křídle, v komerčních prostorách a garážích pak s deskami zesílenými hlavicemi na sloupy
a stěnami. V místech okrajů desek, otvorů, výškových zlomů nebo koncentrovaných zatížení budou stropní
desky doplněny ztužidly, trámy nebo průvlaky. Nosné a ztužující stěny budou v tloušťce 20 cm provedeny
z monolitického železobetonu, v horních podlažích bude možná jejich náhrada zděnými stěnami.
Založení stavby se předpokládá na vrtaných železobetonových pilotách. Piloty budou vrtány z vykopaných
stavebních jam. Vrty pro piloty budou pažené ocelovými pažnicemi. Pod každým sloupem se předpokládá
jedna pilota, v případě extrémních zatížení u objektů podél ulice Štefánikovy budou pod sloupy dvojice
pilot s převázkou.
Výkopy pro stavební jámy (Štefánikova ulice - 4 suterény, Staňkova ulice - 2 suterény) budou upraveny
následujícím způsobem.
Podél ulice Štefánikovy bude zabezpečena stávající opěrná zeď pomocí záporového pažení (ocelové
nosníky osazené do vrtů + dřevěné pažiny), s kotvením pod ulici Štefánikovu. Kotvení bude dočasné kotvy budou ponechány v zemi. V místě anglických dvorků bude pažení mikrozáporové s přikotvení části
stávající zdi. Pro další projekční stupeň je vhodné upřesnit výškovou úroveň základové spáry stávající zdi
a její tloušťku. Pažení podél ulice Staňkovy bude navrženo jako záporové (ocelové nosníky osazené do
vrtů + dřevěné pažiny), s kotvením pod ulici Staňkovu. Pažení ve dvorním traktu bude taktéž záporové.
Záporové pažení bude navrženo jako ztracené bednění pro betonáž suterénních monolitických konstrukcí.
Líc pažení bude upraven do roviny izolačně - separačním materiálem.
Na základě provedeného průzkumu je reálný předpoklad přítoku podzemní vody z pažených stěn do
stavební jámy. Tyto přítoky nebudou velké, bude je však nutné řešit pomocí obvodové drenáže a studní.
Přes piloty bude provedena ztužující monolitická železobetonová deska tvořící společně s obvodovými
stěnami základovou vanu suterénu objektu. Základová deska a obvodové stěny budou včetně styků
provedeny v technologii tzv.“bílé vany“, tedy jako vodotěsná konstrukce bez další hydroizolace na vnějším
povrchu.
Prostorová tuhost budovy bude zajištěna jednak svislými stěnami ztužujících komunikačních jader a
stěnami obvodovými a případně také rámovým účinkem spojení svislých nosných konstrukcí a stropů,
ztužidel a průvlaků.
Celý objekt bude z důvodu půdorysného rozsahu rozdělen dilatačními spárami na menší dilatační části pro
eliminaci teplotních přetvoření a také deformací od reologických účinků železobetonových konstrukcí.
Údaje o kapacitě stavby
Základní údaje o kapacitě záměru jsou zřejmé z níže uvedených tabulek.
Tab.: Projektované typy bytů - Křídlo I.
Křídlo
Křídlo I.
Staňkova

Typ bytu
A
B
C
D
E
F
G
H

Součet - Křídlo I.
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3+kk
2+kk
4+1
3+kk
3+kk
3+1
6+1
5+1

užitková plocha
balkon
terasa
podlaží
počet v bytů křídle
98,5 m2
26,9 m2
0
2.,4.
2
2
61,2 m
6,6 m
0
2.,4.
97,4 m2
32,8 m2
0
2.,4.
12
105,2 m2
20,5 m2
0
3.,5.,6.
18
81m2
14,4 m2
0
3.,5.,6.
18
105,2 m2
21,6 m2
0
3.,5.,6.
18
188,4 m2
39,4 m2
94,4 m2
7.,8.
6
155,8 m2
27,2 m2
55 m2
7.,8.
6
102
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Tab.: Projektované typy bytů - Křídlo II.
Křídlo
Křídlo II.
Staňkova,
Šumavská

Typ bytu
A
B
C
K
L
M
J
student
D
E
F
L
M
N
student
D
P
L
M
student

3+kk
2+kk
4+1
4+kk
4+1
4+kk
4+1
9 lůžek
3+kk
3+kk
3+1
4+1
4+kk
3+kk
9 lůžek
3+kk
4+1
4+1
4+kk
9 lůžek

užitková plocha
balkon
terasa
98,5 m2
26,9 m2
61,2 m2
6,6 m2
97,4 m2
32,8 m2
121,2 m2
12,8 m2
117 m2
26,3 m2
2
99 m
19,2 m2
117,5 m2
20,2 m2
2
117,5 m
0
105,2 m2
20,5 m2
2
81 m
14,4 m2
2
105,2 m
21,6 m2
117 m2
26,3 m2
2
99 m
19,2 m2
73,9 m2
21,9 m2
2
117,5 m
0
105,2 m2
20,5 m2
2
128,7 m
56,4 m2
2
117 m
26,3 m2
99 m2
19,2 m2
2
117,5 m
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Součet - Křídlo III.

podlaží
počet v bytů křídle
2.,4.,6.
6
2.,4.,6.
6
2.,4.,6.
6
2.,4.,6.
3
2.,4.,6.
3
2.,4.,6.
12
2.,4.,6.
12
2.,4.,6.
--3.,5.,7.
9
3.,5.,6.
6
3.,5.,7.
9
3.,5.,7.
3
3.,5.,7.
3
3.,5.,7.
3
3.,5.,7.
--8.
3
8.
3
8.
1
8.
1
3.,5.,7.
--71

Tab.: Projektované typy bytů - Křídlo III.
Křídlo
Křídlo III.
Štefánikova
Celkem

Typ bytu

užitková plocha

Atelierové byty

balkon

terasa

240 m2

podlaží

počet v bytů křídle

6.,7.

8
181

Tab.: Funkční plochy - Křídlo I.
Křídlo I.
1.NP

celková zastavěnost, z toho

2.NP

celková zastavěnost, z toho

OBCHODNÍ
BYTY
balkony

3.NP

celková zastavěnost, z toho
BYTY
balkony

4.NP

celková zastavěnost, z toho
BYTY
balkony

5.NP

celková zastavěnost, z toho
BYTY
balkony

6.NP

celková zastavěnost, z toho
BYTY
balkony

7.NP

celková zastavěnost, z toho
BYTY
balkony

8.NP

celková zastavěnost, z toho
BYTY
balkony

Celkem

zastavěná plocha všech podlaží
komerční plocha
plocha bytů
plocha balkonů

m2
2 246 m2

výška podlaží
4,5 m

1 715 m 2

2 570 m2

3m

1 940 m 2
453 m 2

2 595 m2

3m

2 054 m 2
387 m 2

2 570 m2

3m

1 940 m 2
453 m 2

2 595 m2

3m

2 054 m 2
387 m 2

2 595 m2

3m

2 054 m 2
387 m 2

2 257 m2

3m

1 672 m 2
441 m 2

1 925 m2

3m

834 m 2
947 m 2

19 353 m2
1 715 m 2
12 548 m 2
3 455 m 2

Tab.: Funkční plochy - Křídlo II.
Křídlo II.
1.NP

celková zastavěnost, z toho

2.NP

celková zastavěnost, z toho

OBCHODNÍ
BYTY a ubyt.
balkony

3.NP

celková zastavěnost, z toho
BYTY a ubyt.
balkony
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m2
1 612 m2

výška podlaží
4,5 m

1 170 m 2

1 814 m2

3m

1 364 m 2
285 m 2

1 846 m2

3m

1 428 m 2
264 m 2

Zakázka/Dokument: C589-07/Z01
Vydání: 01
Strana: 12 z 46

KOMERČNÍ A OBYTNÝ SOUBOR „NOVUS“
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
4.NP

celková zastavěnost, z toho
BYTY a ubyt.
balkony

5.NP

celková zastavěnost, z toho
BYTY a ubyt.
balkony

6.NP

celková zastavěnost, z toho
BYTY a ubyt.
balkony

7.NP

celková zastavěnost, z toho
BYTY a ubyt.
balkony

8.NP

celková zastavěnost, z toho
BYTY a ubyt.
balkony

Celkem

zastavěná plocha všech podlaží, z toho
komerční plocha vč.stud.ubyt.
plocha bytů
plocha balkonů

1 814 m2

3m

1 364 m 2
285 m 2

1 846 m2

3m

1 428 m 2
264 m 2

1 814 m2

3m

1 364 m 2
285 m 2

1 846 m2

3m

1 428 m 2
264 m 2

1 581 m2

3m

723 m 2
710 m 2

14 173 m2
1 170 m 2
9 099 m 2
2 357 m 2

Tab.: Funkční plochy - Křídlo III.
Křídlo III.
1.NP

celková zastavěnost, z toho
OBCHODNÍ

2.NP

celková zastavěnost, z toho
OBCHODNÍ

3.NP

celková zastavěnost, z toho
KANCELÁŘE
balkony

4.NP

celková zastavěnost, z toho
KANCELÁŘE
balkony

5.NP

celková zastavěnost, z toho
KANCELÁŘE
balkony

6.+7.NP

celková zastavěnost, z toho
BYTY

Celkem

zastavěná plocha všech podlaží, z toho
komerční plochy
plocha bytů
plocha balkonů

m2
5 346 m2
3 527 m

výška podlaží (m)
4,5 m

2

5 346 m2

4,5 m

3 670 m 2
2

4m

5 080 m2

4m

5 080 m
4 230 m 2
645 m 2
4 230 m 2
645 m 2

5 080 m2

4m

4 230 m 2
645 m 2

2 100 m2

3m

2 100 m 2
1 000 m 2

28 032 m2
21 987 m2
2 100 m2
2 935 m2

Tab. Funkční plochy celkem
Komplex "NOVUS" (křídla I.+II.+III.)
Zastavěná plocha všech podlaží
plocha komerční
plocha bytů
plocha balkonů

61 558 m2
24 872 m2
23 747 m2
8 747 m2

Dopravní řešení a parkovací stání
Pro napojení komplexu na dopravní infrastrukturu jsou v daném území dobré podmínky. Z dopravního
hlediska bude areál přímo napojen vjezdem z ulice Staňkova. Tímto přístupem bude umožněno vjíždění
a vyjíždění vozidel do komplexu podzemních parkovacích stání. Rovněž bude toto vjezdové místo sloužit
i jako vstup do vnitrobloku - místo vjezdu vozidel HZS v případě zásahu.
Potřebný minimální počet parkovacích stání je dán výpočtem dle ČSN 73 6110 (=756 stání). Cílem řešení
klidové dopravy je vytvořit maximální počet parkovacích míst s ohledem na potřeby uživatelů objektu
i okolních komunikací. Doprava v klidu je řešena pomocí dvou oblastí s různými typy parkovacích stání.
Stěžejní parkovací kapacitu a první oblast tvoří podzemní garáže s kolmým stáním, které jsou součástí
vlastních stavebních objektů - křídel komplexu. Obousměrný vjezd a výjezd do podzemních garáží je
situován z ulice Staňkovy. Pod křídly I.+ II. je ve dvou podzemních úrovních umístěno 414 parkovacích
stání. Uvažuje se o rozšíření dvorní části parkovišť pod křídlem I. do ploch v užívání HZS a to o 60
parkovacích stání. Tuto možnost bude možné realizovat pouze v případě dohody s HZS o postoupení
dotyčných ploch, které mají v majetku. Pod křídlem III. je ve čtyřech podzemních úrovních umístěno 460
parkovacích stání.
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Druhou oblastí je venkovní prostor okolo objektu, tvořený ulicemi Štefánikova, Staňkova a nově vytvořenou
ulicí "Nová Šumavská". Na ulici Štefánikově a Staňkově jsou vytvořena podélná parkovací stání rozměrů
2,50 x 6,50 m, která jsou navržena jako samostatné zálivy mezi stávajícími stromy a sloupy. Pokud to
dovolují prostorové poměry, je záliv rozšířen na délku max. 3 stání. Podél spojovací ulice jsou navrženy
dva parkovací pruhy šířky 2,5 m a délky 71,5 m. Ve venkovním prostoru je navrženo celkem 38 podélných
stání.
Celkový počet parkovacích stání v maximální (cílové) variantě je tedy 972 stání, zahrnující podzemní
garáže i venkovní prostor. V redukované variantě, tzn. v případě, že nedojde k dohodě s HZS, je celkový
počet parkovacích stání 912. Navržený počet parkovacích stání s rezervou postačuje v obou možných
variantách.
Technická infrastruktura
Přípojky vodovodu
Křídlo I.

Je navržena přípojka DN 80, napojena na vodovodní řad DN 200 v ulici Staňkové.
Délka přípojky je 15,0 m. Vodoměrová řada bude umístěna v technické místnosti
v 1.PP, přilehlé k obvodové stěně objektu.

Křídlo II.

Je navržena přípojka DN 80, napojena na nový vodovodní řad DN 100 v ulici "Nová
Šumavská". Délka přípojky je 10,0 m. Vodoměrová řada bude umístěna v technické
místnosti v 1. PP, přilehlé k obvodové stěně objektu.

Křídlo III.

Jsou navrženy čtyři přípojky DN 50, napojeny na vodovod DN 100 ve Štefánikově
ulici. Délka přípojek je 9,5 m. Vodoměrové řady budou umístěny v technických
místnostech v 1.PP, přilehlých k obvodové stěně objektu.

Přípojky kanalizace
Pro odvedení splaškových vod jsou navrženy čtyři přípojky, pro odvedení dešťových vod dvě přípojky.
Splaškové vody
Křídlo I.

V suterénu podél obvodové zdi, případně pod podlahou 1.PP, bude vedena sběrná
stoka, do které se zaústí stoupačky z jednotlivých jader umístěných v objektech.
Stoka bude zaústěna do přípojkové revizní šachty umístěné před objektem. Před
zaústěním do přípojkové šachty bude na splaškové stoce osazena zpětná klapka.
Přípojka DN 200 z obetonované kameniny se napojí do horní třetiny stoky 700/1050
vedené ve vozovce ulice Staňkové. Délka přípojky je 8 m a bude položena v
minimálním spádu 2%.

Křídlo II.

V suterénu podél obvodové zdi, případně pod podlahou 1.PP, bude vedena sběrná
stoka, do které se zaústí stoupačky z jednotlivých jader umístěných v objektech.
Stoka bude zaústěna do přípojkové revizní šachty umístěné před objektem. Před
zaústěním do přípojkové šachty bude na splaškové stoce osazena zpětná klapka.
Přípojka DN 200 z obetonované kameniny se napojí do horní třetiny navržené stoky
700/1050 vedené ve vozovce nové ulice Šumavské. Délka přípojky je 12 m a bude
položena v minimálním spádu 2%.

Křídlo III.

Pro odvedení splaškových vod ze čtyř traktů tohoto křídla je navrženo položit podél
chodníku v ulici Štefánikově pomocnou areálovou kanalizaci, do které by se napojily
jednotlivé svody z přilehlých objektů a jednou přípojkou se napojily do horní třetiny
přeložky
kanalizace
700/1050,
vedené
v
ulici
"Nová
Šumavská".
Přípojka je navržena z obetonované kameniny DN 200 v délce 9 m. Minimální spád
přípojky bude 2%.

Dešťové vody
Křídlo I.+II.

V proluce mezi objekty křídla I. a II. je umístěna retenční nádrž, do které budou
odvedeny dešťové vody ze střech objektů I. a II. křídla a z části střechy garáží.
Odtok z retenční nádrže bude řízený vírovým regulátorem. Z retenční nádrže je
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navrženo provést přípojku dešťové vody napojenou do horní třetiny stoky 700/1050
v ulici Staňkové.
Křídlo III.

Dešťové vody z křídla III. a přilehlých ploch ve vnitrobloku, včetně větší části střechy
garáží, budou svedeny areálovou dešťovou kanalizací do retenční nádrže umístěné
v prostoru vnitrobloku. Odpad z retence na hranici soukromého a veřejného prostoru
bude proveden areálovou kanalizací ukončenou v koncové revizní šachtě dešťové
přípojky, zaústěné do horní třetiny přeložky stoky 700/1050 v ulici "Nová
Šumavská".

Přípojky horkovodu
Dodávky tepla do objektů v komplexu "NOVUS" budou zajištěny prodloužením stávajícího horkovodu.
Stávající horkovodní řad patří Teplárně Brno, a.s., a je zásobován z výtopny Červený Mlýn.
Nejbližší horkovod o odpovídající výkonové rezervě nutné pro krytí potřeb tepla areálu je veden podél ulice
Střední z výtopny Červený Mlýn. Z tohoto horkovodu (předizolované potrubí 2 × DN 150) bude vysazena
odbočka pro areál "NOVUS" a to 2 × DN 125 v místě p.č. 591. Nově budovaný horkovod bude veden po
obslužné komunikaci ke sportovní hale a k ulici Staňkova, protlakem pod ulicí Staňkova na druhou stranu
ulice a rovnoběžně podél ulice Staňkova pod chodníkem k objektům křídla I. a II.
Přípojky (odbočky) pro řešené objekty budou v dimenzích 2 x DN 65 pro objekty křídla I. a II. Společná
přípojka pro obě předávací stanice v křídle III. bude v dimenzi 2 × DN100.
Prodloužení horkovodu je dlouhé 240 m k předávací stanici křídla I. Objektové přípojky do domů křídla I. a
II. jsou dlouhé 15 m. Společná přípojka pro dvě předávací stanice v křídle III. je dlouhá 95 m.
Přípojky budou zakončeny měřící tratí v objektových předávacích stanicích "horká voda/teplá voda". Každý
objekt bude mít vlastní předávací stanici tepla umístěnou v prostorách 1.PP a dále bude mít vlastní
fakturační měření.
Kabelové přípojky VN, NN
Přívody VN
Rozvodná soustava:

3AC 22kV 50Hz, IT( r )

Ochrana před úrazem el. proudem:

samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41

Zvýšená ochrana:

pospojováním (uvedení na stejný potenciál)

V tomto případě budou dva přívody VN, pro každou trafostanici samostatný.
Přívod VN pro distribuční trafostanici (zásobování el. energií křídla I. a II.) bude překopem
přes ulici Staňkova a naspojkováním na stávající kabel VN. Kabel bude zatažen do
prostoru rozvodny VN v 1.PP.
Přívod VN pro odběratelskou trafostanici (zásobování el. energií křídla III.) bude z prostoru
chodníku ul. Štefánikova přímo před budoucím objektem naspojkováním na stávající kabel
VN. Kabel bude zatažen do prostoru rozvodny VN v 1.PP.
Kabel bude v celé trase uložen ve výkopu na pískové lože s krytím 1 m, pod vozovkou a vjezdy v
plastových chráničkách AROT Ø160.
Distribuční kabely NN
Rozvodná soustava NN:

3PEN 400V 50Hz, TN-C

Ochrana před úrazem el. proudem:

samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41

Zvýšená ochrana:

pospojováním (uvedení na stejný potenciál)

Z distribuční trafostanice budou provedeny rozvody v chodníku k jednotlivým vstupům do domů. Systém
kabelových rozvodů bude určen distributorem elektrické energie, bude se jednat o kabely NN, které budou
zasmyčkovány v přípojkových skříních u vstupů do jednotlivých objektů. U hlavního vchodu každé části
domu bude umístěna smyčkovací přípojková skříň s pojistkovými vývody do elektroměrových rozváděčů
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v objektu. Přípojkové skříně budou umístěny ve fasádě, tak aby bylo umožněno obsluze manipulovat
z veřejného prostranství.
Veškeré kabelové rozvody NN budou provedeny celoplastovými kabely ve výkopech s krytím 0,5 m, pod
komunikacemi v plastových chráničkách nebo kabelových žlabech s krytím 1 m.
Telefonní a datové napojení
Hlavní rozvodný uzel areálu bude umístěný v suterénu křídla I.
Datové optické napojení na síť VIVO Connection, s.r.o.
Začátek trasy je u spojek optické trasy poskytovatele na ulici Štefánikova. Odtud trasa půjde severním
směrem po ulici Rybníček, kde po přibližně 100m se trasa stáčí vlevo, ulicí Staňkovou. Po dalších cca 90m
překonává trasa komunikaci a ústí do areálu (křídlo I.).
Metalické napojení a příprava pro optické napojení na páteřní trasy Telefónica O2, a.s.
Nová přípojka bude provedena v trase po straně lichých čísel ul. Staňkova z kabelové komory č.82 na ul.
Rybníček, do nového přípojného místa (soustřeďovacího bodu) celého komplexu.
V navržené trase bude uložen kabel TCEPKPFLE 200x4x0,6 + 2x trubka HDPE 40mm pro výhledové
zatažení optické kabeláže. Metalický kabel bude ukončen v kabelové skříni InCa 7/8 (Quante), nebo KVz
59 m (Krone).

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

01/2008

Předpokládaný termín ukončení výstavby:

05/2010

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
Kraj:

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5
601 94 Brno
tel: 541 651 111

Obec:

Statutární město Brno

Magistrát města Brna
Malinovského náměstí 2
601 67 Brno
tel.: 542 171 111

Městská část Brno-Královo Pole

Statutární město Brno,
Městská část Brno-Královo Pole
Palackého tř. 59
612 93 Brno
tel.: 541 588 111

9. Výčet navazujících rozhodnutí
územní rozhodnutí
stavební povolení
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II. ÚDAJE O VSTUPECH

1. Půda
Základní funkční plocha řešeného území

cca 22 327 m2

Trvalý zábor půdy

cca 2 033 m2
0 m2

ZPF (orná půda):
PUPFL (lesní půda):

Dle informací investora byly na pozemku ZPF dříve postaveny přístřešky pro auta se zpevněnou
(betonovou) plochou. I na této parcele byly provedeny demoliční práce.
Tab.: Parcely dotčené realizací záměru
druh pozemku

ochrana

BPEJ

zahrada
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří

ZPF

20100

vlastník

katastrální
území

Ponava 6113 79

458
456/1
456/1
456/5
456/6
456/7
456/8
456/9
456/16
457/1
457/2
457/3
457/4

výměra dle KN
(m2)
2 033
3 409
1 015
1 161
96
665
2 224
8 838
1 114
3 575
1 542
967
22

Statutární město Brno

parcela

2. Voda
Pitná voda:

cca 260 m3/den
cca 95 400 m3/rok

celková denní potřeba vody
roční celková potřeba vody

Tab. Spotřeba pitné vody - křídlo I.
Křídlo I.

Průměrná denní potřeba vody Qd
počet osob

Obyvatelé
Komerce
Celkem Qd

444
60

potřeba vody
(l/os)
160
60

Průměrná denní potřeba vody
Maximální denní potřeba vody (koef.d = 1,2)
Maximální hodinová potřeba vody (koef.h = 2,1)
Maximální potřeba vody podle ČSN
Roční potřeba vody

celková potřeba vody
(l/den)
71 040,00
3 600,00
74 640,00
74 640,00 l/den
89 568,00 l/den
2,18 l/s
6,02 l/s
27 243,6 m3/rok

Tab. Spotřeba pitné vody - křídlo II.
Křídlo II.

Průměrná denní potřeba vody Qd
počet osob

Obyvatelé
Komerce
Studenti
Celkem Qd
Průměrná denní potřeba vody
Maximální denní potřeba vody (koef.d = 1,2)
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329
45
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78 504,00 l/den
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Maximální hodinová potřeba vody (koef.h = 2,1)
Maximální potřeba vody podle ČSN
Roční potřeba vody

1,91 l/s
5,89 l/s
23 878,30 m3/rok

Tab. Spotřeba pitné vody - křídlo III. - průměrná denní spotřeba pro jeden objekt
Křídlo III.

Průměrná denní potřeba vody Qd pro jeden objekt
počet osob

Obyvatelé
Komerce
Kanceláře
Celkem Qd

16
185
278

potřeba vody
(l/os)
160
60
60

celková potřeba vody
(l/den)
2 560,00
11 100,00
16 680,00
30 340,00

Průměrná denní potřeba vody
Maximální denní potřeba vody (koef.d = 1,2)
Maximální hodinová potřeba vody (koef.h = 2,1)
Maximální potřeba vody podle ČSN
Roční potřeba vody

30 340,00 l/den
36 408,00 l/den
0,88 l/s
3,30 l/s
11 074,10 m3/rok

Tab. Spotřeba pitné vody - křídlo III.
Křídlo III. 4. objekty
Průměrná denní potřeba vody
Roční potřeba vody

Ostatní voda:
Požární voda:

121 360,00 l/den
44 296,40 m3/rok

vnitřní hydranty (2 ks)

bez nároků
Q = 0,3 l/s
(současnost dvou hydrantů Q = 0,6 l/s)

vnější hydranty (2 ks)

Q = 6 l/s
(uliceRybníček,
nároží ulice Staňkovy a "Nové Šumavské")

Výstavba:

spotřeba vody nespecifikována (běžná)
Pro potřebu výstavby bude použita stávající přípojka z ulice Štefánikovy,
případně lze pro zásobování stavby použít zemní hydrant v chodníku na
ulici Štefánikově, který je pozičně přibližně v polovině délky plánovaného
křídla III.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie:

soudobý příkon:

Zemní plyn:

Křídlo I.+II.:
Křídlo III.:

634 kW
3 688 kW

bez nároků

Teplo (horká voda):

roční spotřeba

cca 4 085 250 MWh (cca 14 706 850 GJ)
(vytápění, ohřev TV, VZT)

Výstavba

pohonné hmoty
elektrická energie

spotřeba nespecifikována (běžná)
spotřeba nespecifikována (běžná)

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Provoz:

počet parkovacích stání:

obrat (průměrně):
intenzita osobní dopravy:
intenzita obslužné dopravy:
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podzemní:
934
na povrchu:
38
celkem:
972
1 vozidlo/parkovací místo.den
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do 20 vozidel/den (příjezd)
do 20 vozidel/den (odjezd)
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druh vozidel:
dopravní trasy:

dodávková, lehká nákladní
rozdělení intenzit zdrojové a cílové
dopravy záměru viz obrázek:

Legenda k obrázku: OS ... osobní vozidla, LN ... dodávková a lehká nákladní vozidla,
údaje jsou uvedeny v počtu vozidel za den (24 hodin)

čas dopravy:

osobní:
nákladní:

Výstavba:

intenzita dopravy:
druh vozidel:
dopravní trasy:
čas dopravy:
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93% den (6:00 až 22:00)
7% noc (22:00 až 6:00)
100% den (6:00 až 22:00)

variabilní (jednotky, špičkově desítky
(do max. cca 30 vozidel za den)
lehká a těžká nákladní
přilehlé komunikace
100% den (7:00 až 21:00)
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

1. Ovzduší
Provoz:

bodové zdroje:

bez výstupů - nebudou provozovány
(objekt bude využívat tepla z rozvodu CZT)

liniové zdroje:

provoz osobní a nákladní dopravy
denní emise škodlivin1:
tuhé látky:
0,006 kg/km.den
SO2:
0,010 kg/km.den
NO x:
0,728 kg/km.den
CO:
1,220 kg/km.den
organické látky:
0,222 kg/km.den
plošné zdroje:
provoz osobní dopravy
denní emise škodlivin2:
tuhé látky:
0,6 g/den
SO2:
6,0 g/den
NO x:
400,8 g/den
CO:
756,9 g/den
organické látky:
134,9 g/den
Výstavba:

nespecifikováno (provoz běžné techniky)
nebudou provozovány
doprava stavebního materiálu
max. 30 vozidel za den
pojezdy mechanismů na staveništi
max. 3 mechanismy pracující současně
hodinová emise škodlivin:
tuhé látky:
0,0063 kg/hod
SO2:
0,0007 kg/hod
NO x:
0,1785 kg/hod
CO:
0,0539 kg/hod
organické látky:
0,0217 kg/hod
plošné zdroje:
plocha staveniště
(terénní a stavební práce)
bodové zdroje:
liniové zdroje:

2. Odpadní voda
Splaškové vody:

křídlo I., II., III.

Qd
Qmax
Qr

cca 261 m3/den
cca 7,96 l/s
cca 95 420 m3/rok

Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat množství
spotřebované pitné vody. Hodnoty znečištění u vypouštěných odpadních vod budou
odpovídat povoleným limitům kanalizačního řádu.
Pozn.: původní odtok z prostoru kasáren

1
2

Qd

cca 22 m3/den

Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.
Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.
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Dešťové vody:

(před demolicemi)

Qmax
Qr

cca 1,35 l/s
cca 8 103 m3/rok

celkový odtok

Qcelk. cca 170 l/s
regulovaný cca 98 l/s
15-ti min déšť 161 l/s/ha

Qr
Pozn.: původní odtok z prostoru kasáren
(před demolicemi)

Qmax
cca 210 l/s
15-ti min déšť 161 l/s/ha

Qr
Výstavba:

cca 5 170 m3/rok

cca 5 950 m3/rok

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

3. Odpady
Výstavba
Budou vznikat převážně běžné odpady z výstavby - skupina 17 Stavební a demoliční odpady a dále
skupina 20 Odpady komunální. Část odpadů (výkopky) bude možno zpětně využít při stavebních pracích,
ostatní budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto
odpadem dle platných předpisů.
Předpokládané typy a množství odpadů vznikajících při výstavbě uvádí následující tabulka.
Tab: Přehled odpadů vznikajících při výstavbě
kód
odpadu*

název odpadu*

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

beton
cihly
tašky a keramické výrobky
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01 dřevo
17 02 02 sklo
17 02 03 plasty
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 04 05 železo a ocel
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 09 04 směsný stavební odpad neuvedený pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20 01 01 papír a lepenka
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 28 barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
20 03 01 směsný komunální odpad
20 03 07 objemný odpad
* dle Katalogu odpadů (příloha č.1 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.)

kategorie
odpadu*

očekávané
množství
(t/období výstavby)

O
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O

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

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.
Provoz
Předpokládá se především vznik odpadů ze skupiny 15 Odpadní obaly, čisticí tkaniny aj. a dále odpady
skupiny 20 - odpady komunální, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů.
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následující tabulce.
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Tab: Přehled odpadů vznikajících při provozu záměru
kód
název odpadu*
odpadu*
15 01 01 papírové a lepenkové obaly
15 01 02 plastové obaly
15 01 03 dřevěné obaly
15 01 04 kovové obaly
15 01 06 směsné obaly
17 02 03 plasty
20 01 01 papír a lepenka
20 01 11 textilní materiály
20 01 21 zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
20 01 25 jedlý olej a tuk
20 01 99 odpad druhově blíže neurčený
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad
20 03 01 směsný komunální odpad
20 03 03 uliční smetky
20 03 07 objemný odpad
20 03 99 komunální odpady jinak blíže neurčené
* dle Katalogu odpadů (příloha č.1 Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.)

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

očekávané
množství (t/rok)
Úroveň stupně
třídění komunálních
odpadů bude mít
vliv na množství
jednotlivých druhů
odpadů
produkovaných v
areálu. Celkové
množství
vyprodukovaného
odpadu nelze
předem určit.
Objemem
podstatné budou
komunální odpady.

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.

4. Ostatní
Hluk:

provoz:

do LA,1m = 55 dB (TZB)
Technická zařízení budov (TZB) zahrnují zejména
vzduchotechnické, klimatizační a chladicí jednotky.
Zařízení budou navržena s ohledem na dodržení
limitních hladin hluku.
Hluk dopravních zdrojů není specifikován, vstupním
parametrem není jejich akustická emise, ale
intenzita, skladba a rychlost dopravního proudu a
dále parametry dopravní cesty.

výstavba:

do LA,5m = 80 dB (špičkově)
do LA,5m = 70 dB (průměrně)
Výstavba bude prováděna pouze v denním období.

Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány
ionizující záření:
neionizující záření:

není produkováno
bez významné produkce
Možné použití radioelektronických pojítek (mobilní
sítě, vysílačky, bezdrátové sítě), v souladu s jejich
technickými podmínkami. Dále běžná
elektrorozvodná síť.

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými enviromentálními důsledky. Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti
požární ochrany. Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Riziko
dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území se nachází v Jihomoravském kraji. Dotčené území je součástí městského prostoru, je
lokalizováno ve statutárním městě Brno, městské části Brno-Královo pole, k.ú. Ponava.
Nejvýznačnější environmentální charakteristiky lze shrnout následovně.
• Dotčené území nezasahuje do žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území.
•

Dotčené území nezasahuje do žádné lokality soustavy Natura 2000 a realizací záměru nedojde k
ovlivnění těchto lokalit.

•

V dotčeném území (na ploše zamýšlené výstavby a jejím bezprostředním okolí) se nenacházejí prvky
územního systému ekologické stability a to na lokální, regionální i nadregionální úrovni.

•

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného či neregistrovaného významného
krajinného prvku.

Území městské části Brno - Královo Pole patří dle sdělení MŽP č. 4, uveřejněném ve věstníku MŽP částka
3 z března 2007, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Na území posuzovaného záměru se nevyskytují povrchové vody, dotčené území neleží v záplavovém
území a neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje a rovněž není součástí chráněné oblasti
přirozené akumulace vod (CHOPAV). Dotčené území neleží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb.1
Na území posuzovaného záměru byla prováděna sanace staré ekologické zátěže.
V dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek
České republiky. Celý posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace
(OP MPR) Brno.

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.

1

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

1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr se nachází v městě Brně, městské části Královo Pole. Celkový počet obyvatel městské části je
27 661 (k 1. 1. 2008, dle ČSÚ).
Počet obyvatel bydlících v bezprostředním kontaktu se záměrem představuje cca několik stovek osob,
bydlících v okolních ulicích (Štefánikova, Staňkova, Rybníček).
Zdravotní stav obyvatel v dotčeném území nebyl pro účely zpracování oznámení zjišťován.

2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území městské části Brno - Královo Pole patří dle sdělení MŽP č. 4, uveřejněném ve věstníku MŽP částka
3 z března 2007, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Důvodem zařazení je skutečnost, že na 9 %
území dochází k překročení imisního limitu pro maximální denní (24 hodinovou) zátěž prachem (PM10).
V hodnoceném území ani v jeho okolí se neprovádí soustavné sledování kvality ovzduší, proto pro
vyhodnocení stávající imisní zátěže využíváme údaje z nejbližší stanice imisního monitoringu ZÚ č. 533
Brno-Dobrovského (BBODK), vzdálené od hodnocené lokality cca 0,5 km.
Tab.: Stanice imisního monitoringu ZÚ č. 533 Brno-Dobrovského
průměrná roční koncentrace (µg.m-3)
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)
maximální naměřená denní koncentrace (µg.m-3)
datum naměření maxima v daném roce
hodnota denního imisního limity IHd (µg.m-3)
maximální naměřená denní koncentrace (µg.m-3)
datum naměření maxima v daném roce
hodnota hodinového imisního limity IHh (µg.m-3)

NO2
17,6
40
46,0
6.2.
200

PM10
26,5
40
130,0
24.1.
50
-

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v okolí citované
stanice dosahuje úrovně do cca 44% imisního limitu (LVr=40µg.m-3), maximální denní koncentrace
dosahuje 23% limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200µg.m-3).
Průměrné roční koncentrace PM10 v okolí citovaných stanic dosahuje nadlimitní úrovně - cca 66% imisního
limitu (LVr=40µg.m-3), maximální 24hodinová koncentrace hodnotu limitu (LV24h=50µg.m-3) překračuje
s podlimitní četností (23x).
Dle Rozptylové studie města Brna (Bucek 2004) je stávající úroveň imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2)
a tuhými znečišťujícími látkami frakce PM10 následující.
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Obr.: Průměrná roční koncentrace NO2

Z výše uvedeného je zřejmé, že v době zpracování studie dosahovala u NO2 průměrná roční imisní zátěž
okolí hodnoceného záměru od 26 do 30 µg.m-3 (LVr=40µg.m-3). Maxima hodinových koncentrací se
v prostoru navrhovaného záměru dosahovaly rozmezí 140 až 160 µg.m-3 (LV1h=200µg.m-3, nad 18 případů
za rok), v těsné blízkosti ulice Lidické jsou dosahovány i hodnoty vyšší.
Obr.: Průměrná roční koncentrace PM10
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Obr.: Průměrná denní koncentrace PM10

Obr.: 24-hodinové koncentrace - PM10

Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že v době zpracování studie dosahovala u PM10 průměrná roční
imisní zátěž hodnoceného území od 26 do 35 µg.m-3. Maxima 24hodinových koncentrací v tomto území
dosahují více než 50 µg.m-3, s podlimitní četností.
Klima
Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do mírně teplé klimatické oblasti - MT 10, kterou je
možno stručně charakterizovat následně:
Vymezené území přísluší dle E. Quitta celé do mírně teplé klimatické oblasti T 2 - teplé oblasti
s následující charakteristikou:
T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky. Další údaje jsou shrnuty v následující tabulce.

FileName: Novus Brno_ozn(1).doc
SaveDate: 12. 2. 2008 16:50:00

Zakázka/Dokument: C589-07/Z01
Vydání: 01
Strana: 26 z 46

KOMERČNÍ A OBYTNÝ SOUBOR „NOVUS“
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Tab.: Ostatní klimatické charakteristiky
Číslo oblasti
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

T2
50 až 60
160 až 170
100 až 110
30 až 40
-2 až -3
18 až 19
8 až 9
7 až 9
90 až 100
350 až 400
200 až 300
40 až 50
120 až 140
40 až 50

3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Záměr se nachází v městském prostoru, ohraničeném ulicemi Štefánikova, Staňkova, Rybíček a (ze
severu) vnitroblokem domů mezi ulicí Štefánikovou a Staňkovou. Dominantním zdrojem hluku v prostoru
záměru je dopravní provoz na přilehlých ulicích (silniční doprava, tramvaje). Významné stacionární zdroje
hluku se v prostoru záměru neuplatňují.
Stávající hladiny hluku v dotčených ulicích se pohybují v těchto úrovních:
Tab.: Hladiny hluku v dotčených ulicích, LAeq, T [dB]

Štefánikova
Staňkova
Rybníček

Limit
70/60
70/60
70/60

Den
72,1 - 72,8
64,8
62,9

Noc
68,0 - 69,1
59,7
55,6

Pozn.: Podrobnější údaje jsou uvedeny v hlukové studii, viz příloha 3 tohoto oznámení.

Je zřejmé, že v ulici Štefánikově je překročen jak základní limit (LAeq,T = 60/50 dB den/noc), platný pro
hlavní městské komunikace, tak i korigovaný limit (LAeq,T = 70/60 dB den/noc), platný pro starou (tedy
historicky vzniklou) hlukovou zátěž.
V ulicích Staňkově a Rybníček je potom překročen základní limit (LAeq,T = 60/50 dB den/noc), platný pro
hlavní městské komunikace, korigovaný limit (LAeq,T = 70/60 dB den/noc) pro starou hlukovou zátěž je
dodržen.
Vibrace
V území se nenachází žádné zdroje významných vibrací.
Ionizující záření
V dotčeném území nejsou provozovány žádné zdroje ionizujícího záření ani žádné výpusti radionuklidů do
životního prostředí.
Neionizující záření
V dotčeném území jsou provozovány pouze běžné zdroje elektromagnetického záření telekomunikačního
charakteru a dále elektrorozvodná síť.
Ostatní
Další závažné fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjištěny.
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4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění z vodopisného hlediska :
•
•
•

hlavní povodí řeky 4-00-00 Dunaje,
dílčí povodí 4-15-01 Svratka po Svitavu,
drobné povodí 4-15-01-156 Ponávka od Rakovce po ústí.

Ponávka je levobřežním přítokem Svratky. Plocha jejího povodí je 69,9 km2, délka toku 19,8 km, průměrný
průtok u ústí je 0,08 m3/s. Ponávka protékala v minulosti k.ú. Trnitá a Komárov, přibližně ve směru S - J.
Voda říčky Ponávky v současné době zájmovým územím již neprotéká. Voda z jejího povodí nad profilem
Myslínova (Brno - Královo Pole) je odváděna do Svitavy s vyústěním na Cacovické. V dalším úseku je
Ponávka zatrubněna, slouží jako kmenová stoka, z níž je splašková voda vedena přímo na městskou
čistírnu odpadních vod v Modřicích. Poslední úsek toku původní Ponávky (cca 1,7 km) - nezatrubněný - je
v současné době napájen pouze vodou ze Svitavské strouhy. Vodní tok Ponávka není významným vodním
tokem1. Správcem jsou Brněnské vodovody a kanalizace (v likvidaci).
Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a rovněž zde není žádné ochranné pásmo vodního
zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů a neleží v záplavovém
území. Posuzované území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a podle
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb.2 neleží Brno - Ponava ve zranitelné oblasti.
Podzemní voda
Zájmové území je součástí hydrogeologického rajónu č. 164 Fluviální sedimenty v povodí Dyje. V podloží
se nachází neogenní sedimenty, náležející hydrogeologickému rajónu č. 224: Dyjsko-svratecký úval.
Vzájemná hydrogeologická spojitost obou rajónů se nepředpokládá (Michlíček a kol., 1986).
Hladina podzemní vody je na lokalitě vázána na polohy relativně propustnějších kvartérních sedimentů sprašových hlín. K její akumulaci dochází na neogenním podloží, vykazujícím podstatně menší
propustnost. Dotace podzemní vody probíhá pouze omezeně infiltrací atmosférických srážek. Zpevněné
plochy v městské zástavbě tento proces značně ztěžují. Infiltrace je i silně limitována mocnou vrstvou
nadložních sprašových hlín. Proces průniku povrchové vody do podzemí je ovlivňován i úniky
z porušených vodovodních a kanalizačních řadů.
Směr odvodňování lokality je k severovýchodu až východu, k místní erozivní bázi, kterou je řeka Ponávka.
Hladina podzemní vody byla inženýrskogeologickým průzkumem (Pacák F., 1991 in Ondráček P., 2005)
zjištěna v úrovni 209 až 211 m n.m., tzn. 6,0 m a více m pod terénem. Při vrtných pracích realizovaných
v rámci ekologického auditu (Ondráček P., 2005) nebyla hladina do této úrovně (tj. 6 m pod stávajícím
terénem) zastižena.
Chemicky náleží podzemní vody typu Ca-HCO3. Podzemní voda byla hodnocena jako síranově agresivní.
V okolí posuzované lokality se nenachází žádný zdroj podzemní vody k hromadnému zásobování
obyvatelstva pitnou vodou. V širším okolí by se dle dostupných podkladů měly nacházet domovní studny
na p.č. 605/2 a p.č. 706 v k.ú. Ponava. Další studna by se měla nacházet v areálu Tusculum na ulici
Staňkové.

1

Ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č.333/2003 Sb. a vyhlášky
č.267/2005 Sb.
2
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových
hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
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5. Půda
Parcely dotčeného území jsou (s výjimkou parcely číslo 458) řazeny k druhům pozemků zastavěná plocha
a nádvoří nebo ostatní plocha.
Parcela č. 458 je chráněna jako zemědělský půdní fond, druh pozemku zahrada s BPEJ 20100. Půda na
této parcele patří mezi černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši,
půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem. Tyto půdní typy
jsou vysoce ceněné a jsou zařazeny do I. třídy ochrany zemědělské půdy.
Parcela není a dříve nebyla využívána k zemědělským účelům, v minulosti zde byly vystavěny přístřešky
pro auta se zpevněnou (betonovou) plochou.
Dotčené pozemky nepatří k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (PUPFL).

6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry
Z orografického hlediska se zájmové území nachází v celku Bobravská vrchovina, podcelek Řečkovicko kuřimský prolom, okrsek Řečkovický prolom (Demek J. a kol., 1987).
Bobravská vrchovina se vyznačuje členitým georeliéfem s protáhlými hřbety (hrástěmi) a protáhlými
sníženinami - prolomy. Řečkovicko - kuřimský prolom je úzká sníženina směru SSZ - JJV. Prolom vznikl
v tektonicky predisponovaném pásmu brněnského masívu a je vyplněn miocenními a kvartérními
sedimenty. Řečkovický prolom je charakterizován jako úzká protáhlá sníženina směru SSZ - JJV. Vznikla
ve vyvřelinách brněnského plutonu je vyplněná miocenními usazeninami a spraší. V jižní části prolomu se
povrch sklání od Z k V. Georeliéf prolomu je značně pozměněn zástavbou a další hospodářskou činností
člověka.
Terén v okolí posuzované lokality je mírně ukloněný k východu a nachází se ve výšce 217 až 221 m n.m.
Terén v areálu byl srovnán a upraven navážkami.
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží studované území do kadomsky konsolidovaného bloku
brunovistulika, který je v oblasti Brna budován brněnským masívem. Tektonicky predisponovaný
Řečkovicko - kuřimský prolom byl v průběhu badenské mořské transgrese vyplněn souvrstvím téglů. Jedná
se o šedavé vápnité jíly s poprašky písku na vrstevních plochách, jemně písčité a slídnaté, s podřadnými
písčitými vložkami. Ve svrchních polohách jsou navětralé, šedožluté, rezavě smouhované, místy s
vápnitými konkrecemi a polygonálně rozpadavé. Badenské sedimenty byly vrtnými pracemi (Pacák F.,
1991 in Ondráček P., 2005) zjištěny v hloubce 5,5 až 8,8 m p.t.
Na neogenním nepropustném podloží jsou uloženy eolické sedimenty. Jedná se o spraše a sprašové
hlíny. Tyto hlíny mají barvu světle šedou, žlutou, případně tmavější hnědou. Patrné jsou jemné šupinky
slídy, konkrece CaCO3 - cicváry a jemné povlaky bílých krystalků kalcitu. Mocnost sprašových hlín nebyla
ověřena, lze předpokládat, že v průměru přesahuje 6,0 m.
Východně od ulice Staňkovy se nacházejí fluviální sedimenty řeky Ponávky charakteru hlinitopísčitých a
jílovitopísčitých uloženin.
Nejsvrchnější horizont geologického profilu tvoří antropogenní navážky. Jedná se převážně o hnědé hlíny,
písčité s úlomky stavebních sutí (cihly, betony, dřevo). Terén v areálu Jaselských kasáren byl překryt
asfaltovým kobercem s makadamovým podsypem. Mocnost navážek dosahuje 0,4 až 1,4 m.
Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v širším zájmovém území dotčeného záměru
zjištěny střety s evidovanými ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími
prostory, evidované v rozsahu map ložiskové ochrany. V dotčeném území se nenacházejí poddolovaná
území, stará důlní díla ani deponie.
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V širším zájmovém území není evidovaný žádný sesuv.
V dotčeném území se nenachází žádné další zdroje nerostných surovin, nepředpokládá se výskyt
geologických nebo paleontologických památek.
Stará ekologická zátěž
V roce 2005 byl v areálu Jaselských kasáren v Brně na ulici Staňkové vypracován ekologický audit
(Ondráček P., 2005). Tento audit měl za úkol zjistit rozsah znečištění zemin a stavebních konstrukcí
v areálu bývalých kasáren, provést návrh případných nápravných opatření a vyčíslit finančních náklady na
odstranění kontaminovaných zemin a stavebních konstrukcí, popř. podzemních vod.
Jako potenciální zdroje kontaminace horninového prostředí byly stanoveny následující prostory:
•
•
•
•
•

dílna s montážní jámou v přístavku u budovy skladu p.č. 456/8
sklad nebezpečných látek v budově skladu p.č. 456/8
mycí rampa s jímkou (lapolem) na ploše nádvoří p.č. 456/9
garáže s montážními jámami p.č. 456/16
bývalá kotelna s uhelnou v budově p.č. 457/2

Pro ověření predikovaného znečištění bylo v areálu vyhloubeno celkem 8 nevystrojených vrtů, označených
S-1 až S-8, do hloubky maximálně 6 m pod terénem. Celkem bylo odebráno 17 ks vzorků zemin na
stanovení obsahu ropných látek (NEL) a 4 ks vzorků zemin na stanovení obsahu těžkých kovů (TK),
8 vzorků betonu a zdiva na stanovení obsahů NEL a TK a z 5-ti nevystrojených vrtů provedeny odběry
vzorků půdního vzduchu na stanovení obsahů ropných uhlovodíků (RU), chlorovaných uhlovodíků (ClU) a
aromatických uhlovodíků (BTEX).
Laboratorními analýzami bylo zjištěno, že obsahy těžkých kovů v zeminách v areálu bývalých Jaselských
kasáren se pohybují v intervalu, který reprezentuje jejich přirozený obsah v horninovém prostředí.
V prostoru horního nádvoří (p.č. 456/9) byla zjištěna kontaminace ropnými látkami v hloubkové úrovni 1,0 2,0 m p. t.
Atmogeochemickým průzkumem (odběr vzorků půdního vzduchu) nebyly zjištěny významné koncentrace
chlorovaných uhlovodíků a aromatických uhlovodíků. Kontaminace půdního vzduchu ropnými uhlovodíky
byla zjištěna v prostoru přístřešku u garáží na východní straně areálu.
Nejvýznamnější z pohledu starých ekologických zátěží se jevila kontaminace stavebních konstrukcí
ropnými látkami (NEL). Nejvyšší koncentrace NEL bylo dosaženo ve vzorku, který byl odebrán z montážní
jámy v přístavku skladu (p.č. 456/8), dále z podlahy skladu nebezpečných látek, z podlahy garáží (p.č.
456/7) a v prostoru montážních jam garáží (p.č. 456/16).
Celkem byl v rámci ekologického auditu provedeného v prostoru bývalých Jaselských kasáren (Ondráček
P., 2005) předpokládán výskyt cca 4600 t kontaminovaných materiálů ropnými látkami, a to cca 2780 t
zemin a cca 1820 t betonů. Ostatní plochy a budovy v areálu Jaselských kasáren byly hodnoceny jako
ostatní odpady.
Na základě doporučení, uvedených v ekologickém auditu, byly provedeny sanační a demoliční práce, které
zahrnovaly především následující činnosti:
•
•
•
•
•

demolice objektů, zpevněných povrchů a odstranění dřevin,
odtěžení a vytřídění kontaminovaných odpadů,
přeprava a odstranění kontaminovaných odpadů,
průběžné kontrolní vzorkování stavební suti a kontaminovaných odpadů,
vyhodnocení a kontrola provedené činnosti.

Demoliční práce probíhaly v souladu s rozhodnutím o povolení odstranění staveb, vydaným Úřadem
městské části Brno-Královo Pole, odborem územního a stavebního rozvoje (č.j. 07/3075/US/380 ze dne
30.5.2007. Veškeré stavební objekty byly zbourány. Následně bylo provedeno odstranění zpevněných
povrchů z prostoru určeného k sanaci a areálová komunikace.
Odpady při demolici byly průběžně tříděny a následně odstraněny v souladu s platnou legislativou.
Sanační zásah kontaminovaných stavebních konstrukcí a zemin byl zaměřen na odtěžení materiálů
kontaminovaných ropnými látkami. Kontaminovaný stavební odpad byl těžen selektivně (dle výsledků
průběžného vzorkování). Kontaminovaný materiál byl ihned po odtěžení nakládán do připravených vozidel
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a odvezen k odstranění. Odpady kontaminované ropnými látkami byly likvidovány biodegradací, ostatní
kontaminované stavební odpady byly převezeny na skládku nebezpečných odpadů. Celkem bylo
zlikvidováno cca 5 000 t kontaminovaného materiálu. O likvidaci byla vedena průběžná evidence.
V současné době tedy není areál záměru kontaminován starým ekologickým znečištěním, lokálně však
nelze vyloučit zbytkovou kontaminaci.
Nekontaminovaný stavební materiál z demolic objektů byl na místě podrcen na recyklační lince a uložen
v areálu k následnému využití. Tento stavební materiál nebyl hodnocen jako odpad. Celkem bylo
recyklováno cca 15 000 t stavebního materiálu.

7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území v Brněnském
bioregionu. Ten je tvořen soustavou granodioritových hřbetů a prolomů se sprašemi. Bioregion leží na
východním okraji hercynské podprovincie, patrný je panonský a karpatský vliv. V území převažuje
3. vegetační stupeň (dubovo-bukový) s významným zastoupením 2. bukovo-dubového stupně a ostrovů
4. vegetačního stupně (bukový).
Z hlediska regionálně-fytogeografického (Skalický v Hejny a Slavík, 1988) se zkoumaná oblast nachází ve
fytogeografické oblasti termofytikum, ve fytogeografickém obvodu Panonské termofytikum,
fytogeografickém okrese 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina.
Fauna a flóra
Flóra
Plocha záměru je v současné době staveništěm. Sadové úpravy ve vnitřním prostoru tvoří různá
seskupení dřevin. Dřeviny byly vysazovány mezi podlouhlé budovy bývalých kasáren, takže v současnosti
tvoří převážně liniová společenstva. Občas se vyskytuje solitérní jedinec. Podél ulic Štefánikova
a Staňkova se nachází aleje listnatých stromů (lípy, javory).
Převážnou část výsadeb tvoří listnaté stromy v alejích (lipová alej na ulici Štefánikova), dále stromy na
okrajích porostů a solitérní jedinci. Doplňují je keřové a stromové skupiny tvořené zejména náletovými
dřevinami.
Stromové patro tvoří z 94,3% listnaté stromy a z 5,7% jehličnaté stromy. V druhové skladbě stromového
patra dominuje rod Tilia (lípa) - 41,8%, kterou doplňují rody Populus (topol) - 13,9%, Acer (javor) - 10,6%,
Prunus (třešeň) - 8,1%, a Betula (bříza) - 6,6%. V menší míře se vyskytují rody Fraxinus (jasan) - 4,9%,
Aesculus (jírovec) - 4,1%, Picea (smrk) - 3,2%, Pyrus (hrušeň) - 1,6% a Thuja (zerav) - 1,6%. Ojediněle se
vyskytují rody Juglans (ořešák), Robinia (trnovník) a Ulmus (jilm) - dohromady 2,4%.
Keřové patro je tvořeno převážně skupinami keřů a náletů, dále živými ploty a několika solitérními keři.
Převažuje rod Sambucus (bez) - 27,5% a Acer (javor) - 15%. Často je zastoupen také rod Spiraea
(tavolník) - 10% a rody Cotoneaster (skalník), Fraxinus (jasan), Rosa (růže) a Prunus (třešeň), každý po
7,5%. Méně často a se vyskytuje v keřovém patře rod Betula (bříza) - 5% a ojediněle jsou v keřových
skupinách zastoupeny rody Crataegus (hloh), Picea (smrk) a Juglans (ořešák) - vše 7,5%.
Popnutí je tvořeno ve 100% rodem Parthenocissus (přísavník).
Převážnou část dřevin na řešeném území zastupují domácí druhy. Z introdukovaných dřevin se zde
nacházejí Aesculus hippocastanum, Picea pungens ´Glauca´, Populus nigra ´Italica´, Thuja occidentalis
a Spiraea x vanhouttei.
Průměrná sadovnická hodnota na řešeném území činí 3,5, což svědčí celkově o zhoršeném zdravotním
stavu a průměrnosti porostu, který takto vyjádřenou hodnotou hodnotíme jako celek dřevin zdravotně a
tvarově narušených. Nadprůměrnou sadovnickou hodnotu vykazuje 6,5% dřevin. Jedná se o stromy dobře
zavětvené a zdravé, jen s menšími nepravidelnostmi v tvaru nebo zavětvení koruny, s dlouhodobým
výhledem existence. Průměrnou sadovnickou hodnotu má 38,6% dřevin, která ukazuje na zdravé stromy,
tvarově však značně narušené (např. vysoko vyvětvené, nepravidelně vyvětvené), nebo dřeviny dosud
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mladé, nedostatečně vzrostlé, ale vždy s dlouhodobým výhledem existence. Většina hodnocených dřevin
(52,9%) vykazuje však podprůměrnou sadovnickou hodnotu. Jde o poškozené jedince, v počátečním
stadiu nemoci, přestárlé a bez výhledu dlouhodobé existence, určené na dožití a k postupné likvidaci. Tři
jedinci (2%) jsou již téměř mrtvé dřeviny (silně napadené chorobami, suché).
Bylinné patro na části území zcela chybí z důvodu nedávno provedených demolicí starých kasárenských
objektů. V místech, kde ho můžeme najít, se celkově vyznačuje vysokou mírou synantropizace a nízkou
přírodovědnou hodnotou. Nelze očekávat výskyt zvláště chráněných taxonů. Charakteristický je výskyt
ruderální a rumištní vegetace.
Fauna
Orientační průzkum území byl proveden až na přelomu října a listopadu 2007. Z toho důvodu nemohla být
zaznamenána velká část taxonů (migrační tahy, počínající přezimování apod.). Nicméně vzhledem
k charakteru dotčených ploch (území po provedených demoličních pracích, rozsáhlé skládky stavební
suti/zeminy, stavební ruch) a jejich lokalizaci uvnitř městského prostoru nelze předpokládat výskyt zvláště
chráněných druhů. Liniové, skupinové či solitérní výsadby dřevin na dotčených plochách, resp. nálety,
fungují v rámci širšího urbanizovaného okolí jako útočiště pro některé běžné druhy ptáků (hnízdění,
potravní příležitosti), drobných savců, hmyzu apod.
Zvláště chráněná území
Dotčené území nezasahuje do žádného velkoplošného ani maloplošného (včetně ochranného pásma)
zvláště chráněného území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Lokality soustavy NATURA 2000
Dotčené území nezasahuje do žádné lokality v rámci soustavy Natura 2000 ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a nemůže mít významný vliv na žádnou takovou lokalitu
(viz. Příloha 4 Doklady).
Územní systémy ekologické stability
Z územního plánu města Brna je zřejmé, že realizací posuzovaného záměru nebude dotčen žádný z prvků
ÚSES podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Významné krajinné prvky
V dotčeném území nebyly vyhlášeny žádné registrované VKP. Záměr rovněž nezasahuje do žádného
neregistrovaného VKP.

8. Krajina
Dotčené území je lokalizováno v městském prostoru Brna, místní části Brno-Královo pole, v silně
urbanizovaném území. Prostor staveniště, který vznikl po zbourání kasárenských objektů, je na
severozápadní straně tvořena nově navrhovanou ulicí, která je pokračováním ulice Šumavské (pracovní
název "Nová Šumavská"). Na jihozápadní straně je území vymezené Štefánkovou ulicí, na jihovýchodní
straně je přisazené k ponechaným objektům podél ulice Rybníček a na severozápadní straně staveniště
uzavírá ulice Staňkova.
Jedná se o plochu, která byla historicky zastavěna. Za dob Rakousko-Uherské monarchie zde byla
vystavěna kasárna jízdního vojska. Za první republiky a posléze i komunistického režimu se území
využívalo rovněž k vojenským účelům (sklady, vojenská technika). Původní historicky ucelený ráz kasáren
byl postupně devastován bezkoncepčními přístavky a typickou armádní "potěmkinovskou údržbou“
objektů. V areálu se před demoličními pracemi nacházely zejména přízemní budovy s rozsáhlými krovy
(objekty původních stájí) a rozmanité kryté přístřešky a trvalá provizoria z komunistické éry ČSLA. Pouze
malá část objektů měla více než jedno nadzemní podlaží.
Armádní objekty se vzhledem k jejich charakteru, dispozičnímu uspořádání a technické kvalitě nehodily pro
jakoukoli případnou revitalizaci a rekonstrukci na bydlení či pro komerční využití a z toho důvodu bylo
přistoupeno k jejich demolici a přípravě výstavby řešeného záměru.
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9. Hmotný majetek a kulturní památky
Stavební parcela pro oznamovaný záměr vznikla po zbourání kasárenských objektů. Demolice není
součástí dokumentace pro územní rozhodnutí a byla investorem řešena jako samostatná akce.
Celý posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace (OP MPR) Brno.
OP MPR bylo ustanoveno rozhodnutím Odboru kultury NVmB ze dne 6.4.1990 pod č.j. kult.402/90/sev.
Zřízením ochranného pásma kolem Městské památkové rezervace Brno se sleduje zvýšená ochrana
prostředí památkové rezervace před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a před rušivými
zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem.
V dotčeném území se nenachází nemovité kulturní památky, podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění, a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
Rovněž se zde nenachází drobná solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.). Nejblíže
situovanou památkou podle výše uvedeného zákona jsou kasárna (z toho jen průčelí), na ulici Štefánikově
č.p.120 (číslo rejstříku 48528/7-7844). Tato památka však realizací plánovaného záměru nebude přímo
dotčena.

10. Dopravní a jiná infrastruktura
Areál záměru se nachází v městském prostoru, ohraničeném ulicemi Štefánikova, Staňkova, Rybíček a (ze
severu) vnitroblokem domů mezi ulicí Štefánikovou a Staňkovou. Dopravně je záměr napojen (výjezdem z
podzemního parkoviště) na ulici Staňkovu, dopravní obsluha potom bude probíhat po všech zmíněných
komunikacích.
Ulice Štefánikova je hlavní městskou radiální komunikací, vedoucí ve své historické trase z centra města
Brna do Králova Pole (Kartouzy). Představuje městskou sběrnou komunikaci funkční třídy B2, s omezenou
přímou obsluhou území. V profilu záměru má dvoupruhové uspořádání, ve středním pásu je vedena trať
pouliční tramvaje. Široké chodníky jsou využívány k parkování. Celková šířka uličního profilu činí cca 30
metrů (mezi stavebními čarami). Stavebně technický stav je vyhovující. Intenzita silniční dopravy se zde
pohybuje v úrovni cca 20 000 vozidel za 24 hodin, z toho cca 7% těžkých. Po ulici projíždí městská
hromadná doprava (tramvaj, v noční době autobus), intenzita tramvajové dopravy je cca 950 souprav za
24 hodin. Toto poměrně značné zatížení je dáno zajížděním linek z a do vozovny v Králově Poli.
Ulice Staňkova je hlavní městskou radiální komunikací. Představuje městskou obslužnou komunikaci
funkční třídy C1, s přímou obsluhou území. V profilu záměru má dvoupruhové uspořádání. Chodníky jsou
odděleny od vozovky zelenými pásy. Celková šířka uličního profilu činí cca 26 metrů (mezi stavebními
čarami). Stavebně technický stav je vyhovující. Intenzita silniční dopravy se zde pohybuje v úrovni cca
8000 vozidel za 24 hodin, z toho 5% těžkých.
Ulice Rybníček je městskou obslužnou komunikací funkční třídy C2, s přímou obsluhou území. V profilu
záměru má dvoupruhové uspořádání. Celková šířka uličního profilu činí cca 12 metrů (mezi stavebními
čarami). Stavebně technický stav je vyhovující. Ulice je v současné době jednosměrná ve směru od
Staňkovy ke Štefánikově. Intenzita silniční dopravy se zde pohybuje v úrovni cca 2000 vozidel za 24 hodin,
z toho 3% těžkých.
Území je velmi dobře obslouženo městskou hromadnou dopravou, zejména tramvajovými linkami
vedenými v ulici Štefánikově. Zároveň je přístupné cyklistickou dopravou (kontakt s cyklistickou trasou v
ulici Chodské) a pěší docházkou.
V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.

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

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

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr představuje běžnou zástavbu, typickou pro městské prostředí. Neprodukuje ve významné míře
žádné škodliviny (hluk, znečištění ovzduší resp. jiné), které by mohly ovlivnit obyvatelstvo dotčeného
území a jejich zdraví. Zároveň významně nemění stávající zatížení prostředí1. To je doloženo výsledky
hlukové a rozptylové studie (viz přílohy 2 a 3 tohoto oznámení).
Nelze očekávat významné negativní vlivy na psychickou pohodu obyvatel ani sociální nebo ekonomické
důsledky pro obyvatelstvo.
Vlivy v průběhu výstavby budou splňovat příslušné hygienické limity, to je doloženo výsledky hlukové a
rozptylové studie (viz přílohy 2 a 3 tohoto oznámení), navíc půjde o vliv dočasný a relativně krátkodobý.
V případě posuzovaného záměru jsou tedy zajištěny veškeré hygienické požadavky, nad míru stanovenou
příslušnými předpisy proto nebudou vlivem záměru dotčeni žádní obyvatelé. To se týká i samotných
obyvatel objektu "Novus".

2. Vlivy na ovzduší a klima
Stávající imisní zátěž zájmového území bude v důsledku stavby ovlivněna především emisemi z dopravy
stavebních materiálů a zeminy a provozem stavebních strojů. Hlavními emitovanými škodlivinami bude
prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, omezená pouze na úvodní období výstavby
a její vliv tedy bude nízký.
Vliv provozu na stávající imisní situaci bude ovlivněn především provozem automobilové dopravy vázané
na záměr.
Pro vyhodnocení nárůstu imisní zátěže oxidu dusičitého v důsledku provozu areálu byl zpracován výpočet
dle metodiky SYMOS 97, verze 2003, který zahrnuje i provoz tohoto záměru. Výsledky tohoto výpočtu jsou
graficky znázorněny na následujících obrázcích.

1

Které je ovšem samo o sobě v některých ohledech přeslimitní, a to v hlukovém zatížení ulice Štefánikovy, kde jsou
překročeny limity pro starou hlukovou zátěž.
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Obr.: Rozložení imisních příspěvků NO2 vyvolané provozem záměru

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m-3]

příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m-3]

Předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení tedy bude v nejbližším okolí záměru dosahovat
u oxidu dusičitého do 0,8 µg.m-3, tedy cca 0,4 % imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3) u průměrných ročních
koncentrací pak do 0,08 µg.m-3, tedy do 0,2 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
Příspěvek provozu hodnoceného záměru tedy nezpůsobí významnější změnu stávajícího stavu stávajícího
imisního zatížení hodnoceného území.
Emise prašných částic z provozu záměru (viz kap. B.II.1) je velmi nízká, proto můžeme i bez výpočtového
vyhodnocení imisní zátěže konstatovat, že posuzovaný záměr nevyvolá navýšení koncentrací PM10
v hodnoceném území.

3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy hluku
Pro vyhodnocení vlivů hluku byla vypracována hluková studie (viz příloha 3 tohoto oznámení). Na tuto
studii v podrobnostech odkazujeme.
Provoz technologie záměru nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Součástí záměru nejsou žádné
významné stacionární (technologické) zdroje hluku. Zdrojem hluku do venkovního prostoru budou u
záměru pouze běžná technická zařízení budov, tj. vzduchotechnika a klimatizace (vytápění bude řešeno
napojením na centrální zdroj tepla, nebude tedy zdrojem hluku). Půjde o běžné typové výrobky, v
nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru
staveb (jak vlastního objektu NOVUS, tak okolních objektů) bude dodržen jak denní, tak i noční limit pro
hluk z provozoven (LAeq,T = 50/40 dB den/noc).
Dopravní hluk na komunikacích bude záměrem ovlivněn pouze málo významně. V následující tabulce je
provedeno srovnání hladin hluku v dotčených ulicích bez záměru a se záměrem.
Tab.: Očekávané hladiny hluku v dotčených ulicích, rozdíl oproti stavu bez záměru, den, LAeq,T [dB]

Štefánikova 1 - 6
Staňkova 8,9
Rybníček 7
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Limit
70
70
70

Bez záměru
71,8 až 72,8
64,8
62,9

Se záměrem
72,5 až 73,7
64,7
63,9

Rozdíl
+0,6 až +0,9
-0,1
+1,0
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Tab.: Očekávané hladiny hluku v dotčených ulicích, rozdíl oproti stavu bez záměru, noc, LAeq,T [dB]

Štefánikova
Staňkova
Rybníček

Limit
70
70
70

Bez záměru
67,9 až 69,1
59,7
55,6

Se záměrem
68,6 až 70,0
56,8
55,6

Rozdíl
+0,7 až +0,9
-2,9
±0,0

Pozn.: Podrobnější údaje jsou uvedeny v hlukové studii, viz příloha 3 tohoto oznámení.

Je zřejmé, že potenciální nárůst hluku v ulicích nepřesáhne cca 1 dB. V ulici Staňkově přitom dojde spíše k
poklesu, a to i přes očekávaný nárůst intenzit dopravy (v důsledku odstínění hluku šířeného z ulice
Štefánikovy hmotou objektu NOVUS).
Nárůst hluku je způsoben dvěma faktory - jednak nárůstem intenzit dopravy v ulicích (v důsledku
dopravního provozu, souvisejícího se záměrem), jednak odrazy dopravního hluku v ulicích (v důsledku
odrazu od objektu záměru). Proto byl proveden doplňující výpočet, kvantifikující samotný vliv odrazu od
objektu, bez uvažování nárůstu dopravy. Výsledky jsou shrnuty v následující tabulce:
Tab.: Očekávané hladiny hluku v dotčených ulicích, rozdíl oproti stavu bez záměru, den, LAeq,T [dB]
(pouze odraz, bez uvažování nárůstu dopravy)

Štefánikova
Staňkova
Rybníček

Limit
70
70
70

Bez záměru
72,1 až 72,8
64,8
62,9

Se záměrem
72,4 až 73,6
61,9
62,9

Rozdíl
+0,3 až +0,8
-2,9
±0,0

Pozn.: Výpočet je doložen v hlukové studii (pouze pro denní dobu), viz příloha 3 tohoto oznámení.

Ze srovnání uvedených údajů lze dospět k těmto závěrům:
• Hluk v ulici Štefánikově je ovlivněn zejména odrazem od objektu záměru. Nárůst dopravy vlivem
záměru je zde relativně velmi nízký (kromě toho jde v naprosté většině o osobní vozidla) a na nárůstu
celkových hladin hluku se významně nepodílí.
• Hluk v ulici Staňkově je ovlivněn zejména nárůstem dopravy vlivem záměru. Protože však zároveň
dochází k významnému odstínění hluku šířeného z ulice Štefánikova (ochrana objektem záměru), je
"hluková bilance" celkově vyrovnaná.
• Hluk v ulici Rybníček je ovlivněn výhradně nárůstem dopravy vlivem záměru. K efektům v důsledku
odrazu hluku zde nedochází, není dotčena existující uliční fronta.
V důsledku záměru nedochází ke vzniku nových nadlimitních stavů. V ulici Štefánikově zůstane i po
realizaci záměru nepříznivá hluková situace s překročením limitu korigovaného pro starou hlukovou zátěž.
V ostatních ulicích je limit korigovaný pro starou hlukovou zátěž dodržen.
Za hluk z dopravy na veřejných komunikacích odpovídá (ve smyslu §30 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví) jejich vlastních resp. správce, tj. Statutární město Brno resp. Brněnské
komunikace, a.s. Není proto věcí investora záměru.
Opatření pro omezení vlivů hluku spočívá zejména v zajištění dostatečné zvukopohltivosti pláště objektu
NOVUS, spočívající jednak v členění fasády, jednak strukturovanou omítkou a obklady zvukopohltivými
materiály.
Pokud jde o hluk v období výstavby záměru (stavební činnost a související nákladní doprava), ovlivní
hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových komunikací celkově málo významným způsobem (tj. v rámci
korigovaného limitu pro stavební práce), navíc půjde o vliv dočasný a krátkodobý.
Vliv záření a dalších fyzikálních faktorů
Vzhledem k tomu, že nebudou provozovány žádné zdroje ionizujícího záření s radioaktivními zářiči a
zářiče elektromagnetické budou běžného typu, všeobecně používaného, nejsou uvažovány žádné
negativní vlivy účinky radioaktivního či elektromagnetického záření.
V dalších fázích projektové přípravy bude proveden průzkum na stanovení pronikání radonu z podloží.
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4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Roční odtok dešťových vod z prostoru kasáren před demolicemi činil cca 5 947 m3. Po realizaci záměru se
předpokládá roční odtok dešťových vod z křídel I, II a III cca 5 172,42 m3. Rozdíly v odvodňované ploše
současné a budoucí jsou nepodstatné, dojde mírnému snížení odváděných vod z území. V důsledku
realizace záměru nedojde ke změnám, které by významným způsobem ovlivnily stávající odvodnění
oblasti.
Vlivy na kvalitu povrchové vody
Splaškové vody z areálu v množství cca 95 420 m3 za rok budou svedeny prostřednictvím kanalizačních
přípojek do městského kanalizačního řadu. V areálu nebudou produkovány průmyslové odpadní vody a
nebudou používány (a ani skladovány) látky ohrožující jakost vod. Hodnoty znečištění a množství
vypouštěných odpadních vod budou odpovídat smluvním požadavkům vyplývajícím z limitů kanalizačního
řádu města.
"Úkapové" vody z parkovacích ploch krytých podzemních garáží budou svedeny systémem kanalizace na
odlučovač lehkých kapalin dostatečné kapacity a účinnosti, kde budou tyto vody před napojením na
kanalizaci přečištěny.
Z posouzení výše uvedeného nemůže dojít k ovlivnění kvality povrchových vod.
Vlivy na podzemní vodu
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik dochází při stavbách podobného rozsahu zejména
v souvislosti se zásahem do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody.
Další možností, která ovlivňuje množství podzemní vody a tím i její pohyb v prostředí, je omezení dotace
srážkových vod.
Objekt bude založen na pilotách v souvrství neogenních jílů, tvořících mocnou a únosnou vrstvu. Úroveň
základové spáry se předpokládá v hloubce cca 15 m pod úrovní stávajícího terénu (podlaha
4. podzemního podlaží je projektována v hloubce cca -13,4 m). Výkopové práce budou probíhat především
v navážkách a kvartérních sedimentech (spraších a sprašových hlínách), spodní podzemní podlaží
v neogenních jílech a pískách. Hladina podzemní vody nebyla dosud provedenými průzkumy vrtnými
pracemi zastižena (Ondráček P., 2005), její úroveň se předpokládá v hloubce více než 6 m, kde vytváří
horizont s volnou hladinou.
Neogenní jíly mají v dané oblasti funkci izolátoru, tzn., že se jedná o horniny nepropustné nebo
podmínečně propustné. V době provádění prací nejsou vyloučeny přítoky do stavební jámy z okolních
sedimentů, zvláště při déletrvajících srážkách.
Realizací záměru nebude podzemní voda z hlediska kvality ani kvantity ovlivněna, vodní zdroje nebudou
ohroženy. Vliv na kvalitu podzemní vody v posuzované oblasti a jeho širším okolí lze souhrnně hodnotit
jako nevýznamný.

5. Vlivy na půdu
Obecně jsou vlivy na půdy dány záborem plochy půd řazených do zemědělského půdního fondu (ZPF)
nebo k pozemkům uřčeným k plnění funkce lesa (PUPFL), případně ovlivněním kvality půd.
Záměr bude realizován na pozemcích silně antropogenně ovlivněných. Většina pozemků je dle katastru
nemovitostí řazena jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek p.č. 458 je řazen do
zemědělského půdního fondu (ZPF) a v rámci výstavby je tedy nutné požádat o jeho vyjmutí. Půda zde
patří do I. třídy ochrany zemědělských půd. Tyto půdy by měly být odejmuty ze ZPF pouze výjimečně.
Nicméně plocha patřící k ZPF byla již v minulosti používána pro nezemědělské účely. Pozemek byl
vybetonován a vystavěny přístřešky pro automobily. Informace o případné skrývce svrchního půdního
profilu nejsou k dispozici. Za těchto okolností je pozemek bezproblémově využitelný k výstavbě.
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě objektu
nepředpokládá negativní vliv.
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6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr se nenachází v žádné geologicky významné oblasti. Objekt bude založen na pilotách v souvrství
neogenních jílů, plošně budou hloubeny prostory pro výstavbu podzemních parkovacích podlaží, cca do
hloubky 15 m pod terén. Výkopové práce budou probíhat v kvartérních sedimentech (spraše a sprašové
hlíny - 1 a 2. PP) a v neogenních jílech (3. a 4. PP, piloty).
V území proběhla likvidace staré ekologické zátěže (viz kapitola C.II.6. Horninové prostředí a přírodní
zdroje). Při hloubení podzemních prostor je vhodné doplňkově provést orientační vzorkování vytěžené
zeminy. Lokálně nelze vyloučit zbytkovou kontaminaci. Tato kontaminace nepředstavuje významné riziko
pro okolní prostředí, znečištěná zemina však musí být předepsaným způsobem likvidována (skládkování,
biodegradace).
Stavba samotná tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území, bez dalších vlivů
na její kvalitu.
Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem areálu narušeny. Poškození a ztrátu geologických či
paleontologických památek nelze předpokládat.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Realizací záměru nebudou dotčena žádná zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000, přírodní
parky, významné krajinné prvky či prvky ÚSES.
Z celkového počtu 153 ks hodnocených dřevin bude z důvodů stavby odstraněno 88 ks. Z toho jde o 61 ks
listnatých stromů, 7 ks jehličnatých stromů, 4 ks solitérních keřů, 14 ks skupin keřů, stromových náletů a
živých plotů a 2 skupiny popínavých dřevin. Většina hodnocených stromů navržených k odstranění má
sníženou sadovnickou hodnotu, jedná se tedy o stromy průměrné až podprůměrné kvality - stromy tvarově
narušené, poškozené, v počátečním či pokročilém stádiu nemoci, přestárlé a bez výhledu dlouhodobé
existence, určené buď k dožití nebo postupné likvidaci. Navrhovaný rozsah kácení dřevin je dán
stavebními a terénními úpravami v řešeném území (budovy, komunikace a zpevněné plochy, stavby
podzemních garáží atd.).
Z hodnocených dřevin budou zachovány v řešeném území lípy č. 31 a č. 32, javory č. 33 a č. 34, lipová
alej podél Štefánikovi ulice (dřeviny č. 129 až 136, 139 až 153) a alej podél Staňkovi ulice (dřeviny č. 103
až 110, 113 až 120, 125 až 128).
Z inventarizačního průzkumu dřevin na dotčených plochách vyplývá, že převažují dřeviny, které vyžadují
větší ošetření, mnohdy akutního rázu, popř. odstranění, přičemž špatný zdravotní stav je zapříčiněn
dlouhodobou absencí pěstební péče. Z toho důvodu bude mít realizace záměru a související sadové
úpravy pozitivní vliv na biotu území, vzhledem k umístění v městském prostoru vyjádřený zejména jeho
sadovnickou hodnotou. Navrhovaná výsadba zkvalitňuje druhovou skladbu dřevin, zvyšuje stabilitu a
dlouhověkost, a přirozeně se začlení do okolního prostoru.
Realizací plánovaných sadových úprav v prostoru souboru "NOVUS" dojde rovněž k plnohodnotnému
obnovení funkce zeleně jako útočiště pro faunu v širším urbanizovaném okolí záměru (běžné druhy ptáků,
drobných savců, hmyzu apod.).
Vlastní řešení sadových úprav
Výsadby ve vnitrobloku
Stěny navrhovaných budov vymezují obdélníkový prostor o rozloze cca 9 893 m2, kde je navržen nový
pobytový park evokující vlnění vody. Kompoziční řešení spočívá ve střídání vlnovitých prvků "ostrovů"
s výsadbami stromů a okrasných trav s vodními plochami, které jsou doplněny kruhovými plochami
s funkcí odpočívadel a dětských hřišť. Tato místa setkání jsou propojena sítí cest, které navazují na
výstupy z budov a propojují park s okolím (ulicí Štefánikovou, Staňkovou a "Novou Šumavskou").
Výsadby se skládají ze tří elementů. Jedna skupina vln představuje zvýšené "ostrovy“ (plocha cca 660 m2),
na kterých jsou vysazeny listnaté stromy (35 ks). Zvýšení "ostrovů“ je docíleno opěrnými zídkami, mezi
nimiž bude zemina dosypána na požadovanou úroveň. Povrch pod stromy bude tvořit trávník a v něm pro
efekt brzkého kvetení budou vysázeny jarní cibuloviny. Druhá skupina vln o rozloze cca 724,2 m2 je
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osázena okrasnými trávami, které svým charakterem vzrůstu korespondují s měkce ohýbanými tvary vln.
Třetí typ výsadeb se týká bodově vysázených jehličnatých stromů s řidším habitusem (např. borovice - 12
ks), jenž dotvoří celkový charakter vzdušného, mírně se vlnícího parku. Ze stávajících dřevin zůstávají jako
dominantní prvky prostoru zachovány vzrostlé lípy a javory (č. 31 - 34). Plochy mezi výsadbami, vodními
prvky (plocha cca 245,9 m2) a pochozími plochami pokrývá parkový trávník (plocha cca 5 182,4 m2).
Veškeré výsadby i travnaté plochy jsou automaticky zavlažovány.
Odpočívadla budou tvořena dřevěnými moly s membránovým přistíněním. Dětská hřiště budou obsahovat
rozmanité herní prvky, jejichž dopadové zóny navrhujeme vytvořit z jemného kačírku, popř. písku. Celý
park bude doplněn vhodným mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, osvětlení).
Střechy budov
Na střechách budov souboru "NOVUS" jsou navrženy na ploše 5 256 m2 extenzivní střešní výsadby
(rozchodníkové nebo travino-bylinné koberce), lemující vrchní objekty "penthausů".
Ostatní plochy v okolí souboru
U stávajících stromořadí budou provedena potřebná pěstební opatření. Alej podél ulice Štefánikova bude
doplněna o dva nové jedince (lípy) a do míst mezi parkovacími stáními budou vysazeny půdopokryvné
keře (plocha cca 312,4 m2 - 1 562 ks keřů). V aleji na ulici Staňkova bude dosazeno 11 ks lípy na nová
místa a plochy pod stromy budou osety trávníkem (plocha cca 554,4 m2). Ulici "Nová Šumavská" bude
lemovat z obou stran alej listnatých stromů (25 ks) s podsadbou půdopokryvných keřů (plocha cca 100 m2
- 500 ks keřů). Do vstupního prostoru z této strany budou navíc vysazeny 3 ks listnatých stromů.

8. Vlivy na krajinu
Pozemek je svým charakterem vhodný pro řešený záměr, tedy výstavbu komerčního a bytového komplexu
"NOVUS". Jak vyplývá z kapitoly C.II.8 Krajina, nebyly armádní objekty vzhledem k jejich charakteru,
dispozičnímu uspořádání a technické kvalitě vhodné pro jejich případnou revitalizaci a rekonstrukci na
bydlení či pro komerční využití. Z toho důvodu bylo přistoupeno k jejich demolici a vzniku projektu výstavby
komplexu "NOVUS". Výstavbou obytného a komerčního souboru "NOVUS" dojde k začlenění plochy do
logického kontextu okolí, tj. urbanistické struktury města.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek a architektonické památky nebudou z důvodu jejich absence v lokalitě ovlivněny.
Za předpokladu respektování veškerých ochranných podmínek a omezení ustanovených rozhodnutím
Odboru kultury NVmB (viz kapitola C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky) se nepředpokládají žádná
negativní ovlivnění objektů ochranného pásma Městské památkové rezervace.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není jednoznačně
vyloučena. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo jiným zásahem do terénu, narušeny
archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum.

10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména související intenzitou dopravy, tedy počtem přijíždějících a
odjíždějících vozidel. Celková intenzita obslužné dopravy záměru činí cca 2000 osobních vozidel za den
(součet příjezdů a odjezdů) a do 40 dodávkových a lehkých nákladních vozidel za den (součet příjezdů a
odjezdů). Tato doprava se rozdělí na okolní komunikace, podíl dopravy záměru na celkových intenzitách
dopravy v území bude následující:
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Tab.: Podíl dopravy záměru na celkových intenzitách dopravy v území
Bez záměru
Štefánikova
Staňkova
Rybníček

celkem
20 000
8000
2000

osobní
18 600
7600
1940

Se záměrem
nákladní
1400
400
60

celkem
20440
9010
2320

osobní
19 000
8600
2240

Rozdíl

nákladní
celkem
osobní
1440
+440 (+2%)
+400 (+2%)
410
+1010 (+13%) +1000 (+13%)
80
+320 (+16%) +300 (+15%)

nákladní
+40 (+3%)
+10 (+3%)
+20 (+33%)

Přestože jde jen o orientační údaje, je zřejmé, že dopravní nárůsty v okolních ulicích jsou v absolutní
hodnotě poměrně nízké a nepředstavují významné zatížení komunikační sítě. V relativním srovnání se
nárůsty projevují zejména v ulicích s dnes nižšími intenzitami dopravy (Rybníček), na ulicích s vyššími
intenzitami dopravy jsou nárůsty nevýznamné a hluboko v pásmu běžného kolísání resp. růstu intenzit
dopravy. Komunikace dotčeného území jsou schopny očekávané intenzity dopravy přenést.
S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Dochází k funkčnímu naplnění území, realizace záměru tak vylučuje v daném prostoru potenciální realizaci
záměrů jiných, avšak obdobných (obytných, obchodních apod.) a tedy i dopravními nároky srovnatelných.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho provozu, půjde navíc o vliv dočasný.
Inženýrské sítě, nacházející se v prostoru záměru, budou přizpůsobeny pro potřeby záměru, upraveny
resp. přeloženy v souladu s požadavky jejich správců (týká se zejména kanalizačního řadu mezi
Štefánikovou a Staňkovou, který bude přeložen do nové ulice "Nová Šumavská"). Nedochází proto ani k
omezení ani k rozvoji místní infrastruktury.

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

II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah vlivů lze charakterizovat jako lokální.

III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
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IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Za běžného provozu nevyvolává záměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného
dodržování platných zákonných předpisů, norem, předpisů a schválených provozních nebo havarijních
řádů. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
•

V průběhu výstavby je třeba maximálním způsobem snižovat prašnost důsledným kropením plochy
staveniště v suchých dnech, udržovat v čistotě výjezdy na veřejné komunikace a vyjíždějící vozidla
a omezit volné skládky prašných materiálů.

•

V průběhu provozu udržovat vjezd do areálu v čistotě, zejména po zimním období zajistit odstranění
posypových hmot (vnesených vozidly i z vlastní aplikace) z plochy parkoviště i obslužných komunikací.

•
•

Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, přebytečná
zemina musí být skladována tak, aby nedošlo k jejímu eroznímu smyvu.
Areál vybavit prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vodám nebezpečných látek.
V případě havárie zabránit úniku, příp. zajistit likvidaci ropných látek a zamezit jejich vniknutí do
kanalizace.

•

Vytvořit chráničky u zachovaných dřevin jako ochranu při výstavbě záměru.

•

Při výběru dodavatele stavby bude preferováno použití moderních stavebních mechanismů s co
nejnižší hlučností, v dobrém technickém stavu. To se týká zejména nejhlučnějších mechanismů: vrtná
souprava, rypadlo a nakladač.

• Technická zařízení budov budou volena tak, aby zajistila dodržení limitních hladin hluku v chráněném
venkovním prostoru, a to jak vlastního záměru, tak i okolí.
• V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost včetně stavební dopravy.
• V ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen provoz
stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory, hydraulická
a/nebo elektrická kladiva případně jiné).
•

V průběhu výstavby je třeba maximálním způsobem snižovat prašnost důsledným kropením plochy
staveniště v suchých dnech, udržovat v čistotě výjezdy na veřejné komunikace a vyjíždějící vozidla
a omezit volné skládky prašných materiálů.

•

V průběhu výstavby (při hloubení podzemních prostor) je vhodné doplňkově provést orientační
vzorkování vytěžené zeminy s ohledem na její kvalitu (možnost zbytkové kontaminace).

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.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr nebyl předložen ve více variantách.
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ČÁST F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační a prostorové řešení záměru je dokladováno v příloze 1 tohoto oznámení.

II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Ve městě Brně (městská část Brno - Královo Pole, katastrální území Ponava) je připravována výstavba
komerčního a obytného komplexu "NOVUS" v prostorách bývalých Jaselských kasáren. Jde plochu
vymezenou ulicemi Štefánikova, Staňkova, "Nová Šumavská" a domy podél ulice Rybníček.
Umístění je zřejmé z následujícího obrázku:

Celé území se nalézá v zastavěné části Statutárního města Brna. Záměr je v souladu s územním plánem
města Brna.
Základní kapacitní údaje jsou následující:
Základní funkční plocha řešeného území:

cca 22 327 m2

Celková zastavěná plocha všech podlaží (I., II., III. křídlo):

cca 61 558 m2

Celkem plocha komerční:
Celkem plocha bytů:
Celkem plocha balkonů:

cca 24 872 m2
cca 23 747 m2
cca 8 747 m2

Parkovací stání
Podzemní parkoviště:
dvě podzemní úrovně - pod křídlem I. a II.
čtyři podzemní úrovně - pod křídlem III.

cca 414 parkovacích stání
cca 460 parkovacích stání

Venkovní parkoviště:

cca 38 stání

(ul. Štefánikova, Staňkova, "Nová Šumavská")
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Původní areál byl vybudován v roce 1903 jako dragounská kasárna. Do 90. let 20. století byl areál
využíván Ministerstvem obrany jako ubytovací a skladové prostory armády. V objektech bylo ubytováno až
800 vojáků, byly zde umístěny sklady výstroje pro brněnskou posádku. V garážích v areálu bylo dle
informací bývalého správce umístěno spíše příslušenství vozidel (přívěsy, náhradní díly), výjimečně zde
parkovala vojenská technika. Nebyly zde však umístěny sklady pohonných hmot a autopark.
Armáda ČR převedla areál Jaselských kasáren na Magistrát města Brna, který jej pronajal České televizi
Brno. V závěrečné fázi provozu byl využíván zejména jako skladovací prostor. Nyní jsou objekty
demolovány.
Umístění záměru respektuje charakter území a zároveň umožňuje nezbytnou dopravní obsluhu. Celková
intenzita obslužné dopravy představuje do cca 40 vozidel za den a intenzita osobní dopravy do cca 1000
přijíždějících vozidel za den a stejný počet odjezdů. Dopravně je záměr napojen (výjezdem z podzemního
parkoviště) na ulici Staňkovu, dopravní obsluha potom bude probíhat po všech zmíněných komunikacích.
Území je velmi dobře obslouženo městskou hromadnou dopravou, zejména tramvajovými linkami
vedenými v ulici Štefánikově. Zároveň je přístupné cyklistickou dopravou (kontakt s cyklistickou trasou
v ulici Chodské) a pěší docházkou.
Nároky posuzovaného komerčního a obytného souboru "Novus" na infrastrukturní zdroje (voda, elektrická
energie apod.) nejsou ničím výjimečné a nečiní problém. Objekty budou vytápěny centrálním zásobováním
teplem.
Výstupy do životního prostředí jsou omezeny na hlukové emise a emise do ovzduší do ovzduší (dané
souvisejícím dopravním provozem), vypouštění splaškových a srážkových odpadních vod a emise hluku
(dané provozem technologie a souvisejícím dopravním provozem).
Zpracovaná rozptylová studie prokázala, že nedochází k přeslimitnímu ovlivnění životního prostředí
v okolním území. V důsledku realizace záměru nedochází ke vzniku nových hlukově nadlimitních stavů.
Hluková studie ověřila, že v ulici Štefánikově je již v důsledku stávajícího provozu překročen jak základní
limit platný pro hlavní městské komunikace, tak i korigovaný limit, platný pro starou (tedy historicky
vzniklou) hlukovou zátěž. Stejně tak i v ulicích Staňkově a Rybníček je překročen základní limit, platný pro
hlavní městské komunikace, korigovaný limit pro starou hlukovou zátěž je však dodržen. V ulici
Štefánikově zůstane i po realizaci záměru nepříznivá hluková situace s překročením limitu korigovaného
pro starou hlukovou zátěž. V ostatních ulicích je limit korigovaný pro starou hlukovou zátěž dodržen.
Samotný provoz záměru nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku.
Další ekologické vlivy jsou celkově málo významné. Produkce odpadů se nevymyká běžné produkci,
související s bydlením, obchodní a administrativní činností. Záměr je umisťován do prostoru, který
nepodléhá z hlediska ochrany přírody a krajiny zvláštnímu režimu. Nenachází se zde žádné chráněné
území, nejsou zde vyhlášeny žádné přírodní rezervace nebo přírodní památky, nenachází se zde prvky
územního systému ekologické stability ani lokality Natura 2000. Na ploše výstavby se nevyskytují žádné
chráněné nebo ohrožené druhy rostlin a živočichů. Nejde ani o plochu městské zeleně.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou tedy možné vlivy posuzovaného záměru přijatelně nízké a záměr
proto významně neovlivní kvalitu životního prostředí v území.

FileName: Novus Brno_ozn(1).doc
SaveDate: 12. 2. 2008 16:50:00

Zakázka/Dokument: C589-07/Z01
Vydání: 01
Strana: 45 z 46

KOMERČNÍ A OBYTNÝ SOUBOR „NOVUS“
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST H
PŘÍLOHY

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:

Příloha 1 Grafické přílohy:
1.1 Zastavovací situace (M 1:1000)
1.2 Návrh sadových úprav (M 1:1000)
1.3 Řez objektem (bez měřítka)
Příloha 2 Rozptylová studie
Příloha 3 Hluková studie
Příloha 4 Doklady:
2.1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru
z hlediska územně plánovací dokumentace
2.2 Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnému ovlivnění
evropsky významných lokalit a/nebo ptačích oblastí

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.
FileName: Novus Brno_ozn(1).doc
SaveDate: 12. 2. 2008 16:50:00

Zakázka/Dokument: C589-07/Z01
Vydání: 01
Strana: 46 z 46

Příloha 1
Grafické přílohy

Příloha 2
Rozptylová studie

AMEC s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno, Czech Republic
IČ: 26211564, DIČ: CZ26211564

ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU

Název dokumentu:

KOMERČNÍ A OBYTNÝ SOUBOR „NOVUS“
ROZPTYLOVÁ STUDIE

Zakázka:

C589-07

Objednatel:

1.Černopolní s.r.o., Slovinská 29, 612 00 Brno

Účel vydání:

První vydání (finální výtisk)

Stupeň utajení:

Bez omezení

Vydání
01

Popis
Finální dokument

Zpracoval

Kontroloval

Schválil

P. Cetl

S. Postbiegl

E. Ondráčková

Datum
7.2.2008

02

Předcházející vydání tohoto dokumentu musí být buď zničena nebo výrazně označena NAHRAZENO.

Rozdělovník:

příloha oznámení EIA

© AMEC s.r.o. 2008
Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí tohoto dokumentu nebo jakékoliv informace z tohoto dokumentu nesmí být nad rámec
smluvního určení vyzrazeny, zveřejněny, reprodukovány, kopírovány, překládány, převáděny do jakékoliv elektronické formy nebo
strojově zpracovávány bez výslovného souhlasu odpovědného zástupce zpracovatele, firmy AMEC s.r.o.

FileName: RS_Novus.doc
SaveDate: 7.2.2008

Zakázka/Dokument: C589-07/Z03
Vydání: 01
Strana: 1 z 13

KOMERČNÍ A OBYTNÝ SOUBOR „NOVUS“
ROZPTYLOVÁ STUDIE

Zpracovatel

Vedoucí projektu:

Ing. Pavel Cetl
držitel autorizace ke zpracování
rozptylových studií
č. j. 3151/740/03
ze dne 21. 8. 2003

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 97, registrovaným u společnosti Microsoft pod ID 64244040-0138036-57376.
Výpočet je zpracován programem SYMOS 97 verze 5.1.1., registrovaným u společnosti IDEA-ENVI, s.r.o. pod
ID 1664268023.
Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem Zoner Callisto 3, registrovaným u společnosti Zoner Software pod
sériovým číslem #0014-009523.

FileName: RS_Novus.doc
SaveDate: 7.2.2008

Zakázka/Dokument: C589-07/Z03
Vydání: 01
Strana: 2 z 13

KOMERČNÍ A OBYTNÝ SOUBOR „NOVUS“
ROZPTYLOVÁ STUDIE

Obsah

1. ÚVOD ................................................................................................................................................. 4
2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ ...................................................................................................................... 4
3. METODA VÝPOČTU OČEKÁVANÉHO ZNEČIŠTĚNÍ........................................................................................ 4
3.1. Použitá metodika......................................................................................................................... 4
3.2. Použité imisní limity..................................................................................................................... 4
4. VSTUPNÍ DATA ..................................................................................................................................... 5
4.1. Definice zájmového území .......................................................................................................... 5
4.2. Data o zdrojích znečišťování ovzduší .......................................................................................... 6
4.3. Poloha výpočtových bodů............................................................................................................ 6
4.4. Meteorologická data .................................................................................................................... 6
5. ANALÝZA A ZHODNOCENÍ MODELOVÉ IMISNÍ SITUACE ................................................................................ 8
5.1. Příspěvek k imisní zátěži oxidem dusičitým ................................................................................. 8
6. ANALÝZA A ZHODNOCENÍ REÁLNÉ IMISNÍ SITUACE ....................................................................................10
7. ZÁVĚR ...............................................................................................................................................12
Příloha: Kopie osvědčení o autorizaci................................................................................................13

FileName: RS_Novus.doc
SaveDate: 7.2.2008

Zakázka/Dokument: C589-07/Z03
Vydání: 01
Strana: 3 z 13

KOMERČNÍ A OBYTNÝ SOUBOR „NOVUS“
ROZPTYLOVÁ STUDIE

1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky firmy LL engineering, spol. s.r.o.,
Nezvalova 6, 638 00 Brno, jako příloha oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Výpočtově je hodnocena změna stávající imisní zátěže NO2 z vytápění a automobilové dopravy po
realizaci stavby záměru " KOMERČNÍ A OBYTNÝ SOUBOR „NOVUS“" při ulici Staňkové. Uvažovanými
zdroji byly výduchy z podzemních parkovišť a automobilová doprava na příjezdových komunikacích a také
provoz parkovišť při ulici Nové, Staňkové a Štefánikové.
Výpočet byl proveden pro jednu variantu – realizace uvedené stavby.
Stávající úroveň imisní zátěže v hodnoceném území byla vyhodnocena na základě údajů z nejbližší měřící
stanice a z Rozptylové studie města Brna (Bucek).

2. Charakteristika území
Posuzovaná stavba je navržena do blízkosti ulic Štefánikova a Staňkova do prostoru bývalého areálu
Jaselských kasáren. Terén zájmového území se mírně svažuje k východu do prostoru nivy bývalého tkou
Ponávky. V blízkosti záměru se nachází obytná zástavba.

3. Metoda výpočtu očekávaného znečištění

3.1. Použitá metodika
Výpočet imisní zátěže škodlivinami byl prováděn, s ohledem na stávající imisní limity, podle metodiky
SYMOS ve formě výpočtového programu SYMOS 97 verze 2003 (IDEA-ENVI s.r.o.), kdy výsledkem
výpočtu byly průměrné roční koncentrace a maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého (NO2).
Výsledky výpočtu byly porovnávány se stávajícími platnými imisními limity.
Výpočet je proveden pro stávající stav a pro stav po realizaci stavby, bez uvažování stávajících bodových
zdrojů znečišťování.

3.2. Použité imisní limity
3.2.1. Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2)
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., v
aktuálním znění:
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4. Vstupní data

4.1. Definice zájmového území
Zájmové území je vymezeno obdélníkem o rozměrech 1800 x 1600 m orientovaným podle souřadnic
JSTK. Tento prostor zahrnuje potenciálně dotčené okolí záměru. Podrobněji je vymezení zájmového
území zřejmé z následujícího obrázku.
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4.2. Data o zdrojích znečišťování ovzduší
Hodnocený záměr zahrnuje výstavbu areálu se dvěma objekty situovanými podél ulic Štefánikova a
Staňkova vytápěnými teplem z centrálního rozvodu tepla (Teplárny Brno), podzemní parkoviště pod výše
zmíněnými objekty pro celkem 876 osobních vozidel a 38 parkovacích stání podél sousedících ulic.
Podrobněji je záměr popsán v příslušných kapitolách oznámení.

4.2.1. Hodnocené zdroje
Jako bodové zdroje byly uvažovány výstupy z odvětrání podzemních parkovišť pro 414 a 460 osobních
vozidel. Výdechy z odvětrání budou vyvedeny nad střechu objektu.
Jako plošný zdroj byla uvažována parkoviště pro celkem 35 osobních vozidel
Parkoviště, povrchová i podzemní, bude veřejně přístupné, bude sloužit pro zákazníky a zaměstnance
objektů.
Jako liniový zdroj znečišťování byla ve výpočtu uvažována osobní a nákladní automobilová doprava
vyvolaná provozem areálu, tedy osobní automobilová doprava zaměstnanců a návštěvníků a zásobování.
Předpokládaná celková intenzita osobní dopravy 2000 pohybů (příjezdů a odjezdů) denně a lehké nákladní
dopravy 40 pohybů (příjezdy a odjezdy) denně je rozložená na navazující síť komunikací.
Použité emisní faktory
Pro výpočet emisí NO x produkovaných motory vozidel byly využity emisní faktory získané pomocí
programu MEFA 02 doporučeném ministerstvem životního prostředí. Pro výpočet emisí ze spalování
zemního plynu byly využity faktory dle nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

4.3. Meteorologická data
Pro výpočet byla použita podrobná větrná růžice, vytvořená ČHMÚ Praha, oddělením modelování a
expertíz.
Souhrn této růžice je uveden v následující tabulce:
S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

klid

9,10

14,60

10,00

10,90

11,59

7,20

12,09

15,90

8,62
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4.4. Poloha výpočtových bodů
Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů vzdálených od sebe 50 m. Ve všech bodech
pravidelné sítě byl výpočet prováděn ve výšce cca 1 m nad terénem.

Poloha referenčních bodů je zřejmá z následujícího obrázku:
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5. Analýza a zhodnocení modelové imisní situace
Výpočty jsou zpracovány pro oxid dusičitý NO2, který je v případě automobilové dopravy rozhodnou
škodlivinou, u níž dochází nejdříve k překročení imisního limitu.
Jak již bylo uvedeno v úvodu, předmětem výpočtu této rozptylové studie bylo zjištění příspěvku imisní
zátěže oxidy dusíku v důsledku provozu obou podzemních parkovišť a povrchových stání vozidel
zákazníků a zásobování. Níže presentované výsledky představují imisní ovlivnění provozem záměru
včetně vyvolaného nárůstu dopravy po ulici Štefánikové a Staňkové bez započtení pozaďové imisní zátěže
bodových zdrojů. Vyhodnocení celkové imisní zátěže hodnoceného území je provedeno v další části této
studie.

5.1. Příspěvek k imisní zátěži oxidem dusičitým
5.1.1. Roční průměrné koncentrace
Příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 způsobený provozem dosahuje cca 0,08 µg.m-3, tedy do
0,4 % imisního limitu (40 µg.m-3). Nejvyšší příspěvek je dosahován v prostoru výjezdu z podzemních
parkovišť. Vyšší koncentrace vycházejí pouze v bezprostřední blízkosti záměru. V ostatních částech
zájmového území jsou příspěvky průměrné roční koncentrace 0,06 µg.m-3 a méně.
Ve všech případech tedy jde o hodnoty pod hodnotu imisního limitu pro průměrné roční koncentrace
(LV=40 µg.m-3). Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiloženého obrázku:

Provoz parkovišť a záměrem vyvolané automobilové dopravy nezpůsobí významnou změnu stávající
imisní zátěže hodnoceného území.
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5.1.2. Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace
Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2 způsobený provozem navrhovaného areálu dosahuje cca
0,8 µg.m-3, tedy 0,4 % imisního limitu (LV=200 µg.m-3). Toto maximum je dosahováno v nejbližším okolí
vjezdu do posuzovaného areálu.
V ostatních částech zájmového území je příspěvek maximální hodinové koncentrace nižší (cca 0,6 µg.m-3
a méně).
Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiloženého obrázku:

Provoz automobilové dopravy vyvolané záměrem nebude způsobovat překračování imisních limitů ani
výrazně neovlivní celkovou imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2).
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6. Analýza a zhodnocení reálné imisní situace
Pro účely celkového zhodnocení imisní zátěže zájmového území uvažujeme, s ohledem na druh
posuzovaného záměru, především stávající zátěží oxidem dusičitým (NO2).
V hodnoceném území ani v jeho okolí se neprovádí soustavné sledování kvality ovzduší, proto pro
vyhodnocení stávající imisní zátěže využíváme údaje z nejbližší stanice imisního monitoringu ZÚ č. 533
Brno-Dobrovského (BBODK), vzdálené od hodnocené lokality cca 0,5 km:
průměrná roční koncentrace (µg.m-3)
-3

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m )

NO2

PM10

17,6

26,5

40

40

maximální naměřená denní koncentrace (µg.m-3)

46,0

130,0

datum naměření maxima v daném roce

6.2.

24.1.

hodnota denního imisního limity IHd (µg.m-3)

-

50

maximální naměřená denní koncentrace (µg.m-3)

-

-

datum naměření maxima v daném roce

-

-

200

-

-3

hodnota hodinového imisního limity IHh (µg.m )

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v okolí citované
stanice dosahuje úrovně do cca 44% imisního limitu (LVr=40µg.m-3), maximální denní koncentrace
dosahuje 23% limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200µg.m-3).
Průměrné roční koncentrace PM10 v okolí citovaných stanic dosahuje nadlimitní úrovně - cca 66% imisního
limitu (LVr=40µg.m-3), maximální 24hodinová koncentrace hodnotu limitu (LV24h=50µg.m-3) překračuje s
podlimitní četností (23x).
Dle Rozptylové studie města Brna (Bucek 2004) je stávající úroveň imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2)
a tuhými znečišťujícími látkami frakce PM10 následující:

Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že v době zpracování studie dosahovala u NO2 průměrná roční
imisní zátěž okolí hodnoceného záměru od 26 do 30 µg.m-3 (LVr=40µg.m-3). Maxima hodinových
koncentrací se v prostoru navrhovaného záměru dosahovaly rozmezí 140 až 160 µg.m-3 (LV1h=200µg.m-3,
nad 18 případů za rok), v těsné blízkosti ulice Lidické jsou dosahovány i hodnoty vyšší.
Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že nejvyšší nárůst imisní zátěže
oxidem dusičitým (NO2) bude v prostoru vjezdu do podzemních parkovišť a podél příjezdových tras.

FileName: RS_Novus.doc
SaveDate: 7.2.2008

Zakázka/Dokument: C589-07/Z03
Vydání: 01
Strana: 10 z 13

KOMERČNÍ A OBYTNÝ SOUBOR „NOVUS“
ROZPTYLOVÁ STUDIE

Přírůstek průměrné roční koncentrace zde bude dosahovat maximálně 0,08 µg.m-3, při uvažování stávající
imisní zátěže (z ostatních zdrojů) v tomto prostoru na stejné úrovni jako za současného stavu, je možné
považovat budoucí celkovou imisní zátěž za podlimitní.
Přírůstek maximální hodinové koncentrace bude dosahovat maximálně 0,8 µg.m-3, při uvažování stávající
pozaďové zátěže taktéž předpokládáme celkovou imisní zátěž za podlimitní.
Při hodnocení maxim hodinových koncentrací nepředpokládáme překročení limitních hodnot.
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KOMERČNÍ A OBYTNÝ SOUBOR „NOVUS“
ROZPTYLOVÁ STUDIE

7. Závěr
Příspěvek záměrem vyvolané automobilové dopravy po realizaci stavby KOMERČNÍ A OBYTNÝ SOUBOR
„NOVUS“ způsobí mírný nárůst imisní zátěže v blízkosti samotného areálu. Toto navýšení však bude velmi
malé a významně nezmění stávající imisní zatížení hodnoceného území.
Vypočtené průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, včetně započtené předpokládané stávající imisní
zátěže, nebudou dosahovat hodnot imisního limitu pro průměrné roční koncentrace.
V případě maximální krátkodobé imisní zátěže nepředpokládáme v hodnoceném území dosažení či
překročení hodnoty pro krátkodobá maxima imisní zátěže oxidem dusičitým.

V Brně 7.2.2008

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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Příloha: Kopie osvědčení o autorizaci

Tabelární výsledky výpočtu nejsou vzhledem k jejich rozsahu přikládány a nacházejí se v archivu
zpracovatele této studie.
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