Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství

KOMUNIKAČNÍ OBCHVAT TUŘAN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí

Oznamovatel:

Brněnské komunikace, a.s.

KOMUNIKAČNÍ OBCHVAT TUŘAN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Seznam zpracovatelů oznámení

Oznámení zpracoval:
Ing. Alexandr Mertl
držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
MŽP čj.: 45335/ENV/06

Datum zpracování oznámení:

31. 7. 2007

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft.
Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW 11, registrovaným u společnosti Corel
Corporation.

STRANA 1 z 46

KOMUNIKAČNÍ OBCHVAT TUŘAN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Obsah
Titulní list
Seznam zpracovatelů oznámení ..........................................................................................................
Obsah ...............................................................................................................................................
Přehled zkratek .................................................................................................................................
Úvod ................................................................................................................................................

1
2
4
5

ČÁST A (ÚDAJE O OZNA MOVATELI) ............................................................................................ 6
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.

Obchodní fir ma ..........................................................................................................................
IČ ..............................................................................................................................................
Sídlo ..........................................................................................................................................
Oprávněný zástupce oznamovatele ..............................................................................................

6
6
6
6

ČÁST B (ÚDAJE O ZÁMĚRU) ......................................................................................................... 7
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ........................................................................................................................ 7
B.I.1.
B.I.2.
B.I.3.
B.I.4.
B.I.5.
B.I.6.
B.I.7.
B.I.8.
B.I.9.

Název a zařazení záměru .................................................................................................. 7
Kapacita (rozsah) záměr u ................................................................................................. 7
Umístění záměru .............................................................................................................. 7
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry ..................................................... 9
Zdůvodnění potřeby záměr u a jeho umístění ..................................................................... 9
Popis technického a technologického řešení záměru ......................................................... 10
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení ................................... 11
Výčet dotčených územně samosprávných celků ............................................................... 11
Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů ...............................................................11

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH ................................................................................................................ 12
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.

Půda ............................................................................................................................
Voda ............................................................................................................................
Ostatní surovinové a energetické zdroje .........................................................................
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu ......................................................................

12
12
13
13

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH ............................................................................................................. 14
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.

Ovzduší ......................................................................................................................
Odpadní voda .............................................................................................................
Odpady ......................................................................................................................
Ostatní .......................................................................................................................
Rizika vzniku havárií ....................................................................................................

14
14
15
15
15

ČÁST C (ÚDA JE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEM Í) ............................. 16
C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠ ÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERIST IK DOTČENÉHO ÚZEMÍ ........... 16
C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOT NÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ...... 17
C.II.1.
C.II.2.
C.II.3.
C.II.4.
C.II.5.
C.II.6.
C.II.7.

Obyvatelstvo a veřejné zdraví .......................................................................................
Ovzduší a klima ............................................................................................................
Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky ............................................................
Povrchová a podzemní voda ..........................................................................................
Půda ............................................................................................................................
Horninové prostředí a přírodní zdroje .............................................................................
Fauna, flóra a ekosystémy ............................................................................................

17
17
20
21
22
22
23

STRANA 2 z 46

KOMUNIKAČNÍ OBCHVAT TUŘAN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

C.II.8. Krajina .........................................................................................................................
C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky ..............................................................................
C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura ......................................................................................
C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí .........................................................................

25
25
26
29

ČÁST D (ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ..... 30
D.I. CHARAKT ERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOST I ................................................................................................. 30
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví ............................................................................
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima .................................................................................................
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky .............................
D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu ............................................................................
D.I.5. Vlivy na půdu ................................................................................................................
D.I.6. Vlivy na hor ninové prostředí a přírodní zdroje ..................................................................
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy .................................................................................
D.I.8. Vlivy na krajinu .............................................................................................................
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky ...................................................................
D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastr ukturu .........................................................................
D.I.11. Jiné ekologické vlivy ....................................................................................................

30
30
35
35
36
36
37
37
37
37
40

D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI ................................................ 40
D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 40
D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, S NÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 40
D.V. CHARAKT ERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČIT OSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ ........................................................................... 41
ČÁST E (POROVNÁ NÍ VARIA NT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) ................................................................... 42
ČÁST F (DOPLŇUJÍC Í ÚDAJE) .................................................................................................... 43
F.I.

MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE ............................................................................................. 43

F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE .................................................................... 43
ČÁST G (VŠEOBEC NĚ SROZUMITEL NÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) .............. 44
ČÁST H (PŘÍLOHY) ..................................................................................................................... 46
Příloha 1 Grafické přílohy:
Příloha 1.1 Celková situace záměru
Příloha 1.2 Fotodokumentace
Příloha 2 Hluková studie
Příloha 3 Rozptylová studie
Příloha 4 Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

STRANA 3 z 46

KOMUNIKAČNÍ OBCHVAT TUŘAN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Přehled zkratek
BaP

benzo(a)pyren

BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostřdí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky ("ropné látky")

N

kategorie odpadu nebezpečný

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentr um

LBK

lokální biokoridor

O

kategorie odpadu ostatní

ORL

odlučovač r opných látek

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezer vace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
KOMUNIKAČNÍ OBCHVAT T UŘAN
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma Brněnské komunikace, a.s.
Zpracování oznámení proběhlo v květnu až červenci 2007. Pro zpracování byly použity podklady
poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním
zpracování a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
Brněnské komunikace, a.s.

A.2. IČ
60733098

A.3. Sídlo
Renneská třída 1a
657 68 Brno

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Josef Luňáček
technický ředitel
Brněnské komunikace, a.s.
Renneská třída 1a
657 68 Brno
tel.: 543 321 225
fax.: 543 214 098
e-mail: bkom@bkom.cz
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Komunikační obchvat Tuřan.
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující:
kategorie:

II

bod:

9.1

název:

Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací
I. a II. třídy (záměr y neuvedené v kategorii I)

sloupec:

B

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

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměr u je výstavba silničního komunikačního obchvatu městské části Brno - Tuřany v těchto
parametrech:
celková délka:

cca 2642 m

kategorie:

S9,5/80 (úsek Sokolnická - Pratecká)
S9,5/60 (úsek Pratecká - Hanácká)

Součástí záměru je dále výstavba komunikace pro pěší a cyklisty, světelně řízené křižovatky s ulicí
Prateckou, veřejného osvětlení a pr ovedení nezbytných přeložek inženýrských sítí a polních cest.

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:

Jihomoravský

okres:

Brno - město

obec:

Statutár ní město Brno, městská část Br no - Tuřany

katastrální území:

Tuřany; 612171
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parcely:
(trvalý zábor)

745/2, 745/3, 745/14, 745/26, 1902/1, 1902/2, 1902/3, 1902/5, 1964/5, 2065/99,
2065/103, 2065/111, 2065/112, 2065/113, 2065/114, 2065/115, 2065/116,
2065/117, 2065/118, 2065/119, 2065/120, 2065/121, 2276/1, 3703, 3786, 3787,
3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800,
3801, 3936, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961,
3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3970/1, 3978, 3979/1, 3980/1,
3983/1, 3983/2, 3984, 3985, 3986, 3987/1, 3987/2, 3988, 3989, 3990, 4008,
4064, 4065, 4066, 4069, 4099, 4100, 4127, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147,
4148, 4149, 4150, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162,
4163, 4164, 4165, 4166, 4240, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4278, 4279,
4280, 4281, 4282, 4389, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4573,
4574, 4666

parcely:
(dočasný zábor)

22, 23, 105, 125, 556, 2065/15, 2065/83, 2065/86, 2065/91, 2065/92, 2065/96,
3790, 3791, 3795, 3796, 4069, 4086, 4100, 4127, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147,
4148, 4149, 4150, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4573,
4666

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Tuřany jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány
tzv. dotčeným územím.
Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku:
Obr.: Umístění záměru (měřítko 1:25 000)

Z hlediska územního plánu města Brna se záměr nachází na návr hové ploše pro dopravu. Tomuto určení
záměr odpovídá, je tedy v souladu s územním plánem. Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska
územního plánu je doloženo v příloze 4 tohoto oznámení.
Vztah záměru k územnímu plánu je zřejmý z následujícího obrázku:

STRANA 8 z 46

KOMUNIKAČNÍ OBCHVAT TUŘAN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Obr.: Výřez z územního plánu města Brna (měřítko 1:25 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je novostavba komunikačního obchvatu T uřan.
Záměr je v souladu s územním plánem města Brna. V dotčeném území nejsou připravovány jiné
komunikační stavby, které by mohly vést ke kumulaci vlivů s předkládaným záměrem.
V prostoru východně od záměr u je výhledově (cca k roku 2015) uvažováno s výstavbou průmyslové zóny
Tuřany. Dopravní napojení této průmyslové zóny je uvažováno prostřednictvím předkládaného záměr u a
dále převážně na dálnici D1. Z tohoto důvodu je v rámci tohoto oznámení uvažováno s dopravním
zatížením, vyvolaným provozem pr ůmyslové zóny. Provedené analýzy (hluková a rozptylová studie) proto
uvažují zvýšený dopravní provoz v důsledku průmyslové zóny.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Oblast Tuřan (a částečně i Chrlic) je značně zatížena tranzitní dopravou především v radiálním směr u a
částečně ve směru tangenciálním. Zvláště radiální směr (Sokolnická a U viaduktu směrem na Tuřanskou a
Kaštanovou) vykazuje dlouhodobě vysoké intenzity dopravy, která je vedena po stávajících zmíněných
komunikacích centry městských částí Brno - Tuřany a Brněnské Ivanovice. Převážnou část této dopravy
tvoří tranzitní doprava z jihovýchodní oblasti Jihomoravského kraje směrem do centra Brna. Tento tranzit
tvoří jak osobní, tak intenzivní nákladní doprava. Vysoký tranzit je dán především velkou spádovou oblastí
a v současnosti jedinou přístupovou komunikací.
Záměr významnou část tohoto dopravní zatížení jednak odvede z centrální části městské části Brno Tuřany, jednak převede na kapacitní komunikace vyššího řádu (D1, komunikační systém Čer novické
terasy, Velký městský okr uh). Tím dojde k významnému zlepšení jak dopravních parametrů, tak i životního
prostředí v dotčených městských částech.
Umístění záměru je vázáno na koncepční řešení územního plánu města Brna a není proto navrženo ve více
variantách.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Situace záměru, ze které jsou zřejmé uváděné popisné údaje, je doložena v příloze 1 tohoto oznámení.
Objektová s kladba
Projektová dokumentace je rozdělena na následující stavební objekty:
SO 101
SO 102
SO 103
SO 104
SO 105
SO 106
SO 107
SO 201
SO 202
SO 301
SO 302
SO 303
SO 401
SO 402
SO 501
SO 601
SO 701
SO 702
SO 801

Komunikace
Napojení na ulici Sokolnická
Napojení na ulici Hanácká
Polní cesta I
Polní cesta II
Polní cesta III
Stezka pro pěší a cyklisty
Světelně řízená křižovatka (včetně napojení na centrální řízení)
Přípojka elektro pro řízení křižovatky
Přeložka sdělovacích kabelů
Mechanická ochrana optických kabelů
Přeložka kabelů VN
Chránička plynovodu STL
Přeložka plynovodu STL DN 150
Přeložka kanalizace DN 500
Veřejné osvětlení
Inventarizace zeleně
Sadové úpravy
Opěrná zeď s oplocením

Technické řešení
Obchvat Tuřan (SO 101) je navržen jako dvoupruhová obousměr ná komunikace navazující na silnici Brno Sokolnice (ul. Sokolnická; SO 102) a na ulici Hanácká (spojnice Tuřany - Černovice; SO 103). Celková
délka komunikace je cca 2642 m. Uspořádání komunikace je S9,5/80 a S9,5/60. Úsek s návrhovou
rychlostí 80 km/h (vzhledem k poloměrům oblouků) je od napojení na ul. Sokolnickou po křížení s ulicí
Pratecká. Zbytek úseku je vzhledem k navrženým poloměrům protisměrných směrových oblouků 155 m a
235 m navržen na návrhovou rychlost 60 km/h.
V místech křížení stávajících komunikací (Sokolnická, Hanácká, Pratecká) je komunikace rozšířena o
odbočovací pruhy za účelem snížení počtu kolizních míst na obchvatu.
Polní cesty navazující na ulice Myslivecká a Kar kulínova jsou uslepeny z důvodu zamezení nežádoucího
pohybu z obchvatu směrem do centra Tuřan. V rámci budování obchvatu je proto nutno zajistit přístup
zemědělských strojů. Za tímto účelem bylo upraveno vedení polních cest (SO 104, SO 105, SO 106).
Mezi křižovatkami s ulicemi Sokolnická a Hanácká je navržena souběžně po levé straně komunikace stezka
pro pěší a cyklisty (SO 107). Stezka je navržena v šířce 3,0 m. Od samotné komunikace obchvatu je
oddělena 2 m zeleným pásem. Zelený pás je využit pro odvedení srážkové vody z komunikace a je v něm
umístěno veřejné osvětlení pro stezku (SO 601).
Křižovatka s ulicí Prateckou je navržena jako světelně řízená (SO 201). V rámci křižovatky bude řízen
přechod pro chodce na výše uvedené stezce a je počítáno s řízením pohybu pěších v rámci uvažovaného
propojení pro pěší a cyklisty mezi částmi Tuřany a Dvorska.
V trase budoucího obchvatu jsou uloženy sdělovací optická vedení E.on a Maxprogress, tyto vedení jsou v
případě kolmého prostupu pod komunikací ochráněna a v případě vedení v trase stranově přeložena
(SO 301, SO 302). Způsob nakládání ze sítěmi bude projednán s jejich správci.
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Záměr v km 1,040 kříží trasu STL plynovodu. V tomto místě bude stávající plynovod ochráněn (SO 401)
tak, aby nedošlo k jeho poškození. V místě napojení na ul. Sokolnickou je nutno plynovod v délce cca
115 m přeložit (SO 402).
Vzhledem k tomu že trasa vede po zemědělsky obdělaných pozemcích a zasahuje i do zahrádkářské
kolonie je součástí dokumentace podrobná inventarizace zeleně (SO 701) sloužící pro zhotovení plánu
rekultivace dotčených pozemků a bilanci skrývky kulturních vrstev.
Na svazích tělesa a zejména v místě r ušených komunikací je navrženo ozelenění (SO 702).
V km 2,160 je pod trasou obchvatu umístěna kanalizace. SO 501 řeší přeložení kanalizace tak, aby tr ubní
vedení nebylo uloženo v trase vozovky. Trasa kanalizace se tak zkracuje.
V km 1,365 je po levé straně úpravy směrem ke křížení s ulicí Prateckou navržena z důvodu zúžení tělesa
obchvatu opěrná zeď s neprůhledným oplocením (SO 801). V tomto úseku trasa komunikace zabírá část
hospodářského zařízení.

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

v průběhu roku 2009

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2011

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraje:

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
tel.: 54165 1111
fax: 54165 1209

obce:

Statutár ní město Brno

Magistrát města Brna
Malinovského nám. 3
601 67 Brno
tel.: 542 171 111
fax: 542 173 530

Městská část Brno - Tuřany

Statutár ní město Brno
Městská část Brno - Tuřany
Tuřanské nám. 1
620 00 Brno - T uřany
tel.: 545 128 211
fax: 545 128 212

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
územní rozhodnutí, stavební povolení:

Úřad městské části Brno - Tuřany
odbor stavební a technický
Tuřanské nám. 1
620 00 Brno - T uřany
tel.: 545 128 211
fax: 545 128 212
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
cca 75 281 m2, z toho:

Celková plocha dotčených pozemků:

cca 74 231 m2, z toho:

trvalý zábor:
ZPF:

cca 57 945 m2, z toho:
orná půda: cca 50 804 m2
zahrady: cca 7 141 m2

PUPFL:

0 m2 (parcely nejsou součástí PUPFL)

ostatní:

cca 16 286 m2

Realizace záměru si vyžádá trvalý zábor zemědělského půdního fondu (ZPF), kategorizovaných jako orná
půda nebo ovocný sad, dále ostatních funkčních ploch (sportoviště a rekreační plochy, ostatní
komunikace, manipulační plochy, zeleň) a zastavěné plochy a nádvoří. Pozemky určené k plnění funkcí
lesa (PUPFL) nejsou záměrem dotčeny.

cca 1 050 m2, z toho:

dočasný zábor:
ZPF:

cca 403 m2

PUPFL:

0 m2 (parcely nejsou součástí PUPFL)

ostatní:

cca 647 m2

Dočasný zábor po dobu výstavby se předpokládá na dobu cca 2 let.

Dotčené katastrální území:

Tuřany (612171)

Výčet dotčených parcel (trvalý zábor, dočasný zábor) je uveden v kapitole B.I.3. Umístění záměru (viz
strana 7 tohoto oznámení).

B.II.2. Voda
Pitná voda:

bez nároků (bezobslužný provoz)

Požární voda:

bez nároků (mobilní zdroj)

Ostatní (technologická) voda:

bez nároků

Výstavba:

spotřeba nespecifikována (běžná)

pitná voda:

Pitná voda bude spotřebovávána při zabezpečování osobní hygieny stavebních dělníků - relativně malá
množství - v řádu jednotek m3 denně. Voda pro hygienické potřeby bude zajišťována obvyklým způsobem
(dovoz cisternou, případně napojení objektů na existující rozvody vody), a to podle charakteru a umístění
staveništního zařízení (dočasné objekty zařízení staveniště, mobilní sociální zařízení, aj.). Pro pitné účely
se předpokládá dovoz balené vody.

ostatní (technologická) voda:

spotřeba nespecifikována (běžná)

Příprava betonových směsí, zvlhčování betonu, mytí povrchu vozovky před pokládkou konstrukčních
vrstev vozovky apod. Užitková voda pro tyto účely bude na staveniště dovážena v cisternách případně
budou využity existující rozvody, výrobna betonových směsí (doposud neurčena) bude disponovat
vlastním zdrojem.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie:

nespecifikováno (spotřeba běžná)
Elektrická energie bude využita pro veřejné osvětlení cyklistické stezky/stezky pro pěší a pro provoz
světelného signalizačního zařízení. Spotřeba není specifikována, není však ničím výjimečná. Jako zdroj
bude využita místní rozvodná síť.

Zemní plyn:

bez nároků

Ostatní:

bez nároků

Výstavba:

nespecifikováno
Stavební a konstrukční materiály, množství běžné, jednorázově, bez nároků na pravidelný odběr.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava:

provoz:

bez nároků

Záměr je (resp. bude) přímou součástí dopravní infrastruktury území, neklade na ni žádné dodatečné
nároky. Po svém dokončení převezme dopravní zatížení z jiných komunikací v území. Intenzity dopravy v
širším území tedy budou po dokončení záměru odpovídat stávajícímu stavu (resp. trendu), budou však
realizovány po nové komunikaci. To bude mít za bezprostřední následek omezení intenzit dopravy na
stávajících komunikacích, dnes nevhodně vedených centry sídelních útvarů.
Stávající intenzity dopravy v území jsou uvedeny v kapitole C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura (strana
26 tohoto oznámení), očekávané intenzity dopravy v území po realizaci záměru potom v kapitole D.I.10.
Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu (strana 37 tohoto oznámení).
Záměr nevyvolává bezprostřední nároky na realizaci dalších komunikačních staveb, představuje úplnou
provozuschopnou stavbu.

výstavba:

cca desítky nákladních vozidel/den

Stavební doprava v období výstavby (do cca 2 let) bude variabilní v závislosti na prováděných pracech a
bude se bude pohybovat v řádu nejvýše několik desítek nákladních vozidel za den.
Komunikace bude budována v prostoru mimo stávající silnice, nevznikají tedy nároky na dlouhodobé
uzavírky komunikací a z toho vyplývající dlouhodobé objízdné trasy. Případné krátkodobé objízdné trasy v
době prací ve styku se stávajícími silnice mi (ul. Sokolnická, Pratecká, Hanácká) budou zajištěny
průjezdem staveništěm (po polovinách vozovky nebo dočasných komunikacích) případně krátkodobými
objížďkami na okolních silnicích.

Ostatní:

bez významných nároků
Záměr nemá významné nároky na odběr energií a médií. V úvahu přichází pouze elektrická energie pro
veřejné osvětlení a provoz světelného signalizačního zařízení, bude využita existující přípojka s
dostatečnou kapacitou, nebude budována nová linka. Odvodnění komunikace bude do vsakovacích jam,
kanalizační síť tedy nebude zatížena.
Jednotlivé sítě, dotčené výstavbou, budou uvedeny do původního stavu resp. do stavu vyžadovaného
jejich správci.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje:
Liniové zdroje:

bez výstupů
bez prům. zóny (2015):

s prům zónou (2015):

tuhé látky:
SO2:
NO x:
CO:
org. látky:

0,533 kg/km.den
0,038 kg/km.den
13,231 kg/km.den
8,486 kg/km.den
2,479 kg/km.den

jižní úsek:

tuhé látky:
SO2:
NO x:
CO:
org. látky:

0,445 kg/km.den
0,047 kg/km.den
10,917 kg/km.den
7,399 kg/km.den
1,537 kg/km.den

severní úsek:

tuhé látky:
SO2:
NO x:
CO:
org. látky:

0,970 kg/km.den
0,100 kg/km.den
23,733 kg/km.den
16,011 kg/km.den
3,332 kg/km.den

Liniový zdroj znečišťování ovzduší představuje automobilová doprava, využívající navržený obchvat.
Uvedené hodnoty vychází z prognózovaných intenzit dopravy (viz kapitola D.I.10. Vlivy na dopravní a
jinou infrastrukturu, strana 37 tohoto oznámení) a emisních faktorů dle MEFA 02. Jižním úsekem se
rozumí část obchvatu od napojení průmyslové zóny jižním směrem, severním úsekem část obchvatu od
napojení průmyslové zóny severním směrem.

Plošné zdroje (výstavba):

proměnné

Při zásazích do terénu bude docházet k emisi prašných částic. Emitované množství není specifikováno
(bude velmi proměnné v závislosti na klimatických podmínkách), jsou navržena všeobecná opatření pro
omezení emise. Doba emise bude omezená. Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a
mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.

B.III.2. Odpadní voda
Provoz:

splaškové vody:

nejsou produkovány

srážkové vody:

cca 16 000 m3/rok

Množství odpadních vod ve skutečnosti do konečného recipientu neodteče v celém objemu, část srážek se
odpaří či zasákne. Za srážkové odpadní vody se považují vody, jejíchž zdrojem jsou atmosférické srážky
(dešťové, sněhové) a které budou odvedeny ze zpevněného povrchu komunikace a přilehlých svahů a
násypů.

Výstavba:

splaškové vody:

řádově jednotky m3/den

Předpokládá se využití mobilních WC a sociálních zařízení, vybavených bezodtokými jímkami.

srážkové vody:

nespecifikováno

Množství srážkových odpadních vod bude s postupem výstavby narůstat až dosáhne objemů obdobných
jako ve fázi provozu. Na rozdíl od období provozu nepředpokládáme její znečištění (zejména solemi při
zimní údržbě), takže její jakost nebude změněna (§ 38 zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon) a proto ji za
odpadní vodu nepovažujeme.

technologické vody:

spotřeba nespecifikována (běžná)

Jde o vodu použitou pro výrobu betonu, skrápění apod.
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B.III.3. Odpady
Provoz, údržba:

skupina 20 Komunální odpady
Jde převážně o odpady z údržby zeleně (20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad) a z čištění komunikací a
silničního pozemku (20 03 01 Směsný komunální odpad, 20 03 03 Uliční smetky). Kategorie O. Produkce
pravidelná, množství v řádu cca jednotek tun za rok.

skupina 17 Stavební a demoliční odpady
skupina 15 Odpadní obaly
Jde o odpady z oprav komunikace, konstrukčních prvků resp. dopravního značení (17 03 Asfaltové směsi,
dehet, 17 04 Kovy, 17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina, 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady,
15 01 Obaly). Kategorie převážně O, výjimečně N (zejména zbytky nátěrových hmot resp. absorpční
činidla). Produkce nepravidelná a málo častá, množství nespecifikováno.
Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné
legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
Původcem odpadu bude správce kumunikace, odpady budou zneškodňovány oprávněnou osobou.

Výstavba:

skupina 17 Stavební a demoliční odpady
skupina 15 Odpadní obaly
skupina 20 Komunální odpady
Jde o odpady z výstavby komunikace a jejího příslušenství (17 01 Beton, cihly, tašky a keramika,
17 02 Dřevo, sklo a plasty, 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu, 17 04 Kovy, 17 05 Zemina,
kamení a vytěžená hlušina, 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady, 15 01 Obaly). Kategorie převážně O,
výjimečně N (zejména zbytky nátěrových hmot resp. absorpční činidla). Produkce jednorázová (po dobu
výstavby), množství v řádu cca tisíců tun (výkopová zemina) resp. desítek tun (ostatní).
Problematika odpadového hospodářství při výstavbě je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v
režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle jednotlivých
druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únike m. Původcem
odpadu bude prováděcí firma, odpady budou zneškodňovány oprávněnou osobou.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

doprava:

nespecifikováno

Pozn.: Hlukové parametry dopravního proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny
hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravního proudu. Bližší údaje o
dopravním hluku viz příloha 2 tohoto oznámení.

v průběhu výstavby:
Vibrace:
Záření:

do LA = 90 dB/5 m (krátkodobě)
nejsou produkovány

ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

zdroje nejsou používány
(pouze běžná nízkonapěťová el. zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými
environmentálními důsledky. Vytváří pouze běžně akceptovaná rizika vzniku dopravních nehod, oproti
současnému stavu přitom dochází spíše k omezení tohoto rizika.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území je umístěno převážně na ploše zemědělských pozemků (orné půdy resp. zahrad), mimo
obytnou zástavbu.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená:
• V dotčeném území se nenachází pr vky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního par ku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 (nevyskytují se zde evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti).
• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Území městské části Brno - Tuřany patří (dle sdělení č. 3 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z
března 2007) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Vlastním územím neprotéká žádný tr valý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, prameniště či mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100. Dotčené území se
nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměr y, které by mohly mít vliv na proveditelnost záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V městské části Brno - Tuřany žije celkem 4667 obyvatel 1.
Záměr je umístěn ve volném prostor u, bez úzkého kontaktu s obytnou zástavbou. Nejbližší zástavba se
nachází při ulici Přichystalově, Farského resp. Myslivecké, ve vzdálenosti přes 120 metrů od záměru. Trvale
zde žije několik desítek obyvatel.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduš í
Území městské části Brno - Tuřany patří (dle sdělení č. 3 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z
března 2007) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení do OZKO je
překračování imisních limitů pro tuhé látky frakce PM10 na 13% území.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ BBNYA (1130 Brno-Tuřany), vzdálená od
hodnocené lokality cca 1 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2006:
Tab.: Výsledky imisního monitoringu - oxid dusičitý (NO2), stanice ČHMÚ BBNYA, rok 2006

Jak je z uvedených hodnot zřejmé, nebyly v roce 2006 na této stanici imisní limity dosaženy ani
překročeny. Stávající úroveň imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2) je u průměrných ročních koncentrací
přibližně na úrovni 59% příslušného limitu (LVr = 40 µg.m-3). Nejvyšší naměřená maximální hodinová
koncentrace dosahovala hodnot 78% příslušného limitu (LV1h = 200 µg.m-3).
Dle rozptylové studie krajského programu snižování emisí jsou v Tuřanech dosahovány následující
koncentrace NO2:

1

Zdroj: Český statistický úřad, údaj k 1.1.2004.
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Obr.: Výsledky modelování - oxid dusičitý (NO2), oblast Tuřany, Krajský program snižování emisí 2005

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
koncentrace v rozmezí 16 - 22 µg.m-3 (LVr = 40 µg.m-3). V případě maximálních hodinových koncentrací
pak rozmezí 160 - 200 µg.m-3 (LV1h = 200 µg.m-3).
Tab.: Výsledky imisního monitoringu - tuhé znečišťující látky (PM10), stanice ČHMÚ BBNYA, rok 2006
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Jak je z uvedených hodnot zřejmé, byly v roce 2006 na této stanici imisní limity překročeny u maximálních
denních koncentrací (69 případů). Stávající úroveň imisní zátěže tuhými látkami frakce PM10 je u
průměrných r očních koncentrací přibližně na úrovni 90% příslušného limitu.
Dle rozptylové studie krajského programu snižování emisí jsou v Tuřanech dosahovány následující
koncentrace PM10:
Obr.: Výsledky modelování - oxid dusičitý (NO2), oblast Tuřany, Krajský program snižování emisí 2005
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž tuhými látkami pr ůměrné roční
koncentrace od 12 do 25 µg.m-3 (LVr = 40 µg.m-3). V případě maximálních 24hodinových koncentrací pak
rozmezí 60 - 70 µg.m -3 (LV24h = 50 µg.m-3), hodnota 50 µg.m-3 je dosahována s četností 20 až 30 případů
za rok, tedy s podlimitní četností (LV = 35 případů za rok).
Klima
Z klimatického hlediska zasahuje dotčené území do mírně teplé klimatické oblasti T4 (dle Quitta), kterou je
možno stručně charakterizovat následně:
MT 10 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým tr váním sněhové pokrývky.

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dotčené území se nachází v poloze mimo hlavní dopravní komunikace v prostoru hranice zástavby T uřan a
polních resp. zahradních pozemků. Stávající hluková situace je zde příznivá a je dána běžným pozaďovým
hlukem předměstské zástavby, pouze v poloze při hlavních dopravních komunikacích (ul. Hanácká,
Pratecká a Sokolnická) je ovlivněna dopravním provozem.
Specifikem dotčeného území je provoz mezinárodního letiště Brno - Tuřany, nacházejícího se prakticky
bezprostředně v kontaktu se záměrem. Letiště je významným zdrojem hluku, na kter ý se ovšem vztahuje
samostatná oblast hygienických limitů a také se samostatně hodnotí. Hluk letiště proto není přímo
porovnatelný s hlukem pozemních komunikací.
Hygienické limity pro hluk z provozu na pozemních komunikacích činí LAeq,T = 55/45 dB (den/noc) a pro
hluk z provozu na hlavních pozemních komunikacích LA eq,T = 60/50 dB (den/noc).
Nejbližší nebo nej více dotčené venkovní chráněné prostor y resp. venkovní chráněné prostory staveb se
nacházejí při ulici Přichystalově, Farského resp. Myslivecké, ve vzdálenosti přes 120 metr ů od záměru.
Výsledky měření hluku z pozemních komunikací zde nejsou k dispozici, jde však o poměrně klidový prostor
(s výjimkou leteckého hluku) a lze proto očekávat, že hygienické limity pro hluk z pozemních komunikací
jsou zde splněny.
Další závažné fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjištěny.
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C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění z vodopisného hlediska:
• hlavní povodí řeky Dunaj 4-00-00,
• dílčí povodí 4-15-03 (Svratka od Svitavy po Jihlavu),
• dotčená drobná povodí 4-15-03-023 (povodí Tuřanského potoka) a 4-15-03-025 (povodí Dvorského
potoka).
Tuřanský potok pramení v centrální části obce Tuřany ve výšce 221 m n.m., plocha povodí činí 6,195 km2,
délka toku je cca 3,0 km. Ústí zleva od Ivanovického potoka ve výšce 190 m n.m. Tuřanský potok není
významným vodním tokem 1. Tuřanský potok pramení 700 m západně od trasy záměru.
Dvorský potok pramení v prostoru průmyslové zóny Chrlice jihozápadně od Tuřan ve výšce 226 m n.m.,
plocha povodí dosahuje 8,907 km2 a délka toku je cca 3,8 km. Ústí zleva do Ivanovického potoka ve výšce
185 m n.m. Dvorský potok není významným vodním tokem 2. Dvorský potok pramení ve vzdálenosti 750 m
jihovýchodně od jižního konce trasy záměr u.
Navrhovanou trasou záměru neprotékají žádné povrchové tr valé ani občasné toky, území je suché,
nenachází se v něm žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. Trasa záměru je mimo zátopová území
vodních toků.
V posuzovaném území se nenachází ochranné pásmo vodního zdroje 3 ani chráněná oblast přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Podzemní voda
Dle hydrogeologického členění je území součástí rajónu č. 2241 Dyjsko-svratecký úval (Olmer a kol.,
2006).
Jedná se o prostředí, po které je typické střídání kolektor ů štěrků a písků s izolátor y jílů. Významnější
zvodnění neogenních sedimentů lze předpokládat na bázi komplexu sedimentů karpatské předhlubně.
Svrchní část profilu neogenních uloženin je tvořena izolátorem badenských karbonitických jílů.
Zvodnění v zájmovém území celé trasy záměru je vázáno na průlinově propustné štěrkopísky tuřanské
terasy. Mocnost zvodnění je proměnlivá v závislosti na povrchu podložního izolátoru neogenních téglů.
Zvodnění není souvislé, v místech elevací podložních jílů nelze výskyt podzemní vody předpokládat.
Transmisivita prostředí je střední s koeficientem T = 1.10 -4 až 1.10 -3 m2.s-1. Na ploše dotčeného území
nelze předpokládat hydrologickou souvislost podložních neogenních zvodní se zvodněním nadložních
kvar térních štěr kopísků tuřanské terasy.
Hladina podzemní vody je volná a nachází se v hloubce 1,0 m až 3,0 m pod terénem (cca 226,5 až
229 m n.m.). Směr proudění podzemní vody je generelně jihozápadní k erozivním bázím území, kterými
jsou toky T uřanského a Dvorského potoka. Směr proudění je lokálně ovlivněn sklonem a modelací povrchu
podložních neogenních sedimentů. Dotace podzemní vody je výhradně atmosférickými srážkami.
Podzemní voda v zájmovém území je chemického typu Ca-Mg-HCO3, celková mineralizace je střední v
rozmezí 0,3 až 1,0 g.l-1. Podzemní vody jsou alkalické, tvrdé. Voda neobsahuje agresivní CO2, mírně
zvýšené jsou koncentrace síranů, které způsobují slabou síranovou agresivitu podzemní vody.

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
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.
3

Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
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C.II.5. Půda
Pozemky dotčené záměrem (cca 75,3 ha) jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako zemědělská půda
(ZPF), ostatní plocha (např. ostatní komunikace, zeleň) a zastavěná plocha a nádvoří. Realizací záměru
bude dotčeno cca 128 parcel, z nichž cca 85 parcel chráněno jako plochy zemědělského půdního fondu
(orná půda, zahrada). Lesní půda, tj. pozemky určené k plnění funkcí lesa, se v trase záměru nevyskytují.
V rámci projektu pro územní řízení je zpracována plošná bilance potenciálně dotčených pozemků, jehož
tabelární přehled byl výchozím podkladem pro stanovení tříd ochrany.
Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze
dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu jsou dotčené půdy
zařazeny do I., II., III. , a IV. třídy ochrany.
Kód BPEJ

Třída ochrany

2.01.00
2.06.00
2.05.01
2.04.01

I. třída ochrany
II. třída ochrany
III. třída ochrany
IV. třída ochrany

Pozn.: Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou řazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých regionech, povolení k odnětí se
vydává pouze výjimečně, většinou v souvislosti s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního
významu. Do II. třídy ochrany zemědělské půdy jsou situovány půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k zemědělské půdě se jedná o půdy vysoce chráněné, jen podmínečně
odnímatelné a podmíněně zastavitelné (s ohledem na územní plánování). Do III. třídy ochrany zemědělské půdy jsou sloučeny
půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno
územním plánováním využít pro event. výstavbu. Do IV. třídy jsou řazeny půdy s podprůměrnou produkční schopností,
s omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu.

Zábor zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany se týká pouze 3 parcel, a to:
číslo
parcely
4064
4280
4281

třída
ochrany
I.
II.
II.

druh
pozemku

výměra
(v dané třídě ochrany)

orná půda
orná půda
orná půda

472 m2
48 m2
155 m2

Konzervativně 1 lze předpokládat, že zábor ZPF I. a II. třídy ochrany tvoří cca 675 m2, tj. cca 1,1 %
z celkového výčtu cca 57 945 m2, který připadá na plochy ZPF dotčené záměrem.
V trase obchvatu se minoritně vyskytují půdy náležející k čer nozemím na spraši, jsou převážně středně
těžké s převážně příznivým vodním režimem (HPJ 01). Dále černozemě typické, karbonátové a lužní na
slinitých a jílovitých substrátech - těžké půdy s lehčí or nicí a těžkou spodinou, občasně převlhčené (HPJ
06). Převažují černozemě nebo drnové půdy černozemí na píscích, lehké velmi výsušné (HPJ 04) a
černozemě vytvořené na vrstvě spraší uložené na píscích, popř. nivní půdy s písčitým podložím - jsou lehčí,
středně výsušné (HPJ 05).
Pozemky dočasného záboru, náležející k ZPF (celkem cca 403 m2), jsou umístěny výhradně na plochách
III. a IV. třídy ochrany.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry
Dle geomorfologického členění (Demek J. a kol., 1987) náleží lokalita do Dyjskosvrateckého úvalu,
podcelek Pracká pahorkatina. V detailním členění jde o okrsek Tuřanské plošiny. Jde o pošinu zvlněnou

1

Za předpokladu, že dojde k záboru celé plochy s uvedenou třídou ochrany.
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suchými údolími a tvořenou na akumulačních terasách řeky Svitavy. Terasové sedimenty jsou částečně
překryty spraší.
Terén v prostoru záměru je rovinatý, s nadmořskou výškou 228 až 231 m n.m.
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží dotčené území karpatské předhlubni, která je vyplněna
neogenními sedimenty. T y jsou překryty mocnými fluviálními kvartér ními uloženinami řeky Svitavy a místy
sprašovými pokr yvy.
Neogenní sedimenty karpatské předhlubně jsou v zájmovém území představovány uloženinami
badenského stáří. Jde o šedozelené popř. hnědozelené nevrstevnaté karbonatické jíly se střípkovitým
rozpadem, označované jako tégly. Povrch neogenních fíglů není rovinný, ale je zvlněný s depresemi a
elevacemi, vyplněními nadložními mladšími kvar térními uloženinami. Povrch neogenních sedimentů se
nachází v hloubce 5,0 až 11,0 m p.t.
Kvar térní pokryv je především budován štěrkopísky tuřanské terasy řeky Svitavy. Tuřanská terasa je plošně
nejrozsáhlejší terasou Dyjskosvrateckého úvalu o šířce až 7 km, plocha cca 670 km2 a mocností až 30 až
40 m. Tuřanská terasa jako celek není v někter ých místech typickou fluviální akumulační terasou, jedná se
o složitý útvar s množstvím úrovní.
Mocnost štěr kopísků tuřanské terasy je v trase záměru velmi proměnlivá, vrtnými pracemi v širším území
byla ověřena na 2,3 až 8,0 m.
Povrch terénu je místy tvořen sprašovými hlínami a sprašemi o mocnosti do 2,5 m (prostor letiště Brno –
Tuřany). V místech stávajících komunikací a zahrádkářských kolonií lze očekávat, že terén byl upravován
antropogenními navážkami, jejich mocnost však nebude překračovat cca 1,0 m.
Staré ekologické zát ěže
V trase záměru není dle databáze SEKM evidována stará ekologická zátěž. Severně od trasy obchvatu v
prostoru letiště Br no - Tuřany byla v minulosti (70. - 90. léta 20. století) prováděna sanace podzemních
vod kontaminovaných ropnými látkami (Kr ystková a kol., 1979). Kontaminaci horninového prostředí nelze
vyloučit v prostoru objektu USB na pozemku p.č. 4271 v blízkosti km 0,6.
Nerostné surov iny a přírodní zdroje
V dotčeném území se nenachází žádné zdroje nerostných surovin ani geologické nebo paleontologické
památky. Trasa záměru leží v oblasti negativního průzkumu (Hatala L., Skřítecký J., 1969) ložiska
štěrkopísků (evidenční číslo 1063205).
V trase záměru nejsou evidovány žádné sesuvné jevy nebo svahové pohyby. Území není poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismické zatížení staveb“ náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Dle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží dotčené území na rozhraní dvou
biogeografických provincií - provincie panonské a provincie hercynské, na území Lelekovického bioregionu,
jeho přechodné, tedy nereprezentativní části. Bioregion leží ve středu Jižní Moravy a zasahuje podstatnou
částí do Rakouska. Zabírá geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval.
Bioregion je tvořen štěr kopískovými terasami a pokr yvy spraší a ostrůvky krystalinika. Horninové podloží
tvoří nezpevněné sedimenty mořského neogénu - jíly, písky a štěrky, které jsou místy pevněji stmelené a v
různé míře vápnité. Převažuje zde 1. dubový vegetační stupeň, na sever ních svazích dominuje 2. bukovodubový stupeň. Bioregion představuje část severopanonské provincie ovlivněné srážkovým stínem a
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sousedstvím hercynských bioregionů. Díky srážkovému stínu je pr o tento bioregion charakteristické
nejteplejší podnebí v České republice.
Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hej ný et Slavík, 1988) se zkoumaná oblast nachází
ve fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Panonské termofytikum, fytogeografickém okrese 20b
Jihomoravská pahorkatina, Hustopečská pahor katina.
Flora a fauna
V rámci zpracování oznámení byl proveden botanický průzkum území v období první poloviny měsíce
července 2007. Hodnoceny byly plochy v trase obchvatu. Tento průzkum je pouze orientační, pro
podrobnější botanickou inventarizaci dotčených ploch by bylo nutné provést sledování flór y území v delším
časovém období během vegetační sezóny. Následující tabulky uvádí přehled zjištěných druhů rostlin na
dotčených plochách, včetně str učné charakteristiky dvou význačnějších stanovišť.
Lokalita č. 1 - pás zeleně podél vnitřní zdi hřiště tvořený vzrostlými stromy (km cca 2,15 obchvatu). Výška
stromů se pohybuje mezi cca 5 až 15 m. Lze konstatovat, že dřeviny mají vysokou
krajinářskou a sadovnickou hodnotu. Dominantními zástupci dřevin jsou habr
obecný (Carpinus betulus), lípa malolistá (Tilia cordata), topol bílý (Populus alba),
jeřáb černý (Ar onia melanocarpa).
Lokalita č. 2 - postagrární travnaté lado s nálety keřů, ruderalizované (km cca 0,65 obchvatu). Zjištěny
byly následující druhy - pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), růže šípková (Rosa
canina), kostřava čer vená (Festuca rubra), ovsík vyvýšený (Arrhenather um elatius),
pýr plazivý (Agropyr um repens), třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), čekanka
obecná (Cichorium intybus), merlík bílý (Chenopodium album), mochna stříbrná
(Potentilla argentea), svízel povázka (Gallium mollugo), škar dy (Crepis sp.), třezalka
tečkovaná (Hypericum per foratum), vratič obecný (Tanacetum vulgare), bělotrn
krutohlavý (Echinops sphaeropcephalus), pcháč oset (Cirsium arvense).
Tab.: Další zjištěné druhy dřevin v trase záměru
Latinský název
Rosa canina
Sambucus nigra
Thuja occidentalis
Thuja plicata
Juniperus scopulorum
Pinus nigra
Prunus domestica
Prunus persica
Malus domestica
Corylus avellana
Corylus colurna
Prunus cerasus
Prunus armeniaca

Český název
růže šípková
bez černý
zerav západní
zerav obrovský
jalovec skalní
borovice černá
švestka obecná
broskvoň obecná
jabloň obecná
líska obecná
líska turecká
višeň obecná
Meruňka

Latinský název
Tilia platyphylos
Tilia x europaea
Populus nigra
Populus tremula
Populus canescans
Carpinus betulus
Betula pendula
Acer saccharinum
Robinia pseudacacia
Ailanthus altissima
Ulmus x hollandica
Pyrus communis
Juglans regia

Český název
lípa velkolistá
lípa evropská
topol černý
topol osika
topol šedý
habr obecný
bříza bílá
javor stříbrný
trnovník akát
pajasan žláznatý
jilm holanský
hrušeň obecná
ořešák královský

Tab.: Další zjištěné druhy bylin v trase záměru
Latinský název
Consolida regalis
Aphanes arvensis
Rorippa palustris
Lepidium campestre
Cardaria draba
Raphanus raphanistrum
Malva neglecta
Malva pusilla
Geranium pusillum
Anthriscus sylvestris
Persicaria lapathifolia
Rumex acetosa
Rumex crispus
Melandrium album
Amaranthus retroflexus
Chenopodium hybridum

Český název
ostrožka stračka
nepatrnec rolní
rukev bažinná
řeřicha chlumní
vesnovka obecná
ohnice obecná
sléz přehlížený
sléz nizounký
kakost maličký
kerblík lesní
rdesno blešník
šťovík obecný
šťovík kadeřavý
knotovka bílá
laskavec ohnutý
merlík zvrhlý

Latinský název
Chenopodium album
Atriplex patula
Convolvus arvensis
Veronica arvensis
Hieracium sp.
Lactuca serriola
Anthemis arvensis
Achillea millefolium
Tanacetum vulgare
Artemisia vulgaris
Arctium minus
Arctium tomentosum
Cirsium oset
Echinops sphaeropcephalus
Elytrigia repens
Echinochloa crus-galli

Český název
merlík bílý
lebeda rozkladitá
svlačec rolní
rozrazil rolní
Jestřábník
locika kompasová
rmen rolní
řebříček obecný
vratič obecný
pelyněk černobýl
lopuch menší
lopuch plstnatý
pcháč oset
bělotrn kulatohlavý
pýr plazivý
ježatka kuří noha
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Šetřením nebyla zjištěna přítomnost chráněných druhů rostlin ani jejich biotopů.
V území lze předpokládat výskyt synantropních zástupců fauny příměstských stanovišt a druhy typické pro
zemědělsky intenzivně využívanou krajinu. Dr uhové spektrum odráží blízkost brněnské sídelní aglomerace.
Na zemědělské půdě v trase záměru se vyskytují druhy fauny, charakteristické pro otevřenou zemědělsky
využívanou krajinu v návaznosti na sídelní útvary (polní celky, ruderální společenstva okrajů polí, intenzivní
kosené trávníky apod.), okrajově byly dokladovány dr uhy vázané na porosty dřevin.
Základem přehledu zjištěných druhů fauny bylo terénní pozorování, provedené v červenci 2007.
V uvedeném období byli kvalitativně zaznamenáni přímým pozorováním druhy savců a ptáků.
Ze savců byli sledováni: zajíc polní (Lepus europaeus), stopy hraboše polního (Microtus arvalis), krtka
obecného (Talpa europaea).
Z ptáků byli zaznamenáni vrabec polní (Passer montanus), vrabec domácí (Passer domesticus), sýkora
koňadra (Parus major), kos černý (Turdus merula), jiřička obecná (Delichon urbica), bažant obecný
(Phasianus colchicus), poštolka obecná (Falco tinnunculus).
V zájmovém území nebyly zjištěny zvláště chráněné dr uhy fauny. Území trasy záměru není příhodné pro
výskyt reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně významných dr uhů
živočichů.
Územní systém ekologické stability
V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální či nadregionální úrovni.
Chráněná území
V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti,
v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky nebo přírodní památky.
Lokality soustavy Natura 2000
Trasa záměru je v celém svém průběhu vedena mimo lokality soustavy Natura 2000.

C.II.8. Krajina
Trasa obchvatu prochází východně od zastavěného území městské části Brno -Tuřany. Území reprezentuje
typickou, zemědělsky intenzivně využívanou otevřenou, bezlesou polní krajinu navazující na intravilán obce
při okraji rozsáhlé městské aglomerace v blízkosti letiště Brno - Tuřany. Stupeň urbanizace je však ještě
poměrně nízký, převažuje zemědělský charakter krajiny doplněný příměstskými zahrádkářskými koloniemi.
Krajinná mozaika je převážně hr ubá, zcela převažuje or ná půda. Drobnější struktury zde reprezentují
pouze záhumenní trati využívané často jako zahrady a polní sady, navazující na obytnou zástavbu. Krajinná
zeleň se omezuje na plochy zahrad, sadů a doprovodnou vegetaci podél spor tovního hřiště, dál v otevřené
polní krajině zcela chybí.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Trasa záměru se nachází na území města Brna, městské části Br no - T uřany. Obec Tuřany byla založena
počátkem 13. století jako sídlo návesního typu s rozlehlou návsí, ze které vycházely cesty směrem na Brno,
Slatinu, Dvorska a Sokolnice. V severní části návsi vznikly jezuitská rezidence s kostelem Zvěstování Panny
Marie původně ze 17. století. Stávající zástavba obstupuje náves, jde převážně o přízemní, podélně řazené
domy. Zástavba tohoto charakteru pokračuje i podél komunikací do okrajů obce.
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Záměrem budou dotčeny tr valé a dočasné stavby v km 1,620, km 1,890, km 1,940, km 1,970, km 1,980,
km 2,010, km 2,030, km 2,040 a km 2,290. Jde o objekty v zahrádkářské kolonii při severovýchodním
okraji zástavby Tuřan na ulici Hanácké a Kar kulínově v blízkosti spor tovního areálu. Dále to jsou rekreační
objekty v blízkosti ulic Přichystalova a Pratecká.
Na území městské části Tuřany je evidována řada nemovitých kulturních památek - Kostel Zvěstování
Panny Marie (Tuřanské náměstí), Husův sbor (Karkulínova ulice), boží muka na Podlipné ulici, kříž u
kostela, Mariánské sousoší na Hanácké ulici, socha sv. Jana Nepomuckého u kostela a sousoší sv. Kajetán
a Jan Nepomucký na hřbitově. Žádná z uvedených nemovitých kultur ních památek nebude realizací a
provozem záměru dotčena.
V blízkosti trasy záměru (50 m východně) v km cca 0,8 na pozemku p.č. 4261 se nachází v polích litinová
boží muka. Objekt nebude realizací záměr u dotčen.
Při zásazích do terénu nelze (vzhledem k jejich latenci) předem vyloučit narušení nebo odkr ytí
archeologických nálezů.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází ve městě Brně, na nezastavěných pozemcích východně městské části Brno - Tuřany.
Hlavní komunikační osu území tvoří v současné době silnice II/380, představující městskou radiálu (tzv.
"hodonínská radiála"), vedená ulicemi Sokolnická, Hanácká, Špirkova, Revoluční, T uřanská a Kaštanová.
Silnice prochází historickou trasou centry sídelních útvarů (Tuřany, Brněnské Ivanovice), v uličních
profilech, s nevyhovujícím směrovým, šířkovým i výškovým uspořádáním. Stavebně-technický stav je při
zajištění stavební a zimní údržby podmínečně vyhovující.
Silnice II/417 (ulice Pratecká) představuje lokální radiálu, napojující předměstské oblasti obcí Dvorska,
Kobylnice, Prace a další na městský komunikační systém. Její stavebně-technický stav je vyhovující.
Silnice III/15282 a III/15283 představují tangenciální komunikaci (z hlediska města Br na), procházející
ulicemi Růžová, Hanácká a Tuřanka. V centru Tuřan peážují se silnicí II/380, což vede ke kumulaci intenzit
dopravy v centrální části zástavby Tuřan. Směrové, šíř kové a výškové uspořádání silnic odpovídá
historickému vývoji a je proto málo vyhovující zejména z hlediska šířkového a směrového uspořádání.
Stavebně-technický stav je podmínečně vyhovující.
Stávající intenzity dopravy na komunikační síti dotčeného území a čísla sčítacích profilů jsou zřejmé z
následujícího obrázku a tabulky:
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Obr.: Intenzity dopravy na komunikační síti, čísla sčítacích profilů

Zdroj: Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti ČR v roce 2005. ŘSD ČR, 2005 (www.rsd.cz)
Tab.: Výsledky sčítání dopravy v dotčeném území [vozidel/24 h]
Silnice
II/380

II/417
III/15282
III/15283

Sokolnická
Špirkova, Revoluční, Tuřanská
Hanácká
Pratecká
Růžová
Hanácká, Tuřanka

Profil
6-2371
6-2382
6-2383
6-4751
6-4221
6-4211

Těžká
2240
2251
2974
295
953
2188

Osobní
6605
8848
9679
1240
3232
5923

Motocykly
42
51
70
14
30
48

Celkem
8887
11150
12723
1549
4215
8159

Zdroj: Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti ČR v roce 2005. ŘSD ČR, 2005 (www.rsd.cz)

Výsledky modelování dopravy k časovému horizontu roku 2010 (bez provedení záměru) jsou zřejmé z
následujícího obrázku:
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Obr.: Model intenzit dopravy, bez obchvatu (rok 2010)

Zdroj: Model intenzity individuální automobilové dopravy pro akci Komunikační obchvat - Tuřany. Brněnské komunikace, a.s.,
03/2007

Z hlediska ostatních dr uhů dopravy je dostupná hromadná doprava (MHD i IDS, bez přímého vztahu k
záměru), v území se vyskytují pěší a cyklistické trasy a síť polních cest. Specifikem území je přítomnost
mezinárodního letiště Br no - Tuřany, silniční dopravní napojení letiště je však ze severu (ze Slatiny, ul.
Evropská), tj. bez vlivu na místní dopravní situaci.
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V území je dostupná veškerá další nezbytná technická infrastruktura.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro 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)

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

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Vlastní provoz záměru neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy)
žádné škodliviny (znečištění ovzduší, znečištění vod, hluk, hygienické závady případně jiné faktory), které
by mohly mít přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska
potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik.
Obdobně tak i v průběhu realizace záměru nelze očekávat významné negativní ovlivnění obyvatel.
Sociální a ekonomické d ůs ledky
Nelze očekávat významné sociální nebo ekonomické důsledky provozu nebo výstavby záměru.
Počet dot čených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduš í
Vliv hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při provozu
spalovacích motor ů vozidel využívajících obchvat.
Pro vyhodnocení imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2) byl zpracován výpočet podle metodiky S YMOS 97.
Výpočtově byly vyhodnoceny dvě varianty: provoz obchvatu bez existence pr ůmyslové zóny Tuřany a s
uvažováním průmyslové zóny Tuřany.
Výsledky výpočtu jsou presentovány v rozptylové studii (viz příloha 3 tohoto oznámení), stručná
rekapitulace výsledků je graficky znázorněna na následujících obrázcích:
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Obr.: Očekávané koncentrace NO2, rok 2015, bez průmyslové zóny

maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3)

průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m-3)

Z obrázku je zřejmé, že nej vyšší průměrná roční koncentrace bude dosahována v blízkosti trasy obchvatu a
bude dosahovat hodnot do 15 µg.m-3, tedy cca 38% imisního limitu (LV r = 40 µg.m-3). V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže nižší.
Maximální hodinové koncentrace budou dosahovány v blízkosti trasy obchvatu. Vypočtené koncentrace
dosahují hodnot do 125 µg.m-3, tedy cca 63% imisního limitu (LVh = 200 µg.m-3).
Výše uvedené hodnoty vyjadřují imisní zátěž vyvolanou významnějšími komunikacemi (liniovými zdr oji)
procházejícími hodnoceným územím, které budou z hlediska intenzit dopravy realizací obchvatu ovlivněny.
Nevyjadř ují tedy celkovou imisní situaci po realizaci obchvatu.
Pro celkové vyhodnocení imisní zátěže byl proveden rozdílový výpočet, kter ý uvažoval pokles či nárůst
dopravy na zmíněné silniční síti po realizaci obchvatu:
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Obr.: Rozdílové koncentrace NO2, rok 2015, bez průmyslové zóny

změna maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3)

změna průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m-3)

Jak je na předchozích obrázcích znázorněno zelenou barvou, k poklesu imisní zátěže v důsledku realizace
obchvatu doj de v blízkosti stávajícího průjezdu T uřan, tedy především při ulicích Hanácké a Sokolnické.
Tento pokles činí v případě průměrných ročních koncentrací až 7 µg.m-3, v případě hodinových maxim pak
až 50 µg.m-3.
K nárůstu (znázorněném červeně) naopak dochází v prostoru nově vybudovaného obchvatu, kde nárůst
imisní zátěže NO2 činí v případě průměrných ročních koncentrací až 9 µg.m-3, v případě hodinových maxim
pak až 60 µg.m-3.
Z presentovaných obrázků je názorně vidět přemístění imisní zátěže z oblasti s obytnou zástavbou do míst
prakticky bez obytné zástavby.
Z hlediska celkové imisní zátěže je třeba konstatovat, že v hodnoceném území se za stávajícího stavu
(především v důsledku provozu na blízké dálnici D1) pohybuje imisní zátěž NO2 u maximálních hodinových
koncentrací na úrovni blízké emisnímu limitu, navrhovaný obchvat však nevyvolá zhoršení této situace.
Naopak dojde k vymístění dopravy z obydleného území a tedy i k poklesu imisní zátěže obyvatelstva. Díky
posunutí trasy do oblasti s nižší stávající imisní zátěží lze očekávat i snížení dosahovaných maximálních
koncentrací. Dosažení či překročení hodnoty imisního limitu v důsledku realizace stavby neočekáváme.
Průměrná roční imisní zátěž je za stávajícího stavu v okolí hodnoceného záměru na úrovni cca 55%
imisního limitu. Provoz na hodnoceném obchvatu tuto situaci ovlivní prakticky pouze tak, že dojde k
vymístění imisní zátěže mimo území s obytnou zástavbou. V prostor u intravilánu T uřan tedy lze očekávat
snížení imisní zátěže, v blízkosti nově vybudovaného obchvatu lze očekávat nárůst. Dosažení či překročení
hodnoty imisního limitu v důsledku realizace stavby však neočekáváme.
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Obr.: Očekávané koncentrace NO2, rok 2015, s průmyslovou zónou

maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3)

průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m-3)

Z obrázku je zřejmé, že nej vyšší průměrná roční koncentrace bude dosahována v blízkosti trasy obchvatu a
bude dosahovat hodnot do 20 µg.m-3, tedy cca 50% imisního limitu (LVr = 40 µg.m -3). V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže ještě nižší.
Maximální hodinové koncentrace budou dosahovány v blízkosti trasy obchvatu. Vypočtené koncentrace
dosahují hodnot do 125 µg.m-3, tedy cca 63 % imisního limitu (LV h = 200 µg.m-3).
Výše uvedené hodnoty vyjadřují imisní zátěž vyvolanou významnějšími komunikacemi (liniovými zdr oji)
procházejícími hodnoceným územím, které budou z hlediska intenzit dopravy realizací obchvatu ovlivněny.
Nevyjadř ují tedy celkovou imisní situaci po realizaci obchvatu.
Pro celkové vyhodnocení imisní zátěže byl proveden rozdílový výpočet, který uvažoval nár ůst dopravy na
obchvatu a navazující silniční síti po realizaci průmyslové zóny:
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Obr.: Rozdílové koncentrace NO2, rok 2015, s průmyslovou zónou

změna maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3)

změna průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m-3)

Jak je na předchozích obrázcích znázorněno, nárůst intenzit dopravy v důsledku realizace průmyslové zóny
přinese nár ůst imisní zátěže NO2 v okolí obchvatu i na stávajících komunikacích. Tento nárůst činí v případě
průměrných r očních koncentrací až 20 µg.m-3, v případě hodinových maxim pak až 60 µg.m-3.
V prostoru obytné zástavby očekáváme nárůst nižší, u pr ůměrných ročních koncentrací do 10 µg.m-3, v
případě hodinových maxim pak do cca 30 µg.m-3.
Z hlediska celkové imisní zátěže NO2 u maximálních hodinových koncentrací předpokládáme dosahování
koncentrací blízkých imisnímu limitu, případně i hodnot limitních, rozhodující vliv na celkovou imisní zátěž
však pravděpodobně bude mít provoz na dálnici D1, případně také bodové a liniové zdroje při dálnici v
prostoru Černovické terasy.
Pro průměr nou roční imisní zátěž nepředpokládáme dosažení hodnot imisního limitu.
Vlivy v období výstavby
Vlivy stavební dopravy a stavební technologie na kvalitu ovzuší budou nízké a celkově málo významné.
Významnější se jeví možnost vzniku prašnosti jednak v důsledku stavebních (zemních) prací, jednak v
důsledku vynášení materiálu ze staveniště a jeho následné víření. Zkušenost ukazuje, že tyto vlivy jsou v
některých nepříznivých klimatických obdobích problémem všech staveb a posuzovaný případ
pravděpodobně nebude výjimkou. Jde ovšem o vliv spíše obtěžující než ohrožující. Relativně osamocená
poloha staveniště, bez úzkého stuku s obytnou zástavbou, je v tomto případě výhodou.
Omezit znečištění je možno použitím opatření, které omezí vynášení materiálu ze staveniště a jeho víření
do ovzduší (očista vozidel, zakrývání dopravovaných sypkých substrátů, očista komunikací, neprovádění
zemních prací v nepříznivých obdobích, omezení doby volného skladování sypkých materiálů, skrápění
povrchu staveniště resp. dalších). Tato opatření jsou zároveň doporučena v rámci návrhu opatření (viz
kapitola D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí, strana 40 tohoto oznámení).
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Vlivy na klima
S ohledem na technické řešení, rozsah stavby a konfiguraci terénu nepředpokládáme, že by hodnocený
záměr zásadním způsobem v budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo
jinak ovlivňoval místní klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro vyhodnocení vlivu hluku z provozu komunikačního obchvatu Tuřan byla vypracována hluková studie,
která je v úplnosti doložena v příloze 2 tohoto oznámení. V podrobnostech na tuto studii odkazujeme, její
výsledky jsou shrnuty následovně:
Ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou
prokazatelně dodržena, požadované limitní hladiny hluku pro stávající nej bližší nebo nej více dotčený
chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb jsou dosažitelné. Hluk z dopravního
provozu na obchvatu je proto pro současnou situaci venkovního chráněného prostoru resp. chráněného
venkovního prostoru staveb řešitelný bez dalších dodatečných opatření.
Pro výhledovou situaci (dle platného územního plánu) je nutno řešit v dalších stupních projektové přípravy
záměru ochranu funkční návrhové plochy bydlení při jižní straně ulice Myslivecké.
Hluková problematika po dobu výstavby obchvatu je řešitelná v rámci ustanovení nařízení vlády č.
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, doporučena jsou tato opatření:
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost,
• v ranních a večer ních 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),
• stavební doprava bude směrována především na hlavní komunikace (ul. Hanácká, Pratecká,
Sokolnická), bude vyloučen průjezd vozidel stavební dopravy bočními ulicemi Tuřan (Karkulínova,
Přichystalova, Farského, Vítězná, Myslivecká).
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodně ní území
Během výstavby se bude měnit postupně charakter odvodnění až do konečného stavu. Atmosférické srážky
(dešťové, sněhové) budou odvedeny ze zpevněného povrchu komunikace a přilehlých svahů a násypů.
Komunikace bude odvodněna do vsakovacích příkopů, zřízených podél komunikace. Vsakovací příkopy
budou vyplněny hrubozrnným kamenivem a povrch bude zatravněn.
Realizací záměru tak dojde ke zpevnění části ploch dříve volných a k odvedení části srážkových vod. Voda
však bude i nadále vsakovat, a to v podstatě v podobném režimu jako doposud. Vliv na charakter
odvodnění můžeme tedy hodnotit jako nevýznamný. Celkem bude z tělesa komunikace odvedeno cca
16 000 m3 srážkové vody za rok.
Vliv na kvalitu povrchových vod
Nejsou produkovány žádné splaškové a technologické odpadní vody.
Srážkové vody odtékající z komunikace mohou být znečištěny zejména v zimním období rozpuštěnými
solemi (chlorid sodný, případně vápenatý), v průběhu roku pak při standardním provozu stopově ropnými
látkami z úkapů z motorů, otěrem z pneumatik, úlety z přepravovaných hmot aj.
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Jako nej významnější škodlivinu, vzhledem ke koncentraci, lze charakterizovat soli používané k zimní údržbě
vozovek. Toto znečištění je charakteristické pro všechny recipienty, do kterých jsou odváděny vody
z komunikací, které jsou v zimním období udržovány solením. Ve skutečnosti však nedochází k úplnému
odvedení solí od tělesa komunikace do recipientu. Část solí se rozpráší do širšího okolí ve formě aerosolu či
v krystalické podobě a je tak mimo odvodňovací systém komunikace. Část solí, která by mohla být
odplavena, ulpívá na povrchu rostlin a půdy nebo se vsakuje s vodou do půdy a hor ninového prostředí.
Odtud se uvolňuje do povrchových vod při následujících srážkách, část solí postupně migr uje do vod
podzemních. Ovlivnění povrchových vod Tuřanského a Dvorského potoka je vzhledem k vzdálenosti
nerelevantní.
Vliv záměru na kvalitu povrchových vod lze označit za běžný.
Vlivy na kvalitu podzemní vody
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo dojít v souvislosti se zásahem do podložních hornin,
které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody, dále omezením dotace podzemních vod vodami
srážkovými, odčerpáváním podzemních vod, či vypouštěním znečištění, které by mohlo ovlivnit kvalitu
podzemních vod. Ani jeden z těchto scénářů při realizaci záměru není relevantní.
Je však nutné upozornit na skutečnost, že kolektor štěr kopísků tuřanské terasy není v převážné části trasy
záměru překr yt žádnými krycími hlínami. Z tohoto důvodu jde o prostředí s vysokou zranitelností
kvar térního kolektoru. Přestože se podzemní vody v zájmovém území neúčastní významnějšího tranzitu do
podložních neogenních podzemních vod popř. do prostředí sedimentů údolní nivy řeky Svratky, je nezbytné
v maximální míře zabránit potenciální kontaminaci hor ninového prostředí. To lze zajistit zejména důslednou
kontrolou technického stavu stavebních mechanismů v průběhu realizace záměru.
Vliv na kvalitu podzemní vody v posuzované oblasti lze označit jako málo významný, vodní zdroje nebudou
ohroženy.

D.I.5. Vlivy na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu jsou dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF),
pozemkům určeným k plnění funkcí lesa nebo ovlivněním její kvality. Vlastní záměr bude realizován na
pozemcích zařazených převážně do III. a IV. třídy ochrany půdy (cca 99 % dotčených zemědělských
pozemků), se střední až nízkou produkční schopností, většinou jde o půdy, na kterých je možno v rámci
územně plánovací dokumentace realizovat zástavbu. Okrajově budou rovněž dotčeny půdy I. a II. třídy
ochrany, výčet a výměra těchto pozemků jsou uvedeny v kapitole C.II.5. Půda (strana 22 tohoto
oznámení).
Před výstavbou bude provedeno tr valé vynětí pozemků ze ZPF. Skrytý půdní profil v tloušťce cca 5-30 cm
bude použit pro ozelenění svahů. Předpokládá se mír ně přebytková bilance zemních prací. Její následné
využití bude řešeno v dalších stupních projektové přípravy záměr u.
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standar dních stavebních postupů při rekonstrukci a výstavbě
objektů nepředpokládá negativní vliv. Případná kontaminace náhodným únikem ropných látek ze
stavebních mechanismů bude řešena vybagrováním, odvozem a následnou odbornou likvidací.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr nepr ochází žádnou geologicky významnou oblastí.
V souvislosti s realizací záměru nebudou hloubeny podzemní prostor y. Stavebními pracemi bude zasažena
pouze povrchová vrstva horninového podloží, která bude odtěžena a nahrazena vhodnější, únosnější
zeminou a konstr ukčními vrstvami silnice.
Vzhledem k charakteru stavby není nutné uvažovat s její ochranou proti pronikání radonu z podloží.
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Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je projektován v ekologicky nestabilním území, které je zcela ovlivněné činností člověka (pole,
louky, zahrady). V dotčeném území nejsou zastoupeny přírodní, či přírodně blízké typy vegetačních
formací. Mimo plochy zahrádek a polních sadů v trase obchvatu, kde doj de k likvidaci vegetace kulturních
druhů ovocných dřevin, záměr prochází souvisle zor něnými plochami agroekosystémů, bez trvalé vegetace.
Na zájmových plochách bylo provedeno botanické a zoologické šetření. Šetřením nebyla zjištěna
přítomnost chráněných druhů rostlin a živočichů (podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.), ani potenciální výskyt
biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Jejich výskyt není rovněž očekáván v jiném období
roku. Nelze tedy předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení. Záměrem nebudou nevratně
poškozeny přírodě blízké biotopy. Část území je extenzivně využívána (pole, kosené monokulturní nebo
neudržované louky), proniká sem řada druhů plevelných a r uderálních.Po skončení stavebních prací a po
provedení terénních modelací bude provedena výsadba zeleně. Projekt předpokládá výsadbu stromové
zeleně podél komunikací, místy vhodně doplněnou keřovou zelení.
V území určeném pro výstavbu záměru ani v jeho bezprostředním okolí (potenciálně ovlivněném
výstavbou) se nenachází prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými
krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Není rovněž dotčen žádný registr ovaný významný krajinný prvek.
Záměr nekoliduje s ochrannými podmínkami zvláště chráněných území (národní par ky, chráněné krajinné
oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky).
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha 4 tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je dána urbanistickou strukturou vlastního sídla a dřívější i
současnou intenzivní zemědělskou činností v neurbanizovaném prostoru. Realizace záměr u tedy současný
charakter krajiny významněji nezmění.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostor u záměru se nachází trvalé a dočasné stavby v prostor u zahrádkářských kolonií při
severovýchodním okraji obce Tuřany. Demolice bude provedena u objektů v km 1,620, km 1,890,
km 1,940, km 1,970, km 1,980, km 2,010, km 2,030, km 2,040 a km 2,290.
Nemovité architektonické památky nebudou z důvodu jejich vzdálenosti od trasy záměru ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací není jednoznačně vyloučena. Ve smyslu
ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů bude nutný
archeologický dohled. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo jiným zásahem do terénu zjištěny
archeologické struktury, bude nutno provést záchranný archeologický výzkum.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr je stavbou dopravní, jejím účelem je optimální plnění dopravních funkcí včetně požadavků na
bezpečnost dopravy. Tato podmínka je splněna návrhem technického řešení komunikace ve smyslu
platných projekčních norem. Realizací záměru dojde k zlepšení dopravně-bezpečnostní situace v městské
části Brno - T uřany i v dalších oblastech.
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Záměr nevede k bezprostřednímu zvýšení počtu vozidel pohybujících se po komunikacích. Po svém
dokončení vytvoří novou alternativní trasu pro realizaci existujících dopravních vztahů. To bude mít za
následek omezení intenzit dopravy na ostatních komunikacích v území, zejména v průjezdu centrální částí
Tuřan. Tento efekt je jednoznačně pozitivní. Očekávané intenzity dopravy na komunikační síti dotčeného
území po dokončení záměr u (k časovému horizontu roku 2015) jsou uvedeny na následujících obrázcích.
Je přitom zohledněn jednak stav bez realizace průmyslové zóny T uřany, jednak stav s její realizací.
Obr.: Model intenzit dopravy, s obchvatem, bez průmyslové zóny (rok 2015)

Zdroj: Model intenzity individuální automobilové dopravy pro akci Komunikační obchvat - Tuřany. Brněnské komunikace, a.s.,
03/2007

STRANA 38 z 46

KOMUNIKAČNÍ OBCHVAT TUŘAN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Obr.: Model intenzit dopravy, s obchvatem, s průmyslovou zónou (rok 2015)

Zdroj: Model intenzity individuální automobilové dopravy pro akci Komunikační obchvat - Tuřany. Brněnské komunikace, a.s.,
03/2007

Pokud jde o vlivy v průběhu výstavby, obchvat bude budován v prostoru mimo stávající silnice, nevznikají
tedy nároky na dlouhodobé uzavír ky a z toho vyplývající objízdné trasy. Případné krátkodobé objízdné
trasy v době prací ve styku se stávajícími silnicemi (ul. Sokolnická, Pratecká, Hanácká) budou zajištěny
průjezdem staveništěm (po polovinách vozovky nebo dočasných komunikacích) případně krátkodobými
lokálními objížďkami na okolních silnicích. Intenzita stavební dopravy (v počtu nejvýše několika desítek
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vozidel denně) zatíží okolní komunikační síť jen málo významně, hluboko v pásmu běžného kolísání
dopravy.
Jiné vlivy na infrastrukturu nejsou očekávány. Sítě, dotčené záměrem, budou uvedeny do původního stavu
(resp. stavu vyžadovaného jejich správci), nedochází tedy ani k rozvoji, ani k omezení technické
infrastruktury území.
Záměr vytváří novou cyklistickou stezku, tento vliv je pozitivní. Negativně neovlivňuje stávající pěší ani
cyklistické trasy v území, umožňuje využití hromadné dopravy.

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

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých negativních vlivů je omezen na kontaktní území podél trasy obchvatu, nedochází k
zasažení širšího území. Toto území je prakticky neobydlené, v prostoru nejbližší obytné zástavby jsou
požadované hygienické limity dodrženy.
Z širšího pohledu dochází oproti současnému stavu ke zlepšení negativních vlivů silničního provozu v
centrální části obce T uřany, tj. pr o řádově několik stovek obyvatel.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
V rámci pr ovozu nebo výstavby záměru nevznikají žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno
řešit cílenými opatřeními k prevenci, vyloučení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. Nejsou proto
navržena žádná speciální dodatečná opatření nad rámec projektového řešení resp. nad rámec platných
zákonů, norem, předpisů a povolovacích rozhodnutí. Pozornost je nutno věnovat následujícím všeobecným
opatřením:
• V průběhu výstavby budou přijata opatření k zamezení prašných emisí a vynášení materiálu ze
staveniště (očista vozidel, zakr ývání dopravovaných sypkých substrátů, očista komunikací, neprovádění
zemních prací v nepříznivých obdobích, omezení doby volného skladování sypkých materiálů, skrápění
povrchu staveniště resp. další).
• Kácení vzrostlé zeleně bude provedeno mimo vegetační a hnízdní období - nejlépe v zimních měsících.
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• Zemní práce budou (dle technických možností) prováděny tak, aby obnažený půdní povrch nebyl
vystaven vodní erozi.
• Při skladování ornice bude zajištěna její ochrana (ošetření proti plevelným rostlinám, oplocení ... atd.).
• Bude provedena vhodná výsadba (kombinace stromového a keřového patra) podél tělesa obchvatu.
• V období výstavby bude věnována pozornost při nakládání se znečišťujícími látkami jak v prostoru
zařízení staveniště tak i přímo v prostoru výstavby.
• Průběžně budou prováděny preventivní kontroly mechanizmů proti úniku ropných látek. Opravy
mechanizmů, jejich čištění a manipulace s ropnými látkami budou prováděny pouze na plochách k tomu
určených a náležitě k tomuto účelu vybavených.
• V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost.
• V ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen pr ovoz
stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory, hydraulická
a/nebo elektrická kladiva případně jiné).
• Stavební doprava bude směrována především na hlavní komunikace (ul. Hanácká, Pratecká,
Sokolnická), bude vyloučen průjezd vozidel stavební dopravy bočními ulicemi Tuřan (Karkulínova,
Přichystalova, Farského, Vítězná, Myslivecká).

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, dané územním plánem města Br na. Nejsou proto uvažovány jiné varianty
trasování.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž je doložena i
fotodokumentace a další nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stru čné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých díl čích okruh ů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto dopor učujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Základní údaje, umíst ění záměru
Ve městě Brně, městské části Brno - Tuřany, je připravována výstavba obchvatové komunikace. Jejím
cílem je odvést významnou část dopravního zatížení z centrální části městské části Br no - Tuřany (resp.
dalších městských částí) a převést je na kapacitní komunikace vyššího řádu (D1, komunikační systém
Černovické terasy, Velký městský okruh). Tím dojde k významnému zlepšení jak dopravních parametrů,
tak i životního prostředí v dotčených městských částech.
Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku (měřítko 1:25 000):

Umístění záměru je v souladu s platným územním plánem města Brna a není proto navrženo ve více
variantách.
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Údaje o řešení záměru
Obchvat Tuřan je navržen jako dvoupr uhová obousměrná komunikace navazující na silnici Brno - Sokolnice
(ul. Sokolnická) a na ulici Hanácká (spojnice Tuřany - Černovice). Celková délka komunikace je cca
2642 metrů. Šířka komunikace je 9,5 metrů, v místech křížení stávajících komunikací (Sokolnická, Hanácká,
Pratecká) je komunikace rozšířena o odbočovací pruhy. Po straně komunikace je navržena stezka pro pěší
a cyklisty v šířce 3 metry, od samotné komunikace obchvatu je oddělena 2 m zeleným pásem. Křižovatka s
ulicí Prateckou je navržena jako světelně řízená.
Údaje o možných vlivech na životní prost ředí
Celkový tr valý zábor pozemků činí cca 7,4 ha, z toho zemědělského půdního fondu cca 5,8 ha. Záměr
nemá nároky na odběr vody ani jiných surovinových a energetických zdrojů (s výjimkou elektrické energie
pro provoz veřejného osvětlení). Množství dešťových vod z komunikace bude činit asi 16 000 m3 za rok a
bude vsakováno do terénu v sousedství komunikace (nebude odváděno kanalizací).
Vzdálenost nejbližší zástavby od trasy obchvatu je přes 120 metrů. Jde o ulici Přichystalovu, Farského resp.
Mysliveckou. V těchto prostorech budou dodrženy hygienické limity hluku resp. znečištění ovzduší, což je
prokázáno vypracovanou hlukovou a rozptylovou studií.
V prostor u obchvatu se nenachází žádné zvláště chráněné území (přírodní památky, rezervace apod.) ani
prvky územního systému ekologické stability. Nebyly zde zjištěny ani žádné zvláště chráněné dr uhy rostlin
nebo živočichů. Jde o celkově ekologicky nestabilní území, které je ovlivněné činností člověka (pole, louky,
zahrady), výstavba obchvatu proto nezpůsobí významnou ekologickou újmu.
Ve všech sledovaných oblastech (ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou proto možné vlivy záměru přijatelně nízké a nepředstavují zdroj
významného negativního ovlivnění okolního území ani obyvatelstva a jejich zdraví.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
Příloha 1 Grafické přílohy:
Příloha 1.1 Celková situace záměru
Příloha 1.2 Fotodokumentace
Příloha 2 Hluková studie
Příloha 3 Rozptylová studie
Příloha 4 Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXT U OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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HLUKOVÁ STUDIE
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1. Zadání a cíl hlukové studie
Hluková studie je vypracována jako součást oznámení záměru
KOMUNIKA ČNÍ OB CHVA T TUŘA N.
Cílem studie je doložit řešitelnost dopravně - hlukové problematiky, tedy prokázat, že provoz záměru
nebude způsobovat v nejbližších nebo nejvíc e dotčených chráněných venkovních prostorech resp.
chráněných venkovních prostorech budov přeslimitní hlukové vlivy.
To jmenovitě znamená:
• dokladovat údaje o nejbližším (resp. nejvíc e dotčeném) chráněném venkovním prostoru ev. prostorech,
a to jak v současném stavu, tak s přihlédnutím k výhledovému vy užití území dle schváleného územního
plánu,
• provést modelový výpoč et očekávané hlukové situace v území (po provedení záměru),
• porovnat očekávanou hlukovou situaci s příslušnými limity a
• provést rámc ový návrh protihlukových opatření pro splnění požadovaných limitů (pokud nutno).
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2. Vstupní údaje
2.1. Popis záměru a dotčeného území
Posuzovaným záměrem je výstavba komunikačního obchvatu městské části Brno - Tuřany. Obchvat s vojí
trasou respektuje úz emní plán města a je proto řešen v jedné základní variantě trasování.
Trasa přeložky prochází převážně volným prostorem polí, bez úzkého souběhu s obytnou zástavbou nebo
jinými hlukově chráněnými prostory. Nejbližší nebo nejvíc e dotčené venkovní chráněné prostory resp.
venkovní chráněné prostory staveb se nacház ejí v těc hto místech:
1 řadový obytný dům, Tuřany, Přichystalova 542/2,
vz dálenost od hrany obchvatu cca 120 metrů,
2 řadový obytný dům, Tuřany, Přichystalova 529/8,
vz dálenost od hrany obchvatu cca 120 metrů,
3 řadový obytný dům, Tuřany, Přichystalova 533/16,
vz dálenost od hrany obchvatu cca 120 metrů,
4 samostatný obytný/rekreační dům, Farského 167,
vz dálenost od hrany obchvatu cca 80 met rů,
5 okraj stávajíc í obytné zástavby, severní strana ul. Myslivecké,
vz dálenost od hrany silnice cca 240 metrů,
6 okraj stávajíc í obytné zástavby, jižní strana ul. Myslivecké,
vz dálenost od hrany silnice cca 200 metrů,
7 pozemky výhledové obytné zástavby dle územního plánu, jižní strana ul. Myslivecké,
vz dálenost od hrany silnice cca 25 metrů.
V těchto místech jsou voleny referenční výpočtové body.
Obr.: Um ístění záměru, poloha referenčních výpočtových bodů (bez měřítka)
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Vztah záměru k územnímu plánu je zřejmý z následujícího obrázku:
Obr.: Výřez z územního plánu města Brna (bez měřítka)

Uvažovaným zdrojem hluku je silniční doprava na komunikačním obchvatu. Intenzity dopravy vychází z
materiálu [2] a pro rok 2015 (časový horizont výpočtu) jsou uvaž ovány variantně:
• bez realiz ace průmyslové východně Tuřan,
• s realizací průmyslové zóny východně Tuřan.
Výpočty hlukové situace proto pokrý vají obě varianty dopravního zatížení obchvatu.

Intenzity dopravy jsou zřejmé z následujíc ích kartogramů:
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Obr.: Model intenzit dopravy, s obchvatem, bez prům yslové zóny (rok 2015)
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Obr.: Model intenzit dopravy, s obchvatem, s prům yslovou zónou (rok 2015)

Tyto int enzity jsou ve smyslu použité metodiky rozděleny na intenzity denní (6:00 - 22:00) a noční (22:00 6:00) poměrem 93%:7%.
Povolená rychlost je na celém obchvat u uvažována hodnotou 90 km/h (z toho vy plý vá vý počtová rychlost
75 km/h), výpočtový sklon komunikací odpovídá podélnému profilu nebo je z aokrouhlen směrem nahoru.
Povrc h obchvatu je uvažován z k valitního asfaltového betonu.
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2.2. Použité podklady
[1] Komunikační obchvat Tuřan. Dokumentace pro územní řízení. Brněnské komunikace, a.s., koncept 06/
2006
[2] Model int enzity individuální automobilové dopravy pro akci Komunikační obc hvat - Tuřany. Brněnské
komunikace, a.s., 03/2007
[3] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
[4] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

2.3. Použitá metodika
Výpočet dopravního hluku je proveden ve smyslu Met odických pokynů pro vý počet hladin hluku z dopravy
(RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracoviště Brno, I. vydání 1991, novela 1996, 2005). Výpočetní postup
je aplikován v programu HLUK+ verze 7.11.
Přesnost vlastní metodiky odpovídá přibližně 2. třídě přesnosti dle ČSN IEC 651 Zvukoměry, tedy cca
±2 dB. S ohledem na další nejistoty (stanovení int enzit dopravy, přesnost určení geometrie terénu a trasy
silnice resp. další postranní vlivy ) je uvažována celková nejistota výpočtu ±4 dB.

2.4. Hygienické limity
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou
dány nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, takto:
Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku t vořeného impulsy ve venk ovním
prostoru vz nikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při exploz ích vý bušnin s hmotností nad 25 g ek vivalentní
hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ek vivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v
noční době pro nejhluč nější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních k omunikacích, s výjimkou
účelových komunikac í, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ek vivalentní hladina ak ustického tlaku
A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit v ek vivalentní hladině ak ustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysok oenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se
rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3
k nařízení vlády. Pro vysoce impuls ní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky
nebo má-li vý razně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
Korekce jsou následujíc í:
Způsob využití území

Korekce
dB
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20
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Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přič ítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na
železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
1)Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť,
pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikac ích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích
je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v
ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží
se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po
položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti jsou uvedeny v následující tabulce:
Posuzovaná doba [hod]

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5

S ohledem na uvedené požadavky jsou stanoveny limity následovně:
Nejvyšší přípustná ek vivalentní hladina akustického tlak u (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor je uvažována hodnotami
LAeq,T = 60 dB v denní době,
LAeq,T = 50 dB v noční době.
Závazné stanovení limitů je v kompetenci příslušného orgánu hygienické služby (Krajská hygienická
stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno).
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3. Hluk z dopravy
V rámci této studie jsou provedeny celkem 4 výpočty, a to pro stav bez průmyslové zóny v prostoru
východně Tuřan a pro stav s průmyslovou zónou, v obou případech z vlášť pro denní období (6: 00 - 22:00
hodin), z vlášť pro noč ní období (22:00 - 6:00 hodin).
Protokoly z výpočtů jsou doloženy v příloze této studie, výsledky jsou shrnuty v následovně:
Pásmo, ve kterém dochází v okolí obchvatu k prok azatelnému překročení hygienického limitu
(LAeq,T = 60/50 dB den/noc) nepřekročí vz dálenost cca 60 metrů od hrany komunikace (oboustranně), spíše
bude ještě nižší. V této vzdálenosti se podél trasy obchvatu nenacház í žádné chráněné venkovní prostory
resp. chráněné venkovní prostory staveb.
V jednotlivých referenčních bodech jsou očekávány tyto hladiny hluku:
Tab.: Hluk z dopravy, LAeq,T [dB]
Bod

Výška
[m]

1
2
3
4
5
6
7

3
3
3
3
3
3
3

Limit
(den/noc)
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50

Bez průmyslové zóny
den
49,4
49,2
49,0
50,1
42,9
44,6
52,3

noc
42,0
41,8
41,6
42,7
35,7
37,4
45,1

S průmyslovou zónou
den
52,3
52,1
51,9
53,0
45,8
47,3
55,5

noc
45,3
45,1
45,0
46,0
39,0
40,5
48,7

Je z řejmé, že limitní hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 S b., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrac í, jsou vesměs ve vš ech výpočtových bodech prokazatelně dodrženy (tj. i při přičtení
nejistoty výpočtu ±4 dB nedoc hází k překročení limitní hodnoty) jak v denním, tak i v nočním období.
Jedinou výjimkou je výpočtový bod 7, který představuje prostor vý hledové obytné zástavby při jižní straně
ulice ul. Myslivecké. Zde již není limit prokazatelně dodržen. Funkční návrhová plocha pro bydlení v tomto
případě zasahuje až téměř k obchvatu, což je možno považovat za koncepčně nevhodné řešení nejen z
hlukového hlediska. Možné opatření v tomto případě spočívá buď v realizaci protihlukové stěny podél trasy
obchvatu (z ak ustického hlediska je stěna spolehlivě řešitelná, její detailní parametry však musí být
upřesněny podrobnějš ím výpočtem), nebo naopak v omezení funkční plochy pro výstavbu obytných
objektů. Volbu vhodného opatření ponecháváme v této fázi projektové přípravy na dalším jednání.
V území se dále vyskytuje řada zahrádek. V jejich prostoru nejsou voleny referenční výpočtové body,
hladiny hluku lze však odečíst z pole hlukových hladin (průběh izofon) v přílohové části této studie. Protože
vš ak zahrádky jsou výslovně vyloučeny z definičního vymezení chráněného venkovního prostoru
(stanovisko Ministerst va zdravotnict ví k aplikaci §30 odst. 3 zákona č. 258/ 2000, o ochraně veřejného
zdraví, v platném znění, zn.: OV Z-32.1.6-25.1.06/4562 ze dne 22.3.2006, viz přílohová část této studie),
není zde hluková situace hodnocena ve vzt ahu k limitům.
Hluk z dopravního provoz u na obchvatu je proto pro současnou situaci venkovního chráněného prostoru
resp. chráněného venkovního prostoru staveb řešitelný v rámci projektového řešení, bez dalších
dodatečných opat ření. Pro vý hledovou situaci (dle platného územního plánu) je nutno řešit ochranu
funkční návrhové plochy bydlení při jižní straně ulice Myslivecké.
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4. Hluk z výstavby
Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prac í zatíž eno hlukovými imisemi z emních a
stavebníc h strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani
časový harmonogram nasazení vš ak není přesně k vantifikován.
Obecně lze říci, že výraznější hluk ové zatížení bude na počátku výstavby, a to v době provádění zemních
prac í. Ek vivalentní hladiny akustického tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních strojů
(rypadla, nakladače) dosahovat hodnot až do 90 dB ve vzdálenosti 5 až 10 m, u těžkých nákladních
vozidel se tyto hladiny pohybují v průměru v okolí hodnoty 80 dB v téže vz dálenosti. Vztáhnuto na polohu
nejbližší obytné zástavby při předpokladu současného nasazení tří mec hanismů (buldozer, nakladač,
nákladní aut omobil) po celý den na okraji staveniště (vz dálenost cca 80 metrů od zástavby) to prakticky
znamená, že ek vivalentní hladina hluku nepřekroč í cca 65 dB. To i v tomt o krajním případě (těžiště
stavebníc h prací se bude odehrávat ve větší vz dálenosti než předpokládaných 80 metrů, mechanismy
nebudou provozovány nepřetržitě) splňuje korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB,
platí pro období mezi 7:00 a 21:00).
Doporučena jsou tato opatření:
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost,
• v ranních a večerníc h 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 (buldoz ery, nakladače, kompresory, hydraulická
a/nebo elektrická kladiva případně jiné),
• stavební doprava bude směrována především na hlavní komunikace (ul. Hanácká, Pratecká,
Sokolnická), bude vyloučen průjezd vozidel stavební dopravy bočními ulicemi Tuřan (Kark ulínova,
Přichystalova, Farského, Vítěz ná, Myslivecká).
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5. Závěry a doporučení
Ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříz nivými účinky hluku a vibrací, jsou
prokazat elně dodržena, požadované limitní hladiny hluku pro stávajíc í nejbližší nebo nejvíc e dotčený
chráněný venkovní prostor res p. chráněný venkovní prostor staveb jsou dosažitelné. Hluk z dopravního
provozu na obchvatu je proto pro souč asnou situaci venkovního chráněného prostoru resp. chráněného
venkovního prostoru staveb řešitelný bez dalších dodatečných opatření.
Pro vý hledovou situaci (dle platného územního plánu) je nutno řešit v dalš ích stupních projektové přípravy
záměru ochranu funkční návrhové plochy bydlení při jižní straně ulice Myslivecké.
Hluková problematika po dobu výstavby obchvat u je řešitelná v rámci ustanovení nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, doporučena jsou tato opat ření:
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost,
• v ranních a večerníc h 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 (buldoz ery, nakladače, kompresory, hydraulická
a/nebo elektrická kladiva případně jiné),
• stavební doprava bude směrována především na hlavní komunikace (ul. Hanácká, Pratecká,
Sokolnická), bude vyloučen průjezd vozidel stavební dopravy bočními ulicemi Tuřan (Kark ulínova,
Přichystalova, Farského, Vítěz ná, Myslivecká).
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Přílohy
Seznam příloh:
Protokoly z výpočtu:
Výpočet 1: Bez průmyslové zóny - den
Výpočet 2: Bez průmyslové zóny - noc
Výpočet 3: S průmyslovou zónou - den
Výpočet 4: S průmyslovou zónou - noc
Doklady:
Stanovisko Ministerst va zdravotnict ví k aplikaci §30 odst. 3 zákona č. 258/2000, o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění, zn.: OVZ-32.1.6-25.1.06/4562 ze dne 22. 3.2006
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Výpočet 1: Bez průmyslové zóny - den

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\194-07 OBCHVAT TUřANY\PRACOVNí\OT_1.ZAD
Vytištěno: 15.7.2007 21:47
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: Obchvat_úsek1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
462.33, podíl nákladních aut: 17 %.
|
|/1 Krajní body: [2494.8,1105.9] [2192.7, 846.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.3 dB.
|
|/2 Krajní body: [2192.7, 846.5] [2123.2, 803.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.3 dB.
|
|/3 Krajní body: [2123.2, 803.8] [2053.7, 777.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.3 dB.
|
|/4 Krajní body: [2053.7, 777.0] [1545.8, 581.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.3 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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| K2.
AUTOMOBILY: Obchvat_úsek2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
462.33, podíl nákladních aut: 17 %.
|
|/1 Krajní body: [1543.6, 581.4] [1443.1, 546.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.3 dB.
|
|/2 Krajní body: [1443.1, 546.2] [1374.3, 533.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.3 dB.
|
|/3 Krajní body: [1374.3, 533.8] [1283.4, 532.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.3 dB.
|
|/4 Krajní body: [1283.4, 532.0] [ 923.5, 554.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.3 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\194-07 OBCHVAT TUřANY\PRACOVNí\OT_1.ZAD
Vytištěno: 15.7.2007 21:47
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: Obchvat_úsek3
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
505.57, podíl nákladních aut: 16 %.
|
|/1 Krajní body: [ 923.2, 554.4] [ 609.2, 573.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 609.2, 573.7] [ 527.3, 559.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 527.3, 559.0] [ 465.4, 525.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 465.4, 525.1] [ 416.2, 475.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 416.2, 475.2] [ 385.6, 419.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 385.6, 419.3] [ 341.0, 237.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.
AUTOMOBILY: Obchvat_úsek4
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
745.19, podíl nákladních aut: 14 %.
|
|/1 Krajní body: [ 340.5, 236.9] [ 316.8, 192.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 68.0 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 316.8, 192.1] [ 276.7, 156.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
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| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 68.0 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 276.7, 156.9] [ 235.2, 138.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 68.0 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 235.2, 138.7] [ 196.7, 132.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 68.0 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 196.7, 132.9] [ 149.0, 135.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 68.0 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 149.0, 135.8] [-135.6, 177.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 68.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\194-07 OBCHVAT TUřANY\PRACOVNí\OT_1.ZAD
Vytištěno: 15.7.2007 21:47
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 5.0| 692.4; 436.3| 630.1; 438.9| 629.5; 425.7| 691.8; 423.1|
| 2. | Dům | 5.0| 629.8; 421.3| 656.1; 310.1| 670.8; 313.6| 644.5; 424.8|
| 3. | Dům | 5.0| 714.3; 399.7| 720.5; 340.4| 708.1; 339.1| 701.9; 398.4|
| 4. | Dům | 5.0| 722.7; 319.9| 722.7; 309.3| 711.8; 309.3| 711.8; 319.9|
| 5. | Dům | 5.0| 723.8; 428.6| 736.3; 429.0| 736.0; 439.6| 723.5; 439.2|
| 6. | Dům | 5.0| 782.8; 457.2| 782.8; 447.3| 791.9; 447.3| 791.9; 457.2|
| 7. | Dům | 5.0| 743.6; 310.4| 756.4; 310.4| 756.4; 297.6| 743.6; 297.6|
| 8. | Dům | 5.0| 768.9; 317.0| 779.8; 317.4| 780.2; 306.0| 769.3; 305.6|
| 9. | Dům | 5.0| 720.9; 268.0| 733.0; 267.6| 732.6; 254.4| 720.5; 254.8|
|10. | Dům | 8.0| 667.1; 300.9| 699.0; 306.4| 701.5; 292.1| 669.6; 286.6|
|11. | Dům | 8.0| 609.3; 233.6| 641.1; 239.4| 644.4; 221.5| 612.6; 215.7|
|12. | Dům | 5.0| 451.3; 199.3| 451.3; 187.9| 465.2; 187.9| 465.2; 199.3|
|13. | Dům | 8.0|1029.1; 535.9|1091.3; 519.8|1084.1; 491.9|1021.9; 508.0|
|14. | Dům | 8.0|1023.2; 500.7|1007.9; 441.4|1063.5; 427.0|1078.8; 486.3|
|15. | Dům | 5.0| 991.8; 509.5| 973.5; 439.3| 960.2; 442.8| 978.5; 513.0|
|16. | Dům | 5.0| 939.0; 464.9| 963.2; 457.6| 959.0; 443.6| 934.8; 450.9|
|17. | Dům | 5.0|1055.4; 385.8|1129.4; 366.8|1123.2; 342.7|1049.2; 361.7|
|18. | Dům | 8.0|1240.6; 259.8|1259.2; 329.2|1284.0; 322.6|1265.4; 253.2|
|19. | Dům | 5.0|1342.2; 284.3|1325.7; 232.5|1311.1; 237.1|1327.6; 288.9|
|20. | Dům | 5.0|1373.9; 317.4|1364.8; 299.3|1379.9; 291.7|1389.0; 309.8|
|21. | Dům | 5.0|1360.8; 296.8|1339.7; 225.0|1355.3; 220.4|1376.4; 292.2|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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| 1
|Dům | 5.0| 4 | 692; 436|
62|
13| 3.0
|
| 2
|Dům | 5.0| 4 | 630; 421| 114|
15| 3.0
|
| 3
|Dům | 5.0| 4 | 714; 400|
60|
12| 3.0
|
| 4
|Dům | 5.0| 4 | 723; 320|
11|
11| 3.0
|
| 5
|Dům | 5.0| 4 | 724; 429|
13|
11| 3.0
|
| 6
|Dům | 5.0| 4 | 783; 457|
10|
9| 3.0
|
| 7
|Dům | 5.0| 4 | 744; 310|
13|
13| 3.0
|
| 8
|Dům | 5.0| 4 | 769; 317|
11|
11| 3.0
|
| 9
|Dům | 5.0| 4 | 721; 268|
13|
12| 3.0
|
|10
|Dům | 8.0| 4 | 667; 301|
32|
15| 3.0
|
|11
|Dům | 8.0| 4 | 609; 234|
32|
18| 3.0
|
|12
|Dům | 5.0| 4 | 451; 199|
14|
11| 3.0
|
|13
|Dům | 8.0| 4 | 1029; 536|
64|
29| 3.0
|
|14
|Dům | 8.0| 4 | 1023; 501|
61|
57| 3.0
|
|15
|Dům | 5.0| 4 | 992; 510|
73|
14| 3.0
|
|16
|Dům | 5.0| 4 | 939; 465|
25|
15| 3.0
|
|17
|Dům | 5.0| 4 | 1055; 386|
76|
25| 3.0
|
|18
|Dům | 8.0| 4 | 1241; 260|
72|
26| 3.0
|
|19
|Dům | 5.0| 4 | 1342; 284|
54|
15| 3.0
|
|20
|Dům | 5.0| 4 | 1374; 317|
20|
17| 3.0
|
|21
|Dům | 5.0| 4 | 1361; 297|
75|
16| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\194-07 OBCHVAT TUřANY\PRACOVNí\OT_1.ZAD
Vytištěno: 15.7.2007 21:47
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 636.6; 444.2 | 49.4 |
0.0 | 49.4 |
|
|
| 2 |
3.0 | 680.1; 442.4 | 49.2 |
0.0 | 49.2 |
|
|
| 3 |
3.0 | 727.3; 444.2 | 49.0 |
0.0 | 49.0 |
|
|
| 4 |
3.0 | 787.4; 463.7 | 50.1 |
0.0 | 50.1 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1328.1; 295.2 | 42.9 |
0.0 | 42.9 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1379.9; 322.0 | 44.6 |
0.0 | 44.6 |
|
|
| 7 |
3.0 | 1442.9; 483.1 | 52.3 |
0.0 | 52.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Výpočet 2: Bez průmyslové zóny - noc

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\194-07 OBCHVAT TUřANY\PRACOVNí\OT_1.ZAD
Vytištěno: 15.7.2007 21:56
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: Obchvat_úsek1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
76.59, podíl nákladních aut: 22 %.
|
|/1 Krajní body: [2494.8,1105.9] [2192.7, 846.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [2192.7, 846.5] [2123.2, 803.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.1 dB.
|
|/3 Krajní body: [2123.2, 803.8] [2053.7, 777.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.1 dB.
|
|/4 Krajní body: [2053.7, 777.0] [1545.8, 581.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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| K2.
AUTOMOBILY: Obchvat_úsek2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
76.59, podíl nákladních aut: 22 %.
|
|/1 Krajní body: [1543.6, 581.4] [1443.1, 546.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [1443.1, 546.2] [1374.3, 533.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.1 dB.
|
|/3 Krajní body: [1374.3, 533.8] [1283.4, 532.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.1 dB.
|
|/4 Krajní body: [1283.4, 532.0] [ 923.5, 554.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\194-07 OBCHVAT TUřANY\PRACOVNí\OT_1.ZAD
Vytištěno: 15.7.2007 21:56
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: Obchvat_úsek3
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
82.60, podíl nákladních aut: 21 %.
|
|/1 Krajní body: [ 923.2, 554.4] [ 609.2, 573.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.3 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 609.2, 573.7] [ 527.3, 559.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.3 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 527.3, 559.0] [ 465.4, 525.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.3 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 465.4, 525.1] [ 416.2, 475.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.3 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 416.2, 475.2] [ 385.6, 419.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.3 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 385.6, 419.3] [ 341.0, 237.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.3 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.
AUTOMOBILY: Obchvat_úsek4
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
115.87, podíl nákladních aut: 18 %.
|
|/1 Krajní body: [ 340.5, 236.9] [ 316.8, 192.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 60.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 316.8, 192.1] [ 276.7, 156.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
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| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 60.4 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 276.7, 156.9] [ 235.2, 138.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 60.4 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 235.2, 138.7] [ 196.7, 132.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 60.4 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 196.7, 132.9] [ 149.0, 135.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 60.4 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 149.0, 135.8] [-135.6, 177.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 60.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\194-07 OBCHVAT TUřANY\PRACOVNí\OT_1.ZAD
Vytištěno: 15.7.2007 21:56
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 5.0| 692.4; 436.3| 630.1; 438.9| 629.5; 425.7| 691.8; 423.1|
| 2. | Dům | 5.0| 629.8; 421.3| 656.1; 310.1| 670.8; 313.6| 644.5; 424.8|
| 3. | Dům | 5.0| 714.3; 399.7| 720.5; 340.4| 708.1; 339.1| 701.9; 398.4|
| 4. | Dům | 5.0| 722.7; 319.9| 722.7; 309.3| 711.8; 309.3| 711.8; 319.9|
| 5. | Dům | 5.0| 723.8; 428.6| 736.3; 429.0| 736.0; 439.6| 723.5; 439.2|
| 6. | Dům | 5.0| 782.8; 457.2| 782.8; 447.3| 791.9; 447.3| 791.9; 457.2|
| 7. | Dům | 5.0| 743.6; 310.4| 756.4; 310.4| 756.4; 297.6| 743.6; 297.6|
| 8. | Dům | 5.0| 768.9; 317.0| 779.8; 317.4| 780.2; 306.0| 769.3; 305.6|
| 9. | Dům | 5.0| 720.9; 268.0| 733.0; 267.6| 732.6; 254.4| 720.5; 254.8|
|10. | Dům | 8.0| 667.1; 300.9| 699.0; 306.4| 701.5; 292.1| 669.6; 286.6|
|11. | Dům | 8.0| 609.3; 233.6| 641.1; 239.4| 644.4; 221.5| 612.6; 215.7|
|12. | Dům | 5.0| 451.3; 199.3| 451.3; 187.9| 465.2; 187.9| 465.2; 199.3|
|13. | Dům | 8.0|1029.1; 535.9|1091.3; 519.8|1084.1; 491.9|1021.9; 508.0|
|14. | Dům | 8.0|1023.2; 500.7|1007.9; 441.4|1063.5; 427.0|1078.8; 486.3|
|15. | Dům | 5.0| 991.8; 509.5| 973.5; 439.3| 960.2; 442.8| 978.5; 513.0|
|16. | Dům | 5.0| 939.0; 464.9| 963.2; 457.6| 959.0; 443.6| 934.8; 450.9|
|17. | Dům | 5.0|1055.4; 385.8|1129.4; 366.8|1123.2; 342.7|1049.2; 361.7|
|18. | Dům | 8.0|1240.6; 259.8|1259.2; 329.2|1284.0; 322.6|1265.4; 253.2|
|19. | Dům | 5.0|1342.2; 284.3|1325.7; 232.5|1311.1; 237.1|1327.6; 288.9|
|20. | Dům | 5.0|1373.9; 317.4|1364.8; 299.3|1379.9; 291.7|1389.0; 309.8|
|21. | Dům | 5.0|1360.8; 296.8|1339.7; 225.0|1355.3; 220.4|1376.4; 292.2|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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| 1
|Dům | 5.0| 4 | 692; 436|
62|
13| 3.0
|
| 2
|Dům | 5.0| 4 | 630; 421| 114|
15| 3.0
|
| 3
|Dům | 5.0| 4 | 714; 400|
60|
12| 3.0
|
| 4
|Dům | 5.0| 4 | 723; 320|
11|
11| 3.0
|
| 5
|Dům | 5.0| 4 | 724; 429|
13|
11| 3.0
|
| 6
|Dům | 5.0| 4 | 783; 457|
10|
9| 3.0
|
| 7
|Dům | 5.0| 4 | 744; 310|
13|
13| 3.0
|
| 8
|Dům | 5.0| 4 | 769; 317|
11|
11| 3.0
|
| 9
|Dům | 5.0| 4 | 721; 268|
13|
12| 3.0
|
|10
|Dům | 8.0| 4 | 667; 301|
32|
15| 3.0
|
|11
|Dům | 8.0| 4 | 609; 234|
32|
18| 3.0
|
|12
|Dům | 5.0| 4 | 451; 199|
14|
11| 3.0
|
|13
|Dům | 8.0| 4 | 1029; 536|
64|
29| 3.0
|
|14
|Dům | 8.0| 4 | 1023; 501|
61|
57| 3.0
|
|15
|Dům | 5.0| 4 | 992; 510|
73|
14| 3.0
|
|16
|Dům | 5.0| 4 | 939; 465|
25|
15| 3.0
|
|17
|Dům | 5.0| 4 | 1055; 386|
76|
25| 3.0
|
|18
|Dům | 8.0| 4 | 1241; 260|
72|
26| 3.0
|
|19
|Dům | 5.0| 4 | 1342; 284|
54|
15| 3.0
|
|20
|Dům | 5.0| 4 | 1374; 317|
20|
17| 3.0
|
|21
|Dům | 5.0| 4 | 1361; 297|
75|
16| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\194-07 OBCHVAT TUřANY\PRACOVNí\OT_1.ZAD
Vytištěno: 15.7.2007 21:57
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 636.6; 444.2 | 42.0 |
0.0 | 42.0 |( 49.4)|
|
| 2 |
3.0 | 680.1; 442.4 | 41.8 |
0.0 | 41.8 |( 49.2)|
|
| 3 |
3.0 | 727.3; 444.2 | 41.6 |
0.0 | 41.6 |( 49.0)|
|
| 4 |
3.0 | 787.4; 463.7 | 42.7 |
0.0 | 42.7 |( 50.1)|
|
| 5 |
3.0 | 1328.1; 295.2 | 35.7 |
0.0 | 35.7 |( 42.9)|
|
| 6 |
3.0 | 1379.9; 322.0 | 37.4 |
0.0 | 37.4 |( 44.6)|
|
| 7 |
3.0 | 1442.9; 483.1 | 45.1 |
0.0 | 45.1 |( 52.3)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Výpočet 3: S průmyslovou zónou - den

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\194-07 OBCHVAT TUřANY\PRACOVNí\OT_2.ZAD
Vytištěno: 15.7.2007 21:59
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: Obchvat_úsek1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
419.94, podíl nákladních aut: 23 %.
|
|/1 Krajní body: [2494.8,1105.9] [2192.7, 846.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.5 dB.
|
|/2 Krajní body: [2192.7, 846.5] [2123.2, 803.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.5 dB.
|
|/3 Krajní body: [2123.2, 803.8] [2053.7, 777.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.5 dB.
|
|/4 Krajní body: [2053.7, 777.0] [1545.8, 581.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 66.5 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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| K2.
AUTOMOBILY: Obchvat_úsek2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
890.06, podíl nákladních aut: 23 %.
|
|/1 Krajní body: [1543.6, 581.4] [1443.1, 546.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 69.9 dB.
|
|/2 Krajní body: [1443.1, 546.2] [1374.3, 533.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 69.9 dB.
|
|/3 Krajní body: [1374.3, 533.8] [1283.4, 532.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 69.9 dB.
|
|/4 Krajní body: [1283.4, 532.0] [ 923.5, 554.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 69.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\194-07 OBCHVAT TUřANY\PRACOVNí\OT_2.ZAD
Vytištěno: 15.7.2007 21:59
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: Obchvat_úsek3
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
875.72, podíl nákladních aut: 21 %.
|
|/1 Krajní body: [ 923.2, 554.4] [ 609.2, 573.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 69.5 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 609.2, 573.7] [ 527.3, 559.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 69.5 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 527.3, 559.0] [ 465.4, 525.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 69.5 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 465.4, 525.1] [ 416.2, 475.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 69.5 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 416.2, 475.2] [ 385.6, 419.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 69.5 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 385.6, 419.3] [ 341.0, 237.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 69.5 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.
AUTOMOBILY: Obchvat_úsek4
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu: 1053.63, podíl nákladních aut: 19 %.
|
|/1 Krajní body: [ 340.5, 236.9] [ 316.8, 192.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 70.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 316.8, 192.1] [ 276.7, 156.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
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| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 70.1 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 276.7, 156.9] [ 235.2, 138.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 70.1 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 235.2, 138.7] [ 196.7, 132.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 70.1 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 196.7, 132.9] [ 149.0, 135.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 70.1 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 149.0, 135.8] [-135.6, 177.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 70.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\194-07 OBCHVAT TUřANY\PRACOVNí\OT_2.ZAD
Vytištěno: 15.7.2007 21:59
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 5.0| 692.4; 436.3| 630.1; 438.9| 629.5; 425.7| 691.8; 423.1|
| 2. | Dům | 5.0| 629.8; 421.3| 656.1; 310.1| 670.8; 313.6| 644.5; 424.8|
| 3. | Dům | 5.0| 714.3; 399.7| 720.5; 340.4| 708.1; 339.1| 701.9; 398.4|
| 4. | Dům | 5.0| 722.7; 319.9| 722.7; 309.3| 711.8; 309.3| 711.8; 319.9|
| 5. | Dům | 5.0| 723.8; 428.6| 736.3; 429.0| 736.0; 439.6| 723.5; 439.2|
| 6. | Dům | 5.0| 782.8; 457.2| 782.8; 447.3| 791.9; 447.3| 791.9; 457.2|
| 7. | Dům | 5.0| 743.6; 310.4| 756.4; 310.4| 756.4; 297.6| 743.6; 297.6|
| 8. | Dům | 5.0| 768.9; 317.0| 779.8; 317.4| 780.2; 306.0| 769.3; 305.6|
| 9. | Dům | 5.0| 720.9; 268.0| 733.0; 267.6| 732.6; 254.4| 720.5; 254.8|
|10. | Dům | 8.0| 667.1; 300.9| 699.0; 306.4| 701.5; 292.1| 669.6; 286.6|
|11. | Dům | 8.0| 609.3; 233.6| 641.1; 239.4| 644.4; 221.5| 612.6; 215.7|
|12. | Dům | 5.0| 451.3; 199.3| 451.3; 187.9| 465.2; 187.9| 465.2; 199.3|
|13. | Dům | 8.0|1029.1; 535.9|1091.3; 519.8|1084.1; 491.9|1021.9; 508.0|
|14. | Dům | 8.0|1023.2; 500.7|1007.9; 441.4|1063.5; 427.0|1078.8; 486.3|
|15. | Dům | 5.0| 991.8; 509.5| 973.5; 439.3| 960.2; 442.8| 978.5; 513.0|
|16. | Dům | 5.0| 939.0; 464.9| 963.2; 457.6| 959.0; 443.6| 934.8; 450.9|
|17. | Dům | 5.0|1055.4; 385.8|1129.4; 366.8|1123.2; 342.7|1049.2; 361.7|
|18. | Dům | 8.0|1240.6; 259.8|1259.2; 329.2|1284.0; 322.6|1265.4; 253.2|
|19. | Dům | 5.0|1342.2; 284.3|1325.7; 232.5|1311.1; 237.1|1327.6; 288.9|
|20. | Dům | 5.0|1373.9; 317.4|1364.8; 299.3|1379.9; 291.7|1389.0; 309.8|
|21. | Dům | 5.0|1360.8; 296.8|1339.7; 225.0|1355.3; 220.4|1376.4; 292.2|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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| 1
|Dům | 5.0| 4 | 692; 436|
62|
13| 3.0
|
| 2
|Dům | 5.0| 4 | 630; 421| 114|
15| 3.0
|
| 3
|Dům | 5.0| 4 | 714; 400|
60|
12| 3.0
|
| 4
|Dům | 5.0| 4 | 723; 320|
11|
11| 3.0
|
| 5
|Dům | 5.0| 4 | 724; 429|
13|
11| 3.0
|
| 6
|Dům | 5.0| 4 | 783; 457|
10|
9| 3.0
|
| 7
|Dům | 5.0| 4 | 744; 310|
13|
13| 3.0
|
| 8
|Dům | 5.0| 4 | 769; 317|
11|
11| 3.0
|
| 9
|Dům | 5.0| 4 | 721; 268|
13|
12| 3.0
|
|10
|Dům | 8.0| 4 | 667; 301|
32|
15| 3.0
|
|11
|Dům | 8.0| 4 | 609; 234|
32|
18| 3.0
|
|12
|Dům | 5.0| 4 | 451; 199|
14|
11| 3.0
|
|13
|Dům | 8.0| 4 | 1029; 536|
64|
29| 3.0
|
|14
|Dům | 8.0| 4 | 1023; 501|
61|
57| 3.0
|
|15
|Dům | 5.0| 4 | 992; 510|
73|
14| 3.0
|
|16
|Dům | 5.0| 4 | 939; 465|
25|
15| 3.0
|
|17
|Dům | 5.0| 4 | 1055; 386|
76|
25| 3.0
|
|18
|Dům | 8.0| 4 | 1241; 260|
72|
26| 3.0
|
|19
|Dům | 5.0| 4 | 1342; 284|
54|
15| 3.0
|
|20
|Dům | 5.0| 4 | 1374; 317|
20|
17| 3.0
|
|21
|Dům | 5.0| 4 | 1361; 297|
75|
16| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\194-07 OBCHVAT TUřANY\PRACOVNí\OT_2.ZAD
Vytištěno: 15.7.2007 21:51
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 636.6; 444.2 | 52.3 |
0.0 | 52.3 |( 42.0)|
|
| 2 |
3.0 | 680.1; 442.4 | 52.1 |
0.0 | 52.1 |( 41.8)|
|
| 3 |
3.0 | 727.3; 444.2 | 51.9 |
0.0 | 51.9 |( 41.6)|
|
| 4 |
3.0 | 787.4; 463.7 | 53.0 |
0.0 | 53.0 |( 42.7)|
|
| 5 |
3.0 | 1328.1; 295.2 | 45.8 |
0.0 | 45.8 |( 35.7)|
|
| 6 |
3.0 | 1379.9; 322.0 | 47.3 |
0.0 | 47.3 |( 37.4)|
|
| 7 |
3.0 | 1442.9; 483.1 | 55.5 |
0.0 | 55.5 |( 45.1)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Výpočet 4: S průmyslovou zónou - noc

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\194-07 OBCHVAT TUřANY\PRACOVNí\OT_2.ZAD
Vytištěno: 15.7.2007 21:52
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: Obchvat_úsek1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
76.38, podíl nákladních aut: 28 %.
|
|/1 Krajní body: [2494.8,1105.9] [2192.7, 846.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [2192.7, 846.5] [2123.2, 803.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [2123.2, 803.8] [2053.7, 777.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [2053.7, 777.0] [1545.8, 581.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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| K2.
AUTOMOBILY: Obchvat_úsek2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
163.64, podíl nákladních aut: 29 %.
|
|/1 Krajní body: [1543.6, 581.4] [1443.1, 546.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.0 dB.
|
|/2 Krajní body: [1443.1, 546.2] [1374.3, 533.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.0 dB.
|
|/3 Krajní body: [1374.3, 533.8] [1283.4, 532.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.0 dB.
|
|/4 Krajní body: [1283.4, 532.0] [ 923.5, 554.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\194-07 OBCHVAT TUřANY\PRACOVNí\OT_2.ZAD
Vytištěno: 15.7.2007 21:52
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: Obchvat_úsek3
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
154.81, podíl nákladních aut: 26 %.
|
|/1 Krajní body: [ 923.2, 554.4] [ 609.2, 573.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 62.5 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 609.2, 573.7] [ 527.3, 559.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 62.5 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 527.3, 559.0] [ 465.4, 525.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 62.5 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 465.4, 525.1] [ 416.2, 475.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 62.5 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 416.2, 475.2] [ 385.6, 419.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 62.5 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 385.6, 419.3] [ 341.0, 237.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 62.5 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.
AUTOMOBILY: Obchvat_úsek4
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
180.24, podíl nákladních aut: 24 %.
|
|/1 Krajní body: [ 340.5, 236.9] [ 316.8, 192.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.0 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 316.8, 192.1] [ 276.7, 156.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
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| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.0 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 276.7, 156.9] [ 235.2, 138.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.0 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 235.2, 138.7] [ 196.7, 132.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.0 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 196.7, 132.9] [ 149.0, 135.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.0 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 149.0, 135.8] [-135.6, 177.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\194-07 OBCHVAT TUřANY\PRACOVNí\OT_2.ZAD
Vytištěno: 15.7.2007 21:52
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 5.0| 692.4; 436.3| 630.1; 438.9| 629.5; 425.7| 691.8; 423.1|
| 2. | Dům | 5.0| 629.8; 421.3| 656.1; 310.1| 670.8; 313.6| 644.5; 424.8|
| 3. | Dům | 5.0| 714.3; 399.7| 720.5; 340.4| 708.1; 339.1| 701.9; 398.4|
| 4. | Dům | 5.0| 722.7; 319.9| 722.7; 309.3| 711.8; 309.3| 711.8; 319.9|
| 5. | Dům | 5.0| 723.8; 428.6| 736.3; 429.0| 736.0; 439.6| 723.5; 439.2|
| 6. | Dům | 5.0| 782.8; 457.2| 782.8; 447.3| 791.9; 447.3| 791.9; 457.2|
| 7. | Dům | 5.0| 743.6; 310.4| 756.4; 310.4| 756.4; 297.6| 743.6; 297.6|
| 8. | Dům | 5.0| 768.9; 317.0| 779.8; 317.4| 780.2; 306.0| 769.3; 305.6|
| 9. | Dům | 5.0| 720.9; 268.0| 733.0; 267.6| 732.6; 254.4| 720.5; 254.8|
|10. | Dům | 8.0| 667.1; 300.9| 699.0; 306.4| 701.5; 292.1| 669.6; 286.6|
|11. | Dům | 8.0| 609.3; 233.6| 641.1; 239.4| 644.4; 221.5| 612.6; 215.7|
|12. | Dům | 5.0| 451.3; 199.3| 451.3; 187.9| 465.2; 187.9| 465.2; 199.3|
|13. | Dům | 8.0|1029.1; 535.9|1091.3; 519.8|1084.1; 491.9|1021.9; 508.0|
|14. | Dům | 8.0|1023.2; 500.7|1007.9; 441.4|1063.5; 427.0|1078.8; 486.3|
|15. | Dům | 5.0| 991.8; 509.5| 973.5; 439.3| 960.2; 442.8| 978.5; 513.0|
|16. | Dům | 5.0| 939.0; 464.9| 963.2; 457.6| 959.0; 443.6| 934.8; 450.9|
|17. | Dům | 5.0|1055.4; 385.8|1129.4; 366.8|1123.2; 342.7|1049.2; 361.7|
|18. | Dům | 8.0|1240.6; 259.8|1259.2; 329.2|1284.0; 322.6|1265.4; 253.2|
|19. | Dům | 5.0|1342.2; 284.3|1325.7; 232.5|1311.1; 237.1|1327.6; 288.9|
|20. | Dům | 5.0|1373.9; 317.4|1364.8; 299.3|1379.9; 291.7|1389.0; 309.8|
|21. | Dům | 5.0|1360.8; 296.8|1339.7; 225.0|1355.3; 220.4|1376.4; 292.2|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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| 1
|Dům | 5.0| 4 | 692; 436|
62|
13| 3.0
|
| 2
|Dům | 5.0| 4 | 630; 421| 114|
15| 3.0
|
| 3
|Dům | 5.0| 4 | 714; 400|
60|
12| 3.0
|
| 4
|Dům | 5.0| 4 | 723; 320|
11|
11| 3.0
|
| 5
|Dům | 5.0| 4 | 724; 429|
13|
11| 3.0
|
| 6
|Dům | 5.0| 4 | 783; 457|
10|
9| 3.0
|
| 7
|Dům | 5.0| 4 | 744; 310|
13|
13| 3.0
|
| 8
|Dům | 5.0| 4 | 769; 317|
11|
11| 3.0
|
| 9
|Dům | 5.0| 4 | 721; 268|
13|
12| 3.0
|
|10
|Dům | 8.0| 4 | 667; 301|
32|
15| 3.0
|
|11
|Dům | 8.0| 4 | 609; 234|
32|
18| 3.0
|
|12
|Dům | 5.0| 4 | 451; 199|
14|
11| 3.0
|
|13
|Dům | 8.0| 4 | 1029; 536|
64|
29| 3.0
|
|14
|Dům | 8.0| 4 | 1023; 501|
61|
57| 3.0
|
|15
|Dům | 5.0| 4 | 992; 510|
73|
14| 3.0
|
|16
|Dům | 5.0| 4 | 939; 465|
25|
15| 3.0
|
|17
|Dům | 5.0| 4 | 1055; 386|
76|
25| 3.0
|
|18
|Dům | 8.0| 4 | 1241; 260|
72|
26| 3.0
|
|19
|Dům | 5.0| 4 | 1342; 284|
54|
15| 3.0
|
|20
|Dům | 5.0| 4 | 1374; 317|
20|
17| 3.0
|
|21
|Dům | 5.0| 4 | 1361; 297|
75|
16| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\194-07 OBCHVAT TUřANY\PRACOVNí\OT_2.ZAD
Vytištěno: 15.7.2007 21:54
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 636.6; 444.2 | 45.3 |
0.0 | 45.3 |( 52.3)|
|
| 2 |
3.0 | 680.1; 442.4 | 45.1 |
0.0 | 45.1 |( 52.1)|
|
| 3 |
3.0 | 727.3; 444.2 | 45.0 |
0.0 | 45.0 |( 51.9)|
|
| 4 |
3.0 | 787.4; 463.7 | 46.0 |
0.0 | 46.0 |( 53.0)|
|
| 5 |
3.0 | 1328.1; 295.2 | 39.0 |
0.0 | 39.0 |( 45.8)|
|
| 6 |
3.0 | 1379.9; 322.0 | 40.5 |
0.0 | 40.5 |( 47.3)|
|
| 7 |
3.0 | 1442.9; 483.1 | 48.7 |
0.0 | 48.7 |( 55.5)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Rozptylová studie – KOMUNIKA ČNÍ OB CHVA T TUŘAN

1. Úvod
Tato rozptylová studie byla z pracována jako součást oznámení ve smyslu §6 zákona 100/2001 S b. na
záměr „K omunik ační obchvat Tuřan“.
Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž automobilové dopravy pohybujíc ích se po uvažovaném
obchvatu včetně záměrem ovlivněných úseků ulic Hanácké, Revoluční a S okolnické. Výsledkem
vý počtu je tedy příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území, vy volaný provoz em liniových
zdrojů v hodnoceném území. Výpočet je zpracován pro 4 varianty. Dvě z variant uvažují intenzity
dopravy oč ekávané v roc e 2010, další dvě varianty uvažují intenzity v roce 2015. Parametry a řešení
stavby odpovídají technickému řešení popsanému oznámení záměru.
Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2).
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počít ačový program SYMOS 97p, verze 2003 vyt vořený společností IDEA-ENV I
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č.
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpoč et znečištění ovz duš í vychází z nejnovějších dostupných poznatků
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Met odika
vý počtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických paramet rů zdrojů) vydanou
Ministerst vem lesního a vodního hospodářst ví ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•

vý počet znečištění ovz duší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů

•

vý počet znečištění od většího počtu zdrojů

•

stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčníc h bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků vý počtů

•

brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrst vy
ovzduší podle klasifikac e Bubníka a Koldovského

•

odhad koncentrace znečišťujícíc h látek při bez větří a pod inverzní vrst vou ve složitém terénu

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteri stik
znečištění ovzduší:
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrac í znečišťujícíc h látek, které se
mohou vyskytnout ve vš ech třídách rychlosti větru a stability ovz duší

•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrac í znečišťujíc ích látek bez ohledu na
třídu stability a rychlost vět ru

•

roční průměrné koncentrace

•

dobu trvání koncent rací převyšujíc ích určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)

Jako doplňkové charakteri stiky je podle metodiky možno:
•

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů

•

stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů

•

stanovit doby překročení z volených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí

•

vy poč ítat spad prachu

•

vy hodnotit rozptyl exhalací vy pouštěných chladícími věžemi
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Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počít ačový program firmy IDEA-E NVI. Program vychází z
výše zmíněné metodiky SYMOS'97.
Hodnoty vypočtených koncent rací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na t varu terénu mezi zdrojem
a referenčním bodem. Pro vý počet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti buňky.
Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vz dálenostech, protože v řadě případů je nutné
vy poč ítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje s vé maximální
výšky. V metodice je zahrnut t var křivky, po které stoupají exhalace, a tedy poč ítat koncent race i ve
velmi malé vz dálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že s e jejich kouřové
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v
atmosféře existují zadržujíc í vrst vy, nad které se z nečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model
obsahuje vzt ahy vyjadřujíc í statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických měření teplotního z vrst vení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpočet roč ních průměrů se pro každý zdroj udává t aké relativní roční využití maximálního
výkonu.
V případě, kdy mezi z drojem a referenčním bodem je terén z výšený se předpokládá, že kouřová
vlečka vystupuje podél s vahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
Fyzikální a chemické procesy
Znečisťujíc í látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.

•

Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.

Kategorie znečišťujících látek
Model uvažuje průměrnou dobu set rvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek.
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncent race se vy počítá zahrnutím korekce
na depozici a trans formaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťujíc í látky. Jednotlivé
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmos féře.
•

Kat. I - 20 hodin

•

Kat. II - 6 dní

•

Kat. III - 2 roky

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů
Plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čt vercových plošných elementů. Velikost elementů se volí
v závislosti na vz dálenosti nejbližšího referenčního bodu.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů
Stejně jako u plošných zdrojů konc entraci od liniového zdroje vy poč ítáme t ak, že liniový zdroj
rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů.
Poznámka: Liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilový m provozem.
Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpoč et průměrných roč ních koncentrac í je nutné zkonstruovat podrobnou vět rnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu směru větru pro k aždý azimut od 0° do 359° při všech t řídách stability a
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třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bez větří ve vš ech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplik ovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa vý počtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1. 7 m/s
• střední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí vět ru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce
10 m nad zemí.
Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisujíc í její teplotní z vrst vení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
•

superstabilní - silné inverze, velmi špat né podmínky rozptylu

•

stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu

•

izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se
vyskytujíc í mírně zhoršené roz ptylové podmínky

•

normální - indiferentní teplot ní z vrst vení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek

•

labilní - labilní teplotní z vrst vení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.

Ne vš echny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinac í tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bez větří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Výpočet byl proveden pro významné liniové zdroje v lokalitě, kterými byly:
• ulice Hanácká
• ulice Revoluční
• ulice Sokolnická
• obchvat Tuřan
Poloha ulic a očekávané intenzity jsou schematicky znázorněny na následujícím obrázku:

Výpočet byl proveden pro následujíc í varianty:
•

provoz bez realizace obchvatu – rok 2010

•

provoz po realizaci obchvatu – rok 2010

•

provoz po realizaci obchvatu – rok 2015

•

provoz po realizaci obchvatu, včetně realizace průmyslové zóny Tuřany – rok 2015
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Intenzity dopravy
Intenzity dopravy vycházejí z modelových předpokladů převz atých ze studie fy. Brněnské komunikace
a.s. – ÚDI a jsou uvedeny v následujíc í tabulce (vozidel/24hodin):
Varianta 1
provoz bez realizace obchvatu – rok 2010

úsek ulice

osobní

nákladní celkem

1

Sokolnická (Roviny-křiž. Obchvat)

9740

1960

11700

2

Sokolnická (křiž. Obchvat-Růžová)

9740

1960

11700

3

Hanácká (Růžová-Tuřanské n.)

13300

2010

15310

4

Hanácká (Tuřanské n.-kř. Obchv)

8470

1350

9820

5

Obchvat (Sokolnická-Pr. Zóna)

0

0

0

5A

Obchvat (Pr. Zóna-P ratecká)

0

0

0

6

Obchvat (Pratecká-Hanácká)

0

0

0

9

Revoluční (Hasičská-ul.1. K větna)

11280

1420

12700

Varianta 2
provoz po realizaci obchvatu – rok 2010

úsek ulice

osobní

nákladní celkem

1

Sokolnická (Roviny-křiž. Obchvat)

9810

1950

11760

2

Sokolnická (křiž. Obchvat-Růžová)

3130

780

3910

3

Hanácká (Růžová-Tuřanské n.)

5910

630

6540

4

Hanácká (Tuřanské n.-kř. Obchv)

4070

350

4420

5

Obchvat (Sokolnická-Pr. Zóna)

6690

1170

7860

5A

Obchvat (Pr. Zóna-P ratecká)

0

0

0

6

Obchvat (Pratecká-Hanácká)

7260

1220

8480

9

Revoluční (Hasičská-ul.1. K větna)

8450

950

9400

Varianta 3
provoz po realizaci obchvatu – rok 2015

úsek ulice
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osobní

nákladní celkem

1

Sokolnická (Roviny-křiž. Obchvat)

11780

2320

14100

2

Sokolnická (křiž. Obchvat-Růžová)

3780

910

4690

3

Hanácká (Růžová-Tuřanské n.)

7480

750

8230

4

Hanácká (Tuřanské n.-kř. Obchv)

5050

430

5480

5

Obchvat (Sokolnická-Pr. Zóna)

8010

1400

9410

5A

Obchvat (Pr. Zóna-P ratecká)

8010

1400

9410

6

Obchvat (Pratecká-Hanácká)

8750

1460

10210

9

Revoluční (Hasičská-ul.1. K větna)

10060

1120

11180
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Varianta 4
provoz po realizaci obchvatu – rok 2015 včetně provozu průmyslové zóny

úsek ulice

osobní

nákladní celkem

1

Sokolnická (Roviny-křiž. Obchvat)

12480

2570

15050

2

Sokolnická (křiž. Obchvat-Růžová)

5440

880

6320

3

Hanácká (Růžová-Tuřanské n.)

10100

900

11000

4

Hanácká (Tuřanské n.-kř. Obchv)

5030

390

5420

5

Obchvat (Sokolnická-Pr. Zóna)

7330

1690

9020

5A

Obchvat (Pr. Zóna-P ratecká)

15550

3690

19240

6

Obchvat (Pratecká-Hanácká)

15250

3250

18500

9

Revoluční (Hasičská-ul.1. K větna)

11370

1120

12490

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Brno - Tuřany zpracovanou
Českým hydromet eorologickým ústavem Praha. Použitá větrná růžice je uvedena v následující
tabulce:
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

1,7

3,00

4,30

3,20

3,10

4,59

2,60

3,79

5,20

8,62

5

5,40

8,70

6,30

6,10

6,00

4,10

6,70

9,10

11

0,70

1,60

0,50

1,70

1,00

0,50

1,60

1,60

celkem

9,10

14,60

10,00

10,90

11,59

7,20

12,09

15,90

8,62

Grafické znázornění větrné růžice je uvedeno na následujícím obrázku:
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3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vyt vořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1600 x 2400
m s krokem s ítě 50 m orient ována v souladu se souřadnicemi JS TK. Poloha jednotlivých bodů je
zřejmá z grafické přílohy této studie.
Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vy hodnocení výsledků výpočtu NO2 byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády
č. 597/2006 Sb., v aktuálním znění:
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4. Úroveň stávající imisní zátěže
4.1. Výsledky měření stávající imisní zátěže zájmového území
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ BBNYA (1130 – Brno-Tuřany), vzdálené od
hodnocené lokality cca 1 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2006:
Oxid dusičitý NO2

Jak je z uvedených hodnot zřejmé, nebyly v roce 2006 na této stanici imisní limity dosaženy ani
překročeny. Stávající úroveň imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2) je u průměrných ročních
-3
koncentrací přibližně na úrovni 59% příslušného limitu (LVr=40 µg.m ). Maximální naměřená
-3
maximální hodinová koncent race dosahovala hodnot 78% příslušného limitu (LV1h=200 µg.m ).
Dle rozptylové studie krajského programu snižování emisí jsou v Tuřanech dos ahovány následující
koncentrace NO2:
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
-3
-3
koncentrace v rozmezí 16-22 µg.m (LVr=40 µg.m ). V případě maximálních hodinovýc h koncentrací
-3
-3
pak rozmez í 160-200 µg.m (LV1h=200 µg.m ).

4.3. Diskuse úrovně imisní zátěže zájmového území
Hodnocení stávající imisní zátěže oxidem dusičitým v hodnoceném území na základě výsledků měření
měřících stanic je v městském prostředí poněkud problematické, předevš ím s ohledem na významný
vliv emis í automobilové dopravy na celkovou imisní zátěž. Z tohoto důvodu při vyhodnoc ení výsledků
vý počtů této studie vycházíme z citované rozptylové studie.
Imisní zátěž hodnoceného území v letech 2010 a 2015, pro které je výpočet prováděn pochopitelně
nelze bez vý hrad odvozovat od stávajících výsledků měření imisní zát ěže. S ohledem na stále se
zvyšující požadavky na snižování emisí lze očekávat nižší imisní zátěž způsobenou stávajícími zdroji,
na druhé straně je však třeba předpokládat výstavbu dalších, tedy nových zdrojů znečišťování
ovzduší. S vědomím této neurčitosti byla, z konzervativních důvodů, uvažována pozaďová zátěž
z ostatních zdrojů na stejné úrovni jako je současný stav.
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5. Výsledky výpočtu
Níže presentované výsledky vý počtu representují imisní příspěvek způsobený provozem automobilové
dopravy na silnic ích Hanácké, Revoluční, Sokolnické a na trase navrženého obchvatu. Ostatní zdroje,
jejichž emisní parametry se v důsledku hodnocené stavby nezmění nejs ou ve výpočtu uvažovány.

5.1. Provoz na stávající uliční síti bez realizace obchvatu - rok 2010
5.1.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2
-3

V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno překročení ročního imisního limitu (LVr =40 µg.m ).
Maximální příspěvek průměrných ročních konc entrací vychází do prostoru křižovatky ulic HanáckáRevoluční. Hodnoty průměrných ročních koncentrací zde dle výpočtu budou dosahovat hodnot do
-3
-3
15 µg.m , tedy cca 38% imisního limitu. Dále jsou dosahovány koncentrace nad 10 µg.m , tedy cca
25% imisního limitu, v těsné blízkosti ulic Revoluční, Hanácká a Sokolnická.
5.1.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2
V žádném bodě výpočtové sít ě nebylo zji štěno překročení imisního limitu pro maximální hodinové
-3
koncentrace (LV1h =200 µg.m ).
Maximální hodinové koncent rací vycházejí do blízkosti ulice Sokolnické. Maxima koncent rací zde dle
-3
vý počtu budou dosahovat až 125 µg.m , tedy 63% imisního limitu. Dále jsou dos ahovány koncent race
-3
nad 100 µg.m , tedy cca 50% imisního limitu, v těsné blízkosti ulic Revoluční, Hanácká a Sokolnická.
Grafické znázornění rozložení konc entrac í je uvedeno v kapit ole 8.2.
5.1.3. Doby překročení limitních koncentrací
Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že k překrač ování imisních limitů vlivem hodnocené
komunikace nedochází.

5.2. Provoz po realizaci obchvatu – rok 2010
5.2.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2
-3

V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno překročení ročního imisního limitu (LVr =40 µg.m ).
Maxima průměrných ročních konc entrací vycházejí do blízkosti ulice Hanácké a do blízkosti obchvatu.
-3
Hodnoty průměrných ročních koncentrac í zde dle vý počtu budou dosahovat hodnot do 10 µg.m , tedy
-3
cca 25% imisního limitu. Koncentrac e 15 µg.m je dosahována pouze v malém úseku ul. Hanácké
v místě napojení nového obchvatu severně od intravilánu Tuřan.
5.2.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2
V žádném bodě výpočtové sít ě nebylo zji štěno překročení imisního limitu pro maximální hodinové
-3
koncentrace (LV1h =200 µg.m ).
Maximální hodinové koncent rací vycházejí do blízkosti obchvatu a do prostoru napojení obchvat u na
stávající trasu. Hodnoty maximálních k oncent rací zde dle výpočtu budou dos ahovat hodnot do
-3
-3
100 µg.m , tedy cca 50% imisního limitu. K oncentrace 125 µg.m je dosahována pouze v malém
úseku ul. Hanácké v místě napojení nového obc hvatu severně od intravilánu Tuřan a v malém úseku
obchvatu mezi ulicemi Sokolnickou a Prat eckou.
Grafické znázornění rozložení konc entrac í je uvedeno v příloze 8.3.
5.2.3. Doby překročení limitních koncentrací
Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že k překrač ování imisních limitů vlivem hodnocené
komunikace nebude docház et.
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5.3. Provoz po realizaci obchvatu bez realizace průmyslové zóny – rok 2015
5.3.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2
-3

V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno překročení ročního imisního limitu (LVr =40 µg.m ).
Maxima průměrných ročních koncentrac í vycházejí do prostoru napojení obchvatu na trasu stávajících
komunikací (ul. Hanácká a ul Sokolnická). Hodnoty průměrných ročníc h koncent rací zde dle vý počtu
-3
budou dosahovat hodnot do 10 µg.m , tedy cca 25% imisního limitu. V ostatním území průměrné
-3
roční koncent race dosahují hodnot do 8µg.m , s výjimkou malého úsek u ul. Hanácké (mezi napojením
obchvatu a křižovatkou s ul. Revoluční).
5.3.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2
V žádném bodě výpočtové sít ě nebylo zji štěno překročení imisního limitu pro maximální hodinové
-3
koncentrace (LV1h =200 µg.m ).
Maximální hodinové koncentrac í vycház ejí do prostoru napojení obchvatu na trasu stávajících
komunikací (ul. Hanácká a ul Sokolnická). Hodnoty maximálních koncentrac í zde dle vý počtu budou
-3
dosahovat hodnot do 75 µg.m tedy cca 38% imisního limitu.
Grafické znázornění rozložení konc entrac í je uvedeno v příloze 8.4.
5.3.3. Doby překročení limitních koncentrací
Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že k překrač ování imisních limitů vlivem hodnocené
komunikace nebude docház et.

5.4. Provoz po realizaci obchvatu po realizaci průmyslové zóny – rok 2015
5.4.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2
-3

V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno překročení ročního imisního limitu (LVr =40 µg.m ).
Maxima průměrných ročních koncentrac í vycházejí do prostoru napojení obchvatu na trasu stávajících
komunikací (ul. Hanácká a ul Sokolnická). Hodnoty průměrných ročníc h koncent rací zde dle vý počtu
-3
budou dosahovat hodnot do 20 µg.m , tedy cca 50% imisního limitu. V ostatním území průměrné
-3
roční konc entrace dosahují hodnot do 10 µg.m , s výjimkou malého úseku ul. Hanácké (mezi
napojením obc hvatu a křižovatkou s ul. Revoluční) a v malém úseku obc hvatu mezi ulicemi
Sokolnickou a Prateckou.
5.4.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2
V žádném bodě výpočtové sít ě nebylo zji štěno překročení imisního limitu pro maximální hodinové
-3
koncentrace (LV1h =200 µg.m ).
Maximální hodinové koncentrac í vycház ejí do prostoru napojení obchvatu na trasu stávajících
komunikací (ul. Hanácká a ul S okolnická) a úseku obchvatu mezi ulicemi S okolnickou a P rateckou.
-3
Hodnoty maximálních koncentrací z de dle výpočtu budou dosahovat hodnot do 125 µg.m tedy cca
63% imisního limitu.
Grafické znázornění rozložení konc entrac í je uvedeno v příloze 8.4.
5.4.3. Doby překročení limitních koncentrací
Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že k překrač ování imisních limitů vlivem hodnocené
komunikace nebude docház et.
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6. Porovnání variant
6.1. Vliv realizace obchvatu (porovnání variant 1 a 2)
6.1.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2
Z porovnání obou řešených variant je jasně pat rný pokles imisní zátěže v intravilánu Tuřan, kde pokles
-3
-3
průměrné roční konc entrace dosáhne až 7 µg.m , tedy téměř 18% imisního limitu (LVr=40 µg.m ).
-3
Naopak v blízkosti trasy nového obchvatu docház í k nárůstu až o 8 µg.m , tedy 20% imisního limitu.
6.1.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2
Z porovnání těc hto dvou variant je jasně pat rný pokles imisní z átěže v intravilánu Tuřan, kde pokles
-3
-3
průměrné roční konc entrace dosáhne až 50 µg.m , tedy 25% imisního limitu (LV1h=200 µg.m ).
-3
Naopak v blízkosti trasy nového obchvatu dochází k nárůstu cca o 60 µg.m , tedy 30% imisního
limitu.

6.2. Vliv realizace průmyslové zóny (porovnání variant 3 a 4)
6.2.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2
-3

Z porovnání obou řešených variant je jasně pat rný nárůst průměrné roční koncentrace až o 20 µg.m ,
-3
tedy téměř 50% imisního limitu (LVr=40 µg.m ). K tomuto nárůstu dochází pouze v malém prostoru
-3
severně od int ravilánu Tuřan. V prostoru obytné zástavby Tuřan dochází k nárůstu do 10 µg.m , tedy
25% imisního limitu.
6.2.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2
-3

Z porovnání těchto dvou variant je zřejmý nárůst imisní až 60 µg.m , tedy 30% imisního limitu
-3
-3
(LV1h=200 µg.m ). V prostoru int ravilánu Tuřan docház í maximálně k nárůstu cca o 40 µg.m , tedy
20% imisního limitu.

6.3. Porovnání realizace průmyslové zóny a nerealizace obchvatu (porovnání
variant 1 a 4)
6.3.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2
Z porovnání obou řešených variant je jasně pat rný pokles imisní zátěže v intravilánu Tuřan, kde pokles
-3
-3
průměrné roční koncent race dosáhne až 6 µg.m , tedy o 15% imisního limitu (LVr=40 µg.m ). Naopak
-3
v blízkosti trasy nového obchvatu dochází k nárůstu až o 9 µg.m , tedy 23% imisního limitu.
6.3.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2
Z porovnání těc hto dvou variant je jasně pat rný pokles imisní z átěže v intravilánu Tuřan, kde pokles
-3
-3
průměrné roční konc entrace dosáhne až 60 µg.m , tedy 30% imisního limitu (LV1h=200 µg.m ).
-3
Naopak v blízkosti trasy nového obchvatu dochází k nárůstu cca o 80 µg.m , tedy 40% imisního
limitu.
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7. Celkové hodnocení vlivu záměru na imisní zátěž zájmového
území
Posuzovaný obchvat převádí stávající t ranzitní dopravu z centra Tuřan do prostoru mimo obytnou
zástavbu, jeho existence však nevy volává nárůst intenzit dopravy. Při korektním vy hodnocení vlivů
obchvatu na celkovou imisní zátěž je tedy třeba vyhodnotit změnu příspěvk u imisní zátěže vy volaného
provozem na stávajíc í silniční síti a imisní příspěvek obchvatu.
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplý vá, že stávajíc í imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2)
v hodnoc eném území je pod úrovní imisních limitů, v případě krátkodobých k oncent rací se maximální
-3
-3
hodnoty pohybují v rozmezí 160-200 µg.m (LV1h=200 µg.m ), tedy blíž í se úrovni imisního limitu,
přičemž toto maximum je dosahováno s podlimitní četností.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajíc ího stavu pohybují v
-3
-3
rozmezí 16-22 µg.m (LVr=40 µg.m ), tedy na úrovni méně než 55 % imisního limitu.
Významný vliv pro imisní zátěž hodnoceného území má provoz na blízké dálnici D1.
Z vy hodnocení změny imisní zátěže po realizaci obchvat u (rok 2010) vyplý vá, že v prostoru obytné
zástavby v cent ru Tuřan dojde významnému poklesu imisní z átěže řádově o hodnotu 20% imis ního
limitu (18% u průměrných ročních a 25% u maximálních hodinových koncentrací). Naopak v prostoru
navrženého obchvatu výpočet předpovídá nárůst imisní zátěže nad 20% imisního limitu (20% u
průměrných ročních a 30% u maximálních hodinových koncentrac í). Celková imisní zátěž v okolí
obchvatu bude tedy přibližně na stejné úrovni jako je současná celková imisní zátěž v c entru Tuřan.
Dosažení či překročení hodnot imisního limitu tedy nepředpokládáme.
Z vy hodnocení změny imisní zát ěže v důsledku realizace průmyslové zóny Tuřany (rok 2015) vychází,
že dojde k nárůstu imisní zátěže především v blízkosti obchvatu a také na úseku ulice Hanácké mezi
křižovatkou s ul. Revoluční a napojením obc hvatu. Tent o nárůst dosahuje v uvedeném prostoru
relativně významných hodnot (38% limitu u průměrných ročních a 30% u maximálních hodinových
koncentrací).
V porovnání varianty realizace obchvatu s variantou bez realizace obchvatu (rok 2010) vy plý vá, že
v prostoru obytné zástavby v cent ru Tuřan dojde významnému poklesu imisní (15% imisního limitu u
průměrných ročních a 25% u maximálních hodinových koncentrací). Naopak v prostoru navrženého
obchvatu vý počet předpovídá nárůst imisní zátěže (23% imisního limitu u průměrných ročních a 45% u
maximálních hodinových koncentrací). Celková imisní zátěž v okolí obchvatu bude tedy mírně vyšší
než je souč asná celková imisní zátěž v centru Tuřan. V případě průměrných ročních koncentrací
-3
předpokládáme že tent o rozdíl bude činit cca 3 µg.m , u maximálních hodinových koncentrací
-3
předpokládáme z výšení maximálně o 30 µg.m . Dosaž ení či překročení hodnot imis ního limit u tedy
v případě průměrných ročních koncentrac í nepředpokládáme, u maximálních hodinových koncentrací
bude celková imisní zátěž v těsné blízkosti obchvatu dosahovat hodnot blízkých imisnímu limitu.
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8. Závěry
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplý vá, že po realizaci obchvat u dojde k významnému snížení
imisní zátěže okolí stávajícího průtahu Tuřany, tedy okolí ulic Revoluční, Hanácké a Sokolnické. Imisní
zátěž způsobovaná t ranzitní dopravou se přenese do prostoru navrhovaného obchvatu. V součtu se
stávající poz aďovým imisním zatíž ením však nebude dosahovat hodnot imisního limitu.
Po předpokládané realizaci Průmyslové zóny Tuřany dojde vlivem nárůstu int enzit dopravy ke z výšení
imisní zátěže. Toto z výšení se projeví předevš ím v okolí obchvatu a částečně také na severním okraji
Tuřan. Nárůst imisní zátěže v obydlených oblastech vš ak bude relativně nízký. Při porovnání se
stávajícím stavem však ani nárůst dopravy vázaný na realizaci průmyslové zóny nevy volá navýšení
imisní zátěže nad současnou úroveň, v centru Tuřan dojde pouze k nižšímu poklesu imisní zátěže než
je předpokládáno ve variantě uvaž ujíc í provoz obchvatu bez průmyslové zóny. V součtu se stávajícím
imisním zat ížením hodnoceného úz emí t edy očekáváme pokles koncentrac í v centru Tuřan a nárůst
v okolí obchvat u. Celková imisní zátěž však nebude překračovat hodnoty imisního limitu, v případě
maximálních hodinových koncentrací budou v těsné blízkosti obchvatu dosahovány hodnoty blízké
limitu.

V Brně 5.8.2007

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro vý počet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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8. Přílohy
8.1. Poloha výpočtových bodů
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8.2. Provoz na stávající uliční síti bez realizace obchvatu - rok 2010
8.2.1. Grafické znázornění průměrné roční imisní zátěže
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8.2.2. Grafické znázornění imisní zátěž krátkodobými maximy
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8.3. Provoz po realizaci obchvatu – rok 2010
8.3.1. Grafické znázornění průměrné roční imisní zátěže
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8.3.2. Grafické znázornění imisní zátěž krátkodobými maximy
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8.4. Vyhodnocení vlivu realizace obchvatu – rok 2010
8.4.1. Grafické znázornění změny průměrné roční imisní zátěže v důsledku realizace

Text_RS.doc

21(30)

Rozptylová studie – KOMUNIKA ČNÍ OB CHVA T TUŘAN
8.4.2. Grafické znázornění změny imisní zátěž krátkodobými maximy v důsledku realizace
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8.5. Provoz po realizaci obchvatu bez realizace průmyslové zóny – rok 2015
8.5.1. Grafické znázornění průměrné roční imisní zátěže
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8.5.2. Grafické znázornění imisní zátěž krátkodobými maximy
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8.6. Provoz po realizaci obchvatu po realizaci průmyslové zóny – rok 2015
8.6.1. Grafické znázornění průměrné roční imisní zátěže
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8.6.2. Grafické znázornění imisní zátěž krátkodobými maximy
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8.7. Vyhodnocení vlivu realizace průmyslové zóny – rok 2015
8.7.1. Grafické znázornění změny průměrné roční imisní zátěže v důsledku realizace
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8.7.2. Grafické znázornění změny imisní zátěž krátkodobými maximy v důsledku realizace
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8.8. Porovnání vlivu realizace průmyslové zóny (2015) a nerealizace obchvatu
8.8.1. Grafické znázornění změny průměrné roční imisní zátěže v důsledku realizace
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8.8.2. Grafické znázornění změny imisní zátěž krátkodobými maximy v důsledku realizace
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