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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
STŘEDOEVROPSKÁ SYNCHROTRONOVÁ LABORATOŘ - CESLAB
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., a slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude
tedy ve smyslu §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
Biofyzikální ústav AVČR, v.v.i.

A.2. IČ
68081707

A.3. Sídlo
Královopolská 135, 612 65 Brno

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.
ředitel ústavu
Svážná 380/6, Brno - Nový Lískovec
tel: 541 517 111
Mgr. Michal Šedivý
manažer pro vědu a výzkum
tel: 541 517 124
GSM: 774 403 441
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
STŘEDOEVROPSKÁ SYNCHROTRONOVÁ LABORATOŘ - CESLAB
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

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

Záměr je možné rozvěž zařadit do bodu:

kategorie:
bod:
název:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

sloupec:

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
173.500 m2 (17,35 ha)

plocha areálu celkem:
z toho

zastavěná plocha (objekty)

44.645 m2

ostatní zpevněné plochy (komunikace, parkoviště)

50.700 m2

ostatní volné plochy

parková zeleň a zatravnění

76.805 m2

vodní plocha

1.350 m2

plánovaná etapa

250 stání pro OA

počet parkovacích stání :

2 stání pro autobusy
výhledově pro celý areál

550 stání pro OA
2 stání pro autobusy
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn JV od centra města Brna v lokalitě Brněnské průmyslové zóny - Černovické terasy:
kraj:

Jihomoravský

obec:

Statutární město Brno

městská část:

Brno – Černovice

katastrální území:

Černovice (611263).

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

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem je vybudovat novostavbu areálu Středoevropské synchrotronové laboratoře (dále CESLAB),
jako komplexu budov s rozlohou přibližně 173 500 m2.
Jedná se o moderní vědecké pracoviště, jehož centrem je synchrotron, zařízení urychlující a usměrňující
pohyb elektronů. Tím vzniká intenzivní zdroj světla, jehož unikátní vlastnosti lze využít v mnoha vědních
oborech.
Vlastní komplex se skládá z hlavní budovy synchrotronu, v níž se nachází zařízení synchrotronového záření
(dále ZSZ) a pokusné haly. Dále jsou v areálu umístěny další budovy pro administrativní kanceláře, pomocné
laboratoře, pomocné služby atp. a další objekty plnící funkci technického zázemí, jako energocentra, sklady
atp. Celý areál bude doplněn o nezbytnou technickou a dopravní infrastrukturu pro napojení na jednotlivé
inženýrské sítě a dopravní komunikační systém.
Stavba je situována na pozemku s označením 2.1 v areálu Brněnské průmyslové zóny - Černovická terasa,
který se nachází západně podél ulice Švédské valy, JZ pod areálem Letecké opravárenské základny Brno
(LOZ Brno) na katastrálním území Černovic. V minulosti byl využíván jako polní vojenské letiště. V současné
době je pozemek volný, nezastavěný a není využíván.
Dle platného Územního plánu města Brna (ÚPmB) je tento pozemek vymezen pro návrhovou plochu
pracovních aktivit s podrobnějším účelem využití pro plochy průmyslu (PP) a plochy ostatní městské zeleně
(ZO).
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V území lze očekávat kumulaci vlivů se všemi stávajícími i výhledovými záměry v lokalitě průmyslové zóny
orientačně vymezené ulicí Průmyslová (západně), Olomoucká (severně), železniční tratí (východně) a dálnicí
D1 (jižně). Vzhledem k řešení jednotlivých aktivit a možným technickým opatřením v rámci jednotlivých
areálů lze očekávat nejvýznamnější kumulace v oblasti dopravy.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Předmětem záměru je výstavba Středopevropské synchrotronové laboratoře (CESLAB), významného
vědeckého výzkumného pracoviště.
Synchrotron je moderní urychlovač elektronů 3. generace. Elektronový synchrotron je nejvšestranněji
využitelný typ urychlovače, který představuje intenzivní zdroj světla s unikátními vlastnostmi. Slouží pro
provádění velmi náročných experimentů, díky nimž lze získat jedinečné informace o chování hmoty na
molekulární a atomární úrovni. Data, která poskytuje, jsou důležitá v mnoha oborech: biotechnologie,
nanotechnologie, mikroelektronika, pokročilé environmentální analýzy, farmakologie apod. Současně jsou
výsledky důležité pro konkurenceschopnost budoucího průmyslu v EU.
Synchrotrony slouží obvykle pro spádovou oblast do 300 km. V rámci EU existuje 18 takových zařízení,
přičemž ve východní části EU se nenachází žádné. Výstavba CESLAB je tak v souladu s politikou koheze a
konvergence, tj. vyrovnávání rozdílů mezi odlišnými regiony EU. V současnosti je v EU (dle oficiálních
dokumentů EK) přibližně 10 000 uživatelů synchrotronů, potenciálních uživatelů je 100 000. Výstavba
nadstandardního a velmi moderního zařízení bude mít pozitivní vliv na všechny zúčastněné, tzn.
vědeckovýzkumné instituce, univerzity, stavební firmy, průmysl, management atd. V mnoha oborech, jako
jsou např. biotechnologie, nanotechnologie, mikroelektronika aj., zařadí CESLAB Českou republiku mezi
nejvyspělejší země. Ve srovnání s komerčně dostupnými přístroji používanými ve výzkumu, které mají dobu
využití obvykle 6 let, se urychlovače neustále zdokonalují a využívají mnohem déle (30 – 50 let).
V návaznosti na CESLAB lze uvažovat výhledově o výstavbě dalších pokročilých zařízení.
Obrázek č. 2: Umístění zařízení využívajících synchrotronové technologie (bez měřítka)

CESLAB bude vybudována podle španělského synchrotronu ALBA v Barceloně v rámci spolupráce mezi AV ČR
a konsorciem CELLS, které poskytne dokumentaci a zkušenosti, čímž se zkrátí doba realizace z 20 na 7 let.
Výstavbu CESLAB podporuje také česká odborná veřejnost.
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Poloha záměru v podrobnějším měřítku ve vztahu k okolním záměrům je zřejmá z následujícího obrázku.
Záměr je situován na pozemku s označením 2.1.
Obrázek č. 3: Situace řešeného území (pozemek s označením 2.1)

Umístění záměru je vázáno na popsané území vymezené dostupnými pozemky a není navrženo ve více
variantách.

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

Popis technologie synchrotronu
Zařízení synchrotronového záření (ZSZ) je výzkumná laboratoř.
Synchrotron je přibližně kruhové zařízení, jehož hlavní částí je uzavřená vakuová trubice. Uvnitř trubice se
velkou rychlostí pohybují elektrony. Pohyb elektronů je zakřivován pomocí silných magnetů, které zároveň
udržují elektrony ve středu trubice. Při změně směru pohybu produkují elektrony světlo, které má vysokou
intenzitu (brilianci) a může mít další unikátní vlastnosti jako např. přesně danou vlnovou délku (barvu) v
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širokém rozmezí vlnových délek a požadovanou polarizaci. Světlo lze získat také ve formě velmi krátkých a
přesně časovaných záblesků nebo ve formě velmi tenkého mikrosvazku.
Uživatelé zde provádějí pokusy s využitím těchto vysoce kvalitních fotonů v navazujících halách.
Synchrotrony nacházejí využití v mnoha vědních oborech (vědách o živé přírodě, materiálových vědách, při
výzkumu životního prostředí i ve společenských vědách). Uplatnění mají také v průmyslu (mikroelektronice,
nanotechnologiích, mikrostrojírenství, spektroskopii, ve farmaceutickém průmyslu apod.).
Světlo je elektromagnetické záření o vlnové délce viditelné okem, obecněji elektromagnetické vlnění v
rozmezí od infračerveného po ultrafialové. V některých oblastech vědy a techniky může být světlem chápáno
i elektromagnetické záření libovolné vlnové délky. Tři základní vlastnosti světla (a elektromagnetického vlnění
vůbec) jsou svítivost (amplituda), barva (frekvence) a polarizace (úhel vlnění). Kvůli dualitě částice a vlnění
má světlo vlastnosti jak vlnění, tak částice. Studiem světla a jeho interakcemi s hmotou se zabývá optika.
Mezi zdroje světla se kromě sálání tepla, záření plazmatu, atomové spektrální emise, luminiscence,
fluorescence, fosforescence, radioaktivního rozpadu a inihilace páru částice-antičástice počítá i urychlení
volného nosiče proudu (obvykle elektron) využívaného např. v synchrotronech.
Celé zařízení sestává z lineárního urychlovače (LINAC), na jehož počátku je zdroj elektronů. Elektrony se
zde urychlí na malou energii (u synchrotronu ALBA je to 100 MeV) a jsou injikovány do hlavního urychlovače
(BOOSTER), kde dojde k urychlení na konečnou energii (u synchrotronu ALBA je to 3 GeV). Pak přecházejí
do akumulačního prstence (STORAGE RING), kde obíhají a přitom vyzařují světlo. Elektrony se nacházejí
uvnitř vakuově vyčerpaných trubic a jejich pohyb je řízen elektromagnetickým polem.
Existuje několik možností, jak získat elektrony. Často používaným zdrojem, který je použit také v
synchrotronu ALBA, je termoemisní zdroj. Elektrony se zde získávají stejně jako v televizní obrazovce. Jejich
zdrojem je žhavená katoda, z níž dochází k termoemisi elektronů. Elektrony jsou uváděny do pohybu od
katody směrem k anodě přiložením elektrického napětí mezi obě elektrody. Systém dalších elektrod pak
vytváří elektrické pole, které formuje proud elektronů do tenkého svazku, jenž prochází v anodě malým
otvorem. Povrch katody u ALBY je 0,5 cm2, vzdálenost katoda-anoda je 3 cm, napětí mezi elektrodami je 90
kV.
Vzhledem k diskontinuální funkci některých prvků synchrotronu je nezbytné před vlastním urychlením
vytvořit shluky elektronů. Tyto shluky se vytvářejí v zařízení zvaném anglicky „buncher“, kde se na elektrody
přivádí střídavé elektrické pole způsobující shlukování elektronů. ALBA má 3 taková zařízení, která vytvářejí
shluky elektronů s velkým výtěžkem.
Lineární urychlovač je zařízení pro urychlování nabitých částic, v tomto případě elektronů. Je tvořeno
vakuovou trubicí, ve které jsou umístěny cylindrické elektrody. Délka trubice je u ALBY přibližně 10 m. Na
elektrody se přivádí vysokofrekvenční elektrické napětí, jež způsobuje urychlení částic. Pokud se částice
nacházejí uvnitř cylindrické elektrody, nemá na ně elektrické pole vliv. Při průchodu štěrbinou mezi cylindry
pak dojde k urychlení závislému na elektrickém napětí mezi těmito cylindry. Frekvence napětí se volí tak, aby
při každém průchodu štěrbinou docházelo k urychlení. V trubici vzniká vlna, která nese a urychluje elektrony.
Poloměr svazku je potřeba udržovat malý, což je zajištěno pomocí několika magnetů. V případě ALBY je
frekvence LINACu 3 GHz, maximální intenzita elektrického pole v ose trubice činí 23,4 MV/m, energie na
výstupu je 125 MeV.
U ALBY mají elektrony na výstupu LINACu energii přibližně 100 MeV a potřebují další urychlení na konečnou
energii 3 GeV. To zajišťuje hlavní urychlovač celého systému (BOOSTER), který se dělí na kvadranty
spojené lineárními úseky. V jednotlivých kvadrantech je 10 urychlovacích elektrod, na něž se přivádí
vysokofrekvenční napětí (500 MHz). Obvod urychlovače je 249,6 m, vzdálenost mezi elektrodami činí 60 cm.
Maximální proud dosahuje 5 mA, obnovovací frekvence je 3 Hz. Hlavní urychlovač dodává elektrony do
akumulačního prstence. Po obvodu hlavního urychlovače je řada magnetů, které udržují svazek uprostřed
trubice.
Elektrony s konečnou energií 3 GeV přecházejí do akumulačního prstence (STORAGE RING), kde se
pohybují po obvodu a postupně se hromadí, až proud dosáhne 400 mA. Jejich dráha je zakřivována
dipólovými magnety (u synchrotronu ALBA je těchto magnetů 32); ve středu trubice jsou udržovány tvz.
kvadrupólovými čočkami (ALBA má těchto čoček 112). Při vyzařování světla dochází ke ztrátám energie
elektronů (přibližně 1 MeV na jeden oběh), a proto se jim při každém oběhu dodává malá část energie v tvz.
rezonátoru (frekvence 500 MHz, výkon 150 kW).
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ALBA je konstruována jako synchrotron 3. generace, tj. umožňuje vkládání speciálních přístrojů pro
generování světla, tzv. undulátorů a wigglerů. K tomuto účelu je po obvodu řada lineárních úseků, kde lze
tyto přístroje vložit. ALBA má 4 lineární úseky o délce 8 m, 12 úseků o délce 4,4 m a 8 úseků o délce 2,6 m.
Světlo tedy vzniká jednak na dipólových magnetech při zakřivení dráhy elektronů a jednak na vkládaných
zařízeních (undulátorech a wigglerech).
Undulátory a wigglery jsou přístroje sestávající ze série magnetů s opačnou polaritou. Vkládají se do
lineárních částí synchrotronu, aby tam rozkmitaly pohyb elektronů v příčném směru. Tím vzniká velmi
intenzivní světlo. Wigglery mají obvykle menší počet magnetů s vysokou intenzitou magnetického pole;
undulátory mají naopak velký počet magnetů. Wigglery produkují světlo v poměrně širokém rozsahu
vlnových délek až po velmi krátké vlnové délky (velkou energií fotonů). Používají se k získání vysoce
energetického záření. Undulátory naopak produkují světlo s velmi přesně danou (laditelnou) vlnovou délkou
a používají se k vytvoření monochromatických svazků o vysoké intenzitě.

Charakteristika navrhovaného zařízení
Synchrotronové zařízení se skládá z urychlovače s akumulačním prstencem a z portfolia experimentálních
laboratoří. CESLAB je navržen jako synchrotron třetí generace s energií elektronů 3 GeV; tato energie je
nejvhodnějším kompromisem mezi cenou a výkonem synchrotronu generujícího záření od infračerveného až
do tvrdé rentgenové oblasti. Projektovaná technologie pro urychlovač CESLAB bude navazovat na projekt
španělského synchrotronu ALBA, který je nejnovějším synchrotronem této kategorie v Evropě, v současné
době ve výstavbě. Součástí urychlovače je akumulační prstenec s obvodem 270 m, ve kterém obíhají
elektrony. Doba života elektronů v prstenci závisí především na kvalitě vakua v prstenci a na vložených
ohybových zařízeních. Aby byl zajištěn stálý proud v prstenci, a tedy i intenzita záření pro experimentální
laboratoře, bude využito kontinuálního doplňování svazku, kdy v krátkých intervalech bude malé množství
elektronů vstříknuto do prstence tak, aby v něm proud zůstával konstantní.
Obrázek č. 4: Schéma hlavních prvků synchrotronového zařízení, které se skládá z urychlovače (Linac a Booster) s
akumulačním prstencem (Storage Ring).

Srdcem výzkumu jsou experimentální laboratoře či linie (beamlines), které využívají interakci
synchrotronového záření se studovanou látkou. Synchrotronové záření vzniká při ohybu elektronů v
akumulačním prstenci, k čemuž v synchrotronech třetí generace slouží ohybové magnety, undulátory a
wigglery; každé toto zařízení produkuje záření s jiným spektrem a intenzitou. Experimentální linie sestává z
optické kabiny, v níž je záření monochromatizováno, z kabiny, v níž se provádí experiment, a z řídící
místnosti, v níž uživatelé dálkově ovládají vše od pohybu motorků, řízení experimentálního uspořádání až po
sběr dat. Typická délka jedné linie je 40 metrů. Linie pro experimenty vyžadující velký průřez svazku nebo
koherentní záření odsunují kabinu od akumulačního prstence co nejdále – pro CESLAB se uvažuje až o délce
kolem 100 m.
Podle návrhu by mohlo být v zařízení typu CESLAB místo až pro 33 linií. V současnosti se uvažuje o zhruba
15, přičemž v první fázi výstavby synchrotronu se počítá s instalací asi 10 linií. Laboratoře jsou vybaveny
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specifickým zařízením pro určitý typ experimentů odpovídajících metodám v různých vědních oblastech:
biologie a medicína, chemie, fyzika, materiálové vědy, mikro- a nanotechnologie, vědy o zemi, studie
kulturního dědictví a další.
V dalším textu jsou stručně popsány metody experimentálních linií navržených pro CESLAB.

Makromolekulární krystalografie je metoda pro určování struktury molekul z difrakčních záznamů.

Intenzivní rtg záření o vlnové délce kolem 1 Å je nezbytné pro přesné určení struktur zejména velkých
molekul, jakými jsou např. proteiny či viry. Synchrotronové laboratoře umožňují rychlé měření velkého
množství standardních krystalů a též využití anomální difrakce pro ab-initio určování struktury
komplikovaných molekulárních komplexů, pro přesné určení polohy atomů nebo pro experimenty s
časovým rozlišením.

Prozařovací mikroskopické metody pro měkké rtg záření v oblasti vodního okna slouží k zobrazování
biologických vzorků či málo kontrastních materiálů pomocí zobrazení fáze. V oblasti tvrdého rtg záření se
metody mikrotomografie a fázového kontrastu široce využívají pro zobrazení vnitřní struktury součástek či
materiálů s vnitřní strukturou.
Prášková difrakce slouží k určení struktury práškových materiálů (organických i anorganických) či
mikrokrystalitů a změny struktury v závislosti na experimentálních podmínkách v širokém rozsahu teplot
či tlaků.

Rtg difrakce v malých i velkých úhlech se na synchrotronu široce využívá zejména s ohledem na vysokou
intenzitu nutnou pro studium nízkodimenzionálních objektů (nanostruktury), pro laditelnost ve vlnové
délce a v poslední době též pro variabilitu ve velikosti stopy dopadajícího záření.
Spektroskopie bude moci být využívána v celé šíři metod, jako jsou absorpční či magnetická
spektroskopie, synchrotronová Mössbauerovská spektroskopie, fotoemise.
Infračervené metody pro mikroskopii, elipsometrii a spektroskopii prováděné na synchrotronu se odlišují
od laboratorních zdrojů zejména vzhledem k vysoké intenzitě a celé šířce IČ spektra. Mohou studovat
vodivé i polovodivé materiály, organické a biologické látky či piezo- a ferroelektriku.
Chemické reakce v plynné fázi (slouží ke studiu reakčních mechanizmů, klastrů, enzymů, aj. v

(bio)organické i analytické chemii) mohou být zkoumány pomocí fotoionizace fotony z VUV spektra a
následnou hmotnostní spektroskopií kombinovanou s fluorescenční spektroskopií.

V návrhu pro CESLAB je též univerzální optická linie, která bude sloužit k testování nových zařízení,
instrumentů či metrologii optických komponent a bude ji možné též využít pro širokou škálu netypických a
nových experimentů; zároveň bude použitelná i jako zkušební či učební linie pro výuku studentů.

Urbanistické a architektonické řešení
Areál CESLAB je řešen jako komplex budov s rozlohou přibližně 173 500 m2 v Brněnské průmyslové zóně Černovické terasy (dále BPZ-ČT) na pozemku 2.1.
Tento komplex se skládá z hlavní budovy synchrotronu, ve které se nachází zařízení synchrotronového záření
(ZSZ) a pokusné haly s trasami spojených paprsků. Tyto plochy musí splňovat přísné požadavky s ohledem
na krátkodobou a dlouhodobou stabilitu.
Dále jsou v areálu umístěny pomocné budovy: administrativní kanceláře, pomocné laboratoře, pomocné
služby a další objekty plnící funkci technického zázemí: energocentra, sklady atp.
S ohledem na možnost komerčního využití výsledků aplikovaného výzkumu na zařízení synchrotronu jsou
v areálu navržena samostatná technologická centra, která budou sloužit jako pronajímatelné prostory pro
komerční uživatele, provádějící zde pokusy.
Na začátku provozu bude v zařízení pracovat přibližně 180 osob, přítomny mohou být také desítky uživatelů
(v průběhu let se očekává nárůst počtu uživatelů až na 1000 výzkumníků, v jednom okamžiku jich však na
zařízení bude pracovat právě zmíněných několik desítek). V souvislosti s nadnárodním významem projektu
CESLAB a předpokládaným počtem osob pracujících v areálu je uvažováno také s objektem pro ubytování.
Celý areál bude doplněn o potřebnou technickou a dopravní infrastrukturu navazující na místní stávající
inženýrské sítě a dopravní komunikační systém.
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Urbanistická koncepce umístění jednotlivých objektů a vnitroareálové komunikace vychází z provozních a
funkčních vazeb přizpůsobených možnostem zvoleného pozemku, požadavkům investora, funkčním a
prostorovým regulativům i dopravnímu napojení celého areálu. V rámci této koncepce je zohledněna i
možnost etapovité výstavby areálu.
Architektonické řešení zatím není řešeno detailně. Náznak architektury jednotlivých objektů i celého
areálu vychází z koncepce výrazu soudobých moderních budov technologických center se specifickým
výrazem centrální budovy synchrotronu. Důraz je kladen na propojení technické stránky areálu s přírodními
prvky v podobě parkové městské zeleně a vodních ploch za účelem vytvoření kvalitního prostředí pro vysoce
kvalifikovanou vědeckou činnost.
Původní rozsah zadání počtu a ploch jednotlivých budov dle standardu projektu ALBA ve Španělsku byl
modifikován na základě požadavků investora i s ohledem na plošné dispozice zvoleného pozemku. Plochy
pozemku jsou podstatně větší a proto bylo doplněno 5 budov technologických center, 1 budova pro
ubytování, 3 budovy laboratoří a kanceláří a 3 budovy technického zázemí.
Napojení na stávající stav
Areál bude napojen na stávající inženýrské sítě a dopravní systém komunikací průmyslové zóny.
Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obrázek č. 5: Situace okolí stavby (bez měřítka)

Inženýrská infrastruktura
Vodovod
Areál bude připojen na stávající vodovodní řad DN 200 umístěný v ulici Švédské valy.
Maximální požadované hodinové množství : 25 m3/hod. Podrobná bilance potřeby vody bude součástí dalšího
stupně projektové dokumentace.
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Kanalizace
Celá lokalita BPZ-ČT je odkanalizována oddílným systémem, který bude respektován. Splašková i dešťová
kanalizace jsou vybudovány podél ulic Průmyslová a Švédské valy.
Pro odvod dešťových vod je nutné dodržet odtokový součinitel 0,5. Vzhledem k rovinatosti povrchu širšího
zájmového území ve spojitosti s průlinově propustnými terasovými sedimenty, jež umožňují zachycování
místních atmosférických srážek a následnou infiltraci srážkových vod, se uvažuje s částečným vsakováním
dešťových vod a s jejich částečným zpětným využitím pro potřeby jednotlivých objektů, pro potřeby
zavlažování a pro vodní plochy v areálu.
Splaškové vody lze z areálu odvést do stávající splaškové kanalizace v ulici Švédské valy.
Podrobný výpočet množství dešťových a splaškových vod bude proveden v dalším stupni projektové
dokumentace.

Plyn
Areál lze napojit na stávající STL distribuční plynovod DN 160PE s provozním přetlakem 70 – 100 kPa v ulici
Švédské valy za předpokladu vybudování těchto plynárenských zařízení:
-

nová STL přípojka dimenze min. DN 160PE,

-

nový objekt měření s HUP na hranici pozemku odběrného místa přístupný z veřejného prostranství.

Limitní hodinový odběr zemního plynu na budoucím odběrním místě: min. 10 m3/hod, max. 805 m3/hod.
Nadřízený orgán, odbor technických sítí Magistrátu města Brna požaduje projednat možnost vytápění areálu
napojením na CZT Teplárny Brno, a.s. a plyn používat pouze na vaření a technologii.

Zásobování teplem
Podle zpracované Energetické koncepce statutárního města Brna se uvedené plochy pozemku 2.1 nacházejí
v oblasti s preferencí napojení na systém centrálního zásobování teplem.
Předpokládaná bilance spotřeb tepla celého areálu:

cca 61.460 GJ.

Odpovídající množství spotřeby zemního plynu:

805 m3/hod

Odpovídající výkon výměníkové stanice parovodu:

6,5 MW.

1 900 000 m3/rok

Provozovatel centrálního zdroje tepla je schopen tento příkon zajistit.

Zásobování elektrickou energií
Areál bude napojen na rozvodnu TR 110/22kV Černovice při ulici Olomoucké. Distributor energie má
uzavřenou smlouvu se zástupcem původního investora záměru na pozemku 2.1, která je dosud platná.
Požadovaný příkon 12 MW je schopen zajistit. Distributor dosud nepotvrdil níže požadovaná kriteria pro
stabilitu a dodávku přívodního proudu elektrické energie.
Požadavky na stabilitu proudu
Dlouhé přerušení:
(t>0,6 s)
< 1 za rok
Střední přerušení:
(0,4 s<t<0,6 s) a (ΔV>12 %) ve 2 fázích
< 3 za rok
Krátké přerušení :
(t<0,4 s) a (ΔV>8 %) ve 3 fázích
< 3 za rok
Požadavky na dodávku proudu
Napětí přívodního proudu:
Příkon přívodního proudu :

20 kV
12 MW

Redundance přívodního proudu: 2

Dopravní řešení
Dopravní napojení ploch pro průmysl je dáno systémem komunikací, který vychází z dopravního řešení
schválené změny ÚPmB v lokalitě u Černovické terasy- etapy I. (schváleno 30.6.2000).
Schválené dopravní řešení je upravené na základě podrobnějších územně technických podkladů TEZ
(technickoekonomické zadání stavby), DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) a DSP (dokumentace pro
stavební povolení). Prověřovací studie BPZ – ČT střední část území (Aqua procon, 2005).
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Pro zástavbu pozemku 2.1. je nutné respektovat tyto faktory:
−

novou čtyřpruhovou komunikaci ulice Průmyslové, v současné době vybudovanou v dvoupruhovém
uspořádání s napojením na ulice Olomouckou a Tuřanka;

−

přímé připojení areálu na ul. Průmyslovou nebude v žádné etapě možné z důvodu její budoucí kategorie
– bude doplněna na čtyřpruhové uspořádání a výhledově bude propojovat dálnici D1 s VMO (Velký
městský okruh), který bude realizován na severu území BPZ – ČT a bude tedy dálničním přivaděčem
v parametrech rychlostní komunikace;

−

navrženou polohu stávajících a již odsouhlasených křižovatek na ulici Švédské valy (komunikační větev
„C“);

−

řešit dopravní napojení areálu na veřejnou komunikaci pro obsluhu z ulice Švédské valy s vjezdem
situovaným proti hlavnímu vjezdu do stávajícího areálu Aguna (plocha 1.2) popřípadě areálu Daikin - v
návrhu byla vybrána jako vhodnější alternativa napojení naproti vjezdu do areálu Aguna, čímž je splněn
požadavek nutnosti respektovat vzájemnou polohu protilehlých vjezdů, dále je nutné respektovat
rozhledové poměry;

−

komunikační napojení areálu řešit na ulici Švédské valy v plánované poloze tak, aby byla respektována
bezpečná vzdálenost od sousedních vjezdů do areálu, zohlednit dopravní obsluhu lokality městskou
hromadnou dopravou (vazby na zastávky);

−

ze severozápadní strany nelze napojení lokality uvažovat; pozemek sousedí na západě s územím, které
je územním plánem určeno jako koridor pro průchod územím (infrastruktura, pěší ap. účel využití);
koridor není možné využít pro dopravní napojení - vyplývá to z dopravní koncepce plánovaného
dálničního přivaděče v ulici Průmyslové k VMO;

−

řešit vnitřní dopravní obsluhu zastavovaného území připojením na ulici Švédské valy v souladu s ČSN
736 110;

−

řešit parkování zaměstnanců i zákazníků v dostatečných kapacitách dle ČSN 736110 ve vlastním areálu povinnost realizace parkovacích míst dle Stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 137/1998 Sb.;

−

poloměry na vjezdech, pro nákladní vozidla budou min. 9 m, pro osobní vozidla min. 6 m;

−

řešit vymezení chodníků podél veřejné části komunikačního napojení areálu;

−

návrh polohy zastávek MHD bude vycházet z vyvolaných potřeb v území: variantně se v současné době
uvažuje s posílením stávajících linek na ul. Řípské, Olomoucké a Tuřanka a s případným zavedením nové
linky MHD v ulici Průmyslové s propojením z ulice Olomoucké a do ulice Tuřanka; dle potřeby lze
uvažovat i o možnosti řešení závleku MHD do ulice Švédské valy.

Pro výhled je nutno respektovat následující faktory:
−

dostavbu ulice Průmyslové v parametrech sběrné, směrově dělené, čtyřpruhové komunikace;

−

výstavbu mimoúrovňové křižovatky ulice Průmyslové s dálnicí D1 včetně napojení ulice Tuřanka do
dopravního skeletu v území;

−

výstavbu VMO v severní části Černovické terasy v propojení ulic Jedovnická, Černovická a s připojením
ulice Průmyslové na VMO pomocí mimoúrovňové křižovatky.

Pro období výstavby areálu je možné využívat stávající komunikaci „pro přetahování letadel“ až do doby
vybudování trvalého napojení.
Parkování v areálu je plánováno pro osobní automobily a autobusy. V souvislosti s rozsahem a funkcí
areálu je počet stání navržen v plánované etapě na 250 pro osobní automobily a 2 pro autobusy. V cílovém
stavu (v případě výstavby celého areálu) je uvažováno s počtem 550 pro OA a 2 pro autobusy.

Rámcový plán stavebních prací
V rámci předloženého záměru (projektu) je plánována výstavba budovy pro synchrotron (hlavní objekt
s kruhovým půdorysem). Pro zajištění chodu synchrotronu je plánována výstavba jedné administrativní
budovy (2 patrový objekt A1), 4 podpůrných technických budov a ubytovacího zařízení. Tyto objekty je
nezbytné postavit v bezprostřední blízkosti synchrotronu.
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Pozemek o velikosti cca 17,4 ha představuje rozvojové území pro další VaV aktivity. Podpůrné technické
budovy představují začátek výstavby výzkumného komplexu, který by se měl v cílovém stavu sestávat ze 7
výzkumných technických budov, 4 administrativních budov (z nichž jedna by představovala konferenční
centrum) a technologického parku (dalších 5 budov). Celý komplex by měl vytvářet zázemí pro přípravu
experimentů na synchrotron, jejich zpracování a doplnění o výsledky získané standardními metodami.
V rámci projektu jsou plánovány 2 technické budovy, ve kterých se bude nacházet technické zázemí pro
synchrotron a další 1 budovy pro standardní laboratorní vybavení navazující na synchrotron.
Obrázek č. 6: Půdorys areálu CESLAB, tmavě zelená plocha – plánovaná varianta (první etapa)

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

1.1.2011 (plánovaná varianta)

Předpokládaný termín uvedení do provozu:

1.7.2015 (plánovaná varianta)
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Jihomoravský

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám 3/5, 601 82 Brno

město:

Statutární město Brno

Magistrát města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

městská část:

Brno - Černovice

Statutární město Brno
Městská část Brno - Černovice
Bolzanova 1, 618 00 Brno

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
-

Územní rozhodnutí.

-

Stavební povolení.

Příslušným stavebním úřadem je Úřad městské části města Brna, Brno-Černovice.

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

B.II.1. Půda
Celková plocha záměru je cca 17,35 ha; 173 500 m2 (plocha pozemku 2.1). Záměr je situován na pozemku
p.č. 2828/1, k.ú. Černovice (611267).
Záměr nevyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy, na dotčený pozemek se nevztahuje ochrana zemědělské
půdy.
Dotčená parcela není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
V následující tabulce jsou uvedeny informace o dotčeném pozemku.
Tabulka: Dotčené pozemky

parcelní
číslo
2828/1

druh pozemku

Využití

Ostatní plocha

Jiná plocha

způsob
ochrany
---

výměra
452 336 m2

Ochranná pásma
Celé území Brněnské průmyslové zóny - Černovická terasa je zahrnuto do ochranného pásma vodorovné
roviny letiště Brno Tuřany 274 m n.m., které musí být respektováno.
Ochranné pásmo železniční tratě Brno - Veselí nad Moravou, které je 60m od krajní koleje nebude zasahovat
na území pozemku určeného pro výstavbu. Plánovaná vysokorychlostní trať Brno - Ostrava s ochranným
pásmem 100m rovněž nezasáhne na území pozemku 2.1.
Územím prochází radioreleové trasy těchto spojů:
−

RS Hády Karton Morava (BNTO) ochranné pásmo ve výšce 57 m nad terénem;

−

RS Barvičova LEVI (BRLV) ochranné pásmo ve výšce 18 m nad terénem;

−

RS Hády Děvín ochranné pásmo ve výšce 200 m nad terénem.

STRANA 16 z 57

STŘEDOEVROPSKÁ SYNCHROTRONOVÁ LABORATOŘ - CESLAB
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Konkrétní požadavky na zřízení nových RR tras a vyhlášení ochranných pásem RR spojů na území Brněnské
průmyslové zóny Černovická terasa nejsou zatím známy.
Dálkové optické kabely Českého Telecomu původně situované v zájmovém území již byly přeloženy, a to do
souběhu s komunikací Průmyslová.
Plocha je součástí území s ochranou artézských vod, kde je využívání ploch přípustné podle zvláštních
předpisů.
Plocha se nachází v území, které je klasifikováno jako území archeologického zájmu ve smyslu zákona
o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

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

Pitná voda
Pitná voda bude odebírána z veřejného vodovodního řadu umístěného v ulici Švédské valy, na který bude
areál připojen. Bilance spotřeby pitné vody bude specifikována v dalším stupni projektové dokumentace.
Na úrovni současných podkladů je potřeba vody odhadována od 4.000 m3/rok v počátcích provozu po
maximálních 8.000 m3 při plném vytížení areálu. Maximální požadované hodinové množství je odhadováno
na 25 m3/hod.
Ve fázi výstavby bude zásobování pitnou vodou řešeno dovozem balené vody, event. formou mobilních
zásobníků.

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

výroba betonové případně maltové směsi

−

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být
pokryta rozvodem pitné vody a odběrem z vodovodní sítě.
Po uvedení do provozu nebude mít záměr nároky na potřebu technologické vody.

Požární voda
Potřeba požární vody není v současné fázi přípravy záměru specifikována. Požární zabezpečení bude dále
upřesňováno v dalších fázích přípravy stavby.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
Požadovaný příkon: 12 MW.
Požadavky na dodávku a stabilitu proudu
Dlouhé přerušení:
(t>0,6 s)
Střední přerušení:
(0,4 s<t<0,6 s) a (ΔV>12 %) ve 2 fázích
Krátké přerušení :
(t<0,4 s) a (ΔV>8 %) ve 3 fázích
Napětí přívodního proudu:
20 kV
Redundance přívodního proudu:
2

< 1 za rok
< 3 za rok
< 3 za rok
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Zemní plyn
Zemní plyn bude v areálu pravděpodobně využíván pouze pro technologie a vaření. Limitní hodinový odběr
je předpokládán minimální 10 m3, maximální 805 m3.

Tepelná energie
Podle zpracované Energetické koncepce statutárního města Brna se uvedené plochy pozemku 2.1 nacházejí
v oblasti s preferencí napojení na systém centrálního zásobování teplem.
Předpokládaná bilance spotřeb tepla celého areálu:
Odpovídající výkon výměníkové stanice parovodu:

cca 61.460 GJ.
6,5 MW.

Vstupní suroviny
Provoz areálu nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny. Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou
v běžném množství bez významných přepravních či jiných nároků.
Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Předmětem záměru je vybudování moderního vědeckovýzkumného pracoviště, situovaného na pozemku 2.1
v prostoru průmyslové zóny Černovická terasa na území města Brna, včetně doprovodných objektů
laboratorních, administrativních, technických a ubytovacích včetně komunikačního řešení a parkování.
Dopravní nároky jsou dány zejména silniční osobní dopravou zaměstnanců a uživatelů zařízení. Nároky na
ostatní druhy dopravy (hromadná, cyklistická, pěší) jsou bezproblémové a z hlediska vlivů na životní
prostředí nejsou blíže kvantifikovány.
Údaje pro stanovení dopravních nároků záměru jsou následující:
Osobní doprava:
počet parkovacích stání:

cca 250 (plánovaná etapa - osobní automobily)
cca 550 (cílový stav – osobní automobily)
cca 2 (autobusy)

obrátkovost:

cca 1 osobní vozidlo na parkovací místo a den
cca 0,5 autobusu na parkovací místo a den

podíl cílové (zdrojové) a tranzitní dopravy:

cca 100% cílové (zdrojové) dopravy

intenzita dopravy:

plánovaná etapa

cca 250 osobních vozidel za den
(a stejný počet odjezdů)
cca 1 autobus za den
(a stejný počet odjezdů)

cílový stav

cca 550 osobních vozidel za den
(a stejný počet odjezdů)
cca 1 autobus za den
(a stejný počet odjezdů)

dopravní trasy:

vjezd/výjezd ul. Švédské valy,
dále komunikační Černovické terasy
(ul. Průmyslová a Těžební), velký městský okruh
(ul. Černovická), dálnice D1

doprava v průběhu výstavby:

cca jednotky (špičkově desítky)
nákladních vozidel za den
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

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

Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Jako teoretická možnost je uvažováno vytápění areálu vlastními zdroji o celkovém tepelném výkonu 6,5 MW.
Celková roční spotřeba plynu je v případě vytápění vlastními plynovými zdroji odhadována pro celý areál na
cca 1 900 000 m3.
Emitované množství škodlivin1 z vytápění zemním plynem je uvedeno v následující tabulce.
Tab.: Předpokládané množství škodlivin emitované spalováním zemního plynu

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/rok
38,0

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

18,2

3648,0

608,0

243,2

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude za provozu působit parkoviště osobních vozidel v areálu
CESLAB. Zdrojem emisí budou osobní automobily využívající parkoviště; při uvažované maximální intenzitě
dopravy (v cílovém stavu) bude parkoviště produkovat následující množství škodlivin2.
Tab.: Předpokládané množství škodlivin emitované na plochách parkovišť

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/den

g/den

g/den

g/den

g/den

2
1,79
463,36
377,29
180,71
Pozn: Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především automobilová doprava návštěvníků a
zaměstnanců areálu. Předpokládaná emise škodlivin2 při uvažované maximální intenzitě dopravy 1.100
osobních vozidel za den v cílovém stavu je uvedena v následující tabulce.
Tab.: Předpokládané množství škodlivin emitované dopravou

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/km.den

g/km.den

g/km.den

g/km.den

g/km.den

3,93

3,57

926,79

754,65

361,43

1

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle Nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

2

Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR
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B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Srážkové odpadní vody
Záměr bude vybudován na části průmyslové zóny Černovická terasa, která je ve stávající době bez zástavby.
Záměr předpokládá výstavbu nových budov, komunikací a parkovišť.
Voda, zachycená na povrchu komunikací a objektů bude odvedena do kanalizačního systému dešťových vod
průmyslové zóny. Srážkové vody průmyslové zóny jsou odvedeny přes retenční nádrž do povrchového toku.
Kapacita nádrže je dimenzována na výhledovou zástavbu oblasti.
Objem srážek zachycených na zatravněných plochách a na zpevněných plochách komunikací a provozních
objektů v průměrném klimatickém roce lze, postupem v souladu s požadavky přílohy č. 16, vyhlášky č.
428/2001 Sb., přiblížit pomocí vztahu:
Q=F×ψ×h
kde:

F
h
ψ

je odvodňovaná plocha [m2]
je průměrný roční úhrn srážek
h = 0,49 m
(srážkoměrná stanice Brno - Tuřany, průměr 1961 až 1990)
je odtokový koeficient
(pro střechy objektů),
ψ1 = 0,9
ψ2 = 0,8
(pro asfaltové a betonové vozovky o sklonu 1-5 %),

Objem odtoku srážkových vod z areálu pak bude činit:
V1 = F1 × ψ1 × h = 44 645 × 0,9 × 0,49 = 19 688,45 m3
V2 = F2 × ψ2 × h = 50 700 × 0,8 × 0,49 = 19 874,40 m3
V = V1 + V2 = 19 627,49 + 21 220,92 = 39 562,85 m3
q = V/t = 39 562 850/31 536 000 = 1,265293 ≈ 1,255 l.s-1.
Celkový odtok z areálu bude v průměrném hydrologickém roce činit zhruba 40.000 m3, tomu odpovídá
průměrný odtok ve výši zhruba 1,3 l.s-1.
Kvalita vod odvedených ze střech bude odpovídat kvalitě srážkové vody. Plochy parkovišť budou zajištěny
odlučovači lehkých kapalin. Běžná kvalita vod z povrchu komunikací a parkovacích ploch odpovídá kvalitě
srážkových vod. V minimální míře může dojít k navýšení obsahu ropných látek (ukazatel NEL) v důsledku
splachů případných úkapů z povrchu komunikace. V souvislosti se zvyšováním úrovně používaných
technologií v automobilovém průmyslu a obměně zastaralých vozidel se obecně snižuje význam kontaminace
ropnými látkami ze silničního provozu. V zimním období bývá významnou příčinou snížení kvality vod
z komunikací chemická údržba silnic (navýšení koncentrací Cl-).

Odpadní vody splaškové
Splaškové vody budou produkovány provozem hygienických zařízení sociálního zázemí zaměstnanců a
uživatelů areálu. Splašková kanalizace z areálu bude napojena na veřejnou oddílnou kanalizaci ve správě
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s. a dále na městskou ČOV v Modřicích.
Předpokládaná produkce splaškových odpadních vod odpovídá předpokládané potřebě pitné vody (8.000
m3/rok, max. 25 m3/hod).

Odpadní vody technologické
Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.

Čistící zařízení, recipient
Odpadní splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace splaškových vod a dále na městskou ČOV v
Modřicích. Konečným recipientem splaškových odpadních vod bude tok Svratky (recipient přečištěných
odpadních vod z městské ČOV). Srážkové vody budou odváděny do kanalizace dešťových vod. Předpokládá
se realizace retenční nádrže na území areálu k rozložení odtoku srážkových vod a jejich částečnému využití.
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B.III.3. Odpady
Vzhledem ke specifickému charakteru areálu nejsou v současné době specifikovány druhy odpadů
produkované v rámci jeho provozu. Lze očekávat, že budou produkovány odpady následujících skupin:
06

Odpady z anorganických chemických procesů

07

Odpady z organických chemických procesů

08

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel,
těsnicích materiálů a tiskařských barev

15

Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

16

Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

18

Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou
kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní
péčí)

20

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady
z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle
tohoto zákona tříděn, shromažďován a zneškodňován podle jednotlivých druhů a kategorií stanovených
vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán katalog odpadů.
Podrobnější specifikace produkovaných odpadů bude upřesněna v dalších fázích projektové přípravy stavby.
Výstavba:

kód, název, kategorie:

17 00 00, stavební a demoliční odpady,

množství:

tisíce t/období výstavby

nakládání:

předávání odborným firmám

převážně O, výjimečně N

B.III.4. Ostatní
Hluk
Zdroje hluku, související se záměrem, jsou následující:



obslužná doprava (vnější),
technická zařízení (technologie, chlazení, vzduchotechnika)

Hlukové emise zdrojů hluku následující:
Doprava:

intenzita:
doba provozu:

do 500 vozidel/den, z toho 2 autobusy (plánovaná etapa)
do 1100 vozidel/den, z toho 2 autobusy (cílový stav)
cca 90% den, 10% noc

Pozn.: Doprava bude rozdělena do více komunikací (uvedená intenzita tedy nebude
projíždět jediným profilem) a bude součástí celkové dopravy projíždějící po komunikacích.

Technická zařízení:

akustický tlak:
doba provozu:

do LA,2m = 65 dB (den), do LA,2m = 55 dB (noc)
nepřetržitě, v noční době provoz omezený

Pozn.: Zdroje hluku do venkovního prostoru budou umístěny převážně na střechách objektů.
Vnitřní zdroje hluku v budovách a podzemí (zařízení synchrotronu) jsou z hlediska ovlivnění
venkovního prostoru akusticky nevýznamné.

Výstavba:

akustický tlak:

do LA,5m = 80 dB (zemní práce)
do LA,5m = 75 dB (stavební a konstrukční práce)
do LA,5m = 70 dB (dokončovací práce)

doba výstavby:

pouze v denním období (mezi 7:00 - 21:00)
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Záření
Ionizující záření:

energie elektronů:

do cca 3 GeV

Pozn.: Pro provoz záměru nebudou využívány radionuklidy ani nebudou provozovány žádné
výpusti radionuklidů do životní prostředí. Zdrojem elektronů pro provoz záměru bude
elektricky žhavená katoda, z ní emitované elektrony budou dále urychlovány
elektromagneticky. Urychlené elektrony budou obíhat po kruhové dráze, odkud budou
směrovány do příslušných experimentálních laboratoří (linií). Laboratoře budou vybaveny
stínicí stěnou, do životního prostředí nebude pronikat žádné ionizující záření.

Neionizující záření:

elektromagnetické pole: vyhovuje NV č. 480/2000 Sb.
Pozn.: Elektrické a magnetické pole nepřekročí limity stanovené nařízením vlády
č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, a to jak v prostorech obsluhy
zařízení, tak v místech možného pobytu osob.

Jiné fyzikální nebo biologické faktory
Jiné fyzikální resp. biologické faktory nebudou produkovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky.
Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany.
Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, doprava nebezpečného zboží nebude běžně
prováděna.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Areál navrženého výzkumného centra CESLAB se nachází v JV sektoru města Brna, k.ú. Černovice, které
náleží městské části Brno – Černovice.
Zájmové území tvoří nezastavěná volná travnatá plocha severozápadně od ulice Švédské valy a východně
podél ulice Průmyslové na ploše cca 17,35 ha.
Pozemek p.č. 2828/1, na kterém je záměr situován, je ve vlastnictví Statutárního města Brna a je evidován
jako ostatní plocha. Dle platného Územního plánu města Brna je tento pozemek vymezen pro návrhovou
plochu pracovních aktivit s podrobnějším účelem využití pro plochy průmyslu a plochy ostatní městské
zeleně.
Širší okolí stavby a její poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obrázek č. 7: Situace zájmového území (1:25 000)
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Území městské části Brno-Černovice patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z
března 2007) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Území městské části je do OZKO zařazena
z důvodu překročení imisního limitu pro maximální denní koncentrace PM10 na 34 % území.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod a mimo ochranná
pásma zdrojů pitné vody.
Lokalita se nenachází v záplavovém území a není dotčena ochranným pásmem záplavového území.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky znamená:


Záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability, a to ani na lokální,
ani na regionální úrovni.



Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku.



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



Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.



Dotčené území není součástí přírodního parku.

Na území stavby se nenacházejí žádné zdroje nerostných surovin uvažované k využití, které by omezovaly
projektovaný záměr. Ověřené zásoby ložiska štěrkopísků tuřanské terasy a neogenních písků na zájmové
území nezasahují.
Dle Registru poddolovaných území (MŽPČR-Geofond ČR,mapa LNS ČR) se v zájmovém území ani v jeho
bezprostředním okolí nenacházejí poddolovaná území.
Staré ekologické zátěže v okolí zájmového území
Na základě prostudovaných archivních podkladů bylo zjištěno, že v širším okolí zájmového pozemku se
nenacházejí významné staré ekologické zátěže, které by měly vliv na posuzovaný záměr a omezovaly by jeho
realizaci. Rizikové areály v okolí zájmového území, ve kterých byly v minulosti realizovány průzkumy na
zjištění kontaminace horninového prostředí jsou bývalé letiště Brno – Černovice a skládka Českých drah.
Uvedené areály jsou vyznačeny v příloze č. 1.6.


bývalé letiště Brno – Černovice

V průběhu roku 2003 byly v areálu bývalého letiště realizovány průzkumy ověřující kvalitu horninového
prostředí v okolí podzemních nádrží, výdejních stojanů a rozvodů PHM ve spojitosti s jejich odstraňováním.
Průzkumem pro ověření hloubkového dosahu kontaminace zemin ropnými látkami v místě odstraněných
nádrží PHM (Machů, 2004) bylo zjištěno, že kontaminace zemin ropnými uhlovodíky se vyskytuje pouze
v horní části nesaturované zóny, v úrovni 4 – 12 m p.t., zaujímá plochu cca 3 x 12 m a její celková kubatura
činí 288 m3. Bylo prokázáno, že kontaminace nepronikla až k hladině podzemní vody (ta se vyskytuje
v hloubce 42,2 m p.t.), že znečištění zemin NEL má reziduální charakter a je stabilizované. Následně
provedenou analýzou rizika bylo ověřeno, že kontaminace zemin NEL nepředstavuje riziko ohrožení lidského
zdraví či ekosystémů. Na základě těchto výsledků nebyl stanoven žádný cílový sanační limit ani nápravná
opatření. Bylo konstatováno, že vzhledem k průmyslovému charakteru oblasti nepředstavuje zjištěná
kontaminace zemin NEL v daném prostoru žádné omezení pro další využití území.
Hydrogeologickým průzkumem Ulče (1984) bylo v prostoru bývalého letiště vyhloubeno pět vrtů do hloubky
15 m, které měly sloužit k indikaci havarijních úniků ropných látek ze skladovacích nádrží. Vrty však
nezastihly hladinu podzemní vody a byly doporučeny k využití jako atmogeochemické indikační vrty.


skládka ČD

Skládka Českých drah je situovaná ve vytěžené štěrkovně vedle zářezu železniční trati při ulici Olomoucká.
Realizovaným hydrogeologickým průzkumem Valeše a Štrympla (1993) bylo zjištěno, že uvedené prostory
skládky nejsou v hydrogeologické spojitosti s pískovým příkopem těženým v černovické pískovně,
pravděpodobnější je odvodňování směrem k Juliánovu přes vytěženou pískovnu Černovičky. Dále bylo
konstatováno, že stávající skládka neohrožuje podzemní vody, že není nutné žádat sanační opatření a bylo
doporučeno zajistit lokalitu proti nekontrolovanému navážení odpadů ze silnice Olomoucká a z kasáren.
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Další dříve problematické skládky průmyslových a komunálních odpadů, které se nacházely v terénních
depresích vzniklých těžbou písků, jsou již převážnou měrou rekultivovány. Nacházejí se po směru proudění a
nepředstavují riziko pro záměr s výjimkou prašnosti při dokončování rekultivací.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je umístěn na území průmyslové zóny mezi stávající a výhledové průmyslové a výrobní areály, na
západě ohraničené komunikací v ulici Průmyslová a na východě tělesem železniční tratě, resp. komunikací
v ulici Řípská. Nejbližší trvale obývaná zástavba se nachází severovýchodně od ulice Řípská (Langrova,
Tihonova) a v okolí ulice Olomoucké ve vzdálenosti cca 800 metrů a více od záměru. Trvale zde žije několik
stovek obyvatel.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel v dotčeném území nejsou k dispozici, pravděpodobně se neliší od stavu v
obdobných lokalitách města Brna.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1130 Brno – Tuřany, vzdálená od hodnocené
lokality cca 3,6 km. V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky měření kvality ovzduší v roce 2006.
Oxid dusičitý (NO2)

Citovaná stanice naměřila v roce 2006 u oxidu dusičitého roční průměrnou koncentraci přibližně na úrovni
59% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená hodinová maxima
dosahovala hodnot 156,1 µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni cca 78% imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).
Vzhledem ke vzdálenosti měřící stanice od zájmového území můžeme při stávající úrovni imisní zátěže
oxidem dusičitým vycházet rovněž z rozptylové studie města Brna zpracované Mgr. Buckem. Grafické
znázornění imisní zátěže NO2 okolí hodnoceného záměru je patrné z následujících obrázků.
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Dle této studie dosahuje imisní zátěž NO2 v prostoru navrhované stavby u průměrné roční koncentrace v
rozmezí 16 až 20 µg.m-3, maximální hodinové koncentrace zde dosahují až 100 µg.m-3. V blízkosti dálnice D1
a ul. Černovické jsou dosahovány i koncentrace vyšší.
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Tuhé znečišťující látky (PM10)

Citovaná stanice naměřila v roce 2006 u tuhých látek roční průměrnou koncentraci přibližně na úrovni 90%
imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená 24hodinová maxima dosahovala
hodnot 201,8 µg.m-3, tedy hodnot, nad úrovní imisního limitu pro maximální 24hodinové koncentrace
(LV24h=50 µg.m-3).
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Podle rozptylové studie města Brna dosahuje stávající imisní zátěž PM10 v prostoru navrhované stavby u
průměrné roční koncentrace rozmezí 5 až 12 µg.m-3 (LVr=40 µg.m-3), maximální 24hodinové koncentrace zde
dosahují hodnot 50 až 60 µg.m-3 (LV24h=50 µg.m-3), hodnota 50 je však dosahována s podlimitní četností –
do 25 případů za rok. V blízkosti ul Řípské a ul. Černovické jsou dosahovány i koncentrace vyšší.

Klima
Vymezené území přísluší dle E. Quitta celé do mírně teplé klimatické oblasti T 2 – teplé oblasti s následující
charakteristikou:
T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem,
krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Tab.: Průměrná teplota vzduchu, stanice Brno - Tuřany

Tuřany
o

teplota ( C)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

-2,5

-0,3

3,8

9.0

13,9 17.0 18,5 18,1 14,3 9,1

XI

XII

průměr

3,5

-0,6

8,7

Z průměrných teplot vzduchu v období 1961 – 1990 ze stanice Brno – Tuřany vyplývá, že průměrná roční
teplota vzduchu dosahuje 8,7 °C, nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou 18,5 °C,
nejchladnějším naopak leden s průměrnou teplotou -2,5 °C.
Tab.: Průměrné úhrny srážek, stanice Brno - Tuřany

Tuřany

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

celkem

srážky (mm)

25

24

24

34

61

72

64

56

38

31

37

27

493

Dlouhodobý průměrný roční úhrn atmosférických srážek zjištěný za stejné období ve srážkoměrné stanici
Brno – Tuřany byl 493 mm, s maximem v červnu (72 mm) a minimem v únoru a březnu (24 mm). Přibližně
2/3 průměrného ročního úhrnu srážek spadnou v teplém vegetačním období (duben až září), avšak vzhledem
k vysokému výparu se na doplňování zásob podzemní vody podílejí srážky spíše z chladného pololetí. Roční
výpar tvoří v této oblasti asi 80% ročního srážkového úhrnu.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T2
50 až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160 až 170

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu

8 až 9

Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
120 až 140
40 až 50
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dotčené území se nachází v průmyslové zóně Černovická terasa v okrajové části města Brna. Jde o čistě
výrobní zónu, s absencí obytných ploch nebo jinak hlukově chráněných prostor. Nejbližší obytná zástavba
(ul. Řípská) se nachází ve vzdálenosti větší než 800 m od záměru.
Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z technologií okolních výrobních
provozů (vzduchotechnika, technologie) a dále pozemní automobilové dopravy. Celkově je hluková situace
subjektivně příznivá, rozsáhlé prostory průmyslové zóny umožňují dostatečný útlum hluku mezi jednotlivými
objekty, které se tak vzájemně neovlivňují. Vzhledem k průmyslovému charakteru prostoru nejde o problém.
V době výstavby jednotlivých areálů se také uplatňuje hluk stavebních a konstrukčních prací v území.
Jiné významné fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchové a podzemní vody
Povrchové vody
Území záměru náleží hlavnímu povodí č. 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu, dílčímu povodí Ivanovického
potoka, hydrologické pořadí č. 4-15-03-022.
Obrázek č. 8: Hydrologická situace

Ivanovický potok pramení severně od Brněnských Ivanovic ve výšce 225 m n.m. Plocha povodí činí 40,3 km2,
délka toku 8,3 km. Ivanovický potok ústí zleva do Svratky u Rajhradic, v nadmořské výšce 186 m n.m.
Průměrný dlouhodobý průtok u ústí činí 0,08 m3.s-1. Areál se nachází v oblasti horního toku Ivanovického
potoka.
Ivanovický potok není významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČSR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví
seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
povrchové vody na území provozu
Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad.
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zátopová území
Území stavby se nachází mimo zátopová území vodních toků.
vodní zdroje
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází chráněná oblast přirozené akumulace vod
(CHOPAV). V dotčeném území se rovněž nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Podzemní vody
Posuzované území se nachází na levém břehu řeky Svitavy, která proudí ze severu k jihu a je od zájmového
území vzdálena minimálně 2 km.
Z regionálně hydrogeologického hlediska je území údolní nivy řeky Svitavy součástí rajónu č. 164 Fluviální
sedimenty v povodí Dyje, vlastní okolí zájmového území s výskytem podzemní vody v neogenních píscích je
součástí rajónu č. 224 Neogenní sedimenty Dyjskosvrateckého úvalu (Michlíček, 1986).
Hydrogeologické poměry v prostoru projektovaného záměru jsou podmíněny geologickou stavbou širšího
okolí zájmového území, konkrétně přítomností paleokoryta označovaného jako nesvačilský příkop, který se
táhne centrem Brna v severozápadním směru a je překryt soutokovou nivou řek a vyššími kvartérními
terasami. Hloubka příkopu se udává až 600 m a jeho výplň tvoří písky z rozvětralých žul. V centrální části
Brna jsou písky překryty mladotřetihorními jíly mořského původu, které vytvářejí nepropustný artéský strop
přítomným hlubinným vodám. V zájmové oblasti Černovic je však tento ochranný kryt tektonicky narušen a
neogenní písky vystupují na tektonizovaných krách přímo k povrchu, kde jsou překryty několik metrů
mocnými štěrkopísčitými uloženinami. Dochází tak zde k vytvoření jednokolektorového systému s mocností
větší než 100 m. Samostatná svrchní terasa kvartérních štěrků je z hydrogeologického hlediska
bezvýznamná, neboť její propustné sedimenty jsou prakticky suché. V rámci inženýrko-geologického
průzkumu (Kmeť 2007) v zájmovém prostoru nebyla hladina podzemní vody sondami hloubenými do
konečné hloubky 14 m pod terén zastižena. V okolí zájmového území se hladina podzemní vody vyskytuje
v hloubce cca 40 m pod povrchem, v úrovních 198 – 199 m n.m. a je vázána na svrchní části kolektoru
neogenní písků. Tento je charakterizován dobrou průlinovou propustností s koeficientem filtrace pohybujícím
se v řádu x.10-5 m/s, vydatnost vrtů se obvykle pohybuje v rozsahu 1 – 10 l/s.
Z hlediska fyzikálně-chemických vlastností vykazují podzemní vody neogenní zvodně relativně monotónní
chemizmus. Podzemní vody jsou kalcium-hydrogenuhličitanového typu, s celkovou mineralizací 450 – 600
mg/l. Jsou to vody velmi slabě alkalické až neutrální, tvrdé.
Generelní směr proudění podzemních vod je k jihozápadu až západojihozápadu, směřuje z ploch bývalého
letiště k pískovnám se skládkami a k průmyslovému areálu při ulici Vinohradská.

C.II.5. Půda
Záměr je situován na pozemku vedeném dle evidence Katastrálního úřadu jako ostatní plocha bez ochrany
zemědělské půdy. Na pozemku nejsou vymezeny bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ).
V současné době není pozemek zemědělsky využíván. V zájmové části lokality nejsou žádné areály
zemědělské prvovýroby. Dle dostupných informací zde nebyly v minulosti provedeny žádné investice do
půdy.
Stavba nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa.
Informace o možném znečištění půd na lokalitě jsou uváděny v rámci popis starých ekologických zátěží (viz
kapitola C.I.).
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C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek, 1984) náleží území, po kterém je silnice vedena
následujícím morfologickým jednotkám:
-

provincie Západní karpaty
subprovincie Vněkarpatské sníženiny
podsoustava Západní vněkarpatské sníženiny
celek Dyjsko-svratecký úval
podcelek Pracká pahorkatina
okrsek Tuřanská plošina

Celek Dyjsko-svratecký úval tvoří rozsáhlá sníženina širšího okolí toku Dyje a jeho hlavních přítoků. Reliéf
jednotky je plochý až mírně zvlněný, budovaný převážně na akumulacích kvartérních fluviálních případně
eolických sedimentů.
Podcelek Pracká pahorkatina tvoří SV část Dyjsko-svrateckého úvalu. Jedná se o členitou pahorkatinu se
střední výškou 228,8 m n.m. a středním sklonem 2°14’. Šlapanická pahorkatina je SV částí Pracké
pahorkatiny, okrsek se nachází v okrajové části Karpatského systému při hranici s Drahanskou vrchovinou,
náležící provincii Česká Vysočina. Jedná se o nížinnou pahorkatinu převážně na neogénních sedimentech.
Území je rovinného charakteru s mírným spádem k jihu až jihozápadu, je tvořeno fluviálními sedimenty řeky
Svitavy a jeho průměrná nadmořská výška je 240,2 m n.m.
Morfologicky významným prvkem západně od zájmového území je svah tuřanské terasy vystupující cca 30 m
nad úroveň údolní nivy řeky Svitavy, a dále elevace Švédské valy JJV od zájmového území, která je tvořena
jurskými vápenci (tzv. Švédské šance). Okolní charakter tohoto území je poznamenán těžební aktivitou a
následným skládkováním, v širším okolí lokality pak převažuje městská a průmyslová zástavba a
komunikačními koridory (železnice, dálnice D1). Západně od lokality dominuje údolí Svratky, která zde
protéká ve směru S – J.

Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska se zájmové území nachází na západním výběžku Karpatské předhlubně,
která je vyplněná komplexem neogenních sedimentů a překryta kvartérními uloženinami. Z hlediska hlubinné
stavby je území velmi komplikované, protože jde o místo, kde na styku českého masivu a karpatské
předhlubně prochází tzv. nesvačilský příkop.
Předkvartérní podloží začíná bazálními a okrajovými klastiky v písčito-štěrkovitém vývoji (tzv. brněnské
písky), které přecházejí v nadloží do vápnitých prachovitých jílů (tzv. téglů). Hlouběji uložené, tzv. brněnské
písky, jsou žlutošedé nebo rezavě hnědožluté písky s polohami drobných štěrků, silně vápnité, se střídáním
jemných a hrubých frakcí. Místy obsahují konkrece a bochníkové polohy CaCO3. Souvrství terciérních písků
dosahuje mocnosti více než 100 m a jeho povrch se v širším okolí zájmového pozemku nachází v hloubce
okolo 14 m pod terénem.
Severozápadně od zájmového území v prostoru bývalého letiště Černovice byly vrtem PV1 zastiženy
neogenní rezavohnědé vápnité písky v hloubce 14,3 m p.t. (úroveň 226,9 m n.m.) a pokračovaly až do
konečné hloubky vrtu 44 m, jejich minimální mocnost dosahuje 29 m (Machů, 2004). Zde písky také často
přecházely do poloh středně až hrubozrnného rozpadavého pískovce o mocnosti 5 – 30 cm. V místě
inženýrsko-geologického průzkumu prováděného pro hodnocený záměr nebylo předkvartérní podloží do
konečné hloubky sond 14 m p.t. zastiženo (Kmeť, 2007).
V nadloží neogenních písků se potom vyskytují spodnobádenské vápnité jíly v mocnostech do 10 m. Tyto
jsou však místy vlivem tektonických a denudačních procesů redukovány na mocnosti značně menší, nebo
zcela chybí, jak je tomu pravděpodobně i v případě zájmového území.
V nadloží neogenních vrstev se nachází čtvrtohorní klastické fluviální sedimenty tuřanské terasy (štěrky,
písky), sedimenty eolického původu (spraše, sprašové hlíny) a zčásti také humózní hlíny.
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Sedimenty tuřanské terasy jsou tvořeny převážně středně zrnitými písčitými štěrky, které jsou ve svrchních
částech značně zahliněné, případně zde přechází v hlinitý písek se štěrkem v mocnostech do 1m. Hlouběji
jsou štěrky silně ulehlé. Valouny jsou dobře opracované, dosahují velikosti 10 – 12 cm, písek je středně až
drobně zrnitý. Štěrkopísky tuřanské terasy dosahují mocností do 20 m a spolu s neogenními písky
představují hlavní těžební zájem štěrkoven. Povrch štěrků je zvlněný, velmi často dochází k vyklínění
jednotlivých vrstev. V jejich nadloží se nachází spraše a sprašové hlíny dosahující mocností do 1 m, směrem
na východ však lze očekávat mocnosti vyšší. Průzkumnými sondami VJ1 – VJ3 v prostoru projektované
synchrotronové laboratoře byly zastiženy sprašové hlíny charakteru jílovitých hlín místy prachovitě písčitých
s ojedinělými valouny štěrku o polopevné až pevné konzistenci v průměrné mocnosti 0,7 m. Při povrchu se
vyskytují humózní hlíny s mocností nepřesahující 0,4 m. Přehled intervalů výskytu, hloubky a mocnosti
jednotlivých typů sedimentu v sondách hloubených v prostoru zájmového území a jeho širším okolí je
uveden v tabulce A přílohy 1.7. tohoto oznámení.

Nerostné zdroje
Akumulace kvartérních štěrkopísků byla v blízkosti zájmového území těžena na ložisku Černovice (DP
Černovice I až V). Na vlastní území uvažované výstavby nezasahují území s ložiskovou ochranou.
Severozápadně od zájmového území v nejbližší vzdálenosti 275 m od hranice dotčeného pozemku se nachází
dobývací prostor Černovice V (ev. č. 7 1012) o výměře 0,29 km2 s přilehlým ložiskem vedeným v Bilanci
zásob České republiky. Těžba neogenních písků a štěrkopísků tuřanské terasy zde probíhá od roku 1985 a
dotěžení tohoto dobývacího prostoru je plánováno po roce 2058. V souvislosti s těžbou jsou zde prováděny
občasné odstřely s četností 1x za 1 až 2 měsíce (Bartoš, 2007), způsobující otřesy nízké intenzity.
Západně od zájmového území se nachází DP IV (ev. č. 7 0976) o původní plošné výměře 0,24 km2. Těžba
v tomto prostoru byla ukončena po odtěžení zásob v roce 2003. Vytěžený prostor je zavážen zeminou a
rekultivován.
Hranice stanovených DP se shoduje s hranicí chráněného ložiskového území (CHLÚ).

Stabilita území, seismicita
Dle Registru poddolovaných území (MŽPČR-Geofond ČR, mapa LNS ČR) se v zájmovém území ani v jeho
bezprostředním okolí nenacházejí poddolovaná území. Na zájmovém území nejsou Geofondem ČR
registrovány sesuvné jevy nebo svahové pohyby.
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Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.
Pro navrhovanou synchrotronovou laboratoř platí velmi přísné požadavky na stabilitu bloku. Ten by byl při
občasně prováděných trhacích pracích v nedaleké pískovně vystaven krátkodobému působení otřesů nízké
intenzity (s dobou trvání cca 2 až 3 sekundy) při četnosti otřesů 1x za 1 – 2 měsíce.
Na základě provedených měření je vhodné v rámci stavebních úprav zvážit odpovídající speciální opatření,
která by zajišťovala patřičnou eliminaci vibrací v kritických prostorách synchrotronu. Bez provedení
speciálních opatření by navrhovaná lokalita nemusela být pro umístění synchrotronové laboratoře vhodná
právě vzhledem k provozu pískovny. Preferována je varianta zajištění útlumu činnosti pískovny do roku 2015.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na rozhraní dvou
biogeografických podprovincií - provincie panonské a provincie hercynské, na území Lechovického
bioregionu, jeho přechodné, tedy nereprezentativní části. Bioregion leží ve středu Jižní Moravy a zasahuje
podstatnou částí do Rakouska. Zabírá geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval.
Bioregion je tvořen štěrkopískovými terasami s pokryvy 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 severních svazích dominuje 2. buko-dubový
stupeň. Bioregion představuje část severopanonské podprovincie ovlivněné srážkovým stínem a sousedstvím
hercynských bioregionů. Díky srážkovému stínu je pro tento bioregion charakteristické nejteplejší podnebí v
České republice.
Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík,1988) se zkoumaná oblast nachází ve
fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Panonské termofytikum, fytogeografickém okrese 20b
Jihomoravská pahorkatina, Hustopečská pahorkatina.

Fauna a flora
Dotčené pozemky se nacházejí na území průmyslové zóny Černovická terasa v prostředí mezi těžbou
nerostných surovin (bývalou i probíhající) a průmyslovou zástavbou. Vlastní pozemek je nezastavěný s
travním porostem a bez vegetace.
Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu, které se v
blízkém ani širším okolí nevyskytují.
Flóra i fauna zájmového území je ovlivněna využíváním pozemku. Lze očekávat výskyt druhů běžných pro
daný typ prostředí - běžní zástupci hmyzu, hmyzožravci a drobní hlodavci (myšice, hraboš), běžní zástupci
ptactva.
Na základě terénní pochůzky provedené dne 17.10.2007 AOPK ČR středisko Brno bylo konstatováno, že na
předmětné lokalitě nebyl prokázán v den terénního šetření výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Z
hlediska předpokládaného výskytu v průběhu celé vegetační sezóny je zde na základě předchozího
dlouhodobého monitoringu možný výskyt těchto zvláště chráněných druhů živočichů: křeček polní (Cricetus
cricetus), ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca), slepýš křehký (Anguis
fragilis) a ropucha zelená (Bufo viridis). V průběhu vegetační sezóny je zde možný hnízdní výskyt některých
druhů avifauny.
Na vlastním řešeném území záměru ani v jeho zájmovém území nejsou vymezeny žádné prvky územního
systému ekologické stability.
Na území záměru není situován žádný přírodní nebo přírodě blízký ekosystém požívající zvýšené ochrany.
Jedná se o ostatní plochu v současnosti s travnatým porostem.
Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP).
Na zájmové území nezasahují žádné významné krajinné prvky (ze zákona ani registrované).
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Na území záměru nezasahuje žádná ptačí oblast, které jsou součástí soustavy Natura 2000.
V zájmovém území záměru není vymezena žádná evropsky významná lokalita.

C.II.8. Krajina
Dotčené území je situováno jihovýchodně od centra Brna, na ploše v zastavěném území (západně i východně
od zájmového prostoru). Jižním směrem je dotčené území orientováno do rovinaté krajiny celku Dyjskosvrateckého úvalu. Západně a severně od dotčeného území se zvedají vyvýšeniny celku Bobravské
vrchoviny, do které patří i vrchy Červeného a Žlutého kopce, Špilberku a Petrova. Severovýchodně se potom
zvedají vrchy celku Drahanské vrchoviny s nejbližším výběžkem Moravského krasu - vrchem Hády.
Současný stav krajiny a řešeného území lze vyhodnotit jako antropologicky silně poznamenaný. Plocha se
nachází na území průmyslové zóny.
Situace zájmového území je patrná na následujícím obrázku (podrobněji viz příloha č. 2.1., sit. D02).
Obrázek č. 10: Situace záměru na podkladu ortofotomapy

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V prostoru výstavby se nevyskytují žádné objekty, které by bylo nutné v souvislosti s realizací záměru
odstranit.

Architektonické a historické památky
Na zájmovém území výstavby ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné architektonické ani historické
památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází
drobná solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.).
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Archeologická naleziště
Výskyt archeologických nalezišť v zájmovém prostoru stavby není znám. Vzhledem k velmi starému osídlení
tohoto území a blízkým archeologickým nalezištím v okolí je lokalita klasifikována jako území archeologického
zájmu ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
V okolí záměru se nacházejí tři významná archeologická naleziště:
•
•
•

Švédské valy – paleolitické sídliště
ulice Řípská, areál f. Chobola – pravěké sídliště
kasárna ve Slatině – pohřebiště.

Na základě dostupných údajů Archeologický ústav AV ČR Brno na sousedních pozemcích výrobních areálů
zhotovil archeogeofyzikální prospekci a pyrotechnický průzkum území s cílem zjistit lokalizaci případných
nálezů (prehistorické objekty, munice). Výsledky měření tohoto průzkumu prokázaly, že se na území
nenalézá žádný významný archeologický útvar, který by znemožňoval stavbu.
Poškození a ztráta geologických nebo paleontologických památek v zájmovém území není očekávána.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází v průmyslové zóně Černovická terasa, nacházející se jihovýchodně centrální části města
Brna v prostoru vymezeném přibližně dálnicí D1, ulicemi Řípskou, Olomouckou a Průmyslovou. Příjezd k
záměru je zajištěn prostřednictvím komunikační sítě Černovické terasy a je vyhovující. Schéma komunikační
sítě dotčeného území je zřejmé z následujícího obrázku.
Intenzity dopravy na komunikační síti dotčeného území jsou uvedeny v následující tabulce:
Tab.: Intenzity dopravy na komunikacích dotčeného území (Brněnské komunikace, a.s., 2006)

celkem [voz/24 h]

podíl těžkých vozidel [%]

Průmyslová

6 000

20

Těžební

5 000

16

Švédské valy

2 000

18

D1

47 000

28

Řípská

14 000

13

Pozn.: Sčítání z roku 2006 je v době zpracování tohoto oznámení nejnovějším dostupným údajem. Lze očekávat, že v současné
době jsou již intenzity dopravy v důsledku umisťování dalších aktivit do průmyslové zóny vyšší než uvedené.

Komunikační síť Černovické terasy je navržena tak, aby pokryla dopravní nároky veškerých aktivit v území.
Za tímto účelem byla v předstihu vybudována páteřní komunikace (ul. Průmyslová a Těžební), která
představuje osu Průmyslové zóny. Dále byla vybudována tři napojení páteřní komunikace na stávající
komunikační systém (ul. Olomoucká, Řípská a Tuřanka), křížení s železniční tratí byla upravena na
mimoúrovňová. Na páteřní systém je dále napojena řada komunikací, obsluhujících aktivity umístěné v
průmyslové zóně.
V území je koncepčně připravována výstavba nové dálniční křižovatky Brno - Průmyslová, která zlepší
napojení průmyslové zóny na dálnici D1 a na letiště. V širším území je potom připravována přeložka velkého
městského okruhu (VMO) do nové polohy ul. Jedovnickou, rovněž s napojením na páteřní systém Černovické
terasy.
V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.
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Obrázek č. 11: Komunikační síť dotčeného území, umístění záměru

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Osídlení (historie, využití území)
Zájmové území se nachází na JV až V okraji k.ú. Černovice severozápadně od ulice Švédské valy a východně
podél ulice Těžební.
Znalost předchozího využívání zájmového území a jeho blízkého okolí je velmi důležitá s ohledem na možný
výskyt doposud nezdokumentovaných starých ekologických zátěží, které se mohou nacházet v místech dnes
již zrušených provozů a které lze vzhledem k jejich výrobní činnosti zařadit mezi potenciální zdroje znečištění
horninového prostředí.
Z historického hlediska byla východní část Černovic až do počátku 20. století využívána především
zemědělsky, pozemky tvořily pole, louky a pastviny. Na mapě okolí Brna z roku 1909 (viz následující
obrázek) lze názorně vidět, že východní část území Černovic pokrývala pole. Na témže snímku je také
patrné, že západně od zájmového území se vyskytovalo skladiště nábojů.
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Obrázek č. 12: Mapa jižního okolí Brna 1:75 000 z průvodce dr. Bělohlava z roku 1909

Roku 1912 byla v okolí Brněnských Ivanovic zahájena těžba štěrků a písků tuřanské terasy, která se po 2.
světové válce výrazně rozšířila směrem na sever k Černovicím. V severnější části katastru Černovic se začaly
těžit neogenní písky nacházející se pod štěrkopísky tuřanské terasy. Vytěžené pískovny byly následně
neřízeně zaváženy odpady. Do roku 1996 zde kromě inertních odpadů a výkopové zeminy byly ukládány také
komunální, demoliční a průmyslové odpady. Těžba a následné ukládání odpadů zde probíhalo téměř 50 let,
přičemž celkové množství uložených odpadů je odhadováno na 9,6 miliónů m3 (Valeš, Štrympl, 1998).
Na území k.ú. Černovice a Brněnské Ivanovice bylo v průběhu 70. a 80. let stanoveno celkem 5 dobývacích
prostorů. V bezprostřední blízkosti zájmového pozemku západně od komunikace Těžební se nachází DP
Černovice IV (ev. č. 7 0976), kde probíhala těžba do roku 2003. V současné době je vytěžený prostor
štěrkopísků do hloubky 15m zavážen, rekultivace prozatím dokončena nebyla. Pravděpodobný objem
uložených odpadů činí 156.000 m3, z čehož kromě převrstvených hlín byly v minulosti ukládány také
komunální a průmyslové odpady. V současnosti jediná těžba probíhá pouze v DP Černovice V (ev. č. 7 1012),
který se nachází západně až severozápadně v nejbližší vzdálenosti 275 m od hranice zájmového území.
Dobývací prostor má výměru 0,29 km2, jeho otvírka je prováděna po etapách, v současnosti se těží podložní
neogenní písky a štěrkopísky v jeho jižní části. Těžba je plánována i v dalších letech, a to směrem na sever
(předpokládané dotěžení toho DP je po roce 2058). Vytěžený prostor bude postupně zavážen inertní
nekontaminovanou zeminou a biologicky rekultivován (Michele a kol., 2008).
Severně od zájmového území ve vzdálenosti cca 500 m se na ploše 16.000 m2 nachází skládka Českých drah,
která byla původně těžebnou štěrkopísků. Těžba zde byla ukončena pravděpodobně na počátku 50. let 20.
století a skládkování zde probíhalo od konce 60. let do 90. let 20. století. Jako poslední zde skládkovala SDC
Slatina. Skládkováním byla vytvořena stěnová skládka tvořená různorodým odpadem (komunální odpad,
inertní materiálny, železný šrot, obalové materiály, zeminy). Skládka zaujímá asi 1/3 celkové rozlohy původní
těžebny, na původní niveletu je zavezena pouze západní část (Valeš, Štrympl, 1993).
Severovýchodně od zájmového území ve vzdálenosti cca 500 m se nachází areál bývalého letiště Brno –
Černovice vybudovaného ve 20. letech 20. století. Do roku 1958 bylo letiště využíváno Československými
aeroliniemi, poté byl provoz přestěhován do nově vybudovaného letiště Brno – Tuřany a zde zůstal pouze
Krajský aeroklub, letečtí záchranáři a zemědělští letci. Provoz letiště Brno – Černovice byl ukončen 30.9.2001
z důvodu výstavby průmyslové zóny na Černovické terase. V současné době plní funkci Letecké
opravárenské základny Brno (LOZ Brno).
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V prostoru letiště se v minulosti nacházely dvě podzemní jednoplášťové nádrže na letecký benzín, každá o
objemu 50 m3, které byly s přestávkami využívány od 2. světové války do roku 1990, kdy z nich byl veškerý
letecký benzín odčerpán a nádrže byly odstaveny (Machů, 2004).

Územní plánování
Dle platného Územního plánu města Brna je dotčený pozemek vymezen pro návrhovou plochu pracovních
aktivit s podrobnějším účelem využití pro plochy průmyslu (PP) a plochy městské zeleně (ZO).
Pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Brna.
Pro plochy PP platí následující závazné regulativy. Podrobné regulační podmínky pro zástavbu pozemku 2.1
na území Brněnské průmyslové zóny - Černovická terasa (BPZ-ČT) jsou uvedeny v přílohách tohoto
oznámení (viz příloha 3 Doklady).
Plochy pro průmysl (PP) slouží převážně k umístění výrobních a nevýrobních provozoven
zpracovatelského průmyslu. Případné negativní vlivy těchto provozů nesmí za hranicí svého areálu omezit
činnost okolních již existujících nebo připravovaných areálů.

Přípustné zde jsou provozovny zpracovatelského

průmyslu především z oborů letectví, kosmonautiky,
dopravních prostředků, výpočetní techniky, informačních technologií, elektroniky, telekomunikací a
radiokomunikací, farmacie, biotechnologií, lékařských přístrojů. Jiné obory zpracovatelského průmyslu budou
v území umístěny pouze na základě písemně vyjádřeného souhlasu ministra průmyslu a obchodu společně
s orgány města.
V území BPZ - ČT nelze umístit zpracování surovin, těžké strojírenství, chemickou a textilní výrobu, obchod,
skladování a distribuci.

Podmíněně zde mohou být přípustné:
−

umístění technologických center a strategických služeb, které jsou dle Rámcových programů pro
podporu strategických služeb a technologických center schválené vládou;

−

byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost či pro majitele a vedoucí provozoven za podmínky, že
jsou součástí stavebního objemu předmětné provozovny;

−

stavby pro školské a zdravotnické účely za podmínky, že jsou funkční součástí průmyslových areálů;

−

administrativní budovy za podmínky, že jsou funkční součástí průmyslových areálů.

Situace záměru na podkladu Územního plánu města Brna je znázorněna na následujícím obrázku.
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Obrázek č. 13: Situace záměru na podkladu Územního plánu města Brna (bez měřítka)
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr není významným zdrojem znečišťování prostředí.
Vlastní provoz synchrotronové laboratoře neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, která by způsobovala
přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk, jiné fyzikální faktory), které by mohly mít přímé
či nepřímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních
vlivů nebo rizik.
Záměr je umístěn na území průmyslové zóny v sousedství dalších průmyslových areálů; nejbližší obytná
zástavba se nachází 800 m a více od hranice areálu, SV od ulice Řípská. Na základě informací zjištěných v
rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné negativní důsledky na obyvatelstvo a
veřejné zdraví.
Záměr nemá vliv na žádné rekreační plochy nebo aktivity.

Sociální a ekonomické důsledky
Záměr představuje cca 180 pracovních míst + další uživatelé v celkovém počtu až 1000 osob (výzkumné
týmy v počtu desítek osob v provádějících pokusy). S tím jsou spojeny významné pozitivní sociální i
ekonomické důsledky, které mohou být podpořeny výsledky prováděného výzkumu i na mezinárodní úrovni.

Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vzhledem k umístění stavby v území se zhoršenou kvalitou ovzduší je nezbytné uvažovat o napojení na
centrální systém vytápění. V takovém případě bude vliv hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší spočívat
především z provozu automobilové dopravy vázané na záměr. Vliv vyvolaný provozem vlastního vytápění
není tedy uvažován.
Záměr nemá žádné technologické zdroje znečišťování ovzduší.
S ohledem na očekávané intenzity dopravy lze předpokládat nárůst stávající imisní zátěže v nejbližším okolí
záměru u oxidu dusičitého (NO2) v řádu jednotek (až první desítky) mikrogramů u hodinových maxim a
v řádu desetin až jednotek mikrogramů u průměrných ročních koncentrací. Ovlivnění imisní zátěže v případě
tuhých látek frakce PM10 očekáváme ještě o něco nižší, v počátečních fázích výstavby je možno předpokládat
lokální krátkodobý nárůst v závislosti na objemu prací a aktuálních klimatických podmínkách.
Imisní příspěvek hodnoceného záměru bude pravděpodobně nízký. Proto, s ohledem na polohu areálu
nepředpokládáme negativní dopady na nejbližší obytné objekty ani významné ovlivnění kvality ovzduší
v blízkých osídlených oblastech.
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Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a málo významné. Provoz areálu nebude
příčinou překračování imisních limitů.
Významnější ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem provozu areálu není předpokládáno.
V průběhu výstavby může, především během zemních prací docházet krátkodobě ke zvýšené emisi prašných
částic, takové případy však budou omezené a jejich dosah bude omezen pouze na plochu vlastního
staveniště a jeho nejbližší okolí. Rozsah a intenzita emise bude nižší než při provádění (např.) polních prací.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluková situace v dotčeném území se realizací záměru významně nezmění.
Záměr se nachází v izolované poloze v centrální části průmyslové zóny, součástí záměru nejsou žádné
významné zdroje hluku technologického charakteru, orientované do venkovního prostoru. Veškeré
technologie použité pro provoz záměru, vytápění, vzduchotechniku, klimatizaci resp. jiné budou představovat
běžné typové výrobky, příslušně atestované, bez negativních vlivů na širší okolí. Hluk z provozovny záměru
proto nebude v chráněném venkovním prostoru spolehlivě dosahovat hygienické limity pro denní ani noční
dobu (50/40 dB), a to s velmi značnou rezervou. Totéž se týká i parkovišť, nacházejících se v areálu záměru.
Vzhledem ke značné vzdálenosti záměru od nejbližší obytné zástavby je možné konstatovat, že vlivem
provozu technologických zdrojů souvisejících se záměrem i provozu související dopravy nedojde u nejbližších
hlukově chráněných prostor k akusticky významnému navýšení hladin hluku. Nejbližší chráněný venkovní
prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb (obytná zástavba ulice Langrova, Vlárská, Tilhonova resp.
Olomoucká) se nachází ve vzdálenosti více než 800 metrů od záměru, tedy ve vzdálenosti více než
dostatečné pro eliminaci jakýchkoli potenciálních hlukových vlivů.
Záměr bude obsluhován prakticky výhradně lehkou (osobní) dopravou. Vlivem záměru nedojde k vzniku
nových nadlimitních stavů hlukově chráněných prostor, nacházejících se při komunikacích.
Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových
komunikací celkově málo významným způsobem (který nepřekročí očekávané vlivy vlastního záměru), navíc
půjde o vliv dočasný a krátkodobý.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, ionizující nebo neionizující záření)
jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody
Vlivy na odvodnění území
Výstavbou areálu výzkumného centra budou dotčeny povrchové toky z titulu vypouštění srážkových vod
zachycených na střechách budov a na zpevněných plochách (přístupová komunikace, areálové komunikace,
parkoviště). Zachycené srážkové vody budou odvedeny oddílnou kanalizací průmyslové zóny do dešťové
zdrže Švédské šance, která se nachází na toku Ivanovického potoka. Srážkové vody zachycené na
parkovacích plochách budou předčistěny zařízením odlučovače ropných látek.
V současné době je zájmové území prakticky celé nezpevněné, zatravněné a dochází zde k přirozenému
vsakování srážkových vod do volného terénu. V důsledku vybudování nových zpevněných ploch v areálu
dojde k navýšení přímého povrchového odtoku na úkor vsaku a evapotranspirací; srážkové vody budou
převedeny do toku Ivanovického potoka. Dle orientačních výpočtů (viz. část B oznámení) se bude jednat o
objem cca 40 000 m3 ročně, což odpovídá průměrnému ročnímu odtoku ve výši 1,3 l.s-1. Toto množství je
z hlediska bilance povodí Ivanovického potoka málo významné. Zátěž toku v případě přívalových nebo
dlouhotrvajících srážek bude utlumena dešťovou zdrží, která je společná pro celou oblast průmyslové zóny.
Omezení infiltrace dešťové vody do půdy je z hlediska rozlehlosti povodí zanedbatelné a tedy i vliv na
charakter odvodnění můžeme hodnotit jako nevýznamný.
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Vliv na jakost povrchových vod
Splaškové odpadní vody z areálu budou odváděny oddílnou veřejnou kanalizací na ČOV v Modřice. Hodnoty
znečištění u vypouštěných odpadních vod budou odpovídat povoleným limitům kanalizačního řádu.
Dešťové vody z ploch s možností znečištění ropnými látkami (parkoviště) budou odváděny přes odlučovač
ropných látek (dostatečné kapacity a účinnosti). Limity zbytkového znečistění určí příslušný vodoprávní úřad.
V zimním období lze očekávat zvýšené koncentrace chloridů v odváděné srážkové vodě v důsledku zimní
údržby komunikací.
Při dodržování povolených limitů kanalizačního řádu a vzhledem k objemům odváděných vod je zřejmé, že
funkčnost ČOV Modřice nebude záměrem nijak ovlivněna a nebude ani ovlivněn konečný recipient - řeka
Svratka.
Vlivy na povrchové vody lze hodnotit jako nízké a málo významné.

Vlivy na podzemní vodu
Vlivy na hydrogeologické charakteristiky
V širším okolí zájmové oblasti jsou příhodné podmínky pro infiltraci srážkových vod. Tato skutečnost je dána
rovinatým charakterem území ve spojitosti s průlinově propustnými štěrkopísky Tuřanské terasy,
vyskytujícími se pod málo mocným horizontem humózních a sprašových hlín. V rámci navrhovaného
komplexu synchrotronové laboratoře je počítáno s částečným vsakováním dešťových vod a s jejich zpětným
využitím pro potřeby jednotlivých objektů, závlahového systému, vodních ploch v areálu apod.
Podle archivních údajů z okolních hydrogeologických objektů se dá očekávat, že hladina podzemní vody se
v zájmovém území bude vyskytovat v úrovni okolo 198 – 199 m n.m. (viz tab. B v příloze 1.7.), tedy
v hloubce více než 40 m od současné úrovně terénu.
Výstavba komplexu synchrotronové laboratoře tak nebude zasahovat k úrovni hladiny podzemní vody a
neočekává se jakékoli ovlivnění hydrogeologických charakteristik v širším okolí zájmového území.
Vlivy na kvalitu podzemních vod
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik může při stavbách podobného rozsahu dojít zejména
v souvislosti se zásahem do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody.
Vzhledem ke značné hloubce, ve které se hladina podzemní vody vyskytuje, se však nedá očekávat jakékoli
její ovlivnění. Vliv na kvalitu podzemní vody v posuzované oblasti lze označit jako nevýznamný.
Výstavbou ani provozem záměru nebudou dotčeny zdroje pitné vody.
Vliv na podzemní a povrchovou vodu v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit jako nízký a
zanedbatelný.

D.I.5. Vlivy na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půd zařazených do zemědělského půdního fondu (ZPF), a
pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebo ovlivněním jejich kvality. Záměr nevyžaduje zábor
zemědělského půdního fondu, dotčený pozemek je veden jako ostatní plocha bez ochrany ZPF. Zábor
pozemků určených k plnění funkcí lesa není vyžadován.
Vlivy na půdu z hlediska záboru lze hodnotit prakticky jako nulové, plocha není dlouhodobě zemědělsky
využívána, ani takové využívání nelze očekávat ve výhledu. Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají
vzhledem k záměru žádná omezení. Půdy v dotčeném území jsou tvořeny směsí antropogenních navážek a
původních primárních půd.
Vliv na kvalitu (znečištění) půdy v zájmovém území lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměr nebude zdrojem
nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Výstavba projektovaného areálu výzkumného centra je spojena s určitým zásahem do horninového prostředí.
Založení objektů bude realizováno v hloubce cca 0,8 m pod terénem v úrovni zahliněných štěrkopísků, dojde
tedy k odtěžení svrchní vrstvy humózní hlíny a případně také sprašových hlín.
Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu ovlivněna. Provoz nepředstavuje významné riziko
pro kvalitu půdy a horninového prostředí v případě mimořádného stavu.
Vlivy na geologické poměry lze hodnotit jako nízké a nevýznamné.
Jiné přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny. Poškození a ztrátu geologických či
paleontologických památek nelze předpokládat.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován na ekologicky nestabilním území v prostředí průmyslové zóny a mezi urbanizovanými
městskými plochami.
Záměr bude mít negativní dopad pouze na populaci křečka polního (Cricetus cricetus), jehož populace je
vázána na zatravněné plochy lokality. Ostatní zvláště chráněné druhy živočichů se na lokalitě vyskytují pouze
náhodně, realizace záměru neohrozí jejich populace v zájmovém území.
Pro realizaci záměru bude nutné udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů
- křečka polního. Zahájení stavebních prací bude provedeno mimo vegetační období, především pak mimo
hnízdní sezónu, aby nemohlo dojít k negativnímu zásahu do hnízdění zdejší avifauny.
Záměr nevyžaduje kácení ani žádný zásah do stávající vegetace (dřeviny rostoucí mimo les).
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr neovlivní žádné zvláště chráněné území ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo
ptačí oblast (Natura 2000) – viz vyjádření KÚ JMK v přílohách 3 Doklady.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna dřívější antropogenní činností, realizace záměru
charakter krajiny významně nezmění. V daném prostoru se uplatňují spíše urbanistické a architektonické
koncepty.
Charakter záměru odpovídá funkci vymezené územním plánem. Dopad realizace záměru na krajinu lze
označit jako zanedbatelný.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V území nejsou známy žádné architektonické a historické památky, které by byly výstavbou centra ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není jednoznačně vyloučena,
neboť zájmové území je územím s archeologickými nálezy. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo
jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum.
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D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr přitíží komunikační síť dotčeného území v plánované etapě celkem do cca 500 vozidly za den, z toho
cca 2 těžkými (autobusy). V cílovém stavu je uvažováno s hodnotou do cca 1100 vozidel za den. Uvedené
hodnoty představují součet příjezdů a odjezdů. Tento celkový počet vozidel bude rozdělen do řady
navazujících kapacitních komunikací (ul. Těžební, Průmyslová, Řípská, Olomoucká, Černovická a dálnice D1)
a nezpůsobí tak významnou změnu intenzit dopravy na komunikační síti. Jde prakticky výhradně o osobní
dopravu, těžká nákladní doprava nebude prováděna.
Záměr je prostřednictvím komunikačního systému Černovické terasy (ul. Průmyslová, ul. Švédské valy)
napojen na vyšší komunikační systém (dálnice D1, velký městský okruh, resp. olomoucká radiála). V
bezprostředním okolí záměru bude změna zatížení komunikací (ul. Průmyslová, Těžební a Švédské valy)
dosahovat cca 10-20% stávajících intenzit, na další navazující komunikační síti bude změna ještě nižší.
Komunikační síť dotčeného území je na dopravní zatížení v důsledku umisťovaných aktivit (tedy i vlastního
záměru) navržena a přenese je bez kapacitních problémů.
S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Realizace záměru vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů jiných, avšak funkčním zařazením obdobných,
a tím i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr respektuje dopravní rozvojové záměry v území, neomezuje ostatní komunikace v území ani pěší nebo
cyklistické trasy.
Pro období výstavby záměru lze učinit obdobné závěry jako pro období jeho provozu, půjde navíc o vliv
dočasný.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.

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 prakticky omezen rozsahem záměru resp. hranicemi areálu, do kterého
je záměr umisťován. Širší rozsah vlivů se může projevit v navazujícím dopravním provozu, který je ovšem
vzhledem k okolnímu využití území relativně nízký. Pro komunikační napojení jsou k dispozici odpovídající
kapacitní komunikace, celkové ovlivnění širšího území je tedy zanedbatelné.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší (doprava),
→ vlivy na hlukovou situaci (doprava),
→ vlivy na povrchové vody (odvodnění srážkových vod),
→ vlivy na faunu (výstavba areálu).
Ve všech uvedených charakteristikách lze důsledky realizace záměru z hlediska velikosti očekávaných vlivů
hodnotit jako střední až nízké, prakticky málo významné, lokálního rozsahu. V ostatních složkách a
charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako nízké až zanedbatelné, objektivně
neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
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D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
f Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek,

−

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

−

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

−

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

f Stavební stroje a manipulační technika, užívané při výstavbě, budou v řádném technickém stavu,
odstavné plochy budou zabezpečeny proti transportu případných úkapů srážkovou vodou.
f Pro zásobování objektu tepelnou energií je doporučeno napojení na systém Centrálního zásobování
teplem.
V případě vlastních zdrojů tepelné energie budou tyto zdroje splňovat požadavek na sníženou produkci
škodlivin (zejména NOx), tzn. že budou vybaveny nízkoemisními hořáky.
f Srážkové vody z komunikací a parkovacích ploch budou před zaústěním do kanalizace vedeny přes
odlučovač (odlučovače) ropných látek; obsah zbytkového znečištění NEL na výstupu z ORL stanoví
příslušný vodoprávní úřad nebo správce kanalizace.
f Pro upřesnění specifických charakteristik úložních poměrů v zájmovém území doporučujeme realizaci
podrobné etapy geologického průzkumu na lokalitě do hloubek relevantních vlivů stavby na
podloží.
f V případě zamýšlení možnosti čerpání podzemní vody k jejímu využití pro projektovaný areál
doporučujeme nejdříve vyhloubit průzkumný hydrogeologický vrt, kterým by byly ověřeny kvalitativní a
kvantitativní parametry horninového prostředí. Blízkost skládek nebezpečných odpadů ve vytěženém
dobývacím prostoru Černovice IV. představuje riziko pro úspěšnou realizaci takovéhoto záměru.
f Pro další stupeň zpracování projektu bude potřebné na pozemku projektovaného záměru zajistit
radonový průzkum.
f Zájmové území bylo v minulosti využíváno jako polní vojenské letiště. Před zahájením jakékoliv stavební
činnosti související s přípravou a samotnou realizací je nutné zajistit odborný pyrotechnický průzkum
s cílem lokalizace případné munice, jelikož se jedná o lokalitu s rizikem výskytu nevybuchlé munice.
Průzkum lze provádět etapovitě formou předběžného magnetického průzkumu, doplněného plošnou
metalodetekcí s ověřením zjištěných anomálií.
f S ohledem na existenci možného zdroje bludných proudů elektrifikované železniční tratě Brno – Veselí
nad Moravou bude nutné pro další fáze projektu zpracovat korozní průzkum za účelem vyhodnocení
vlivu prostředí a ochrany před bludnými proudy v souladu s aktuálními předpisy a příslušnými normami.
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f Instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; zařízení
umístěná ve venkovním prostoru (na střeše objektu) budou vybavena protihlukovými opatřeními tak, aby
akustické imise na hranici areálu nepřekročily nejvyšší přípustné hygienické limity.
f Pro realizaci záměru bude nutné udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů
živočichů - křečka polního.
f Zahájení stavebních prací bude provedeno mimo vegetační období, především pak mimo hnízdní sezónu,
aby nemohlo dojít k negativnímu zásahu do hnízdění zdejší avifauny.
f V případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.
f Pro provoz vodohospodářského systému objektu bude vypracován provozní řád zahrnující rozsah
monitorování jednotlivých objektů a účinnosti čistících zařízení a postup řešení mimořádných stavů.
f Pro vegetační a sadové úpravy budou navrženy a využity druhy odpovídající místním klimatickým
podmínkám; zajistit řádnou péči o veškerou zeleň na plochách náležejících k záměru včetně případných
dosadeb za uhynulé jedince.
f Bude vypracován havarijní plán areálu, ve kterém budou zohledněna všechna rizika vyplývající
z charakteru provozu a místních podmínek.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Záměr (výzkumné a technologické centrum - synchrotronová laboratoř) není potenciálně významným
zdrojem znečišťování či poškozování životního prostředí. Charakter záměru nedává předpoklady vzniku
významných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Území, ve kterém se záměr nachází
(ostatní plocha), není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení
vlivů na životní prostředí dostatečný prostor pro absorbování případných neurčitostí.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě umístění dané vymezením plochy stavby na území průmyslové zóny
Černovická terasa. Lokalizace záměru proto nebyla řešena ve více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě.
Variantně je zvažován způsob zásobování objektu tepelnou energií. Jsou navrženy dvě varianty:
→ vlastní plynová kotelna,
→ napojení na systém centrálního zásobování teplem.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Porovnání variant lze provést pro navržené způsoby zásobování objektu tepelnou energií.
V případě dlouhodobých charakteristik lze očekávat poměrně rozdíl mezi oběma variantami, v případě
krátkodobých maxim bude varianta napojení na CZT příznivější, i když rozdíl mezi variantou s vytápěním
plynem bude představuje max. prvé jednotky % imisních limitů.
Vzhledem k zatížení ovzduší v centrální oblasti města Brna a částečnému překračování platných imisních
limitů je z hlediska ochrany ovzduší mírně vhodnější varianta s napojením na CZT.
Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující nerealizaci stavby. Nulová varianta v zásadě
odpovídá ponechání plochy v současném využití, tj. parkoviště autobusů.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez.
Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr je v souladu s platným
Územním plánem města Brna.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
střední až nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy, včetně fotodokumentace dotčeného území, jsou součástí
příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.

F.II.

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

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

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Předmětem záměrem je výstavba a provoz areálu Středoevropské synchrotronové laboratoře (dále CESLAB)
jihovýchodně od centra města Brna v lokalitě Brněnské průmyslové zóny - Černovické terasy.
Název záměru: STŘEDOEVROPSKÁ SYNCHROTRONOVÁ LABORATOŘ - CESLAB
Oznamovatel: Biofyzikální ústav AVČR, v.v.i., Královopolská 135, 612 65 Brno
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění),
je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

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

Záměr je možné rozvěž zařadit do bodu:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
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změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Základní kapacitní údaje jsou následující:
17,35 ha (173 500 m2)

plocha areálu celkem:
z toho

zastavěná plocha (objekty)

44.645 m2

ostatní zpevněné plochy (komunikace, parkoviště)

50.700 m2

ostatní volné plochy

parková zeleň a zatravnění

76.805 m2

vodní plocha

1.350 m2

plánovaná etapa

250 stání pro OA

počet parkovacích stání :

2 stání pro autobusy
výhledově pro celý areál

550 stání pro OA
2 stání pro autobusy

Záměr je umístěn JV od centra města Brna v lokalitě Brněnské průmyslové zóny - Černovické terasy.
kraj:

Jihomoravský

obec:

Statutární město Brno

městská část:

Brno – Černovice

katastrální území:

Černovice (611263).

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

Jedná se o moderní vědecké pracoviště, jehož centrem je synchrotron, zařízení urychlující a usměrňující
pohyb elektronů. Vzniká tak intenzivní zdroj světla, jehož unikátní vlastnosti lze využít v mnoha vědních
oborech.
Vlastní komplex se skládá z hlavní budovy synchrotronu, v níž se nachází zařízení synchrotronového záření
(dále ZSZ) a pokusné haly. Dále jsou v areálu umístěny další budovy pro administrativní kanceláře, pomocné
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laboratoře, pomocné služby atp. a další objekty plnící funkci technického zázemí, jako energocentra, sklady
atp. Celý areál bude doplněn o nezbytnou technickou a dopravní infrastrukturu pro napojení na jednotlivé
inženýrské sítě a napojení na dopravní komunikační systém.
Stavba je situována na pozemku s označením 2.1 v areálu Brněnské průmyslové zóny - Černovická terasa,
který se nachází západně podél ulice Švédské valy, JZ pod areálem Letecké opravárenské základny Brno
(LOZ Brno) na katastrálním území Černovic. V minulosti byl využíván jako polní vojenské letiště. V současné
době je pozemek volný, nezastavěný a není využíván.
Dle platného Územního plánu města Brna (ÚPmB) je tento pozemek vymezen pro návrhovou plochu
pracovních aktivit s podrobnějším účelem využití pro plochy průmyslu (PP) a plochy ostatní městské zeleně
(ZO).
Poloha záměru v podrobnějším měřítku ve vztahu k okolním záměrům je zřejmá z následujícího obrázku.
Záměr je situován na pozemku s označením 2.1.
Obrázek č. 2: Situace řešeného území (pozemek s označením 2.1)

Umístění záměru je vázáno na popsané území vymezené dostupnými pozemky a není navrženo ve více
variantách.
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Synchrotron je moderní urychlovač elektronů 3. generace. Elektronový synchrotron je nejvšestranněji
využitelný typ urychlovače, který představuje intenzivní zdroj světla s unikátními vlastnostmi. Slouží pro
provádění velmi náročných experimentů, díky nimž lze získat jedinečné informace o chování hmoty na
molekulární a atomární úrovni. Data, která poskytuje, jsou důležitá v mnoha oborech: biotechnologie,
nanotechnologie, mikroelektronika, pokročilé enviromentální analýzy, farmakologie apod. Současně jsou
výsledky důležité pro konkurenceschopnost budoucího průmyslu v EU.
Synchrotrony slouží obvykle pro spádovou oblast do 300 km. V rámci EU existuje 18 takových zařízení,
přičemž ve východní části EU se nenachází žádné. Výstavba CESLAB je tak v souladu s politikou koheze a
konvergence, tj. vyrovnávání rozdílů mezi odlišnými regiony EU. V současnosti je v EU (dle oficiálních
dokumentů EK) přibližně 10 000 uživatelů synchrotronů, potenciálních uživatelů je 100 000. Výstavba
nadstandardního a velmi moderního zařízení bude mít pozitivní vliv na všechny zúčastněné, tzn.
vědeckovýzkumné instituce, univerzity, stavební firmy, průmysl, management atd. V mnoha oborech, jako
jsou např. biotechnologie, nanotechnologie, mikroelektronika aj., zařadí CESLAB Českou republiku mezi
nejvyspělejší země. Ve srovnání s komerčně dostupnými přístroji používanými ve výzkumu, které mají dobu
využití obvykle 6 let, se urychlovače neustále zdokonalují a využívají mnohem déle (30 – 50 let).
V návaznosti na CESLAB lze uvažovat výhledově o výstavbě dalších pokročilých zařízení.

Popis technologie synchrotronu
Zařízení synchrotronového záření (ZSZ) je výzkumná laboratoř.
CESLAB bude vybudována podle španělského synchrotronu ALBA v Barceloně v rámci spolupráce mezi AV ČR
a konsorciem CELLS, které poskytne dokumentaci a zkušenosti, čímž se zkrátí doba realizace z 20 na 7 let.
Synchrotron je přibližně kruhové zařízení, jehož hlavní částí je uzavřená vakuová trubice. Uvnitř trubice se
velkou rychlostí pohybují elektrony. Pohyb elektronů je zakřivován pomocí silných magnetů, které zároveň
udržují elektrony ve středu trubice. Při změně směru pohybu produkují elektrony světlo, které má vysokou
intenzitu (brilianci) a může mít další unikátní vlastnosti jako např. přesně danou vlnovou délku (barvu) v
širokém rozmezí vlnových délek a požadovanou polarizaci. Světlo lze získat také ve formě velmi krátkých a
přesně časovaných záblesků nebo ve formě velmi tenkého mikrosvazku.
Uživatelé zde provádějí pokusy s využitím těchto vysoce kvalitních fotonů v navazujících halách.
Synchrotrony nacházejí využití v mnoha vědních oborech (vědách o živé přírodě, materiálových vědách, při
výzkumu životního prostředí i ve společenských vědách). Uplatnění mají také v průmyslu (mikroelektronice,
nanotechnologiích, mikrostrojírenství, spektroskopii, ve farmaceutickém průmyslu apod.).
Světlo je elektromagnetické záření o vlnové délce viditelné okem, obecněji elektromagnetické vlnění v
rozmezí od infračerveného po ultrafialové. V některých oblastech vědy a techniky může být světlem chápáno
i elektromagnetické záření libovolné vlnové délky. Tři základní vlastnosti světla (a elektromagnetického vlnění
vůbec) jsou svítivost (amplituda), barva (frekvence) a polarizace (úhel vlnění). Kvůli dualitě částice a vlnění
má světlo vlastnosti jak vlnění, tak částice. Studiem světla a jeho interakcemi s hmotou se zabývá optika.
Mezi zdroje světla se kromě sálání tepla, záření plazmatu, atomové spektrální emise, luminiscence,
fluorescence, fosforescence, radioaktivního rozpadu a inihilace páru částice-antičástice počítá i urychlení
volného nosiče proudu (obvykle elektron) využívaného např. v synchrotronech.

Urbanistické a architektonické řešení
Areál CESLAB je řešen jako komplex budov s rozlohou přibližně 173 500 m2 v Brněnské průmyslové zóně Černovické terasy (dále BPZ ČT) na pozemku 2.1.
Tento komplex se skládá z hlavní budovy synchrotronu, ve které se nachází zařízení synchrotronového záření
(ZSZ) a pokusné haly s trasami spojených paprsků. Tyto plochy musí splňovat přísné požadavky s ohledem
na krátkodobou a dlouhodobou stabilitu.
Dále jsou v areálu umístěny pomocné budovy: administrativní kanceláře, pomocné laboratoře, pomocné
služby a další objekty plnící funkci technického zázemí: energocentra, sklady atp.
S ohledem na možnost komerčního využití výsledků aplikovaného výzkumu na zařízení synchrotronu jsou
v areálu navržena samostatná technologická centra, která budou sloužit jako pronajímatelné prostory pro
komerční uživatele, provádějící zde pokusy.
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Urbanistická koncepce umístění jednotlivých objektů a vnitroareálové komunikace vychází z provozních a
funkčních vazeb přizpůsobených možnostem zvoleného pozemku, požadavkům investora, funkčním a
prostorovým regulativům i dopravnímu napojení celého areálu. V rámci této koncepce je zohledněna i
možnost etapovité výstavby areálu.
Architektonické řešení zatím není řešeno detailně. Náznak architektury jednotlivých objektů i celého
areálu vychází z koncepce výrazu soudobých moderních budov technologických center se specifickým
výrazem centrální budovy synchrotronu. Důraz je kladen na propojení technické stránky areálu s přírodními
prvky v podobě parkové městské zeleně a vodních ploch za účelem vytvoření kvalitního prostředí pro vysoce
kvalifikovanou vědeckou činnost.
Původní rozsah zadání počtu a ploch jednotlivých budov dle standardu projektu ALBA ve Španělsku byl
modifikován na základě požadavků investora i s ohledem na plošné dispozice zvoleného pozemku. Plochy
pozemku jsou podstatně větší a proto bylo doplněno 5 budov technologických center, 1 budova pro
ubytování, 3 budovy laboratoří a kanceláří a 3 budovy technického zázemí.
Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obrázek č. 3: Situace okolí stavby (bez měřítka)

Podrobnější situace stavby jsou prezentovány v příloze č. 2 tohoto oznámení.

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je

uvedeno v příloze č. 3 (Doklady):

Úřad městské části Města Brna, Brno–Černovice, Odbor výstavby a územního plánování, č.j.:
1902/64/08/No-5 ze dne 9.4.2008:
„K Vaší žádosti ze dne 9.4.2008 sdělujeme, že záměr výstavby „Středoevropské synchrotronové laboratoře
„CESLAB“ v prostoru plochy 2.1 – Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa na pozemku p.č. 2828/1
k.ú. Černovice, je v souladu s územním plánem města Brna.“

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č.
3 (Doklady):

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: S-JMK 75706/2008 OŽP/Tr ze dne
9.6.2008:
„… hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou navrhovanou evropsky významnou lokalitu nebo
ptačí oblast.“
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G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinný ráz, hlukovou a
dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto
složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
nízké. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo významné a
nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k významným negativním vlivům na obyvatelstvo. Vlivy na veřejné zdraví spojené s výstavbou a
provozem záměru lze hodnotit jako málo významné lokálního charakteru. Nejvýznamnějším aspektem
záměru je doprava, jejíž působení nevyvolá přeslimitní stavy (znečištění ovzduší, hluk), a samo o sobě nebo
ve spojení se současnými aktivitami v území nepovede k překračování příslušných hygienických limitů
v zájmovém území záměru.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci jsou hodnoceny jako málo významné. Při srovnání uvažovaných
variant zásobování tepelnou energií (vlastní kotelna – CZT) je s ohledem na stávající zatížení ovzduší
v centrální části města Brna vhodnější varianta s napojením na systém CZT. V širším hodnoceném území je
již za současného stavu významná imisní zátěž vyvolaná především provozem vozidel na stávajících
komunikacích, tento stav se však realizací navrženého záměru podstatněji nezmění.
Vzhledem ke značné vzdálenosti záměru od nejbližší obytné zástavby je možné konstatovat, že vlivem
provozu technologických zdrojů souvisejících se záměrem i provozu související dopravy nedojde u nejbližších
hlukově chráněných prostor k akusticky významnému navýšení hladin hluku. Nejbližší chráněný venkovní
prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb (obytná zástavba ulice Langrova, Vlárská, Tilhonova resp.
Olomoucká) se nachází ve vzdálenosti více než 800 metrů od záměru, tedy ve vzdálenosti více než
dostatečné pro eliminaci jakýchkoli potenciálních hlukových vlivů.
Záměr se nachází v izolované poloze v centrální části průmyslové zóny, součástí záměru nejsou žádné
významné zdroje hluku technologického charakteru, orientované do venkovního prostoru. Vliv dopravního
hluku souvisejícího se záměrem je nevýznamný. Podíl na celkových hladinách hluku nepřekročí nejvýše
v desetinách dB, což je hodnota akusticky nevýznamná. Hluková situace v území zůstane proto po realizaci
záměru nezměněna, nedojde ani ke vzniku nových přeslimitních stavů.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Výstavbou areálu výzkumného centra budou dotčeny povrchové toky z titulu vypouštění srážkových vod
zachycených na střechách budov a zpevněných plochách (přístupová komunikace, areálové komunikace,
parkoviště). Zachycené srážkové vody budou odvedeny oddílnou kanalizací průmyslové zóny do dešťové
zdrže švédské šance, která se nachází na toku Ivanovického potoka. Srážkové vody zachycené na
parkovacích plochách budou předčistěny zařízením odlučovače ropných látek. Vlivy na povrchové vody lze
hodnotit jako nízké a málo významné.
Výstavba komplexu synchrotronové laboratoře tak nebude zasahovat k úrovni hladiny podzemní vody a
neočekává se jakékoli ovlivnění hydrogeologických charakteristik v širším okolí zájmového území. Vliv na
kvalitu podzemní vody v posuzované oblasti lze označit jako nevýznamný.
Vliv na podzemní a povrchovou vodu v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit jako nízký a
zanedbatelný.
Vlivy na půdu z hlediska záboru lze hodnotit prakticky jako nulové, plocha není dlouhodobě zemědělsky
využívána, ani takové využívání nelze očekávat ve výhledu. Vliv na kvalitu (znečištění) půdy v zájmovém
území lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměr nebude zdrojem nebezpečných a rizikových látek, ani jiným
způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.
Vliv na horninové prostředí lze označit jako zanedbatelný.
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Záměr bude realizován na ekologicky nestabilním území v prostředí průmyslové zóny a mezi urbanizovanými
městskými plochami. Záměr bude mít negativní dopad pouze na populaci křečka polního (Cricetus cricetus),
jehož populace je vázána na zatravněné plochy lokality. Ostatní zvláště chráněné druhy živočichů se na
lokalitě vyskytují pouze náhodně, realizace záměru neohrozí jejich populace v zájmovém území.
Záměr nevyžaduje kácení ani žádný zásah do stávající vegetace (dřeviny rostoucí mimo les).
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr neovlivní žádné zvláště chráněné území ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo
ptačí oblast (Natura 2000) – viz vyjádření KÚ JMK v přílohách 3 Doklady.
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není vyloučena. Je proto
nutné zajistit archeologický dozor, případně záchranný archeologický výzkum.
Záměr přitíží komunikační síť dotčeného území celkem cca 500 vozidly za den (v plánované etapě), resp.
1100 vozidly za den (v cílovém stavu zástavby areálu), prakticky výlučně osobními vozidly. Tento celkový
počet vozidel bude rozdělen do řady navazujících kapacitních komunikací (ul. Těžební, Průmyslová, Řípská,
Olomoucká, Černovická a dálnice D1) a nezpůsobí tak významnou změnu intenzit dopravy na komunikační
síti.
Záměr je prostřednictvím komunikačního systému Černovické terasy (ul. Průmyslová, ul. Švédské valy)
napojen na vyšší komunikační systém (dálnice D1, velký městský okruh, resp. olomoucká radiála). Navýšení
intenzit dopravy lze přitom považovat (ve srovnání se stávající dopravní situací) za málo významné.
Záměr respektuje dopravní rozvojové záměry v území, předpokládá realizaci staveb městské infrastruktury i
nového nádraží. S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu
zbytné dopravy. Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší
nebo cyklistické trasy.
Záměr nepředstavuje ani významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru výstavby a provozu „Středoevropské
synchrotronové laboratoře CESLAB“ v k.ú. Černovice hodnoceny jako přijatelné. Záměr nepředstavuje zdroj
významného negativního ovlivnění okolního území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem
záměru únosnou mez. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního
plánování a záměr je v souladu s platným Územním plánem města Brna.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako střední až nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití území.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí areálu 1:10 000
1.4. Hydrologická situace
1.5. Geologická situace
1.6. Hydrogeologické poměry
1.7. Hydrogeologické poměry – popis
1.8. Brněnská průmyslová zóna – Černovická terasa, projekty na území BPZ – ČT
1.9. Fotodokumentace
2. Situace a vizualizace záměru (studie proveditelnosti)
2.1. Situace širších vztahů (D01)
2.1. Situace širších vztahů – letecký snímek (D02)
2.3. Zastavovací situace – letecký snímek (D03)
2.4. Zastavovací situace – 1:2500 (D04)
2.5. Skicy (D05)
2.6. Skicy (D06)
2.7. Vizualizace (D07)
2.8. Vizualizace (D08)
2.9. Vizualizace (D09)
2.10. Vizualizace (D10)
2.11. Vizualizace (D11)
2.12. Vizualizace (D12)
2.13. Vizualizace (D13)
2.14. Vizualizace (D14)
2.15. Vizualizace (D15)
3. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- Regulační podmínky pro zástavbu plochy označené 2.1 na území Brněnské průmyslové zónyČernovická terasa
- autorizace zpracovatele oznámení
KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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PŘÍLOHA 1

(MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Støedoevropská synchrotronová laboratoø CESLAB
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Støedoevropská synchrotronová laboratoø CESLAB
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Støedoevropská synchrotronová laboratoø CESLAB

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

1.3. SITUACE OKOLÍ STAVBY

mìøítko 1:10 000

1:10 000

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Støedoevropská synchrotronová laboratoø CESLAB
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , list 24-32, 24-34, 24-41, 24-43, mìøítko 1 : 50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Støedoevropská synchrotronová laboratoø CESLAB
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

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

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Støedoevropská synchrotronová laboratoø CESLAB
1.5. GEOLOGICKÁ SITUACE

lokalizace zámìru

pøevzato podle Müller, Novák 2000
mìøítko 1 : 50 000

legenda tematického obsahu na následujícím listu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Støedoevropská synchrotronová laboratoø CESLAB
1.5. GEOLOGICKÁ SITUACE - legenda
SPODNÍ KARBON

KVARTÉR

VISÉ
souvrství myslejovické

OTTNAG

HOLOCÉN
antropogenní uloeniny

štìrky a písky

droby

rašeliny a slatinné zeminy

jíly a prachové jíly

petromiktní slepence

fluviální pøevánì
hlinito - písèité sedimenty

pestré jíly

deluviofluviální
písèito-hlinité sediemnety

rzehakiové vrstvy
(støídání poloh jílù, pískù)

HOLOCÉN - PLEISTOCÉN
antropogenní uloeniny
rašeliny a slatinné zeminy

PLEISTOCÉN
spraše, sprašové hlíny (würm)
fluviální písèité štìrky (riss)
fluviální písèité štìrky
(günz - mindel)

PLEISTOCÉN - PLIOCÉN
fluviální písèité štìrky
(spodní pleistocén a pliocén)

MEZOZOIKUM

SVRCHNÍ KØÍDA

PLIOCÉN - MIOCÉN
fluviální písèité štìrky

SPODNÍ BADEN (MORAV)
øasové a písèité vápence

souvrství protivanovské

perucko - korycanské vrstvy
(køemenné pískovce)

droby

SPODNÍ KØÍDA

souvrství bøezinské

brekcie s kalovými vápenci

pískovce

rudické vrstvy
(støídání kaolinických jílù a pískù)

SPODNÍ KØÍDA
brekcie s kalovými vápenci

boskovické brázda

DEVON - KARBON

SVRCHNÍ FRASN - TOURNAI
souvrství ponikevské
køemité bøidlice se silicity
souvrství líšeòské

èervenohnìdé a rezavì hnìdé
slepence balínské
šedé a zelenošedé jílovce,
prachovce a pískovce
šedé a zelenošedé jílovce,
prachovce s karbonáty

bazální štìrky a písky

lutohnìdé støednì zrnité
arkózové pískovce
lutohnìdé jílovce, prachovce,
zrnité pískovce
èervenohnìdé slepence
rokytenské

jílové bøidlice
bazální klastické souvrství
šedé a èervenofialové arkózy
a køemenné slepence

PROTEROZOIKUM
A SPODNÍ PALEOZOIKUM

SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM

BRNÌNSKÝ A SVRATECKÝ MASIV,
DEBLÍNSKÁ SKUPINA

kataklastický a aplitický granit
zbøidliènatìlý granodiorit
(typ Doubravice)
amfibol - biotitický granodiorit
(typ Blansko)
biotitický granodiorit
(typ Blansko)

dvojslídný svor s granátem

biotitický granodiorit
(typ Královo Pole)

migmatit a ortorula s turmalínem

køemenný diorit a tonalit

MORAVIKUM

OLEŠNICKÁ SKUPINA
biotitická a biotiticko - muskovitická pararula

leukotonalit (typ Jundrov)
biotitický granodiorit
(typ Tetèice)

dvojslídý svor s granátem

leukokratní a biotitický granit
(typ Èerná Hora)

krystalický vápenec

biotitický a amfibol - biotitický
granodiorit (typ Veverská Bítýška)

kvarcit a kvarcitická rula

biotitická pararula,
místy migmatitizovaná

jílové bøidlice

PALEOZOIKUM

èervenohnìdé jílovce,
prachovce a pískovce

vápnité jíly (šlíry)

droby

støídání drob, prachovcù a bøidlic

vápnité jíly (tégly)

KARPAT

støídání drob, prachovcù a bøidlic

bìlohorské souvrství
(pískovce, prachovce, jílovce)

PERMOKARBON

TERCIÉR

souvrství rozstáòské

PRAG - GIVET
souvrství stínavsko - chabièovské

BÍTEŠSKÁ SKUPINA
porfyroblastická
muskovitická ortorula

hlíznaté vápence køtinské

dvojslídá ortorula

tmavošedé biodetritové vápence
hádsko - øíèské

leukokratní ortorula

èerné bøidlice s vlokami vápencù

granitická pegmatitická ortorula

metabazit a metatuf
erlan
diorit, metadiorit
hornblendit, serpentinit
amfibolit

SKUPINA BÍLÉHO POTOKA

DEVON

sericiticko-biotitický a
chloriticko-biotitický fylit

metabazalt

svìtleìedé vápence vilémovické

fylit sericitický s polohami
kvarcitických fylitù

aplit, pegmatit

tmavì šedé lavicové
vápence laánecké

sericitický kvarcit

brachiopodové vápence josefovské

krystalický vápenec

SVRCHNÍ EIFEL - FRASN
souvrství macošské

ulový porfyr a ryolit
granodioritový a dioritový porfyrit
køemenná íla

vápence vavøinecké

pøevzato podle Müller, Novák 2000

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Støedoevropská synchrotronová laboratoø CESLAB

1.6. Situace hydrogelogických pomìrù

Příloha 1.7. Hydrogeologické poměry - popis
Tab. A: Přehled intervalů výskytu, hloubky a mocností jednotlivých typů sedimentů
humózní hlína

spraš, sprašová hlína

jílovitý / hlinitý písek se štěrkem

štěrky tuřanské terasy

KVARTÉR
objekt

SP1
SP2
SP3
VJ1
VJ2
VJ3
RP2
RP3
průměr
PV1
HVI61
HVI57
HP1

nadmořská
výška terénu

interval výskytu
[m]

mocnost
vrstvy

interval
výskytu
[m]

hloubka
povrchu
vrstvy

mocnost
vrstvy

[m n.m.]
0.0 - 0.2
0,2
0.2 - 1.0
0,2
0.0 - 0.2
0,2
0.2 - 1.2
0,2
0.0 - 0.4
0,4
0.4 - 2.0
0,4
240,0
0.0 - 0.3
0,3
0.3 - 1.0
0,3
240,0
0.0 - 0.3
0,3
0.3 - 1.0
0,3
240,0
0.0 - 0.3
0,3
0.3 - 1.1
0,3
241,4
0.0 - 0.3
0,3
0.3 - 4.5
0,3
242,4
0.0 - 0.5
0,5
0.5 - 3.0
0,5
0,3
0,3
241.27 * nitého jílu s kvartérním pískem; 11.85 - 14.3 - štěrky tuřanské terasy
224,7
ů tuřanské terasy po těžbě; 0.9 - 3.3 - kvartérní písek
224,11
ků tuřanské terasy po těžbě; 1.5 - 3.5 - kvartérní jíl
228,7
horizont štěrků tuřanské terasy po těžbě

0,8
1
1,6
0,7
0,7
0,8
4,2
2,5
1,5

interval
výskytu
[m]
1.0 - 1.8
1.2 - 1.8
1.0 - 1.8
1.0 - 1.7
1.0 - 1.8
4.5 - 6.0
-

hloubka
povrchu
vrstvy

mocnost
vrstvy

interval
výskytu
[m]

1
1,2
1
1
1
4,5
1,7

0,8
0,6
0,8
0,7
0,8
1,5
0,9

1.8 - 13.0
1.8 - 9.6
2.0 - 13.0
1.8 - 14.0
1.7 - 13.0
1.8 - 11.0
6.0 - 14.0
3.0 - 15.0

Tab. B: Hloubky a úrovně hladin podzemní vody v hydrogeologických objektech situovaných v okolí řešeného území
vrt

HVI61

HVI57

PV1

HP1

HPV naražená p.t. [m]

27,3

-

42,5

16,1

HPV ustálená p.t. [m]

26,7

25,58

42,21

11,14

HVI61

HVI57

PV1

HP1

-

198,77

212,6

198,53

199,06

217,56

vrt

písky
NEOGÉN

197,4
HPV naražená [m n.m.]
198
HPV ustálená [m n.m.]
* nadmořská výška vrtu odečtena z výškopisu mapy

hloubka
povrchu
vrstvy
1,8
1,8
2
1,8
1,7
1,8
6
3
2,5

hloubka / nadmořská výška
povrchu vrstvy
[m] / [m n.m.]
14.3 / 226.9
3.3 / 221.4
3.5 / 220.61
3 / 225.7

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Støedoevropská synchrotronová laboratoø CESLAB
1.9. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
pohled na øešené území z jihu; v popøedí silnice a chodník
v køiovatce ulic Prùmyslová a Švédské valy

foto è. 2
pohled na východní èást øešeného území z jihu;
vpravo chodník v ulici Švédské valy

foto è. 4
pohled na øešené a zájmové území ze severu; vpravo silnice v ulici Švédské valy

foto è. 3
pohled do ulice Švédské valy z jihu;
vlevo místo vjezdu do areálu CESLAB, vpravo vjezd do areálu
Aguna s.r.o.

PŘÍLOHA 2

(SITUACE A VIZUALIZACE STAVBY)

TIPRO projekt, s.r.o.
projekty pozemních staveb
Kociánka 8/10, 612 00 Brno
e-mail info@tiproprojekt.cz
www.synchrotron.cz

www.tiproprojekt.cz

STŘEDOEVROPSKÁ SYNCHROTRONOVÁ LABORATOŘ
Brněnská průmyslová zóna - Černovické terasy

SITUACE SIRŠÍCH VZTAHŮ
Studie proveditelnosti - pozemek 2.1

název akce

obsah

D01

CESLAB
BPZ-ČT pozemek 2.1

TIPRO projekt, s.r.o.
projekty pozemních staveb
Kociánka 8/10, 612 00 Brno
e-mail info@tiproprojekt.cz
www.synchrotron.cz

www.tiproprojekt.cz

STŘEDOEVROPSKÁ SYNCHROTRONOVÁ LABORATOŘ
Brněnská průmyslová zóna - Černovické terasy

SITUACE SIRŠÍCH VZTAHŮ / LETECKÝ SNÍMEK
Studie proveditelnosti - pozemek 2.1

název akce

obsah

D02

TIPRO projekt, s.r.o.
projekty pozemních staveb
Kociánka 8/10, 612 00 Brno
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PŘÍLOHA 3
(DOKLADY)

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MMB

REGULAČNÍ PODMÍNKY
pro zástavbu plochy označené 2.1 na území
Brněnské průmyslové zóny-Černovická terasa (BPZ-ČT)

1.

FUNKČNÍ REGULATIVY
Plocha označená č. 2.1 se nachází severovýchodně podél ulice Průmyslové po ulici
Švédské valy na katastrálním území Černovic. Dle platného Územního plánu města
Brna (ÚPmB) je plocha o rozloze cca 17 ha vymezena pro návrhovou plochu
pracovních aktivit s podrobnějším účelem využití pro plochy průmyslu (PP).

1.1.

Funkce : PLOCHY PRACOVNÍCH AKTIVIT
PP Plochy pro průmysl
slouží převážně k umístění výrobních a nevýrobních provozoven zpracovatelského
průmyslu. Případné negativní vlivy těchto provozů nesmí za hranicí svého areálu
omezit činnost okolních již existujících nebo připravovaných areálů.
• Přípustné zde jsou:
provozovny zpracovatelského průmyslu především z oborů letectví, kosmonautiky,
dopravních prostředků, výpočetní techniky, informačních technologií, elektroniky,
telekomunikací a radiokomunikací, farmacie, biotechnologií, lékařských přístrojů.
Jiné obory zpracovatelského průmyslu budou v území umístěny pouze na základě
písemně vyjádřeného souhlasu ministra průmyslu a obchodu společně s orgány
města.
• Nepřípustné zde jsou:
V území BPZ-ČT nelze umístit zpracování surovin, těžké strojírenství, chemickou
a textilní výrobu, obchod, skladování a distribuci.
• Podmíněně zde mohou být přípustné:
- umístění technologických center a strategických služeb, které jsou dle
Rámcových programů pro podporu strategických služeb a technologických
center schválené vládou
- byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost či pro majitele a vedoucí
provozoven za podmínky, že jsou součástí stavebního objemu předmětné
provozovny
- stavby pro školské a zdravotnické účely za podmínky, že jsou funkční součástí
průmyslových areálů
- administrativní budovy za podmínky, že jsou funkční součástí průmyslových
areálů.

1.2. Zeleň a ochrana přírody a krajiny
- v plochách pro průmysl PP navrhněte minimálně 16 % podílu zeleně
(optimum je 20%),
- při urbanisticko-architektonickém řešení zástavby navrhněte podél komunikace
Průmyslová a Švédské valy stromořadí,
- v území byly nalezeny chráněné živočišné a rostlinné druhy, v této věci je
nezbytné jednat s OŽP MMB
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1.3. Dopravní regulativy a vazby (automobilová doprava, MHD, železniční vlečky,
parkování, pěší trasy, letecká doprava)
Dopravní napojení ploch pro průmysl je dáno systémem komunikací, které vychází
z dopravního řešení schválené změny ÚPmB v lokalitě u Černovické terasy
- etapy I. (schváleno 30.6.2000).
Schválené dopravní řešení je upravené na základě podrobnějších územně
technických podkladů – TEZ (technickoekonomické zadání stavby), DUR
(dokumentace pro územní rozhodnutí) a DSP (dokumentace pro stavební povolení),
Prověřovací studie BPZ-ČT – střední část území ( AQUA PROCON s.r.o., 04/2005
2005 a dodatku 10/2007).
Vymezení samostatné cyklistické stezky se v současné době neuvažuje
(doporučujeme vyhodnotit podíl cyklistické dopravy na dojížďce do zaměstnání a
z toho vyplývající trasy a kapacity pro cyklisty).
• Pro zástavbu pozemku 2.1. je nutné respektovat:
- novou čtyřpruhovou komunikaci ulice Průmyslové, v současné době
vybudovanou v dvoupruhovém uspořádání s napojením na ul. Olomouckou a na
ulici Tuřanka;
- přímé připojení areálu na ul. Průmyslovou nebude v žádné etapě možné
z důvodu její budoucí kategorie a doplnění na čtyřpruhové uspořádání.
Výhledově bude ulice Průmyslová propojovat dálnici D1 s VMO, který bude
realizován na severu území BPZ-ČT a bude tedy dálničním přivaděčem
v parametrech rychlostní komunikace;
- navrženou polohu stávajících a již odsouhlasených křižovatek na ulici
Průmyslové, v současné době vybudované jako křižovatky tvaru T, výhledově
jako velké okružní křižovatky,
- návrh polohy komunikace na severovýchodní straně v trase navazující na ulici
Ericha Roučky. Studie se bude zpracovávat.
- dopravní napojení areálu na veřejnou komunikaci pro obsluhu areálu z ulice
Švédské valy s vjezdem situovaným proti hlavnímu vjezdu do stávajícího areálu
Daikin (pozemek 1.1), Aguny (pozemek 1.2) - respektovat vzájemnou polohu
protilehlých vjezdů, rozhledové poměry;
- komunikační napojení areálu na ulici Švédské valy musí být řešeno tak, aby byla
zajištěna bezpečná vzdálenost od sousedních vjezdů do areálu, zohlednit
dopravní obsluhu lokality městskou hromadnou dopravou, vazby na zastávky;
- že nelze napojení lokality ze severozápadní strany uvažovat. Pozemek sousedí
na západě s územím, které je územním plánem určeno jako koridor pro průchod
územím (infrastruktura, pěší ap. účel využití). Koridor není možné využít pro
dopravní napojení, vyplývá to z dopravní koncepce plánovaného dálničního
přivaděče v ulici Průmyslové k VMO,
- řešení vnitřní dopravní obsluhy zastavovaného území s připojením na ulici
Švédské valy v souladu s ČSN 736110, lze také využít výhledové připojení na
prodlouženou komunikaci v trase od ul. Emila Roučky,
- řešit parkování zaměstnanců i zákazníků v dostatečných kapacitách dle ČSN
736110 ve vlastním areálu, která vychází z povinnosti realizace parkovacích
míst ze Stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 137/98 Sb.,
- poloměry na vjezdech, pro nákladní vozidla budou min.9m, pro osobní vozidla
min.6m,
- vymezení chodníků podél veřejné části komunikačního napojení areálu,
- návrh polohy zastávek MHD, který bude vycházet z vyvolaných potřeb v území.
Variantně se v současné době uvažuje s posílením stávajících linek na ul.
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Řípské, Olomoucké, Tuřanka zavedením dle potřeby nové linky MHD v ulici
Průmyslové s propojením z ulice Olomoucké a do ulice Tuřanka. Dle potřeby lze
uvažovat i o možnosti řešení závleku MHD do ulice Švédské valy.
• Pro výhled je nutné respektovat:
- dostavbu ulice Průmyslové v parametrech sběrné, směrově dělené, čtyřpruhové
komunikace,
- výstavbu mimoúrovňové křižovatky ulice Průmyslové s dálnicí D1 včetně
napojení ulice Tuřanka do dopravního skeletu v území,
- výstavbu VMO v severní části Černovické terasy v propojení ulic Jedovnická –
Černovická a s připojením ulice Průmyslové na VMO pomocí MÚK.
1.4. Inženýrské sítě
• Všeobecně
Stanovení regulačních podmínek vychází z aktuální přehledné situace BPZ-ČT,
měř. 1 : 14 000 (AQUA PROCON s.r.o., 10/2003) a „Prověřovací studie Brněnská
průmyslová zóna – Černovická terasa – střední část území“ (AQUA PROCON
s.r.o., 04/2005 a dodatku 10/2007).
• Odkanalizování
Napojení areálu bude na splaškovou a dešťovou kanalizaci. Splašková i dešťová
kanalizace jsou vybudovány podél ulice Průmyslová a Švédské valy.Podle výše
uvedené prověřovací studie je plánováno s napojením do ulice Průmyslová.
Odtokové množství dešťových vod bude do výše, která je limitována odtokovým
koeficientem v hodnotě 0,50. Požadujeme předložit řešení, které prokáže, že z celé
zájmové plochy odtéká množství dešťové vody limitované tímto koeficientem.
Zároveň musí být splněn požadavek vyhl. č. 501/2006 Sb., § 20.
Odtokové množství splaškových vod je limitováno množstvím 6,19 l/s.
Je nutno respektovat ochranná pásma kanalizace podle zákona č. 274/2001 Sb.
Konkrétní řešení je nutné projednat s provozovatelem kanalizační sítě - BVK a.s.
Brno, Hybešova 16., www.bvk.cz
• Zásobování vodou
Vodovodní řady – předpokládá se napojení na veřejný řad podél přístupové
komunikace z ulice Švédské valy. Vodovodní řad je veden rovněž v ulici
Průmyslová.
Konkrétní řešení investora je nutné projednat s provozovatelem - BVK a.s. Brno,
oddělení vodohospodářského rozvoje; www.bvk.cz
• Zásobování teplem
Na podzim roku 2007 bude dokončeno vybudování parovodu v ulici Těžební a dále
v ul. Průmyslová, který bude zajišťovat zásobování teplem pro severní část
průmyslové zóny Černovická terasa. Plánovaný přívod parovodu pro tuto plochu
bude řešen prodloužením tohoto parovodu od sousedního pozemku 2.2.
Podle zpracované Energetické koncepce statutárního města Brna se uvedené
pozemky nacházejí v oblasti s preferencí napojení na systém centrálního
zásobování teplem. Z hlediska této koncepce, která byla schválena Zastupitelstvem
města Brna, je žádoucí řešit zásobování teplem ze systému centrálního zásobování
teplem. Podrobnější informace Vám podá oddělení energetiky Odboru technických
sítí Magistrátu města Brna, Kounicova 67.
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Zásobení teplem bude řešeno podle požadavků na dodávku tepla konkrétního
investora. Podmínky připojení pro konkrétního investora určí provozovatel
distribuční soustavy, tj. Teplárny Brno, a.s.; www.teplarny.cz
• Zásobování plynem
V ulici Průmyslová je uložen nově vybudovaný STL (středotlaký) plynovod.
V ulici Švédské valy se buduje plynové potrubí napojené z ulice Průmyslové, v
úrovni areálu společnosti Aguna (pozemek 1.2) přechází pod komunikací Švédské
valy na druhou stranu, kde je uvažováno napojení. Zásobování plynem bude dále
řešeno podle požadavků investora na dodávku. Podmínky připojení pro konkrétního
investora určí provozovatel distribuční soustavy, tj. Jihomoravská plynárenská, a.s.;
www.rwe-jmp.cz
• Zásobování elektrickou energií
Zásobování elektrickou energií zajišťuje transformovna 110/22 kV Černovice při
ulici Olomoucké.
Podmínky připojení podle velikosti elektrického příkonu pro konkrétního investora
stanoví distributor elektrické energie, tj. E.ON Česká republika, a.s.; www.eon.cz;
na základě žádosti o připojení k distribuční síti (zákon č. 458/2000 Sb. v platném
znění).
• Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení (VO) je vybudováno podél páteřní komunikace ul. Průmyslové
a Švédské valy.
Provozovatel VO: Technické sítě Brno a.s., Barvířská 5; www.tsb.cz.
• Telekomunikace, radiokomunikace
Kabely přenosové sítě:
Dálkové optické kabely společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. přes
zájmové území neprocházejí.
Místní telekomunikační síť (MTS):
Zajištění telekomunikačních služeb, tj. vybudování přístupové sítě k připojení
návrhové plochy, příp. zřízení přístupového bodu telefonní sítě bude vycházet
z dispozic provozovatele MTS, tj. Telefónica O2 Czech Republic, www.cz.o2.com,
případně jiného provozovatele telekomunikačních služeb.
Pro provozovatele MTS bude nutno specifikovat požadavky investora.
Radioreléové spoje:
Případné dotčení ochranných pásem radioreléových spojů novou zástavbou je nutno
řešit s jejich provozovateli (zákon č. 127/2005 Sb.). Podle našich podkladů je
řešené území dotčeno trasami radioreléových spojů.
Poznámka:
Pro budování a napojení inženýrských sítí v majetku města platí městské standardy,
které jsou zveřejněné na www.brno.cz, přičemž jednotlivé celé cesty jsou uvedeny
níže:
Městské standardy pro kanalizační zařízení
http://www.brno.cz/toCP1250/index.php?nav01=2214&nav02=2464
Městské standardy pro veřejné osvětlení
http://www.brno.cz/toCP1250/main/dokumenty/standardy/
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Městské standardy pro vodovodní síť:
http://www.brno.cz/toCP1250/index.php?nav01=2214&nav02=2277
2.

PROSTOROVÉ REGULATIVY
Regulativy jsou převzaty z „Urbanistické studie Brněnská průmyslová zóna
Černovická terasa (US BPZ-ČT, Atelier URBI s.r.o., 08/2002) z výkresu
„Komplexního urbanistického návrhu“:
- index podlažní plochy IPP = max. 0,8. IPP je určen pro návrhové plochy jako
maximální přípustný počet m² hrubé podlažní plochy na m² základní funkční
plochy. Jedná se o objektivní ukazatel hustoty zastavění tzv.míra stavebního
využití funkční plochy,
- stavební čára je navržená podél komunikace Průmyslová ve vzdálenosti 20m od
vymezení areálu oplocením (tato vzdálenost umožní situování vnitroareálové
obslužné komunikace mezi zástavbou a oplocením), proto ji doporučujeme
respektovat. V úsecích, kde nebude stavební čára průběžná, navrhněte vhodné
architektonické prvky, které dotvoří linii stavební čáry.
- stavební hranice podél ulice Švédské valy není navržená, proto ji doporučujeme
vymezit ve vzdálenosti min15 m od hranice oplocení areálů,
- stavební objem doporučujeme formou blokové zástavby,
- výška zástavby: doporučená výška je 12-15 m, což odpovídá charakteru
převážně nízkopodlažní, přízemní zástavby halovými objekty nebo objekty
vícepodlažními. Doporučenou výšku lze přesáhnout za předpokladu dodržení
indexu podlažní plochy IPP = max. 0,8 IPP.

3.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A DALŠÍ OMEZENÍ
limity využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí
(ochranná pásma železnice, komunikací, hlavních tras inženýrských sítí a
technického vybavení);
- plocha je součástí území s ochranou artézských vod, kde využívání ploch je
přípustné podle zvláštních předpisů. Pro jakoukoliv stavební činnost v tomto
území musí být stanovisko OŽP MMB-městského geologa;
- plocha se nachází v území, které je klasifikováno jako území archeologického
zájmu ve smyslu §22 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů,
- respektování budoucího břemene odkanalizování severního území střední části
zóny do nápojného bodu na jihozápadním cípu pozemku,
- v blízkosti lokality se nachází chráněné ložiskové území štěrků a štěrkopísků
s dobývacím prostorem se zásobou na cca 50 let,
- jihozápadní část pozemku bude dotčena vlivem odstřelů z budoucí těžby
s předpokládaným rozkmitem do 5mm/s. Tato situace nastane až v době,
kdy se těžební práce přiblíží na severní okraj těžebního prostoru. Uvedené
informace vychází z „Posouzení vlivu trhacích prací v pískovně Černovice na
okolní stavby“.
- respektování vyhlášených OP letiště Brno –Tuřany,
- respektování ochranných pásem tras radioreléových spojů.

Archeologický ústav AV ČR zhotovil archeogeofyzikální prospekci a pyrotechnický
průzkum území s cílem zjistit lokalizaci případných nálezů (prehistorické objekty,
munice). Výsledky měření tohoto průzkumu prokázaly, že se v území nenalézá žádný
významný archeologický útvar, který by znemožňoval výstavbu.
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Investiční záměr pro označenou plochu 2.1 o rozloze cca 17 ha doložte urbanistickoarchitektonickou studií se znázorněním všech provozně a dopravně-technických vztahů,
řešení inženýrských sítí, objemového řešení atd. Studie bude obsahovat technickou
průvodní zprávu s popisem investičního záměru (doporučujeme měřítko 1:500), kterou
požadujeme předložit k posouzení.
Poznámka:
Veškeré dokumentace a písemnosti budou označeny lokalizací na „Brněnské
průmyslové zóně-Černovická terasa“. Lze používat i formu zkratky BPZ-ČT.
Zpracovatelé dokumentací budou nositeli příslušných oprávnění v potřebném rozsahu.
Dokumentace bude zpracovaná v souladu s českými normami, předpisy a městskými
standardy a regulačními podmínkami.
Informace:
Územní plán města Brna : www.brno.cz/informace o městě/mapy/územní plán města
Brna nebo přímé propojení http://www.vars.cz/upbrno2003/
Příslušný stavební úřad:
Městská část Brno-Černovice, Bolzánova 1, 618 00 Brno,
e-mail: info@cernovice.brno.cz , fax: 548 129 853,
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod, Stavební odbor tel. 548 129 832
Příloha: Vyznačení lokalizace 2.1 na podkladu platného ÚPmB
Zpracoval:
Kolektiv pracovníků – Ing. arch. Drkošová, Ing. Šamánková, Ing. Puttnerová z Odboru
územního plánování a rozvoje MMB, Kounicova 67, Brno
V Brně 12.10. 2007
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