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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
H-PARK Heršpice Brno
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.
Na shodné ploše bylo v roce 2006/2007 provedeno zjišťovací řízení pro záměr „Obchodní centrum Heršpická
– Pražákova“. Záměr „H-PARK Heršpice Brno“ bude vzhledem ke změnám v kapacitách stavby předmětem
nového zjišťovacího řízení.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
RLRE Carina Property, s.r.o.

A.2. IČ
275 71 866

A.3. Sídlo
Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Hynek Stupák, MBA
Development manager
tel: 221 511 685, GSM: 724 504 330, e-mail: hynek.stupak@rl.cz
IFM GROUP a.s., Cejl 875/66, 602 00 Brno
Mgr. Zuzana Schmidtová
Tel: 545 214 501, GSM : 777 771 467, e-mail: schmidtova@ifmgroup.cz
zastupuje oznamovatele na základě plné moci ze dne 6.5.2008

A.5. Projektant
Ing. arch. Jan Schindler
4A architekti s.r.o.
Na Valech 2/290, 160 00 Praha 6
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
H-PARK Heršpice Brno
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
10.6
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
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
Základní kapacitní údaje jsou následující:
plochy záměru

celkem:
zastavěné:
dopravní zpevněné plochy:
plochy zeleně

počet parkovacích stání celkem:
z toho

venkovní:
v objektu:

31.200 m2
13.280 m2
12.050 m2
5.870 m2
808
84
724

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn jižně od centra města Brna při ulici Heršpická.
kraj:

Jihomoravský

okres:

Brno - město

obec:

Statutární město Brno

městská část:

Brno - střed

katastrální území:

Štýřice, 610186
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Prostor a okolí záměru v katastrálním území Štýřice jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv.
dotčeným územím.
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 novostavba obchodního a administrativního centra a souvisejících objektů (komunikace,
inženýrské sítě, ostatní objekty, provozní soubory).
Lokalita pro výstavbu administrativně obchodního centra je součástí mimořádně atraktivního území, které se
bouřlivě rozvíjí po obou stranách ulice Heršpické. Ta je součástí dopravně velmi významné vídeňské radiály
R52, zprostředkující přístup do centra jihomoravské metropole od jihu (Vídeň) a západu (Praha).
V současnosti nevyužívané pozemky mezi ulicemi Heršpická na západě a Pražákova na východě, mezi
vyvýšeným tělesem železniční vlečky na severu a koridorem budoucího jižního propojení velkého městského
okruhu (VMO) na jihu jsou platným územním plánem určeny pro smíšené funkční využití obchodu a služeb.
Prodloužení ulice Pražákovy umožňuje dopravní napojení lokality a tím i využití doposud ladem ležící plochy.
Provoz areálu bude mít smíšený obchodně - administrativní charakter s převahou administrativní funkce.
Realizací centra bude využita plocha mezi již existujícími objekty.
V širším území je připravována řada staveb v rámci urbanizace tzv. jižního centra města Brna a jeho okolí.
Podél ulice Heršpické směrem do centra města je provozováno nebo realizováno několik významných
obchodních a administrativně - správních areálů (Spielberk Office Centre, Justiční palác, Hornbach, Bauhaus,
...), dále je koncepčně připravována přestavba železničního uzlu Brno, spojená s celkovou urbanizací a
revitalizací doposud zanedbaných ploch. Vlivy všech záměrů v území budou vzájemně interferovat.
Významnější kumulace vlivů se stávající i budoucí zástavbou kolem ulice Heršpická lze očekávat zejména
v oblasti dopravy a s ní souvisejícími vlivy (ovzduší, hluk).

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Předmětem záměru je výstavba administrativně obchodního centra v lokalitě mezi ulicemi Heršpická a
Pražákova, která se nachází u jižní hranice katastrálního území Štýřice.
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Prostor přiléhá k východní straně ulice Heršpická v místě stávající čerpací stanice pohonných hmot. Na
severní a severovýchodní straně je vymezen obloukem vyvýšeného tělesa vlečky do areálu Ferony, na
východě prodlouženou trasou ulice Pražákovy a na jižní straně koridorem budoucí trasy VMO ve
východním prodloužení Jihlavské ulice.
Lokalita pro výstavbu administrativně obchodního centra je součástí návrhových funkčních smíšených ploch
obchodu a služeb. Rozvojové plochy jsou v platném Územním plánu města Brna situovány východně od ulice
Heršpické.
Administrativně obchodní centrum bude realizováno v souladu s platným Územním plánem města Brna jako
součást smíšené komerční rozvojové zóny obchodu a služeb u ulice Heršpické. Řešení plně respektuje polohu
trasy VMO, která se nachází na jižní straně areálu, včetně velké mimoúrovňové okružní křižovatky MÚK
Heršpická.
Rovněž je respektována a do řešení zahrnuta trasa prodloužené ulice Pražákovy.
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. Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz
příloha č. 1.3.).
Obrázek č. 2: Situace okolí stavby (1:10 000)

Koncepce urbanistického a architektonického řešení
Řešený pozemek se nachází v k.ú. Brno - Štýřice při ulici Heršpická. Místo nemá jasnou urbanistickou
strukturu a okolí tvoří volně rozmístěné průmyslové a komerční objekty s nově vznikajícími office centry.
Ve středu investorova pozemku stojí čerpací stanice OMV, kterou návrh začleňuje mezi prsty showroomu a
kanceláří. Ty jsou v zadní části propojeny sklady – objekty A a B, které jsou od sebe odděleny obslužnou
komunikací a rampou vedoucí na zvednutou podestu parkovacího objektu mezi výškovými domy C a D. Tato
rampa slouží pro osobní vozidla a bude využita pro dopravní obslužnost obou administrativních objektů.
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Tyto budovy s podestou odděluje od skladu komunikace rovnoběžná s ulicí Heršpickou, jež slouží jako
zásobovací a přístupová do parkovacího objektu. Hlavním příjezdem do území je přípojka u železničního
podjezdu vlečky Ferony z ulice Heršpická a jako pomocný bude sloužit příjezd z plánovaného prodloužení
ulice Pražákovy.
Situačně i hmotově je areál navržen tak, aby definoval uliční fronty přilehlých komunikací, vhodně začlenil
objekt čerpací stanice a vytvořil nové výškové dominanty v území s nejasnou urbanistickou strukturou na
důležité příjezdové komunikaci do města Brna.
Záměr je rozdělen na čtyři samostatné stavební objekty podle etapizace výstavby a funkčního členění.
Objekt A se skládá ze dvou „prstů“ jednopodlažních showroomů, které mají v zadní části umístěnou
dvoupodlažní kancelářskou část se zázemím (ev. sklady), na které je napojen skladovací prostor. Objekt je
určen pro služby automobilové dopravy dle územního plánu města Brna. Povrch střechy skladu je pokryt
extenzivní zelení.
Objekt B se taktéž skládá ze dvou „prstů“ showroomu s kancelářskou a skladovací částí; pro libovolné
komerční využití. Povrch střechy skladu je pokryt extenzivní zelení.
Objekt C a D představuje kancelářské budovy o 18 podlažích, na společné podnoži o čtyřech podlažích,
která je využita pro parkování, technické a skladové zázemí komplexu. Tato podnož je otevřena do střední
obslužné komunikace mezi objekty A-B a C-D a z ostatních stran je skryta pod zemní val se zelení. Objekty
jsou koncipovány jako administrativní budovy s možností horizontálního a vertikálního členění na samostatně
pronajímatelné celky. Vstupy do administrativních budov jsou z parteru i z plata společné podnože, kde je
navržena příjemná parková úprava se zelení a odpočinkovou plochou.

Stavební řešení
Objekty A a B jsou konstrukčně navrhovány jako prefabrikované železobetonové. Showroomy orientované
k ulici Heršpická jsou celoprosklené a zadní sklady z prefabrikovaných sendvičových panelů. Zakládání se
uvažuje na pilotových základech.
Administrativní budovy C a D jsou navrhovány jako monolitické železobetonové. Tuhost bude zajištěna
šachtami vertikálních komunikací. Prostorové kubické výkusy budou řešeny příhradovými železobetonovými
nosníky. Fasáda je uvažována jako celoprosklená, dělená konstrukcí okenních rámů a větracích klapek.
Garážová parkovací podnož s vysvahovanými boky bude taktéž z monolitického železobetonu. Horní dvě
patra směrem k zásobovací komunikaci budou otevřena z důvodu lepšího odvětrání. Zakládání se uvažuje na
pilotových základech. V místech potřeby bude spodní stavba izolována proti tlakové vodě. Pod terén budou
umístěny technické místnosti a jedno podlaží parkovacího objektu.

Popis technologického řešení
Pro zajištění provozu objektu je třeba zajistit následující technologická a provozní zařízení.
Výtahy a schodiště
U objektů, kde jsou uvažovány showroomy a sklady, se budou provádět pouze vnitřní komunikační
schodiště, která budou zajišťovat komunikaci pro zákazníky obsluhu i zaměstnance skladů a kanceláří mezi
1.NP a 2.NP.
U objektů výškových budov (C a D) jsou výtahy a schodiště základnímu komunikačními cestami mezi
jednotlivými poschodími a ve vztahu také s venkovními prostorami. Uprostřed dispozice každého podlaží
výškové budovy se uvažuje s vybudováním dvou samostatně oddělených komunikačních jáder. V každém
z nich je řešeno únikové schodiště a tři výtahy. Z každého podlaží tak budou komunikačně vedena dvě
schodiště a šest výtahů. Schodiště budou využívána jako komunikační propojení mezi sousedními a blízkými
podlažími a zároveň jako evakuační a požární chráněná úniková cesta např. při výpadku elektřiny.
Konstrukce schodiště: bude provedeno jako železobetonové. Umístěním v prostoru chráněné únikové cesty
bude zajišťovat spolehlivý odchod zaměstnanců z jednotlivých podlaží v případě požáru.
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Posilující AT stanice vodovodu
Celý areál bude napojen na městský vodovod DN 500, který se nachází v těsné blízkosti areálu výstavby. U
dvoupodlažních objektů (showroomy a sklady) bude třeba zajistit u vnitřního rozvodu vody osazení
redukčních ventilů.
U výškových objektů C a D je třeba uvažovat s provedením posílení provozního tlaku u vyšších podlaží.
K tomuto se uvažuje zřídit AT stanici s minimální akumulací vody v nádržích s pitnou vodou (zásobníky) a do
těchto vyšších podlaží pak bude řešen samostatný rozvod vody právě z této AT stanice. Poněvadž je třeba
zajistit také rozvod požární vody do jednotlivých podlaží, uvažuje se s provedením rozvodu do jednotlivých
podlaží systémem suchovodu s využitím AT stanice. K naplnění systému suchovodu dojde po otevření ventilu
pro požární vodu.
Kotelny
Pro provoz celého areálu se s ohledem na optimalizaci jednotlivých rozvodů uvažuje se zřízením čtyř
samostatných kotelen v areálu, do kterých bude přiveden plyn – STL podle potřeb jednotlivých objektů a
kapacity kotelny. Čtyři kotelny jsou navrženy tak, aby obsloužily jednotlivé objekty samostatně: výškové
budovy C a D a dále showroomy a sklady tak, jak jsou rozděleny vloženou komunikací mezi nimi.
Jednotlivé kotelny budou řešeny jako plynové kotelny s různým počtem plynových kotlů s minimálním
počtem 2 ks z důvodu zálohování zdroje.
Strojovny VZT a chlazení
V jednotlivých objektech se uvažuje se zajištěním větrání a přísunu vzduchu do jednotlivých prostor. Odlišně
budou větrány objekty A a B, kde se uvažuje s lokálním zajištěním větrání jednotkami, které budou nasávat
čerstvý vzduch ze střešní roviny. Bude tak také rozlišena potřebná intenzita větrání podle účelu jednotlivých
místností tak, aby byly splněny podmínky hygienických předpisů.
U objektů C a D se uvažuje s vybudováním centrální strojovny vzduchotechniky a s přípravou upraveného
vzduchu v této strojovně. Do strojovny VZT bude přiváděn čerstvý vzduch z venkovního prostoru. Tento
vzduch bude dohříván na požadovanou provozní teplotu, která pak bude rozváděna do jednotlivých podlaží.
S ohledem na zajištění komfortu provozu objektu se uvažuje s prováděním dohřívání a případně
dochlazování v jednotlivých jednotkách, v jednotlivých kancelářích. K těmto VZT jednotkám bude přiváděno
teplovodní médium z kotelny a zároveň také chladné médium od chladicích jednotek umístěných na střeše
objektů. Bude tak centrálně zajištěno větrání místností na 2 až 4 násobnou výměnu vzduchu a teplotně pak
bude doladění teploty provedeno lokálně v jednotlivých prostorách tak jak budou požadovat jednotliví
uživatelé.
Požární zabezpečení
Celý areál bude komplexně požárně posuzován tak, aby byly splněny veškeré podmínky norem a požárních
předpisů. Pro výškové objekty je třeba zajistit následující požární soustavy a konstrukce.
a) Sprinklery
S ohledem na skutečnost, že plocha jednotlivých podlaží je větší než 150 m2, je dle ČSN 73 0802 čl.
6.6.9. třeba uvažovat s instalací sprinklerů v budovách C a D. U objektů A a B bude nutnost použití
sprinklerů určena až po upřesnění ploch jednotlivých kanceláří a prodejen. Kromě umístění jednotlivých
hlavic SHZ je třeba uvažovat se strojovnou SHZ a nádržemi na stálou zásobu vody v objemu cca 300 m3
(bude upřesněno po dořešení podrobných výkresů v jednotlivých podlažích). Strojovna SHZ a zařízení
v této strojovně musí být napojeno na náhradní zdroj el. proudu.
b) náhradní zdroj
Náhradní zdroj bude realizován pro potřeby SHZ, evakuační výtah, havarijní VZT potřebnou pro
odvětrání evakuačních výtahů a chráněnou únikovou cestu. Na tento náhradní zdroj bude také napojeno
nouzové osvětlení na únikových cestách z budovy. Jako náhradní zdroj bude použitý dieselagregát
s podmínkou zahájit automatický rozběh a dodávání el. Proudu do 5-ti sekund. Pro potřeby provozu se
uvažuje se zabudováním nádrže s PHM do stroje náhradního zdroje o množství do 1000 l nafty.
Podrobněji budou kapacity řešeny v dalších stupních projektové dokumentace.
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c) EPS
Systém EPS je nezbytný pro řízení objektu při požáru. Bude ovládat požární zařízení, odpojí při požáru
vzduchotechniku, odpojí elektřinu, zajistí informaci na pult centrální ochrany u HZS a další nutné funkce.
d) Požární odvětrání
U výškových objektů bude řešeno zařízení na odvedení kouře v případě požáru. Toto zařízení musí být
instalováno podle ČSN 73 0802 čl. 6.6.11, kdy budova je vyšší než 45 m nad terénem. Zařízení se bude
upřesňovat ve vazbě na požární posouzení areálu.
e) Chráněné cesty a evakuační výtahy
Podle požadavků ČSN 73 0802 čl. 9.6.4. je u objektů C a D nutný evakuační výtah. Chráněné cesty jsou
navrhovány v místech schodiště a výtahů. Pro tuto komunikaci je třeba splnit požadavky požárního
posouzení.

Popis provozu stavby
provozní doba:

po – pá

8:00 – 20:00

(v ostatní dobu cca 5% zaměstnanců)

počet zaměstnanců:

objekt A a B

cca

objekt C a D

cca 4 400 osob

391 osob

Inženýrská infrastruktura
Vodovod
Zásobování areálu pitnou vodou bude zajištěno napojením na městský veřejný vodovod DN 500 (provozní
tlak až 0,69 Mpa), který se nachází v těsné blízkosti areálu výstavby.

Kanalizace
Odkanalizování areálu bude provedeno oddílnou kanalizací, která je v areálu rozdělena na kanalizaci
splaškovou od jednotlivých objektů, na kanalizaci deštovou s nadzemními a podzemními retenčními
nádržemi.
Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení v jednotlivých provozních prostorách budov a objektů
budou odváděny odděleně od vod srážkových do splaškové kanalizace, která je ukončena za železniční
vlečkou na ulici Pražákova. Splaškové vody budou odváděny PVC potrubím DN 200.
Povrchové dešťové vody ze střech jednotlivých objektů, ze zpevněných ploch a chodníků budou
odváděny samostatnou kanalizační soustavou a zasakovány do podloží. Pro vyčištění odpadních vod
z venkovních parkovišť je třeba uvažovat s umístěním odlučovače ropných látek.
Současně bude zajištěn řízený odtok dešťových vod do dešťové kanalizace, která je ve vlastnictví města přes
kanalizační šachtu na potrubí DN 1000 umístěné v ulici Pražákova.

Zásobování elektrickou energií
Areál administrativně obchodního centra bude napojen na rozvody VN 22 kV v ulici Heršpické v blízkosti
staveniště. Předpokládá se použití trafostanice, v níž budou umístěna 3 ks trafa 1250 kVA pro celkový příkon
2 755 kW. Napojení je podle předběžného vyjádření správce možné, ale při předpokládaném odběru v roce
2009 bude třeba zřídit posilující rozvodnu (investice správce). V současné době je podána žádost o připojení.

STL Plynovodní přípojka, plynoinstalace
Napojení jednotlivých objektů bude provedeno přípojkami na středotlaký plynovod DN 150 v ulici Heršpické.
Plyn bude v areálu využíván pro vytápění objektů a ohřev teplé vody.
Zastavovací situace areálu je patrná z následujícího obrázku, podrobnější situace záměru jsou uvedeny
v přílohách 2 tohoto oznámení (Situace stavby).
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Obrázek č. 3: Zastavovací situace – architektonický návrh (bez měřítka)
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Komunikace
Dopravně je areál napojen na ulici Heršpickou. Hlavním příjezdem do území je přípojka u železničního
podjezdu vlečky Ferony z ulice Heršpická a jako pomocný slouží příjezd sloučený s příjezdem pro čerpací
stanici. Ten je určen především osobním vozidlům a občasnému příjezdu k administrativním budovám. Další
dopravní napojení je plánováno z nové městské komunikace, ulice Pražákové, budované v souvislosti
s přesunem hlavního nádraží a její stavba by měla začít během příštího roku. V tomto případě se uvažuje
s oboustranným vjezdem i výjezdem.
Provoz areálu zaměřený zejména na kancelářské provozy vytváří z hlediska dopravy nároky na parkovací
místa pro osobní vozidla zaměstnanců a návštěvníků areálu. Také showroomy a sklady mají nároky na
parkovací místa pro osobní vozidla zaměstnanců a návštěvníků. Pouze ve skladech se uvažuje příjezd
zásobovacích nákladních vozidel, přičemž s ohledem na charakter provozu skladovacích ploch se uvažuje
příjezd nákladních vozidel typu IVECO. Jedná se o středně velká nákladní vozidla. S příjezdem velkých
nákladních vozidel s návěsem se mimo počáteční zásobení prodejen neuvažuje.
Areál je napojen na dopravní strukturu města jednosměrně ze čtyřproudého dálničního přivaděče I/52 ulice Heršpická - ve směru do centra, dále pak obousměrně na nově budovanou městskou komunikaci
Pražákova. Tato komunikace propojí prostor budoucího osobního vlakového nádraží s oblastí navazují na ulici
Bohunickou a přilehlé sídliště Bohunice (cca 30 tis. obyvatel). Výhledově bude areál dostupný z velkého
městského okruhu, jehož trasa vede bezprostředně podél jižní hranice areálu.
Příjezd a přístup zákazníků je možný i prostřednictvím navazujících zastávek autobusových linek MHD z ulice
Pražákovy i z ulice Heršpické.
Největší množství vozidel přijíždějících do areálu budou představovat osobní vozidla zaměstnanců kanceláří a
provozních prostor. Část prostor pro parkování bude připravena také pro vozidla návštěv jednotlivých firem,
které mají v objektech areálu své sídlo. Podle výpočtu parkovacích míst dle ČSN 73 6110 je celkový
požadovaný počet parkovacích míst pro administrativní část areálu 645 parkovacích míst a pro showroomy a
sklady celkem 49 parkovacích míst. V areálu se uvažuje s vybudováním 695 parkovacích míst v garážích ve
třech podlažích, ale také ve venkovních prostorách. S ohledem na požadavek zajištění parkování osob
s omezenou schopností pohybu je uvažováno 5% parkovacích míst, tj. 35 širších parkovacích stání.

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

v průběhu roku 2009

Předpokládaný termín dokončení:

do konce roku 2011

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 - střed

Statutární město Brno,
Městská část Brno - střed
Dominikánské nám. 2, 601 69 Brno

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Územní rozhodnutí, stavební povolení. Příslušným stavebním úřadem je Úřad městské části města Brna,
Brno-střed.
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
celková plocha záměru:
trvalý zábor:
dočasný zábor:

31 200 m2
23 406 m2
není uvažován

Výřez katastrální mapy řešeného prostoru je patrný z následujícího obrázku.
Obrázek č. 4: Zákres stavby do katastrální mapy (bez měřítka)

Tab.: Dotčené pozemky

parcelní
číslo

druh pozemku

využití

59/14

Ostatní plocha

ostatní komunikace

1697/2

způsob
ochrany

výměra

---

10 m2

Orná půda

ZPF

7630 m2

1697/3

Orná půda

ZPF

5736 m2

1684/84

Ostatní plocha

manipulační plocha

---

146 m2

1684/2

Ostatní plocha

manipulační plocha

---

645 m2

1684/32

Ostatní plocha

manipulační plocha

---

1 351 m2

1689/1

Ostaní plocha

Ostatní komunikace

---

30 m2

1689/2

Ostatní plocha

jiná plocha

---

617 m2
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parcelní
číslo

druh pozemku

1690/1

Orná půda

1690/2

Orná půda

1692

využití

způsob
ochrany

výměra

ZPF

95 m2

ZPF

596 m2

Orná půda

ZPF

5090 m2

1691/1

Orná půda

ZPF

39 m2

1690/2

Orná půda

ZPF

596 m2

1693/1

Ostatní plocha

manipulační plocha

---

3 m2

1693/2

Ostatní plocha

manipulační plocha

---

2 490 m2

1693/7

Orná půda

ZPF

1268 m2

1693/8

Orná půda

ZPF

260 m2

1694/1

Orná půda

ZPF

1404 m2

1694/2

Orná půda

ZPF

692 m2

manipulační plocha

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

Ochranná pásma
Záměr je situován v ochranné pásmu Městské památkové rezervace.
Ochranná pásma stávajících i výhledových staveb a technických sítí budou respektována. V území jsou
vymezena ochranná pásma:
−
−
−
−

železniční vlečky,
silniční komunikací,
čerpací stanice PHM,
technické infrastruktury (vodovod, plynovod, elektrické vedení).

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

Pitná voda
Přehled potřeby vody dle projektové dokumentace při provozu 365 dní v roce uvádí následující tabulka.
POTŘEBA PITNÉ VODY
objekt

průměrná denní
potřeba vody

maximální denní potřeba
vody

měsíční potřeba vody

roční potřeba vody

Qp [m3/den]

Qm = Qp × 1,4 [m3/den]

[m3/měsíc]

[m3/rok]

A

16,44

20,55

493

5 918

B

7,82

9,77

293,08

3 517

C

68,2

82,5

2046

24 552

D

68,2

82,5

2046

240552

Celkem

58 539

Zdrojem pitné vody bude veřejný vodovod (přípojka z ulice Heršpická).
Ve fázi výstavby bude rovněž využíváno napojení na vodovodní síť.
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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 dovozem cisternami nebo odběrem z vodovodní sítě.
Po uvedení do provozu nebude mít záměr nároky na potřebu technologické vody.

Požární voda
V případě požáru během provozu stavby bude jako voda požární použita voda z areálového rozvodu pitné
vody, který bude osazen požárními hydranty.
S ohledem na velikost jednotlivých podlaží (více než 150 m2) je u výškových budov počítáno se zabudováním
tzv. sprinklerů (upřesnění v další fázi projektové dokumentace), jež předpokládá i nádrže na stálou zásobu
vody v objemu cca 300 m3.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
Areál administrativně obchodního H – PARK bude v období výstavby napojen na rozvody sítě EON a.s.
z kabelu VN 22 kV v ulici Heršpické kabelovou přípojkou VN 22 kV. Pro předpokládaný odběr v roce 2009 je
třeba realizovat posilující rozvodnu, jež bude investicí správce.
Elektrická energie bude využívána pro osvětlení, vzduchotechniku, chlazení a zásobování dalších spotřebičů
podle provozních potřeb jednotlivých odběratelů.
Předpokládaná spotřeba el. energie při dvojnásobné výměně vzduchu je následující:
podzemní parkoviště

356 kW (osvětlení 75 lx, technologie provozu, VZT)

sklady za prodejnami

78 kW (osvětlení 200 lx, technologie provozu, VZT)

prodejny a kanceláře

305 kW (osvětlení 500 lx, prodejny 700 lx, technologie provozu,
VZT, chlazení)

výšková budova „C“

1 213 kW (osvětlení 500 lx, technologie provozu, VZT, chlazení)

výšková budova „D“

1 213 kW (osvětlení 500 lx, technologie provozu, VZT, chlazení)

venkovní osvětlení a reklama

130 kW

Předpokladá se použití trafostanice, kde budou umístěny 3 ks trafa 1 600 kVA pro celkový příkon 3 300 kW.

Tepelná energie
Tepelná energie bude získávána spalováním zemního plynu. Údaje o spotřebě tepelné energie za rok jsou
následující:
objekt A

857,2 GJ/rok

objekt B

857,2 GJ/rok

objekt C

14 786

GJ/rok

objekt D

14 770

GJ/rok

Celková potřeba

33 149,5 GJ/rok
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Zemní plyn
Zemní plyn bude v areálu použit pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. V areálu se uvažuje se zřízením
4 samostatných kotelen, do nichž bude přiveden plyn – STL podle potřeb jednotlivých objektů a kapacity
kotelny. Napojení jednotlivých objektů bude provedeno přípojkami na středotlaký plynovod STO DN 150
v ulici Heršpické.
Bilance spotřeby zemního plynu
Objekt

Potřeba zemního plynu

Spotřeba za rok

3

(m /h)

(m3/rok)

Budova A (s+skl.)

47,6

56 700

Budova B (s+skl.)

28,8

38 270

Budova C

152

391 170

Budova D

152

390 740

CELKEM

380,4

876 880

Vstupní suroviny
Stavby a objekty v areálu jsou zaměřeny na provoz kanceláří, prodejny průmyslového zboží a skladové
prostory pro prodejny a jednotlivé provozovatele. S ohledem na tento stav provoz areálu nevyžaduje žádné
zvláštní vstupní suroviny. Hlavními vstupy i výstupy bude zboží, které bude v areálu skladováno a prodáváno.
Pouze se uvažuje s dodávkami výrobků a surovin nezbytných pro servisní činnost jednotlivých
technologických zařízení nezbytných pro provoz jednotlivých objektů. Toto budou zajišťovat smluvně
servisní organizace, které si investor vybere před zahájením provozu objektu. 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
Období provozu
Záměr představuje výstavbu obchodního a administrativního areálu na volné ploše při ulici Heršpické v Brně.
Plocha záměru je vymezena ze západu ulicí Heršpickou (silnice I/52), ze severu železniční vlečkou Ferona, z
východu připravovaným prodloužením ul. Pražákovy a z jihu koridorem připravovaného velkého městského
okruhu.
Dopravní obsluha záměru bude mít charakter osobní a lehké a střední nákladní dopravy, s vyloučením těžké
nákladní dopravy. V areálu záměru je navrženo celkem cca 808 parkovacích míst. Při průměrném obratu 2,5
vozidla na parkovací místo a den je tak očekáván příjezd cca 2 000 osobních vozidel za den (a stejný počet
odjezdů). Dále je uvažováno s příjezdem cca 15 nákladních vozidel za den (a stejný počet odjezdů).
Dopravní napojení záměru je navrženo z ulice Heršpické (s využitím příjezdu a výjezdu stávající čerpací
stanice) a dále z připravované ulice Pražákovy. Napojení z ulice Heršpické bude s ohledem na směrové
rozdělení ulice Heršpické jednosměrné (příjezd z jihu, odjezd na sever) a bude využíváno jak osobní, tak
nákladní dopravou. Napojení z ulice Pražákovy bude obousměrné a bude určeno pouze pro osobní dopravu.
Dopravní provoz bude probíhat prakticky výhradně v denní době.
Areál záměru se nachází v docházkové vzdálenosti k zastávkám městské hromadné dopravy a integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje. Svým vnitřním řešením vytváří podmínky pro využití pěší i
cyklistické dopravy.

Období výstavby
Dopravní nároky v období výstavby záměru nepřekročí špičkově několik desítek nákladních vozidel denně.
Stavební doprava bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací.

STRANA 16 z 55

H-PARK Heršpice Brno
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

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
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Vytápění areálu H – PARK Heršpice Brno bude řešeno vlastními zdroji tepla, využívajícími jako palivo zemní
plyn z veřejné distribuční sítě. Předpokládá se vybudování 4 kotelen s různým počtem plynových kotlů
(s minimálním počtem 2 z důvodu zálohování zdroje).
Kotelna – K1 (součást objektu A) – tepelný výkon 480 kW; zdrojem tepla budou 2 plynové kondenzační
kotle Buderus Logano plus SB 615, každý o jmenovitém výkonu 240 kW. Podle kategorizace půjde o střední
zdroj znečišťování ovzduší.
Kotelna – K2 (součást objektu B) – tepelný výkon 290 kW; zdrojem tepla budou dva plynové kondenzační
kotle Buderus Logano plus SB 615, každý o jmenovitém tepelném výkonu 145 kW. Podle kategorizace půjde
o střední zdroj znečišťování ovzduší.
Kotelna – K3 (součást objektu C) – - tepelný výkon 1.530 kW; zdrojem tepla budou 3 plynové kondenzační
kotle Buderus Logano plus SB 615, každý o jmenovitém tepelném výkonu 510 kW. Podle kategorizace půjde
o střední zdroj znečišťování ovzduší o tepelném výkonu mezi 0,2 až 5 MW bude totožná s kotelnou K1 –
tepelný výkon 1.530 kW.
Kotelna - K4 (součást objektu D) - bude totožná s kotelnou K3 – tepelný výkon 1.530 kW.
Celková roční spotřeba plynu se předpokládá 876 880 m3.
Emitované množství škodlivin1 z vytápění zemním plynem je uvedeno v následující tabulce.
Tab.: Předpokládané množství škodlivin emitované spalováním zemního plynu

Objekt

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

A

kg/rok
1,1

kg/rok
0,5

kg/rok
108,9

kg/rok
18,1

kg/rok
7,3

B

0,8

0,4

73,5

12,2

4,9

C

7,8

3,8

751,0

125,2

50,1

D

7,8

3,8

751,0

125,2

50,1

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošné zdroje znečišťování ovzduší budou za provozu působit také parkoviště pro celkem 84 osobních
vozidel (venkovní nekrytá stání). Zdrojem emisí budou osobní automobily využívající parkoviště; při
uvažované maximální intenzitě dopravy bude parkoviště produkovat následující množství škodlivin 2.
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

0,005

0,06

2,7

7,6

1,3

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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Dále budou jako zdroj působit vozidla využívající garážová stání ve společné podnoži objektu C a D pro 724
vozidel; při uvažované maximální intenzitě dopravy bude parkoviště produkovat následující množství
škodlivin 2.
Tab.: Předpokládané množství škodlivin emitované z garážových stání

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/den

g/den

g/den

g/den

g/den

1,0

12,8

596,7

1696,0

293,0

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především automobilová doprava návštěvníků a
zaměstnanců obchodního a administrativního centra. Předpokládaná emise škodlivin2 při uvažované
maximální intenzitě dopravy 2 000 osobních vozidel a 15 nákladních automobilů za den je uvedena
v následující tabulce.
Tab.: Předpokládané množství škodlivin emitované dopravou

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

0,006

0,012

0,963

1,548

0,284

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.

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
Zdrojem odtoku srážkových vod budou srážky spadlé na zpevněné plochy komunikací, odstavných ploch a na
střechy budov.
Bilance ploch dle projektové dokumentace je následující:
-

9 100 m2
7 915 m2
7 500 m2
505 m2

střechy objektů
střechy zatravněné
komunikace a zpevněné plochy
parkoviště venkovní

Objem odtoku srážkových vod z areálu je stanoven pro jednotlivé plochy:
Umístění

plocha

Q 15

Q roč.

ze střech objektů

9.100 m2

105,6 l/s

6.372 m3/rok

střechy zatravněné

7.915 m2

91,9 l/s

5.542 m3/rok

505 m2

5,3 l/s

314 m3/rok

7.500 m2

90,2 l/s

5.385 m3/rok

parkoviště venkovní (nutno ORL)
komunikace a zpevněné plochy
Celkové množství dešťových vod z areálu činí:
Q 15 = 293 l/s

Q roč. = 17 613 m3/rok
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Celkový roční objem odtoku tak bude činit 17 613 m3. Tomu odpovídá průměrný odtok z areálu ve výši 0,56
l.s-1.
Z celého arealu budou odváděny samostatně deštové vody jednak ze střech jednotlivých objektů, ale také ze
zpevněnych ploch a chodníků přes vsakovací objekty do geologického prostředí a přes venkovní nadzemní
retenční nádrže. Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu pro areál H-PARK Brno
Heršpická bylo konstatovano, že je možno provádět vypouštění povrchových vod do vnitřního prostředí
průzkumného a stavebního obvodu na Heršpické ulici v Brně.
Samotné vsakování se bude odehrávat v tercierních šterkopískovych akumulacích, které jsou propojeny s
ostatními obdobnými kvarterními akumulačními prostory tzv. Brněnské kotliny.
Vsak bude realizován vsakovacími objekty, které budou zaústěny do šterkopískovych vrstev. Charakteristika
vsakovací vrstvy z hlediska koeficientu propustnosti činí 3.10-2 cm/s.
Celková kapacita podzemních akumulačních a vsakovacích objektů je 3 x 1350 m3 tj. celkem 4 050 m3.
Nadzemní retenční nádrže, ze kterých se bude srážková voda odvádět řízeným odtokem do deštové
kanalizace, jsou navrženy o velikosti 1 700 m3 a 1 000 m3.
Podzemní retenční nádrže RN 1 až RN 3 jsou navrženy jako podzemní objekty se souhrnným objemem 4 050
m3. Celkový regulovaný odtok z retenčních nádrží je cca 14,5 l. Regulace odtoku bude rešena např. pomocí
vírového ventilu. V případě vhodných podmínek pro zasakování deštových vod je možno rešit kombinaci
retence a vsakování např. pomocí voštinových bloků AS Nidaplast.
Podrobnější podmínky a technická specifikace pro nakládání se srážkovými vodami budou předmětem
navazující etapy přípavy stavby.

Odpadní vody splaškové
Splaškové vody budou produkovány provozem hygienických zařízení sociálního zázemí v jednotlivých
provozních prostorách budov a objektů. Tyto splaškové vody budou odvedeny do splaškové kanalizace, která
je ukončena za železniční vlečkou naulici Pražákova. Pro odvedení splaškových vod je plánováno potrubí PVC
DN 200, které bezpečně odvede požadované množství. Splašková kanalizace z provozu 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.
PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH
předpokládaná průměrná produkce
průměrná denní produkce
3

150,69 m /den

měsíční produkce
3

4520,66 m /měs.

roční produkce
54 248 m3/rok (≈ 4,57 l.s-1)

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).
Venkovní parkoviště budou vybavena na odtoku odlučovači ropných látek. Je navrženo umístění dvou
samostatných odlučovačů (pro parkoviště u objektu A a B typ ORL AS-TOP 6 VTS a na střeše garáží u
objektu C a D typ ORL AS – TOP 3 VTS). Za těmito odlučovači budou odpadní vody svedeny do dešťové
kanalizace areálu.
Odpadní vody ze stravovacích provozů budou na výstupu zajištěny lapákem tuků.
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B.III.3. Odpady
U navrhovaných objektů se předpokládá pouze vznik běžného komunálního odpadu z provozu kanceláří a
ostatních objektů.
Předpokládanou produkci odpadů lze rozdělit na část vznikající z údržby areálu a objektů a na část vznikající
z činností jednotlivých nájemců (obchod, montáž a firemní administrativa).
Tab.: Předpokládaná produkce odpadů z provozu areálu

Zatřídění odpadů

Místo produkce

Způsob odstranění

Orientační
množství t/r

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

kat. O

obchod

Sběr odpadů

30

15 01 02

Plastové obaly

kat. O

obchod

Sběr odpadů

20

15 01 03

Dřevěné obaly

kat. O

obchod

Spalovna

15

15 02 03

Čistící tkaniny, filtrační
materiály

kat. O

Filtrace vzduchu

Spalovna

1

20 01 01

Papír

kat. O

Obchod, sklady, admin. Sběr odpadů

20

20 01 21

Zářivky apod.

kat. N

Údržba osvětlení

1000 ks

20 03 01

Směsný komunální odpad

kat. O

Obchod, sklady, admin. Spalovna

50

20 03 03

Uliční smetky

kat. O

Úklid budov

5

Odstranění
Spalovna

S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle
tohoto zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou
MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán katalog odpadů. V naprosté většině se jedná o odpad z kanceláří a
eventuálně o odpad ze stravovacího zařízení.
Předpokládá se, že většina odpadů bude tříděna již v místě vzniku - barevně rozlišené odpadkové koše či
kontejnery v kancelářích, čajových kuchyňkách a chodbách. Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k
recyklaci či odstranění smluvními oprávněnými firmami v intervalech dle potřeby.
Výstavba:

kód, název, kategorie:

17 00 00, stavební a demoliční odpady,
převážně O, výjimečně N

množství:

tisíce t/období výstavby

nakládání:

předávání odborným firmám

B.III.4. Ostatní
Hluk
Dopravní provoz související se záměrem je ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace 1996, 2004) považován za zdroj hluku z dopravy. Počet
přijíždějících vozidel do cca 2 000 osobních a 15 nákladních vozidel denně (a stejný počet odjíždějících)
přesahuje limitní hodnotu dle uvedených metodických pokynů, kde za zdroj hluku ve venkovním prostředí je
považována "doprava po pozemních komunikacích s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních
automobilů za hodinu, resp. automobilová doprava po těchže komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší
než hlukové imise, vyvolané intenzitou dopravy 30 osobních automobilů za hodinu". Vzhledem k tomu, že
vstupem pro výpočet dopravního hluku je intenzita a skladba dopravního proudu, nejsou zde uváděny
hlukové emise jednotlivých vozidel. Dopravní hluk vozidel, obsluhujících záměr, bude součástí celkového
dopravního hluku hlavních městských komunikací.
Součástí záměru jsou běžná technická zařízení budov (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace apod.). Emise
hluku nepřekročí tyto parametry:
akustický tlak:
soudobý počet:

do LA,2m = 65 dB (den), do LA,2m = 55 dB (noc)
do 18
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umístění:
doba provozu:

střecha objektu nad průběžnými svislými instalačními šachtami objektů,
výška zdrojů 11 m nad terénem (objekty A a B) resp. 55 m nad terénem
(objekty C a D)
nepřetržitě

Zdroje hluku umístěné uvnitř budov jsou z hlediska ovlivnění venkovního prostoru akusticky nevýznamné. V
prostoru záměru nebude prováděna výrobní činnost nebo jiné aktivity, které by byly zdrojem významného
hluku do venkovního prostoru.
V období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební dopravy a
stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde o běžné a s ohledem
na stávající hlukové zatížení území málo významné zdroje.

Vibrace a záření
Zdroje vibrací nejsou uvažovány.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.
Další fyzikální nebo biologické faktory nejsou používány.

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 obchodního a administrativního centra se nachází v JZ sektoru města Brna, k.ú. Štýřice, které náleží
městské části Brno – střed.
Pozemky vymezené pro uvedený záměr jsou situovány v sousedství stávajících průmyslových, obchodních a
administrativních areálů. Dotčené území je součástí městského prostoru centrální části města Brna. Je
tvořeno extenzivně využívanými plochami různých aktivit (doprava, výroba, skladování, administrativa
apod.).
Průměrná nadmořská výška zájmového území je cca 200 m n.m.
V území převažuje smíšená funkce obchodu a služeb se značným zastoupením ploch pro dopravu; nejbližší
obytná zástavba je vzdálena cca 500 m (Z) od navrženého areálu, západně od ulice Vídeňské.
Širší okolí stavby a její poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obrázek č. 5: Situace zájmového území (1:25 000)

Území městské části Brno – střed patří (dle sdělení č. 9 MŽP ČR, Věstník 4/2008) mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO).
Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní
plocha, prameniště či mokřad. V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
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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.

Plocha výstavby záměru se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru. Na zájmové území zasahuje oblast bývalých skládek a v daném prostoru nelze existenci staré
skládky zcela vyloučit.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je umístěn mezi koridory současných (ulice Heršpická) a výhledových (trasa velkého městského
okruhu) významných městských komunikací, na západě současně ohraničených tělesem železniční tratě
(koridoru). Nejbližší trvale obývaná zástavba se nachází v okolí Renneské třídy a západně od ulice Vídeňské
(Pšeník, Sovinec, Vysoká) ve vzdálenosti cca 450 metrů a více od záměru. Trvale zde žije několik stovek
obyvatel.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice MmB Zvonařka vzdálená od hodnocené lokality cca 1,5 km a
stanice ČHMÚ č. 1130 Brno – Tuřany, vzdálená od hodnocené lokality cca 7 km.
S ohledem na výrazný vliv automobilové dopravy na kvalitu ovzduší a z toho vyplývajících poměrně velkých
místních rozdílů při popisu stávající imisní zátěže vycházíme z výsledků rozptylové studie pro toto území
zpracované Mgr. Buckem v roce 2005.
Z výsledků prezentovaných na následujících obrázcích vyplývá, že za stávajícího stavu maximální hodinové
koncentrace NO2 dosahují nebo překračují hodnotu imisního limitu především podél dálnice D1 (jižně od
zájmového prostoru) a v blízkosti křižovatek frekventovaných komunikací jako je Heršpická/Poříčí,
Jihlavská/Vídeňská. V případě průměrných ročních koncentrací zde limitní koncentrace překračovány nejsou,
nejvyšší zátěž je však opět předpokládána v blízkosti ulic Heršpická, Poříčí, resp. Opuštěná.
V případě tuhých znečišťujících látek je nejvýznamnější znečištění modelováno podél celé ulice Heršpické a
dálnice D1 s tím, že dochází k mírnému překračování platných imisních limitů.
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Oxid dusičitý (NO2)

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v prostoru
navrhovaného záměru dosahují úrovně 26 až 30 µg.m-3, tedy do 75% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).

Maximální hodinové koncentrace v prostoru navrženého záměru dosahují hodnot 100 až 140 µg.m-3, tedy do
70 % imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3).
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Tuhé znečišťující látky (PM10)

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že roční průměrné koncentrace tuhých látek frakce PM10 v prostoru
navrhovaného záměru dosahují úrovně 26 až 40 µg.m-3, v blízkosti ulice Heršpické i koncentrací vyšších než
je hodnota imisního limitu (LVr=40µg.m-3).

Maximální 24hodinové koncentrace v prostoru navrženého záměru dosahují hodnot cca 70 µg.m-3, tedy
hodnot nad hranicí imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3). Doby dosažení limitní koncentrace dosahují v těchto
místech cca 36 dnů za rok, tedy mírně překračují limitem tolerovanou četnost (LV=35 případů za rok).
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Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 4, tedy v
charakteristikou:

teplé oblasti s následující

T 4 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
Číslo oblasti

T4

Počet letních dnů

60 až 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

170 až 180

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

19 až 20

Průměrná teplota v dubnu

9 až 10

Průměrná teplota v říjnu

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

80 až 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

300 až 350

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 až 50

Počet dnů zamračených

110 až 120

Počet dnů jasných

50 až 60
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází v hlukově zatíženém prostoru u hlavních městských komunikací, které tvoří dominantní
zdroj hluku v území. Dle hlukové mapy města Brna překračují hladiny hluku podél komunikací
LAeq,T = 70/60 dB (den/noc). V prostoru se však nenachází obytná ani jiná hlukově chráněná zástavba.
Nejbližší chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se nachází při ulici Pšeník
(západně ul. Vídeňské) ve vzdálenosti více než 450 metrů od záměru.
V blízkosti jsou provozovány obchodní domy Hornbach a Bauhaus, probíhá zde výstavba administrativního
areálu Spielberk Office Centre, dále je koncepčně připravována přestavba železničního uzlu Brno, spojená s
celkovou urbanizací a revitalizací doposud zanedbaných ploch. Vlivy všech záměrů v území budou vzájemně
interferovat a celkové zatížení lokality hlukem tak bude s postupující urbanizací spíše vzrůstat.
Souhrnně jsou hlukové limity na mnoha místech překročeny již v současnosti. To je důsledkem intenzívní
automobilové dopravy v území, zejména na hlavních městských komunikacích (ulice Heršpická a Poříčí).
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Dotčené území náleží hydrograficky do hlavního povodí řeky Dunaj 4-00-00, povodí 4-15-01 Svratka po
Svitavu, dílčímu povodí pravého břehu Svratky, hydrologické pořadí č. 4-15-01-157.
Obrázek č. 6: Hydrologická situace

Řeka Svratka pramení na západních svazích Křivého Javoru ve výšce 760 m n.m. a ústí do Dyje ve střední
nádrži soustavy Nové Mlýny jako její levostranný přítok po 173,9 km toku. Plocha povodí Svratky činí 7 118,7
km2, průměrný dlouhodobý průtok u ústí do Dyje činí 27,24 m3.s-1.
Hydrologické údaje o toku Svratky v blízkosti zájmového území následují.
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HYDROLOGICKÉ ÚDAJE O TOKU SVRATKY NA MĚRNÉM PROFILU SVRATKA POD PONÁVKOU
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Poznámka:

průměrný roční specifický odtok
převzato podle Plch a kol. 1992

Řeka Svratka je ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č. 333/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č.
4700/2001 Sb., stanovující seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se
správou vodních toků, významným vodním tokem v celé své délce (tj. od ústí po pramen). Správcem tohoto
vodního toku je Povodí Moravy, a.s.
Řeka Svratka protéká ve směru SZ - JV zhruba 1 000 m sv. od lokality záměru, záměr se nachází na úrovni
ř.km 45 toku.
Průtok vody v řece je řízen periodickým vypouštěním vody z Brněnské přehrady.
Koryto Svratky je v současné době na celém úseku vodohospodářsky upraveno a je zkapacitněno
zahloubením 5 až 7 m pod úroveň okolního terénu pro bezpečné převedení velkých vod. Sklony břehů jsou
velmi strmé. Břehy jsou vyzděny kameny, část břehu nad zdí je překryta vegetací.
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.
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 voda
Na zájmovém území a v širším okolí je možné (z hlediska podmínek pro oběh a akumulaci podzemních vod)
vymezit tři základní hydrogeologické systémy:


podložní krystalické horniny Brněnského masívu,



souvrství neogenních sedimentů,



horniny kvartérního pokryvu.

Horniny předneogenního nebo předkvartérního podkladu náleží podle hydrogeologického rajónování
(Michlíček 1986) rajónu 657 – Krystalinikum brněnské jednotky. Podzemní vody jsou v prostředí krystalických
hornin Brněnského masívu vázány na přípovrchovou zónu rozvětrání a rozvolnění hornin s puklinovou,
případně průlinovou propustností a na hlubší systém puklinového oběhu. Propustnost hornin masívu je
závislá na míře jejich rozpukání, otevřenosti puklin a na typu výplně puklin. Významnější akumulace
podzemních vod jsou vázány na tektonicky porušená pásma, kde je předpokládán hlubší dosah oběhu
podzemních vod a kde dochází k drenáži okolních puklinových systémů.
Celkově lze označit prostředí hornin masívu jako prostředí nepříznivé pro oběh a akumulaci podzemních vod,
případné odběry podzemních vod z tohoto prostředí mají pouze lokální význam a nízkou vydatnost (řádově
10-1 l.s-1).
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Podzemní vody Brněnského masívu jsou obecně charakteristické nízkou mineralizací, vody Ca-SO4 nebo
Mg-HCO3 typu se vyskytují pouze výjimečně.
Neogenní sedimenty v širším okolí náleží hydrogeologickému rajónu 224 - Dyjsko-svratecký úval, jeho
severnímu výběžku. Významnější obzory podzemních vod jsou v oblasti výskytu neogenních sedimentů
vázány na nesoudržné klastické sedimenty, které jsou zastoupeny jemně až hrubě zrnitými písky a štěrky při
bázi souvrství. Nadložní, převážně pelitické, sedimenty neogénu tvoří stropní izolátor bazálního souvrství
s napjatou hladinou a zároveň bazální izolátor mělkého souvrství kvartérních sedimentů.
Z kvartérních sedimentů jsou v okolí lokality záměru pro oběh a akumulaci podzemních vod významné
sedimenty údolní terasy Svratky, které náleží hydrogeologickému rajónu č. 164 - Fluviální sedimenty povodí
Dyje, dílčímu rajónu 164-2 - povodí Svratky. Podzemní vody rajónu jsou vázány na hydrogeologicky
významnou akumulaci klastických říčních sedimentů s dobrou až velmi dobrou průlinovou propustností.
Sedimenty fluviální terasy řeky Svratky byly zachyceny v nízkých mocnostech při bázi kvartérního souvrství,
jejich nadloží je tvořeno několik metrů mocným souvrstvím spraší a přípovrchových hlín. Hladina podzemní
vody je na lokalitě díky málo propustnému nadloží napjatá, směr proudění lze očekávat generelně k
východu, do osy údolí Svratky. Podzemní voda byla průzkumem (Grünwald, 2006) ověřena jako tvrdá,
mineralizovaná, s vyšším obsahem síranů vápníku a hořčíku.
Průzkumem na lokalitě nebylo zjištěno narušení kvality podzemní vody antropogenní zátěží.

C.II.5. Půda
Záměr je situován zčásti na ostatní plochy a zčásti na plochy zemědělského půdního fondu (ZPF). Celková
výměra ZPF je 23 406 m2, druh pozemku orná půda, bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) 2.01.00.
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.
Půda, jež je součástí ZPF, patří do skupiny černozemí (typických i karbonátových) na spraších (hlavní půdní
jednotka 01). Převažujícími primárními půdami v dotčeném území byly černozemě a fluvizemě. Ty se v
současnosti v širším území ostrůvkovitě vyskytují ve své původní podobě, převážně však tvoří součást směsi
vrstev převládajících antropogenních půd. Antropogení půdy (antrozemě - An) jsou půdy uměle vytvořené
resp. ovlivněné navrstvením substrátu, tj. výrazně ovlivněné lidskou činností. Nepodléhají žádné zvláštní
ochraně.
Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne
1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu je tato půda zařazena do I.
třídy ochrany.
Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze
ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně
pro liniové stavby zásadního významu. S ohledem na platný územní plán se jedná o odnětí ze ZPF výjimečné.
Stavba nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Záměr se nachází v oblasti hranice mezi provincií Západní Karpaty a provincií Česká Vysočina. Podle
geomorfologického členění České republiky (Demek, 1984) náleží území následujícím morfologickým
jednotkám:
-

provincie Západní Karpaty,
- subprovincie Vněkarpatské sníženiny,
- podsoustavě Západní Vněkarpatské sníženiny,
- celek Dyjsko-svratecký úval,
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-

podcelek Rajhradská pahorkatina
- okrsek Modřická pahorkatina.

Záměr se nachází v blízkosti okraje podcelku Dyjsko - Svratecká niva.
Rajhradská pahorkatina tvoří severní část Dyjsjko svrateckého úvalu. Jedná se o nížinnou pahorkatinu o
střední výšce 175,2 m n.m., střední sklon 1°44', která je budována převážně na neogenních sedimentech.
Území Dyjsko-svratecké nivy je tvořeno akumulačními nivami podél řek Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje.
Střední výška činí na území Dyjsko-svratecké nivy 187,5 m n.m., střední sklon pak 0°39’.
Lokalita záměru se nachází při okraji široké údolní nivy řeky Svratky, v blízkosti soutokové oblasti se
Svitavou. Terén je na zájmovém území rovinný, nadmořská výška na území výstavby se pohybuje okolo 200
až 205 m n.m. Morfologie širšího okolí lokality je významně zatížena městskou a průmyslovou zástavbou a
komunikačními koridory (železniční náspy, dálnice D1). Východně od lokality dominuje údolí Svratky, která
zde protéká ve směru SZ- JV až S – J.

Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území sedimentární výplni karpatské předhlubně
neogenního stáří. V období miocénu došlo v oblasti k opakované mořské transgresi a k zaplavení tektonicky
podmíněných depresí. Na zájmovém území jsou zastoupeny sedimenty spodního badenu. Ze sedimentů
spodního badenu převládá na zájmovém území a v jeho širším okolí převážně pelitická facie tvořená
komplexem modravě šedých, světlešedých, nazelenalých vápnitých jílů s vložkami písků a štěrků (tégly).
Tyto sedimenty vystupují v nadloží bazálních klastik spodního badenu charakteru středně až hrubě zrnitých
silně vápnitých písků, místy štěrkovitých.
Souvrství neogenních sedimentů sedimentovalo na povrchu hornin Brněnského masívu, které vystupují k
povrchu v elevacích při okrajích údolí Svratky.
Nadloží neogénu je budováno fluviálními sedimenty okolních vodních toků (Svratka, Svitava, Ponávka). Toto
souvrství je při bázi zastoupeno říčními štěrky s příměsí písků. Svrchní část fluviálních sedimentů je tvořena
souvrstvím náplavových hlín. Tyto sedimenty jsou převážně budovány jílovitými hlínami s různým podílem
písčité frakce a organických látek. V širším okolí údolí Svratky se rovněž vyskytují spraše a sprašové hlíny
eolického původu. Bezprostředně při povrchu vystupují v širším okolí kulturní vrstvy půdy nebo antropogenní
navážky.
Obrázek č. 7: Geologická situace

STRANA 30 z 55

H-PARK Heršpice Brno
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Na lokalitě záměru byl proveden inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum (Grünwald 2006).
Průzkumem byly na lokalitě zjištěny při povrchu černé až černohnědé humózní hlíny jílovitopísčitého
charakteru, místy pak stavební navážky, které byly ověřeny v mocnosti až 1,8 m. Níže pak byly zjištěny
světle okrově hnědé prachovité hlíny sprašového původu v mocnosti 4,0 - 6,5 m. V podloží spraší pak byla
zastižena okrajová část fluviální terasy Svratky. Při povrchu terasy byly zjištěny rezavé až rezavošedé
nestejnozrnné písky s drobným štěrkem, které do hloubky přecházejí v hrubá klastika. Mocnost fluviálního
souvrství činí cca 1 - 2 m. V hloubkách 6,1 až 9,6 m pod úrovní terénu byl průzkumnými vrty zastižen povrch
neogénu, který na lokalitě tvoří šedé, šedomodré, rezavošmouhované až šedohnědé pestré jíly vápnité
s polohami vápna, dále pak s lupínky sádrovců a drobným provrstvením drcených schránek mlžů a plžů.
Průzkumem na lokalitě nebylo zjištěno narušení kvality horninového prostředí antropogenní zátěží.

Nerostné zdroje
Na vlastní území uvažované výstavby nezasahují území s ložiskovou ochranou.

Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby, území není poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.

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 jižním okraji centra města mezi již urbanizovanými nebo výhledově
zastavěnými plochami. Vlastní pozemek je nezastavěný a vzhledem k dlouhodobějšímu nevyužívání v severní
části s náletovou vegetací.
Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu, které se v
blízkém ani širším okolí nevyskytují. Nejbližším takovým prvkem je fragment lesního porostu cca 400 m JZ od
areálu (za železničním koridorem).
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.
V území není registrován výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona
114/1992 Sb.), ani takový výskyt nelze s ohledem na charakter území předpokládat.
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Územní ochrana přírody
Na vlastním řešeném území záměru nejsou vymezeny žádné prvky územního systému ekologické
stability. Nejbližším prvkem je regionální biokoridor podél řeky Svratky (více naž 1000 m SV.).
Na území záměru není situován žádný přírodní nebo přírodě blízký ekosystém požívající zvýšené ochrany.
Jedná se o neobdělávanou půdu a ostatní plochy (neudržované s náletovou vegetací).
Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP).
V zájmové území nezasahují žádné významné krajinné prvky (ze zákona ani registrované).
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 v zastavěném území města Brna. Jižním směrem je dotčené území orientováno
do rovinaté krajiny celku Dyjsko-svrateckého 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 Hádů.
Současný stav krajiny a řešeného území lze vyhodnotit jako městské prostředí, antropogenně silně
přetvořené. Situace zájmového území je patrná na následujícím obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.4.)
Obrázek č. 8: 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 odstranit. Čerpací stanice PHM
situovaná při ulici Heršpická zůstane zachována.
Plocha staveniště je místy zpevněna panely, které budou v rámci výstavby odstraněny.
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Architektonické a historické památky
V místě navrhované stavby a v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky,
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází žádná drobná
solitérní architektura.
Dotčené území je situováno v oblasti ochranného pásma Městské památkové rezervace, ustanoveného
rozhodnutím Odboru kultury NVmB ze dne 6.4.1990 pod č.j. kult.402/90/sev.

Archeologická naleziště
Dle informací odboru památkové péče Magistrátu města Brna se předmětná lokalita nachází na území
archeologických zájmů ve smyslu § 22 odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu může dojít na takovémto teritoriu k narušení nebo odkrytí
archeologických nálezů, a bude tedy nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu.
V širším okolí stavby jsou situovány zjištěné archeologické lokality a nálezy. Není vyloučena možnost, že tato
naleziště budou pokračovat směrem na plochu určenou pro záměr, a že na místě předpokládané stavby
budou objeveny další movité i nemovité archeologické památky.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází na volné ploše při ulici Heršpické (silnice I/52) v Brně. Tato ulice tvoří hlavní dopravní osu
území. Představuje čtyřpruhovou směrově rozdělenou městskou komunikaci.
Intenzita dopravy na ul. Heršpické se pohybuje v úrovni cca 48 000 vozidel za 24 hodin, z toho 6% těžkých.
V prostoru východně od záměru je připravována v souvislosti s celkovou přestavbou a revitalizací tzv. jižního
centra města Brna výstavba propojení ulice Pražákovy do ulice Bidláky. Tím bude propojen prostor navazující
na ul. Bohunickou s prostorem nového "jižního centra" a nového vlakového nádraží a bude umožněna
dopravní obsluha navazujících pozemků (včetně předkládaného záměru).
Jižně od záměru je územním plánem předpokládána výstavba tzv. velkého městského okruhu (VMO).
Realizací tohoto úseku bude propojena ulice Černovická s ul. Jihlavskou a tím dokončena trasa VMO v tomto
prostoru.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Územní plánování
Navržený areál je v souladu s územním plánem města Brna. Řešené území je určeno pro smíšenou funkci,
podrobnější účel využití stanovuje funkční typ SO – smíšené plochy obchodu a služeb.
Navrženým záměrem dochází k naplnění územního plánu.
Situace záměru na podkladu Územního plánu města Brna je znázorněna na následujícím obrázku.
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Obrázek č. 9: Situace záměru na podkladu Územního plánu města Brna (bez měřítka)

Pro plochy SO platí následující závazné regulativy :
SO – smíšené plochy obchodu a služeb
Slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven a administrativy, které podstatně
neruší bydlení.
Pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahují i funkci bydlení, požaduje se využití
minimálně částí vnitrobloku přilehlých k bytovým domům pouze pro každodenní rekreaci zde
bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost
umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží
nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno.
-

Přípustné jsou :
administrativní budovy,
stavby pro bydlení v rozsahu do 50 % výměry funkční plochy,
maloobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy,
maloobchodní provozovny do velikosti 3 000 m2 prodejní plochy za předpokladu situování ve
vícepodlažním objektu odpovídajícím charakteru území a zajištění parkování v objektu,
provozovny stravování a ubytovací zařízení,
řemeslné provozovny,
služebny městské policie,
stavby pro správu a církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely, vč.středisek
mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybové výchovy,
zábavní zařízení.
Podmíněně mohou být přípustné :
maloobchodní provozovny do 10 000 m2 prodejní plochy,
maloobchodní provozovny do 3 000 m2 prodejní plochy, nesplňující výše uvedené podmínky pro
přípustné stavby.
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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 administrativně obchodního centra neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, kterou by
způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít přímé zdravotní
následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo
rizik.
Záměr je umístěn v sousedství průmyslových a obchodních areálů; nejbližší obytná zástavba se nachází cca
450 m od hranice areálu, západně od ulice Vídeňská. Na základě informací zjištěných v rámci zpracování
oznámení lze předběžně vyloučit významné negativní důsledky na veřejné zdraví z následujících důvodů.


Z hlediska znečištění ovzduší se nepředpokládá významné navýšení stávající imisní zátěže v blízkém i
širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování imisních limitů vlivem provozu
posuzovaného záměru, proto významné zdravotní vlivy nejsou předpokládány.



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



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



Riziko nehodovosti a úrazů spojené s dopravou nebude významně zhoršeno ani sníženo.



Záměr je situován na území ovlivněném antropogenní činností (nevyužívaná zemědělská půda)
vyhrazené územním plánem pro navrhovaný případně podobný typ využití (komerční stavby).
Narušení psychické pohody není předpokládáno.

Záměr nemá vliv na žádné rekreační plochy nebo aktivity. Naopak dojde ke kultivaci v současnosti
zanedbaného území, které není pro rekreační aktivity využíváno.

Sociální a ekonomické důsledky
Nelze očekávat významné sociální nebo ekonomické důsledky v důsledku provozu nebo výstavby záměru.

Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vliv hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při spalování
zemního plynu v navrhovaných zdrojích tepelné energie a při provozu spalovacích motorů vozidel
přijíždějících do areálu.
Pro vyhodnocení imisní zátěže uvedených zdrojů byl zpracován výpočet podle metodiky SYMOS 97.
S ohledem na druh záměru byl výpočet proveden pro oxid dusičitý (NO2), s ohledem na stávající vysoké
koncentrace prachu byl výpočtově zhodnocen i příspěvek polétavého prachu frakce PM10. Výsledky tohoto
výpočtu jsou graficky znázorněny na následujících obrázcích. Pro podrobnější informace odkazujeme na
přílohu č. 3 tohoto oznámení (Rozptylová studie).

Výsledky příspěvku imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních hodinových koncentrací do 16 µg.m-3 a u
průměrných ročních koncentrací do 1,4 µg.m-3. Bude se tedy jednat o nárůst u něhož, s ohledem na stávající
imisní zátěž, zřejmě nedojde k dosažení či překročení imisních limitů a jeho dosah nebude zahrnovat objekty
určené k trvalému bydlení. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z následujících obrázků.

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m-3]

příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m-3]

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 bude vznikat
v prostoru areálu a bude dosahovat hodnot do 1,4 µg.m-3, tedy cca 3,5% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže ještě nižší.
Maximální hodinové koncentrace budou dosahovány v severní části areálu. Vypočtené koncentrace dosahují
hodnot do 16 µg.m-3, tedy cca 8% imisního limitu (LVh=200 µg.m-3). V prostoru nejbližší obytné zástavby a
v blízkosti ul. Vídeňské bude příspěvek imisní zátěže hodnoceného záměru dosahovat maximálně 6 µg.m-3,
tedy cca 3% imisního limitu (LVh=200 µg.m-3).
Bude se tedy jednat o nárůst, u něhož, s ohledem na stávající imisní zátěž, zřejmě nedojde k dosažení či
překročení imisních limitů.
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Výsledky příspěvku imisní zátěže tuhými znečišťujícími látkami frakce PM10

příspěvek maximální 24hodinové koncentrace [µg.m-3]

příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m-3]

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 je situován
v prostoru areálu a bude dosahovat hodnot do 0,15 µg.m-3, tedy cca 0,4% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže ještě nižší.
Maximální 24hodinové koncentrace budou dosahovány v severní části areálu. Vypočtené koncentrace
dosahují hodnot do 1 µg.m-3, tedy cca 2% imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3). V prostoru nejbližší obytné
zástavby a v blízkosti ul. Vídeňské bude příspěvek imisní zátěže hodnoceného záměru dosahovat maximálně
0,4 µg.m-3, tedy cca 0,8 % imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3).
Jak je z výše uvedených výsledků výpočtu zřejmé, imisní příspěvek hodnoceného záměru je v přípradě NO2
relativně významný, v případě PM10 je hodnocen jako nízký. S ohledem na polohu areálu není předpokládána
významnější změna kvality ovzduší v blízkých osídlených oblastech.
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.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat významem za negativní, velikostí za střední (NO2) až
nízké (PM10), rozsahem za místní. Provoz obchodního a administrativního centra H-PARK Heršpice Brno
nebude příčinou překračování imisních limitů v zájmovém území. Významné negativní vlivy na kvalitu ovzduší
a klimatické poměry nejsou očekávány.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro vyhodnocení předpokládaných vlivů hluku byla zpracována hluková studie (viz příloha č. 4 tohoto
oznámení). V podrobnostech odkazujeme na tuto studii, její závěry jsou shrnuty v následujícím textu.

Hluk z provozovny
Je modelován stav s provozem technických zařízení budovy, parkovišť v areálu záměru a vnitřních
areálových komunikací. Pro všechny technologické zdroje je uvažován nepřetržitý plný výkon (s akustickým
tlakem do LA,2m = 65 dB ve dne a do LA,2m = 55 dB v noci).
Průběh limitních izofon LAeq,T = 50/40 dB (platné pro denní/noční období) je zřejmý z následujících obrázků.
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Obrázek č. 10: Průběh limitní izofony LAeq,T = 50 dB (výška 3 m nad terénem), den

Obrázek č. 11: Průběh limitní izofony LAeq,T = 40 dB (výška 3 m nad terénem), noc

Z výpočtu a průběhu izofon na uvedených obrázcích je zřejmé, že limitní hladina hluku dle nařízení vlády č.
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, je dodržena prakticky v obrysu
záměru a navazujících dopravních a průmyslových plochách. Není dotčen žádný chráněný venkovní prostor
resp. chráněný venkovní prostor staveb.
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V nejbližším chráněném venkovním prostoru (zástavba ulice Pšeník ve vzdálenosti cca 450 metrů západně od
záměru, výpočtový bod 1) jsou očekávány tyto hladiny hluku z provozovny:
Tab.: Výsledky výpočtů hluku z provozovny
Bod
1

Výška [m]

LAeq,T [dB] - den

LAeq,T [dB] - noc

3m
10 m
18 m

32,2
33,8
35,5

22,5
24,4
26,7

Z výsledků je zřejmé, že limitní hladina hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací (tj. LAeq,T = 50/40 dB den/noc), je v nejbližším chráněném venkovním
prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb prokazatelně dodržena, a to s velmi značnou rezervou.

Hluk z dopravy
Hluková situace v prostoru záměru je dána zejména dopravním provozem na okolních veřejných silničních
komunikacích (zejména ulice Heršpická). Dopravně - hluková situace dotčeného území je podrobněji
komentována v hlukové studii (příloha 4).
Vliv dopravního hluku souvisejícího se záměrem je nevýznamný. Podíl dopravy záměru na celkových
hladinách hluku je v úrovni cca 0,2 dB, což je hodnota akusticky nevýznamná. Hluková situace v území
zůstane proto po realizaci záměru prakticky nezměněna, nedojde ani ke vzniku nových přeslimitních stavů.

Hluk z výstavby
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. Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku pro dobu provádění
povolených staveb (LAeq,T = 65 dB, platí pro období mezi 7:00 a 21:00) bude splněn do vzdálenosti nejvýše
cca 60 metrů od místa provádění prací. V této vzdálenosti se nenachází žádný chráněný venkovní prostor
resp. chráněný venkovní prostor staveb.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Navržené řešení záměru H-PARK Heršpice Brno respektuje požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Požadované limitní hladiny hluku pro nejbližší
nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb jsou dosažitelné.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Vlivy na hlukovou situaci i další fyzikální faktory lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako
nízké až zanedbatelné, rozsahem lokální. Významné negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou očekávány.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody
Výstavbou areálu obchodního a administrativního centra nebudou přímo dotčeny povrchové vody ani
hydrologické charakteristiky území.
Územím výstavby neprotéká žádný vodní tok, ani se zde nenachází žádná přirozená akumulace povrchových
vod. Území se nachází v prostředí městské aglomerace, přirozené odtokové poměry zde již byly narušeny
zástavbou a převedením podstatné části odtoku do veřejné kanalizační sítě.
Srážkové vody zachycené na střechách budov a povrchu komunikací budou odvedeny areálovou kanalizací a
částečně zasakovány do podzemí, to znamená že budou z povrchového odtoku vyloučeny. Přebytek bude
řízeně odváděn do veřejné dešťové kanalizace za podmínek stanovených správcem kanalizační sítě.
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Provozem záměru budou produkovány splaškové vody v objemu zhruba 54 000 m3 ročně (v průměru cca 1,7
l.s-1. Splaškové vody budou odváděny prostřednictvím veřejné kanalizační sítě na městskou ČOV v Modřicích
a po vyčistění budou vypouštěny do řeky Svratky.
S ohledem na absenci přímých výstupů do vodních toků nelze očekávat v souvislosti s provozem záměru
přímé vlivy na kvalitu povrchových vod.
Prověřovaný záměr lze hodnotit jako bez významných vlivů na povrchové vody.

Vlivy na podzemní vodu
vlivy na hydrogeologické charakteristiky
Během provozu záměru budou veškeré srážkové vody zachycené na střechách budov a zpevněných plochách
areálu pravděpodobně odváděny přes zasakovací objekty do prostředí dobře propustných fluviálních klastik
říční terasy Svratky. Tímto řešením dojde oproti stávajícímu stavu k významnému posílení přímé dotace
podzemních vod na úkor odparu a evapotranspirace. V průměrném klimatickém roce bude objem dotace
podzemních vod srážkami činit zhruba 17 600 m3, což představuje průměrnou dotaci ve výši cca 0,56 l.s-1.
Důsledkem zasakování srážkových vod může dojít zejména v případě dlouhotrvajících srážek k lokálním
změnám hydrogeologických charakteristik mělkého zvodnění. V místě zasakovacího objektu (zasakovacích
objektů) bude docházet v době dotace podzemních vod k nástupu hladiny podzemní vody a s tím
souvisejícím lokálním změnám v generelním směru proudění podzemní vody (odklonu mimo místo dotace).
S ohledem na úroveň hladiny podzemní vody a předpokládanou vysokou transmisivitu kolektoru říčních
klastik nejsou, při odpovídajícím technickém zabezpečení zasakování vod, v této souvislosti předpokládány
negativní vlivy, které by narušovaly charakteristiky hydrologického systému říčních teras řeky Svratky v okolí
lokality.
vlivy na kvalitu podzemních vod
Během provozu je předpokládáno zasakování srážkových vod zachycených na střechách budov a zpevněných
plochách komunikací a parkovacích stání. Objem srážkových vod ze střech bude činit v průměrném
klimatickém roce cca 12 000 m3 (průměrný odtok 0,38 l.s-1), odtok z parkovacích ploch a komunikací bude
činit zhruba 5 600 m3 (průměrný odtok 0,18 l.s-1). Zatímco u srážkových vod odvedených ze střech a
ostatních ploch není očekávána změněná kvalita, u vod zachycených na parkovišti, případně přístupových
komunikací je nutné konzervativně předpokládat zátěž v rozsahu minimálně ropné látky, chloridy,
mineralizace.
Pro ochranu kvality vod budou vody z parkovacích ploch zabezpečeny pro případ úkapů nebo úniků paliva
nebo olejů odlučovači ropných látek. Limity zbytkového znečistění určí příslušný vodoprávní úřad svým
rozhodnutím. V zimní sezónně lze očekávat zvýšené koncentrace chloridů v odváděné srážkové vodě
v důsledku zimní údržby komunikací. Případná zátěž chloridy bude významně snížena současným odtokem
srážkových vod ze střech objektů a ostatních ploch, který činí zhruba 68 % odtoku srážkových vod z areálu.
Provoz nepředstavuje významné riziko pro kvalitu podzemních vod v případě mimořádných stavů. V areálu
není předpokládán zvýšený rozsah nakládání s nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č.
254/2001 Sb. o vodách. Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku odpovídá běžné úrovni
obecného rizika silniční dopravy a je redukováno umístěním odlučovačů ropných látek před vstupem
srážkových vod do zasakovacích objektů.

Vlivy na vodní zdroje
Záměr je lokalizován mimo ochranná pásma nebo dosah vodních zdrojů pro veřejné zásobování pitnou
vodou. Zdroje podzemních vod nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.
Navrhovaným záměrem prakticky nebudou ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické charakteristiky širšího
okolí zájmového území.
Vlivy na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit významem jako
negativní, velikostí jako velmi nízké až zanedbatelné.
Vlivy na podzemní vody lze souhrnně hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako nízké,
rosazhem lokální.
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D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr vyžaduje zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu 23 406 m2; zábor pozemků určených k plnění
funkcí lesa není požadován.
Vlivy na půdu z hlediska záboru lze hodnotit jako nízké, 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.
Vlivy na znečištění půdy v zájmovém území záměru lze hodnotit jako nulové.
Pro posouzení znečištění těžených zemin a pro rozhodnutí o jejich dalším využití bude nezbytné vycházet z
obsahů rizikových látek v těchto materiálech. Bude nutné provést rozbor půdních vzorků skrývky před
využitím k ozelenění zájmového území. Při inženýrskogeologických průzkumných pracích doporučujeme
provést odběry vzorků půdy za účelem provedení orientačního průzkumu znečištění.
Vlivy na půdu lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí nízké, rozsahem lokální. Významné
negativní vlivy na půdu nejsou očekávány.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Vybudování jednotlivých stavebních objektů bude spojeno s terénními úpravami v lokálně významném
rozsahu. Úpravy terénu, které zahrnují vysvahování a zatravnění dvoupodlažní parkovací podnože jsou
součástí architektonického řešení stavby. Výkopovými pracemi pro založení objektů budou zasaženy
přípovrchové vrstvy kvartérního souvrství, výškové budovy budou založeny na pilotech, zasahujících do
prostředí neogenního podkladu. Toto řešení představuje lokální zásah bez dalších dopadů na geologické
poměry.
Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu ovlivněna. Provoz nepředstavuje významné riziko
pro kvalitu půdy a horninového prostředí v případě mimořádného stavu.
Prověřovaný záměr lze hodnotit jako bez významných vlivů na geologické poměry.

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

Vlivy na jiné přírodní zdroje
Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny či znehodnoceny. Poškození či ztrátu
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí
nízké, rozsahem lokální. Významné negativní vlivy nejsou očekávány.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován na ekologicky nestabilním území v prostředí urbanizované městské zóny. V území
není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nelze tudíž předpokládat
přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů.
Záměr vyžaduje odstranění stávající vegetace (dřeviny rostoucí mimo les) na dotčeném pozemku. Odstranění
těchto dřevin by mělo být kompenzováno výsadbou ve formě sadových úprav okolí záměru (výsadba podél
hranic areálu a parkové úpravy na nezpevněných plochách).
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Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické stability. V
území určeném pro umístění záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční či navržené prvky
územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality. Realizací posuzovaného záměru
nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území.
Odpady produkované z provozu nebudou na místě odstraňovány ani dlouhodobě ukládány, ale v rámci
smluvního vztahu odstraňovány specializovanou oprávněnou osobou.
Jiné vlivy na flóru a faunu (znečištění ovzduší, hluk) nejsou očekávány.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území, ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000). Vlivy na EVL a PO byly vyloučeny stanoviskem KÚ Jihomoravského
kraje, OŽP, ze dne 24.6.2008 (viz příloha č. 5 Doklady).
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí nízké, rozsahem
lokální. Významné negativní vlivy na živé složky přírody nejsou očekávány.

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.
Území podél Heršpické ulice je územním plánem města Brna určeno pro městské funkce, občanskou
vybavenost, administrativu a služby, významné jsou plochy pro dopravu.
Vzhledem k rozsahu stavby ovlivní záměr pohledovou siluetu města z jižních směrů významný způsobem a
vytvoří tak novou dominantu antropogenního charakteru, která se promítne do horizontu města i jeho
vzdálenějšího pozadí. Z tohoto pohledu je třeba věnovat pozornost architektonickému návrhu stavby tak, aby
narušení pohledového horizontu zejména s ohledem na historické dominanty města bylo minimální.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, z hlediska velikosti jako
střední, rozsahem jako regionální.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dotčené inženýrské sítě budou přeloženy bez zásahu do jejich funkčnosti. Jiný majetek nebude dotčen nebo
nebude omezena jeho funkce.
V území nejsou známy žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence proto nebudou
ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není vyloučena. Je proto
nutné zajistit archeologický dozor resp. záchranný archeologický výzkum.
Lokalita je situována v oblasti ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno, ustanoveného
rozhodnutím Odboru kultury NVmB ze dne 6.4.1990 pod č.j. kult.402/90/sev. Je proto nutno dodržovat
podmínky ochrany, stanovené tímto uvedeným nařízením a rozhodnutím. Za předpokladu respektování
ochranných podmínek a omezení ustanovených uvedeným rozhodnutím se nepředpokládá negativní ovlivnění
ochranného pásma a městské památkové rezervace.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné. Významné
(relevantní) negativní vlivy na majetek či památky nejsou očekávány.
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D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Celkový počet vozidel
obsluhujících záměr nepřekročí v součtu příjezdů a odjezdů cca 4 000 osobních a 30 nákladních vozidel za
den. To představuje cca 5% celkových intenzit dopravy na ulici Heršpické, vzhledem k rozdělení dopravy do
více směrů a více komunikací bude tento podíl ještě podstatně nižší (do cca 3%). Potenciální nárůst vlivem
záměru se tedy nachází v pásmu přirozeného růstu dopravy.
S ohledem na skutečnost, že záměr je situován v území určeném pro komerční zástavbu, nedochází k
nárůstu zbytné dopravy. Realizace záměru tedy zároveň vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů jiných,
avšak obdobných, a tím i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr neovlivňuje ani dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo
cyklistické trasy.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období provozu, půjde navíc o vliv dočasný.
Z hlediska ostatní infrastruktury (zejména inženýrských sítí) je nutné respektovat jejich kapacitní možnosti a
v případě předpokladu jejich překročení zajistit v rámci realizace stavby posílení kapacity těchto sítí tak, aby
nedocházelo k ovlivnění provozu jiných staveb či pozemků mimo areál záměru.
Vlivy na vlastní dopravní infrastrukturu lze hodnotit jako nízké; záměrem dochází k využití stávající
infrastruktury bez zásadního omezení jejího užívání. Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou hodnoceny
velikostí jako střední, rozsahem jako lokální.
Významné negativní vlivy na jinou infrastrukturu za podmínky zajištění dostačující kapacity nejsou
očekávány.

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 negativních vlivů je vymezen rozsahem stavby, navazující automobilovou dopravou a ovlivněním
jednotlivých složek životního prostředí.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší (energetika, doprava),
→ vlivy na podzemní vody (zasakování srážkových vod),
→ vlivy na dopravu (dopravní zátěž vyvolaná provozem záměru),
→ vlivy na krajinný ráz a charakteristiku území.
Ve všech uvedených charakteristikách jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako lokálně významné, ale
při respektování podmínek k eliminaci a kompenzaci negativních dopadů jako akceptovatelné.
V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako nízké či velmi nízké,
případně 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 přesahující 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 za účelem minimalizace vlivů navrženy následující
podmínky a opatření:
f Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek a sekundární prašnosti,

−

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 Nové zdroje znečišťování ovzduší realizované v rámci posuzovaného záměru budou splňovat požadavek
na sníženou produkci škodlivin (zejména NOx), tzn. že budou vybaveny nízkoemisními hořáky.
f V navazující etapě přípravy stavby doporučujeme prověřit možnost zásobování objektu tepelnou energií
ze systému centrálního zásobování teplem (CZT). V případě, že tato možnost bude prověřena jako
reálná, je z hlediska ochrany ovzduší vhodnější navrhnout napojení na systém CZT.
f Systém nakládání se srážkovými vodami bude realizován podle predběžného návrhu: srážkové vody ze
střech objektů a zpevněných ploch komunikací budou sváděny do areálové dešťové kanalizace a budou
řízeně zasakovány; konkrétní podmínky pro nakládání se srážkovými vodami stanoví příslušný
vodoprávní úřad.
f V rámci navazující přípravy záměru bude hydrogeologicky posouzena kapacita kolektoru pro zasakování
srážkových vod z objektů a zpevněných ploch do podzemních vod. Na základě tohoto posouzení bude
zpracován podrobný návrh systému zasakování srážkových vod.
f Umístění zasakovacích objektů bude voleno tak, aby zasakováním dešťových vod nedošlo k ohrožení
stability a podmáčení stávajících i nově navržených objektů a komunikací. Zasakovací objekty budou
umístěny tak, aby veřejné komunikace byly mimo jejich povodí z důvodu zajišťování obvyklé zimní
údržby s možností solení.
f Zpevněné venkovní parkovací plochy budou zabezpečeny odlučovačem lehkých kapalin. Typ, kapacita a
limity na výstupu ze zařízení budou stanoveny v rámci navazujících správních řízení.
f Odpadní vody splaškové budou odváděny veřejnou splaškovou kanalizací na městskou ČOV; konkrétní
podmínky nakládání se splaškovými vodami stanoví příslušný vodoprávní úřad, resp. správce kanalizace.
f Na celé ploše bude provedena skrývka ornice a podorniční vrstvy, využití bude specifikováno v dalším
stupni projektové dokumentace; ornice a podorničí bude využito v rámci zemědělského hospodaření,
dále jako konstrukčního materiálu v rámci terénních úprav - zemních prací HTÚ a při finálních úpravách
areálu.
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f Vzhledem k možnosti existence starých skládek bude při výkopových pracích na lokalitě prováděn
odborný ekologický dohled. V případě potřeby bude prováděno kontrolní vzorkování a analýza zemin
nebo odtěžených materiálů.
f Instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; zařízení
umístěná ve venkovním prostoru budou vybavena protihlukovými opatřeními tak, aby akustické imise na
hranici areálu nepřekročily nejvyšší přípustné hygienické limity.
f Nezbytné kácení dřevin na pozemcích dotčených stavbou bude provedeno mimo vegetační období a
v souladu s rozhodnutím příslušného orgánu ochrany přírody. Před kácením bude provedena prohlídka
lokality (zájmového území) zoologem se zaměřením na ochranu volně žijících ptáků a zejména jejich
hnízdišť. Výsledky prohlídky a doporučení zoologa budou respektovány v rámci přípravných prací na
lokalitě.
f Jako součást stavby bude navržena výsadba zeleně; pro vegetační a sadové úpravy budou určeny druhy
odpovídající místním klimatickým a půdním podmínkám; využity budou zejména druhy a kultivary
původních dřevin, které jsou vhodné pro výsadbu v daném prostředí; bude zajištěna řádná péče o
veškerou zeleň na plochách náležících k záměru včetně případných dosadeb za uhynulé jedince.
f Architektonický návrh stavby bude respektovat požadavek na minimální narušení pohledového horizontu
a historických dominant města.
f V průběhu výstavby bude prováděn odborný archeologický dozor; v případě pozitivního archeologického
nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.
f Bude vypracován provozní řád areálu, ve kterém budou specifikovány povinnosti provozovatele zejména
z hlediska ochrany jednotlivých složek a faktorů životního prostředí.
f Bude vypracován manipulační řád odlučovače ropných látek a odlučovače tuků, součástí dokumentace
bude předpis provozních kontrol a postup řešení provozních poruch nebo mimořádných stavů.
f Bude vypracován havarijní plán areálu, ve kterém budou zohledněna všechna rizika vyplývající
z charakteru provozu a místních podmínek; bude specifikován postup řešení mimořádných stavů.
f Za běžného provozu je třeba preferovat zimní údržbu zpevněných ploch a komunikací mechanickým
způsobem s omezením chemické údržby (chloridy).

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 obchodního a administrativního centra H-PARK Heršpice Brno 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
(zemědělská půda, ostatních plochy), není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v
závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor pro absorbování případných
neurčitostí.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě umístění dané situováním staveniště obchodního a administrativního centra.
Lokalizace záměru proto nebyla řešena ve více variantách.
Umístění, technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty lokalizace a
technologického řešení záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr obchodního a administrativního centra H-PARK Heršpice Brno je navržen v jediné realizační
variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující nerealizaci stavby.
Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání plochy v současném využití, tj. jako zemědělských pozemků.
Nulová varianta představuje, že na pozemku nebude realizována žádná stavba, území si ponechá dosavadní
charakter a způsob využití jako nevyužívaná zemědělská půda. Z dlouhodobého výhledu je tato varianta
velmi málo pravděpodobná, protože podle platného územního plánu města jsou pozemky v ploše plánované
výstavby určeny pro výstavbu, s funkčním typem SO – Smíšené plochy obchodu a služeb.
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 při splnění
stanovených podmínek v souladu s platným Územním plánem města Brna.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako podmínečně akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
v případě působnosti některých impaktů hodnotit jako lokálně významnou, nicméně bez překračování
platných limitů a hraničních hodnot. Převážná většina identifikovaných vlivů záměru bude na životní prostředí
působit pouze malou intenzitou, 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
Základní mapové 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
Koncem roku 2006 proběhlo zjišťovací řízení na záměr Obchodní centrum - Heršpická – Pražákova,
které bylo ukončeno vydáním závěru zjišťovacího řízení č.j. JMK 147878/2006 ze dne 4.1.2007
s následujícím závěrem:

„Záměr „Obchodní centrum Heršpická - Pražákova“ v k.ú. Štýřice, okres Brno-město naplňuje dikci
bodu 10.6, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na
základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr
nebude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.“
Záměr obchodního a administrativního centra H-PARK Heršpice Brno je situován na ploše shodné
s původním citovaným záměrem. Vzhledem ke změně investora a oznamovatele i změnám v rozsahu záměru
(zejména v počtu parkovacích ploch), je nezbytné provedení nového zjišťovacího řízení pro aktuální
navrhovaný charakter a rozsah stavby.
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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 záměru je výstavba administrativně obchodního centra v lokalitě mezi ulicemi Heršpická a
Pražákova, která se nachází v jižní části katastrálního území Štýřice.
Název záměru: H-PARK Heršpice Brno
Oznamovatel: RLRE Carina Property, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., je následující:

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
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.
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Základní kapacitní údaje jsou následující:
plochy záměru

celkem:
zastavěné:
dopravní zpevněné plochy:
plochy zeleně

počet parkovacích stání celkem:
z toho

venkovní:
v objektu:

31.200 m2
13.280 m2
12.050 m2
5.870 m2
808
84
724

Umístění záměru:
kraj:

Jihomoravský

okres:

Brno - město

obec:

Statutární město Brno

městská část:

Brno - střed

katastrální území:

Štýřice, 610186.

Záměr je umístěn jižně od centra města Brna při ulici Heršpická.
Prostor a okolí záměru v katastrálním území Štýřice jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv.
dotčeným územím.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

Předmětem záměru je výstavba administrativně obchodního centra v lokalitě mezi ulicemi Heršpická a
Pražákova, která se nachází u jižní hranice katastrálního území Štýřice.
Lokalita pro výstavbu administrativně obchodního centra je součástí mimořádně atraktivního území, které se
bouřlivě rozvíjí po obou stranách ulice Heršpické. Ta je součástí dopravně velmi významné vídeňské radiály
R52, zprostředkující přístup do centra jihomoravské metropole od jihu (Vídeň) a západu (Praha).
V současnosti nevyužívané pozemky mezi ulicemi Heršpická na západě a Pražákova na východě, mezi
vyvýšeným tělesem železniční vlečky na severu a koridorem budoucího jižního propojení velkého městského
okruhu (VMO) na jihu jsou platným územním plánem určeny pro smíšené funkční využití obchodu a služeb.
Prodloužení ulice Pražákovy umožňuje dopravní napojení lokality a tím i využití doposud ladem ležící plochy.
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Provoz areálu bude mít smíšený obchodně-administrativní charakter s převahou administrativní funkce.
Realizací centra bude využita plocha mezi již existujícími objekty.
Prostor přiléhá k východní straně ulice Heršpická v místě stávající čerpací stanice pohonných hmot. Na
severní a severovýchodní straně je vymezen obloukem vyvýšeného tělesa vlečky do areálu Ferony, na
východě prodlouženou trasou ulice Pražákovy a na jižní straně koridorem budoucí trasy VMO ve
východním prodloužení Jihlavské ulice.
Lokalita pro výstavbu administrativně obchodního centra je součástí návrhových funkčních smíšených ploch
obchodu a služeb. Rozvojové plochy jsou v platném Územním plánu města Brna situovány východně od ulice
Heršpické.
Administrativně obchodní centrum bude realizováno v souladu s platným Územním plánem města Brna jako
součást smíšené komerční rozvojové zóny obchodu a služeb u ulice Heršpické. Řešení plně respektuje polohu
trasy VMO, která se nachází na jižní straně areálu, včetně velké mimoúrovňové okružní křižovatky MÚK
Heršpická.
Rovněž je respektována a do řešení zahrnuta trasa prodloužené ulice Pražákovy.
Umístění záměru je vázáno na popsané území vymezené dostupnými pozemky a není navrženo ve více
variantách.

Koncepce urbanistického a architektonického řešení
Řešený pozemek se nachází v k.ú. Brno - Štýřice při ulici Heršpická. Místo nemá jasnou urbanistickou
strukturu a okolí tvoří volně rozmístěné průmyslové a komerční objekty s nově vznikajícími office centry.
Ve středu investorova pozemku stojí čerpací stanice OMV, kterou návrh začleňuje mezi prsty showroomu a
kanceláří. Ty jsou v zadní části propojeny sklady – objekty A a B, které jsou od sebe odděleny obslužnou
komunikací a rampou vedoucí na zvednutou podestu parkovacího objektu mezi výškovými domy C a D. Tato
rampa slouží pro osobní vozidla a bude využita pro dopravní obslužnost obou administrativních objektů.
Tyto budovy s podestou odděluje od skladu komunikace rovnoběžná s ulicí Heršpickou, jež slouží jako
zásobovací a přístupová do parkovacího objektu. Hlavním příjezdem do území je přípojka u železničního
podjezdu vlečky Ferony z ulice Heršpická a jako pomocný bude sloužit příjezd z plánovaného prodloužení
ulice Pražákovy.
Situačně i hmotově je areál navržen tak, aby definoval uliční fronty přilehlých komunikací, vhodně začlenil
objekt čerpací stanice a vytvořil nové výškové dominanty v území s nejasnou urbanistickou strukturou na
důležité příjezdové komunikaci do města Brna.
Záměr je rozdělen na čtyři samostatné stavební objekty podle etapizace výstavby a funkčního členění.
Objekt A se skládá ze dvou „prstů“ jednopodlažních showroomů, které mají v zadní části umístěnou
dvoupodlažní kancelářskou část se zázemím (ev. sklady), na které je napojen skladovací prostor. Objekt je
určen pro služby automobilové dopravy dle územního plánu města Brna. Povrch střechy skladu je pokryt
extenzivní zelení.
Objekt B se taktéž skládá ze dvou „prstů“ showroomu s kancelářskou a skladovací částí; pro libovolné
komerční využití. Povrch střechy skladu je pokryt extenzivní zelení.
Objekt C a D představuje kancelářské budovy o 18 podlažích, na společné podnoži o čtyřech podlažích,
která je využita pro parkování, technické a skladové zázemí komplexu. Tato podnož je otevřena do střední
obslužné komunikace mezi objekty A-B a C-D a z ostatních stran je skryta pod zemní val se zelení. Objekty
jsou koncipovány jako administrativní budovy s možností horizontálního a vertikálního členění na samostatně
pronajímatelné celky. Vstupy do administrativních budov jsou z parteru i z plata společné podnože, kde je
navržena příjemná parková úprava se zelení a odpočinkovou plochou.

Stavební řešení
Objekty A a B jsou konstrukčně navrhovány jako prefabrikované železobetonové. Showroomy orientované
k ulici Heršpická jsou celoprosklené a zadní sklady z prefabrikovaných sendvičových panelů. Zakládání se
uvažuje na pilotových základech.
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Administrativní budovy C a D jsou navrhovány jako monolitické železobetonové. Tuhost bude zajištěna
šachtami vertikálních komunikací. Prostorové kubické výkusy budou řešeny příhradovými železobetonovými
nosníky. Fasáda je uvažována jako celoprosklená, dělená konstrukcí okenních rámů a větracích klapek.
Garážová parkovací podnož s vysvahovanými boky bude taktéž z monolitického železobetonu. Horní dvě
patra směrem k zásobovací komunikaci budou otevřena z důvodu lepšího odvětrání. Zakládání se uvažuje na
pilotových základech. V místech potřeby bude spodní stavba izolována proti tlakové vodě. Pod terén budou
umístěny technické místnosti a jedno podlaží parkovacího objektu.

Popis provozu stavby
provozní doba:

po – pá

8:00 – 20:00

(v ostatní dobu cca 5% zaměstnanců)

počet zaměstnanců:

objekt A a B

cca

objekt C a D

cca 4 400 osob

391 osob

Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.). Stavební
situace areálu jsou uvedeny v přílohách 2 oznámení (Situace stavby).
Obrázek č. 2: Situace okolí stavby (1:10 000)

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v příloze č. 5 (Doklady):
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor výstavby a územního rozvoje, Stavební úřad, č.j.:
080049974/BUDD/STU/001 ze dne 10.9.2008
„K výše uvedenému Vám sdělujeme, že podle schváleného Územního plánu města Bna (dále jen ÚPmB)
jeho závazné části, Vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších vyhlášek, přílohy č. 1
Regulativy pro uspořádání území, stavební úřad konstatuje, se navrhovaná stavba nachází převážně
v plochách stavebních, návrhových, smíšených obchodu a služeb. Navrhovaná stavba bude za
předpokladu splnění podmínek a požadavků stanovených ve vyjádření Odboru územního plánování a
rozvoje MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno ze dne 21.7.2008 pod č.j.: MMB/0129786/2008/Nep a následně
vydání kladného vyjádření k dokumentaci pro územní řízení výše uvedeným odborem územního
plánování a rozvoje, v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací tj. Územním plánem města
Brna.
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Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 5
(Doklady):
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: JMK 81330/2008 ze dne 24.6.2008:
„… možnosti vlivu záměru „Brno Business park, Heršpická“ v k.ú. Štýřice, na lokality soustavy Natura
2000 a vydává stanovisko podle § 45i odst. 1) téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít
významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.“

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 až střední, lokálně významné, podmínečně akceptovatelné. Přímé výstupy do životního prostředí (hluk,
ovzduší, odpadní vody apod.) celkově málo významné a nepovedou k podstatnému nárůstu 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 nízké a málo významné.
Záměr je umístěn v sousedství průmyslových a obchodních areálů; nejbližší obytná zástavba se nachází cca
500 m od hranice areálu, západně od ulice Vídeňská. Na základě informací zjištěných v rámci zpracování
oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné negativní důsledky na obyvatelstvo a veřejné zdraví.
Pro provedených výpočtů vlivů na kvalitu ovzduší vyplývá, že nejvyšší příspěvek průměrné roční koncentrace
NO2 bude vznikat v prostoru areálu a bude dosahovat hodnot do 1,4 µg.m-3, tedy cca 3,5% imisního limitu
(LVr=40 µg.m-3). Maximální hodinové koncentrace budou dosahovány v severní části areálu, kde vypočtené
koncentrace dosahují hodnot do 16 µg.m-3, tedy cca 8% imisního limitu (LVh=200 µg.m-3). V prostoru
nejbližší obytné zástavby a v blízkosti ul. Vídeňské bude příspěvek imisní zátěže hodnoceného záměru
dosahovat maximálně 6 µg.m-3, tedy cca 3% imisního limitu (LVh=200 µg.m-3). Navýšení imisních
koncentrací se v případě tuhých látek PM10 pohybuje v rozmezí do 0,4 % limitu (u roční průměrné
koncentrace), resp. do 2 % limitu (u denní průměrné koncentrace).
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat významem za negativní, velikostí za střední (NO2) až
nízké (PM10), rozsahem za místní. Provoz obchodního a administrativního centra H-PARK Heršpice Brno
nebude příčinou překračování imisních limitů v zájmovém území. Významné negativní vlivy na kvalitu ovzduší
a klimatické poměry nejsou očekávány.
Z provedených výpočtů hlukového ovlivnění okolí stavby vlivem hluku z provozu je zřejmé, že limitní hladina
hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (tj.
LAeq,T = 50/40 dB den/noc), je v nejbližším chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním
prostoru staveb prokazatelně dodržena, a to s velmi značnou rezervou.
Vliv dopravního hluku souvisejícího se záměrem je nevýznamný. Podíl dopravy záměru na celkových
hladinách hluku je v úrovni cca 0,2 dB, což je hodnota akusticky nevýznamná. Hluková situace v území
zůstane proto po realizaci záměru prakticky nezměněna, nedojde ani ke vzniku nových přeslimitních stavů.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Významné vlivy na povrchové vody nejsou předpokládány. Srážkové vody budou pravděpodobně zasakovány
do podzemí, splaškové odpadní vody budou odváděny na městskou ČOV. Jiné odpadní vody nebo vody se
změněnou kvalitou nebudou provozem produkovány. Stavba nevyžaduje přeložky vodních toků nebo úpravy
vodních ploch.
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Je předpokládáno lokální ovlivnění hladiny podzemních vod v důsledku zasakování srážkových vod do
kolektoru mělkého zvodnění. Pro ochranu kvality podzemních vod budou vody z parkovacích stání a
zpevněných ploch zajištěny odlučovači ropných látek.
Vlivy na podzemní a povrchovou vodu v posuzované oblasti lze souhrnně hodnotit jako nízké až
zanedbatelné. Při odpovídajícím technickém zabezpečení zasakování srážkových vod nejsou předpokládány
negativní vlivy nebo vlivy, které by narušovaly charakteristiky hydrologického systému říčních teras řeky
Svratky v okolí lokality, ani ovlivnění kvality podzemních vod.
Výstavbou ani provozem záměru nebudou významně narušeny geologické nebo morfologické podmínky
v okolí, záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin.
Zábor půdy zařazené do I. třídy ochrany lze hodnotit jako negativní důsledek výstavby. Vzhledem k vyčlenění
dotčené plochy k situování komerční zástavby v rámci územního plánu města lze takový důsledek považovat
za akceptovatelný.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Vlivy na znečištění půdy v zájmovém území záměru lze hodnotit jako nulové.
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou záměrem negativně postiženy.
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním prostředí zemědělské půdy, která je dlouhodobě zatížena
antropogenními zásahy. Vlivy na flóru a faunu lze hodnotit jako nízké bez významných negativních dopadů.
V území není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů.
Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky.
Záměr nekoliduje s žádnými zvláště chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími
oblastmi (Natura 2000).
Vzhledem k rozsahu stavby ovlivní záměr pohledovou siluetu města z jižních směrů významný způsobem a
vytvoří tak novou dominantu antropogenního charakteru, která se promítne do horizontu města i jeho
vzdálenějšího pozadí. Vlivy na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit z hlediska významu jako negativní,
z hlediska velikosti jako střední, rozsahem jako regionální.
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 resp. záchranný archeologický výzkum.
Potenciální nárůst dopravy vlivem záměru se tedy nachází v pásmu přirozeného růstu dopravy. 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 při respektování vhodných opatření potenciální vlivy záměru
výstavby a provozu H-PARK Heršpice Brno hodnoceny jako podlimitní, přijatelně nízké a akceptovatelné.
Záměr proto nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem
záměru únosnou mez. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního
plánování a záměr je při splnění stanovených podmínek v souladu s platným Územním plánem
města Brna.
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Souhrnně lze záměr hodnotit jako podmínečně akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního
prostředí lze v případě působnosti některých impaktů hodnotit jako lokálně významnou,
nicméně bez překračování platných limitů a hraničních hodnot. Převážná většina
identifikovaných vlivů záměru bude na životní prostředí působit pouze malou intenzitou, 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. Situace stavby
1.5. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
1.6. Hydrologická situace
1.7. Geologická situace
1.8. Fotodokumentace
2. Situace stavby
2.1. Zákres do ortofotomapy (A1-003) 1:2 000
2.2. Zákres do územního plánu (A1-004) 1:2 000
2.3. Architektonická situace (A1-005) 1:1 000
2.4. Zákres do katastrální mapy (A1-006) 1:1 000
2.5. Koordinační situace (A1-007) 1:500
2.6. Situace dopravního řešení (A1-008) 1:500
2.7. Situace sadových úprav (A1-009) 1:1 000
2.8. Zákres s okolní plánovanou zástavbou (A1-310)
2.9. Fotodokumentace (A1-001)
3. Rozptylová studie
4. Hluková studie
5. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- 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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(ZÁKLADNÍ MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

H-PARK Heršpice Brno
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

H-PARK Heršpice Brno
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

H-PARK Heršpice Brno
1.3. SITUACE OKOLÍ AREÁLU

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:

lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

H-PARK Heršpice Brno
1.4. SITUACE NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

zákres na podkladu ortofotomapy ÈR, 1 : 10 000

LEGENDA:

situace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

H-PARK Heršpice Brno
1.5. HYDROLOGICKÁ SITUACE

LEGENDA:
lokalizace zámìru

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

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

H-PARK Heršpice Brno
1.5. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

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

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

H-PARK Heršpice Brno
1.6. GEOLOGICKÁ SITUACE

pøevzato podle Müller, Novák 2000
mìøítko 1 : 50 000

lokalizace zámìru

legenda tematického obsahu na následujícím listu

H-PARK Heršpice Brno

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

1.6. 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
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1.7. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
pohled na komunikaci v ulici Heršpické;
v pozadí èerpací stanice OMV (v území zámìru)
a výšková budova M-Palác

foto è. 2
pohled zájmové území z jihu; v popøedí komunikace v ulici
Hešpická a èerpací stanice OMV; v pozadí budova M-Palác

foto è. 3
pohled na vlastní øešené území areálu s náletovými døevinami
a místnì zpevnìnými plochami

foto è. 4
pohled na severní èást øešeného území východním smìrem
podél eleznièní vleèky (vlevo)

foto è. 5
pohled na støední èást øešeného území severovýchodním smìrem
od ÈS OMV; v pozadí vlevo násep eleznièní vleèky

foto è. 6
pohled na øešené území jihovýchodním smìrem;
zcela vlevo komunikace v ulici Heršpická, v pozadí èerpací
stanice OMV
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována jako součást oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č.
100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí. Předmětem vyhodnocení byl přírůstek imisní
zátěže způsobený provozem stavby „H-PARK Heršpice Brno“.
Poloha areálu je znázorněna na následujícím obrázku (podrobnější situace je součástí příloh
oznámení (Příloha 2 Situace stavby).

Rozptylová studie vyhodnocuje příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem nově instalovaných
tepelných zdrojů a záměrem vyvolané automobilové dopravy. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke
stávající imisní zátěži hodnoceného území, vyvolaný provozem uvedeného zdroje.
Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2) a tuhými znečišťujícími látkami frakce
PM10 .
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEAENVI s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona
č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
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2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy
ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

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

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na
třídu stability a rychlost větru
roční průměrné koncentrace
dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů
stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů
stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí
vypočítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmíněné metodiky SYMOS'97.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti buňky.
Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního
výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
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Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•

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

•

Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.

Kategorie znečišťujících látek
Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek.
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře.
•

Kat. I - 20 hodin

•

Kat. II - 6 dní

•

Kat. III - 2 roky

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů
Plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů
Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj
rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů.
Poznámka: Liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem.
Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce
10 m nad zemí.
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Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se
vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Výpočet byl proveden pro nově navržené zdroje v lokalitě, které jsou následující:
→ vytápění objektů „A“, „B“, „C“ a „D“ tepelnými zdroji spalujícími zemní plyn;
→ venkovní parkoviště pro celkem 84 osobních vozidel;
→ třípodlažní podzemní garáže v podnoži budov „C“ a „D“ s kapacitou 724 osobních vozidel;
→ záměrem vyvolaná automobilová doprava o intenzitě 2 000 osobních vozidel a 15 nákladních
vozidel denně na příjezdu (a stejný počet na odjezdu).
Jako zdroj tepla pro objekt A budou sloužit dva plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus SB
615, každý o jmenovitém tepelném výkonu 240 kW. Každý kotel bude osazen plynovým hořákem
Weishaupt WG 30N/1-A, ZN-L.
Jako zdroj tepla pro objekt B budou sloužit dva plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus SB
615, každý o jmenovitém tepelném výkonu 145 kW. Každý kotel bude osazen plynovým hořákem
Weishaupt WG 30N/1-A, ZN-LN.
Jako zdroj tepla pro objekt C budou sloužit tři plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus SB
615, každý o jmenovitém tepelném výkonu 510 kW (kotelna celkem 1 530 kW). Každý kotel bude
osazen plynovým hořákem Weishaupt WG 30N/1-A, ZN-LN.
Jako zdroj tepla pro objekt D budou sloužit tři plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus SB
615, každý o jmenovitém tepelném výkonu 510 kW (kotelna celkem 1 530 kW). Každý kotel bude
osazen plynovým hořákem Weishaupt WG 30N/1-A, ZN-LN.
Kotle budou využívat jako palivo zemní plyn z veřejné rozvodné sítě.
Podzemní garáže budou odvětrávány především volnou západní stěnou podnože do prostoru
komunikace mezi objekty A-B a C-D. Předpokládaný obrat parkovišť a garáží je stanoven na 2 000
vozidel za den. Podrobněji je uvažovaná organizace dopravy popsána v příslušných kapitolách
oznámení a projektové dokumentace.

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad podrobné větrné růžice pro lokalitu Brno - Tuřany zpracovanou
Českým hydrometeorologickým ústavem Praha. Souhrnná charakteristika použité větrné růžice je
uvedena v následující tabulce.
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

1,7

3,00

4,30

3,20

3,10

4,59

2,60

3,79

5,20

8,62

5

5,40

8,70

6,30

6,10

6,00

4,10

6,70

9,10

11

0,70

1,60

0,50

1,70

1,00

0,50

1,60

1,60

celkem

9,10

14,60

10,00

10,90

11,59

7,20

12,09

15,90

8,62
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3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1600x1400 m
s krokem sítě 50 m a počátkem souřadnic v levém dolním rohu orientovaná shodně s JSTK. Poloha
jednotlivých bodů je zřejmá z následujícího obrázku:

Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis.
Výpočtové body jsou uvažovány ve výšce 1 m nad terénem.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb.:
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní
limit

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m-3

1 kalendářní rok
PM10

24 hodin
1 kalendářní rok

Přípustná četnost překročení za
kalendářní rok

---

-3

35

-3

---

40 µg.m
50 µg.m

18

-3

40 µg.m
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4. Úroveň stávající imisní zátěže
4.1. Výsledky měření stávající imisní zátěže zájmového území
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1130 Brno – Tuřany a stanice MMB,
č. 1637 Brno-Zvonařka. Naměřené hodnoty NO2 za rok 2007 jsou uvedeny v následující tabulce:

Jak je z výše presentovaných výsledků měření zřejmé, koncentrace NO2 na vzdálenější stanici č.
1130 Brno – Tuřany dosahuje poměrně příznivých hodnot. Koncentrace NO2 na blízké stanici
Zvonařka se pohybují v hodnotách převyšujících úroveň imisního limitu pro roční i hodinové
koncentrace. Kvalita ovzduší v hodnoceném území je nejvýrazněji ovlivňována provozem
automobilové dopravy.

4.2. Výsledky výpočtu stávající imisní zátěže zájmového území
S ohledem na výrazný vliv automobilové dopravy na kvalitu ovzduší a z toho vyplývajících poměrně
velkých místních rozdílů proto při popisu stávající imisní zátěže vycházíme z výsledků rozptylové
studie pro toto území zpracované Mgr. Buckem v roce 2005.
Oxid dusičitý NO2
Dle níže presentovaného grafického znázornění výsledků Rozptylové studie města Brna (Mgr. Bucek,
2004) stávající úroveň imisní zátěže NO2 v prostoru navrženého záměru dosahují hodnot 100 až 140
µg.m-3, tedy do 70% imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3). Průměrná roční koncentrace oxidu dusičitého
v prostoru navrhovaného záměru dosahují úrovně 26 až 30 µg.m-3, tedy do 75% imisního limitu
(LVr=40 µg.m-3).
Obr.: Pozaďové imisní zatížení NO2 (Bucek, 2005)
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Tuhé látky frakce PM10
Maximální 24hodinové koncentrace v prostoru navrženého záměru dosahují hodnot cca 70 µg.m-3,
tedy hodnot nad hranicí imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3). Doby dosažení limitní koncentrace dosahují
v těchto místech cca 36 dnů za rok, tedy mírně překračují limitem tolerovanou četnost (LV=35 případů
za rok). Roční průměrné koncentrace tuhých látek frakce PM10 v prostoru navrhovaného záměru
dosahují úrovně 26 až 40 µg.m-3, v blízkosti ulice Heršpické i koncentrací vyšších než je hodnota
imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
Obr.: Pozaďové imisní zatížení PM10 (Bucek, 2005)
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4.3. Diskuse úrovně imisní zátěže zájmového území
Hodnocení stávající imisní zátěže oxidem dusičitým v hodnoceném území na základě výsledků
měření měřících stanic je v městském prostředí poněkud problematické, především s ohledem na
významný vliv emisí automobilové dopravy na celkovou imisní zátěž. Z tohoto důvodu při vyhodnocení
výsledků výpočtů této studie vycházíme z provedeného výpočtu celkové imisní zátěže (Rozptylová
studie města Brna, Mgr. Bucek, 2005).
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5. Výsledky výpočtu
5.1. Výsledky výpočtu imisního příspěvku NO2 vyvolaného provozem areálu
5.1.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení ročního imisního limitu.
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru mezi objekty A-B a C-D.
Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu bude, dle výpočtu, u průměrných ročních koncentrací
dosahovat hodnot do 1,4 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (40 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.1.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace.
Maximální příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu
bude, dle výpočtu, u maximálních hodinových koncentrací dosahovat hodnot do 16 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (200 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.

5.1.3. Doby překročení limitních koncentrací
Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že k překračování imisních limitů vlivem hodnocených
zdrojů nedochází.
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5.2. Výsledky výpočtu imisního příspěvku PM10 vyvolaného provozem areálu
5.2.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací PM10
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru severního vjezdu do areálu.
Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu bude, dle výpočtu, u průměrných ročních koncentrací
dosahovat hodnot do 0,15 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (40 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.1.2. Hodnoty maximálních 24hodinových koncentrací PM10
Maximální 24hodinové koncentrace budou dosahovány v severní části areálu. Vypočtené koncentrace
dosahují hodnot do 1 µg.m-3, tedy do 2 % imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3). V prostoru nejbližší obytné
zástavby a v blízkosti ul. Vídeňské bude příspěvek imisní zátěže hodnoceného záměru dosahovat
maximálně 0,4 µg.m-3, tedy cca 0,8 % imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3).
Jak je z výše uvedených výsledků výpočtu zřejmé, imisní příspěvek hodnoceného záměru je relativně
nízký. Proto, s ohledem na polohu areálu, prakticky nepředpokládáme změnu kvality ovzduší
v blízkých osídlených oblastech.

5.1.3. Doby překročení limitních koncentrací
Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že se stávající úroveň imisní zátěže podstatnějším
způsobem nezmění.
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6. Celkové hodnocení vlivu záměru
6.1. Celkové hodnocení vlivu záměru na imisní zátěž NO2 zájmového území
Z výše prezentovaných výsledků rozptylové studie města Brna vyplývá, že stávající imisní zátěž
oxidem dusičitým (NO2) v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů, v případě krátkodobých
koncentrací maximální hodnoty dosahují 100 až 140 µg.m-3, pohybují se tedy přibližně na úrovni do
70% imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3).
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují na
úrovni 26 až 30 µg.m-3, tedy cca 65 až 75% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
Z provedených výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem posuzovaného
záměru výrazně neovlivní celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném území a v součtu se stávající
imisní zátěží bude podlimitní.
Zatížení nejbližší obytné zástavby příspěvkem provozu záměru „H-PARK Heršpice Brno“ vychází
relativně nízké, významně neovlivňující celkovou úroveň stávající imisní zátěže.

6.2. Celkové hodnocení vlivu záměru na imisní zátěž PM10 zájmového území
Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie města Brna vyplývá, že stávající
imisní zátěž tuhými látkami frakce PM10 v hodnoceném území je na úrovní imisních limitů, v případě
maximálních denních koncentrací maximální hodnoty dosahují nadlimitních hodnot s nadlimitní
četností.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují na
úrovni 26 až 40 µg.m-3, tedy od 65 % imisního limitu až do hodnoty limitu (LVr=40 µg.m-3), v těsné
blízkosti ulice Heršpické i hodnot vyšších.
Maximální příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem posuzovaného areálu bude dosahovat hodnot
do 2% imisních limitů. Tato maxima budou dosahována pouze v prostoru vlastního areálu, mimo něj
budou hodnoty příspěvků nižší a tedy výrazně neovlivní celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném
území.
Zatížení nejbližší obytné zástavby příspěvkem provozu záměru „H-PARK Heršpice Brno“ vychází
velmi nízké, prakticky neovlivňující celkovou úroveň stávající imisní zátěže.
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7. Závěry
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že imisní zátěž vyvolaná provozem vytápění a
dopravy do areálu H-PARK Heršpice Brno nevyvolá významnější změnu imisní zátěže oxidem
dusičitým (NO2) oproti stávajícímu stavu.
Příspěvek provozu nově budovaného areálu H-PARK Heršpice Brno k pozaďové imisní zátěži oxidem
dusičitým (NO2) je relativně nízký, v případě maximálních hodinových koncentrací vychází maximální
hodnoty příspěvku cca 8 % imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (IHk=200 µg.m-3).
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty příspěvků pohybují pod 3,5 %
hodnoty imisního limitu (IHr=40µg.m-3).
Celková imisní zátěž zájmového území (při zahrnutí vlivu všech ostatních zdrojů znečišťování ovzduší,
např. bodových a dálkových přenosů znečištění) nebude dosahovat hodnot imisního limitu.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu
areálu H-PARK Heršpice Brno nebude docházet k překračování imisních limitů NO2 v hodnoceném
území.
V případě imisní zátěže tuhými znečišťujícími látkami bude příspěvek hodnoceného areálu velmi
nízký. U průměrných ročních koncentrací je předpokládaný příspěvek vyvolaný provozem záměru
nižší než 0,4% příslušného imisního limitu, u maximálních denních koncentrací je předpokládaný
příspěvek do 2% limitu. Tyto maximální přírůstky jsou dosahovány pouze uvnitř vlastního areálu. Ve
větší vzdálenosti od zdrojů jsou již hodnoty imisních příspěvků výrazně nižší.
Stávající imisní zátěž tuhými znečišťujícími látkami v okolí hodnoceného záměru sice dosahuje
(především v blízkosti ulice Heršpické) přeslimitních hodnot, hodnocený záměr však tuto situaci
prakticky nezmění.
V Brně 21.9.2008

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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1. Zadání a cíl hlukové studie
Hluková studie je vypracována jako součást oznámení záměru
H-PARK Heršpice Brno.
Cílem této studie je provést kvalifikovaný podklad pro příslušné kapitoly oznámení a pro následné
vyjádření příslušného orgánu hygienické služby. To znamená doložit řešitelnost hlukové problematiky,
prokázat že provoz záměru nebude způsobovat v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb přeslimitní hlukové vlivy a navrhnout
příslušná technická nebo organizační opatření pro zajištění dodržení hygienických limitů (pokud nutno).
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2. Vstupní údaje

2.1. Popis záměru a dotčeného území
Předmětem záměru je vybudování polyfunkčního objektu, určeného pro obchod a administrativu včetně
souvisejícího parkování. Záměr se nachází východně ulice Heršpické, západně připravovaného
prodloužení ulice Pražákovy, jižně železniční vlečky a severně připravovaného prodloužení ulice Jihlavské
(VMO).
V současné době se v prostoru záměru nachází volná plocha, částečně bez využití, částečně používaná
jako autobazar a autovrakoviště. Při ulici Heršpické se nachází čerpací stanice pohonných hmot, která
nebude záměrem dotčena.
Územním plánem je prostor záměru zařazen jako plocha SO, tedy smíšené plochy obchodu a služeb,
slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven a administrativy, které podstatně neruší
bydlení.
Situace záměru je zřejmá z následujícího obrázku:
Obr. : Umístění záměru

Okolí záměru je charakterizováno přítomností dopravně zatížených komunikací a dále různých
provozoven. Nejbližší chráněný venkovní prostor se nachází ve vzdálenosti cca 450 metrů západně od
záměru při ulici Pšeník. Zde je volen referenční výpočtový bod (č. 1), viz následující obrázek.
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Obr.: Umístění záměru, poloha výpočtového bodu

Uvažované zdroje hluku jsou následující:
Technologie záměru (hluk z provozovny)
Zdroje technologického hluku do venkovního prostoru, související se záměrem, budou dány provozem
technických zařízení budov (vzduchotechnika, chlazení), které budou umístěny na střechách objektů.
Emise hluku nepřekročí tyto parametry:
akustický tlak:
soudobý počet:
umístění:
doba provozu:

do LA,2m = 65 dB (den), do LA,2m = 55 dB (noc)
do 18
střecha objektu nad průběžnými svislými instalačními šachtami objektů,
výška zdrojů 11 m nad terénem (objekty A a B) resp. 55 m nad terénem
(objekty C a D)
nepřetržitě

Zdroje hluku umístěné uvnitř budov jsou z hlediska ovlivnění venkovního prostoru akusticky nevýznamné.
Doprava
V prostoru záměru je navrženo 808 parkovacích míst. Při průměrném obratu do 2,5 vozidla na parkovací
místo a den je tak očekáván příjezd cca 2 000 osobních vozidel za den (a stejný počet odjezdů). Dále je
uvažováno s příjezdem cca 15 nákladních vozidel za den (a stejný počet odjezdů).
Provoz záměru bude nepřetržitý, naprostá většina dopravy (min. 95%) však bude realizována v denním
období.
Záměr je dopravně napojen na ul. Heršpickou a připravovanou ul. Pražákovu.
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2.2. Použité podklady
[1] H-PARK Heršpice Brno. Projektová dokumentace pro územní řízení. 4a architekti, září 2008
[2] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

2.3. Použitá metodika
Vliv hluku technologie je vyhodnocen na základě ČSN ISO 9613-2 Akustika - Útlum při šíření zvuku ve
venkovním prostoru (Část 2 Obecná metoda výpočtu) a dle běžných postupů technické a akustické praxe.
Posouzení dopravního hluku je provedeno s použitím strategické hlukové mapy města Brna a výpočtu
potenciálního nárůstu hluku vlivem dopravy záměru. Dopravní hluk tedy není předmětem modelového
výpočtu.
Výpočty jsou aplikovány ve výpočtovém programu HLUK+, verze 7.11. Nejistota metodiky se pohybuje v
úrovni 2. třídy přesnosti dle ČSN IEC 651 Zvukoměry, tj. v pásmu ±2 dB.

2.4. Hygienické limity
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou
dány nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, takto:
Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním
prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní
hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v
noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou
účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku
A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se
rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3
k nařízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky
nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
Korekce jsou následující:
Způsob využití území

Korekce
dB
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

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

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

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5

S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
následovně:
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z provozovny uvažována hodnotami:
LAeq,8h = 50 dB v denní době (pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin z denního období),
LAeq,1h = 40 dB v noční době (pro 1 nejhlučnější hodinu z nočního období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích
uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 60 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 50 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk ze stavební činnosti uvažována hodnotami:
LAeq,14h = 65 dB v denní době (7:00 - 21:00),
LAeq,1h = 60 dB v brzké ranní a pozdní večerní době (6:00 - 7:00, 21:00 - 22:00),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (22:00 - 6:00).
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3. Hluk z provozovny
Je modelován stav s provozem technických zařízení budovy, parkovišť v areálu záměru a vnitřních
areálových komunikací. Pro všechny technologické zdroje je uvažován nepřetržitý plný výkon (s
akustickým tlakem do LA,2m = 65 dB ve dne a do LA,2m = 55 dB v noci).
Průběh limitních izofon LAeq,T = 50/40 dB (platné pro denní/noční období) je zřejmý z následujících
obrázků:
Obr.: Průběh limitní izofony LAeq,T = 50 dB (výška 3 m nad terénem), den
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Obr.: Průběh limitní izofony LAeq,T = 40 dB (výška 3 m nad terénem), noc

Z obrázků je zřejmé, že limitní hladina hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, je dodržena prakticky v obrysu záměru a navazujících dopravních a
průmyslových plochách. Není dotčen žádný chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor
staveb.
V nejbližším chráněném venkovním prostoru (zástavba ulice Pšeník ve vzdálenosti cca 450 metrů
západně od záměru, výpočtový bod 1) jsou očekávány tyto hladiny hluku z provozovny:
Tab.: Výsledky výpočtů hluku z provozovny
Bod
1

Výška [m]
3m
10 m
18 m

LAeq,T [dB] - den
32,2
33,8
35,5

LAeq,T [dB] - noc
22,5
24,4
26,7

Z výsledků je zřejmé, že limitní hladina hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací (tj. LAeq,T = 50/40 dB den/noc), je v nejbližším chráněném venkovním
prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb prokazatelně dodržena.
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4. Hluk z dopravního provozu
Hluková situace v prostoru záměru je dána zejména dopravním provozem na okolních veřejných silničních
komunikacích (zejména ulice Heršpická). Dopravně-hluková situace dotčeného území je shrnuta na
následujících obrázcích:
Obr.: Hluková situace v území - den

Zdroj: Hluková mapa města Brna. www.brno.cz
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Obr.: Hluková situace v území - noc

Zdroj: Hluková mapa města Brna. www.brno.cz

Hladiny hluku v prostoru záměru (ulice Heršpická) dosahují 65 - 70 dB v denní době a 60 - 65 dB v noční
době. Jde tedy o hlukově značně exponovaný prostor. Protože však součástí záměru nejsou žádné
chráněné prostory, nejde o problém.
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Cílová doprava záměru nepřekročí celkem cca 4 000 vozidel za den (z toho 30 nákladních). Doprava
přitom bude rozdělena do více směrů, profil ulice Heršpické tak bude přitížen nejvýše cca 2 000 vozidly.
Celková intenzita dopravy na ulici Heršpické je dle sčítání z roku 2007 v úrovni cca 48 000 vozidel za den
(z toho cca 6% těžkých). Potenciální nárůst intenzit dopravy je tedy cca (48 000+2 000)/48 000 = 1,04
násobek stávajících (pozaďových) intenzit dopravy. Tomu odpovídá nárůst hladiny hluku
ΔLp = 10log1,04 = 0,2 dB
Takovýto nárůst je akusticky nevýznamný. Nedojde tedy významné změně dopravně-hlukové situace
dotčeného území.
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5. Hluk ze stavební činnosti
Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými imisemi zemních a
stavebních strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani
časový harmonogram nasazení však není přesně kvantifikován.
Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby, a to v době provádění zemních prací. Ekvivalentní
hladiny akustického tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních strojů (rypadla, nakladače)
dosahovat hodnot až do 90 dB ve vzdálenosti 5 až 10 m, u těžkých nákladních vozidel se tyto hladiny
pohybují v průměru okolo hodnoty 80 dB v téže vzdálenosti.
Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB, platí pro období mezi 7:00 a 21:00) tak
bude splněn do vzdálenosti nejvýše cca 60 metrů od místa provádění prací. V této vzdálenosti se
nenachází žádný chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb.
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6. Závěry a doporučení
Navržené řešení záměru H-PARK Heršpice Brno respektuje požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Požadované limitní hladiny hluku z provozovny pro nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní
prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb jsou spolehlivě dosažitelné.
Záměr se nachází v hlukově exponovaném prostoru, s přeslimitními hladinami dopravního hluku. Protože
však záměr není objektem užívaným k bydlení, rekreaci ani zdravotnickým účelům, není chráněným
prostorem ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
Vliv záměru na dopravně-hlukovou situaci území je akusticky nevýznamný.
Hluk ze stavební činnosti je v daném prostoru spolehlivě řešitelný.
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Přílohy
Hluk z provozovny, den

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\Aktuální\228-08 Business Park Heršpická\Pracovní\BPH_1_DEN.ZAD
Vytištěno: 21.9.2008 20:52
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 133.7; 273.9 | 21.3 | 31.8 | 32.2 |
|
|
| 1 | 10.0 | 133.7; 273.9 | 24.9 | 33.2 | 33.8 |
|
|
| 1 | 18.0 | 133.7; 273.9 | 28.9 | 34.4 | 35.5 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Hluk z provozovny, noc

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\228-08 BUSINESS PARK HERšPICKá\PRACOVNí\BPH_1_NOC.ZAD
Vytištěno: 21.9.2008 20:54
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 133.7; 273.9 | 14.3 | 21.8 | 22.5 |( 32.2)|
|
| 1 | 10.0 | 133.7; 273.9 | 18.2 | 23.1 | 24.4 |( 33.8)|
|
| 1 | 18.0 | 133.7; 273.9 | 22.8 | 24.4 | 26.7 |( 35.5)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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