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Úvod
Oznámení zám ru (dále jen oznámení)
Brno - Slatina, Tu anka 115, Soubor staveb Areálu
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní
pozd jších p edpis , a slouží jako základní podklad pro zjiš ovací ízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je
zpracováno v rozsahu p ílohy . 3 zákona.
Oznámení bylo zpracováno na základ zm ny zám ru Soubor staveb Areálu Slatina - Brno, který byl podroben
zjiš ovacímu ízení v ervnu 2008. Následn došlo k podstatné zm n zám ru ve form snížení po tu
parkovacích míst o cca 600 míst, rozší ení ploch zelen a zm n dopravního ešení napojení areálu na ulici
Tu anka, rovn ž byla do návrhu p idána lávka pro p ší k propojení areálu a železni ní stanice Brno - Slatina.
Proces posuzování byl na žádost oznamovatele zastaven a v zá í a íjnu 2008 bylo zpracováno p edkládané
oznámení zám ru.
Na základ požadavk dot ených orgán byl zmenšen po et parkovacích stání na terénu na kapacitu
odpovídající požadavk m dle SN 736110 Projektování místních komunikací. Snížení po tu parkovacích stání
umožnilo zv tšit ší ky a celkovou rozlohu zelen mezi parkovišti a zvýšit tak podíl zelen v i venkovním
zpevn ným plochám v areálu
P edm tem zám ru je p estavba stávajícího pr myslového areálu bývalé továrny Eduarda Rou ky v Brn na
technologický park - soubor pr myslových budov s pronajímatelnými plochami pro vybrané obory
zpracovatelského pr myslu, strategické služby a technologická centra v etn administrativního a logistického
zázemí, obchodní vybavenosti a služeb.
Zám r je dle p ílohy . 1 zákona . 100/2001 Sb. za azen následovn :
kategorie II, bod 10.6, sloupec B: Skladové nebo obchodní komplexy v etn nákupních st edisek o celkové
vým e nad 3000 m2 zastav né plochy, parkovišt nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v
sou tu pro celou stavbu.
kategorie II, bod 10.1, sloupec B: Tématické areály na ploše nad 5000 m2.
Dle §4 uvedeného zákona pat í pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak
stanoví ve zjiš ovacím ízení podle § 7. P íslušným ú adem je Krajský ú ad Jihomoravského kraje.
Oznamovatelem zám ru je firma AREAL SLATINA, a.s.
Zpracování oznámení prob hlo v zá í a íjnu 2008. Oznámení je zhotoveno firmou AMEC, s.r.o. na základ
objednávky firmy AREAL SLATINA, a.s. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, díl í
dopl ující informace vyžádané zpracovatelem oznámení b hem vlastního zpracování a údaje získané b hem
vlastních pr zkum lokality.
Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o zám ru, jeho možných vlivech na životní prost edí a rizicích
vyplývajících z jeho provozu.
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ÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
AREAL SLATINA, a.s.

2. I
26236401

3. Sídlo
Tu anka 115
627 00 Brno

4. Oprávn ný zástupce oznamovatele
Ing. Petr Hladík
investi ní editel
AREAL SLATINA, a.s.
Tu anka 115
627 00 Brno
tel.: 532 121 400
e-mail: hladik@arealslatina.cz

5. Projektant
Pel ák a partner, s.r.o.
Nám stí 28. íjna 1104/17
602 00 Brno
Ing. Arch. David Kopá
+420 545 215 138
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona
Brno - Slatina, Tuřanka 115, Soubor staveb Areálu
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:
kategorie:

II

bod:
název:

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

bod:
název:
sloupec:

10.13
Tématické areály na ploše nad 5000 m2.
B

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

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Základní údaje:
plocha pozemku pro výstavbu:
zastavěná plocha:
parkovací stání - dlažba se širokými sparami vysypanými pískem
chodníky - zámková dlažba
komunikace - živice
terasy
zeleň
plochy zeleně - vsaky
plochy zeleně - zatravňovací tvárnice
ostatní zeleň
vodní plochy
počet parkovacích míst:

cca 190 268 m2, z toho:
cca 29 207 m2
cca 41 812 m2
cca 12 536 m2
cca 57 615 m2
cca
164 m2
cca 28 306 m2
cca 13 665 m2
cca 6 257 m2
cca 27 900 m2
cca
706 m2
4 138 (z toho 207 pro ZTP)

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

Jihomoravský
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obec:
katastrální území:

Brno
Slatina

Pr myslový park Areál Slatina je situován v jihovýchodní ásti brn nské m stské aglomerace, na území
m stské ásti Brno - Slatina p i ulici Tu anka, v k.ú. Slatina. Území stávajícího pr myslového areálu firmy
AREAL SLATINA o celkové rozloze 19,02 ha se nachází v zastav né ásti obce. Území leží p i k ížení
železni ní trati Brno - Vlárský pr smyk a dálnice D1, svojí výhodnou dopravní polohou je atraktivní pro
investory. Území je snadno dostupné m stskou hromadnou dopravou a nov je navrhováno propojení p ší
lávkou se železni ní stanicí Brno - Slatina.
Zám r je umíst n na následujících parcelách v majetku investora (s výjimkou parcely 2343/13 - ostatní plocha,
která je zatím v majetku soukromých vlastník ):
Druh pozemku
dle KN

Parcela v k.ú. Slatina
2337; 2339/1,7,11,13,16,17,18,20,21,26,27,28,29,31,33,34,43,44,46,47;
Zastav ná plocha a 2340; 2341; 2516/1; 2518; 2520; 2521; 2527; 2528; 2529; 2530; 2532;
2533/1,2; 2536; 2537; 2538; 2543/2; 2546; 2550;
nádvo í
2329/1; 2338/1,2; 2339/2,3,8,9,10,15,22,23,30,32; 2342/1; 2343/13; 2516/2;
2525; 2531; 2539/2,3,4,5; 2541; 2544; 2545; 2547; 2548; 2551; 2552; 2553;
Ostatní plocha
3579

Prostor a okolí zám ru v katastrálním území Slatina jsou pro ú ely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv.
dot eným územím.
Poloha zám ru je z ejmá z následujícího obrázku:
Obr.: Umíst ní zám ru

B.I.4. Charakter zám ru a možnost kumulace s jinými zám ry
Navrhovaný zám r je umíst n v rovinatém území na jihovýchodním okraji m sta Brna v sousedství
zastavovaného území Brn nské pr myslové zóny - ernovická terasa. Administrativn náleží do m stské ásti
Brno - Slatina.
Realizací zám ru dojde k p etvo ení sou asného pr myslového areálu bývalé továrny Eduarda Rou ky na
technologický park s uceleným koncep ním ešením a vysokou estetickou hodnotou, který bude tvo en
souborem pr myslových budov s pronajímatelnými plochami pro vybrané obory zpracovatelského pr myslu pro
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strategické služby a technologická centra, poskytující zárove
obchodní vybavenosti a služeb.

administrativní a logistické zázemí v etn

Charakterem plánované zm ny je:
1) Novostavby objekt :
a. budovy L, M

dv p tipodlažní budovy nepodsklepené

b. budovy H, K

dv p tipodlažní budovy podsklepené jedním podzemním podlaží m
s funkcí spole né garáže

c. budovy O, P, R, S, T

p t desetipodlažních budov nepodsklepených

d. budova TS1

jednopodlažní objekt technické infrastruktury, centrální zdroj chladu,
centrální kotelna, transforma ní stanice, apod.

e. budova TZ

novostavba objektu technické infrastruktury

2) Stávající budovy ur ené ke zm n využití a celkové p estavb :
a. budova, E

stávající logistická hala - p estavba na gastronomické volno asové,
maloobchodní provozy a služby

b. budovy B, D

stávající administrativní, provozní a výrobní budovy - rekonstrukce pro
funkci technologických center a administrativního zázemí

3) Stávající budovy bez zm ny využití ur ené k rekonstrukci:
a. budova A

stávající správní administrativní budova bez zm ny využití

b. budova N

stávající administrativní budova bez zm ny využití

Prostory v navrhovaných technologických budovách budou pronajímány, uživatelé nejsou v sou asné dob
známi. Prostory v budov E budou využity pro gastronomické, volno asové a maloobchodní provozy, dopln né
o rozmanité služby, nap . bankovní a poštovní í léka ské apod. Prostory budou pronajímány jednotlivým
uživatel m.
ešené území je rovinné, na výškové úrovni 243-246 m n. m.. Výrobní areál je napojen na inženýrské sít ,
budovy v areálu jsou napojeny na vnitroareálové rozvody. Areál je áste n oplocen, dopravní vjezd je z ulice
Tu anka.
Areál je ze západní strany vymezen komunikací v ulici Tu anka, situovanou v severo-jižním sm ru, na kterou je
dopravn napojen. Severní hranice technologického parku je vedena soub žn s železni ní tratí sm r Veselí
nad Moravou. Železni ní stanice se nachází v t sné blízkosti areálu a bude s ním propojena lávkou pro p ší.
Na východ je hranice areálu vymezena podél dálnice D1. Areál je obsluhován t emi autobusovými linkami
MHD se zastávkami p ed vstupem do areálu, v budoucnu se uvažuje obsluha rovn ž uvnit technologického
parku. Mezi jednotlivými budovami vzniknou prostory zelených zahrad s vodními prvky, sloužící jako
odpo inkové prostory.
V sou astné dob je lokalita sousedící
ú ely.

ernovické terasy již z velké ásti využívaná pro výrobní a skladové

Kumulace s jinými zám ry se nep edpokládá.

B.I.5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní
Dot ené území je situováno na jihovýchodním okraji m sta Brna, mimo dosah m stského centra a dostate n
vzdáleno od bytové zástavby. Svou polohou v blízkosti dálnice D1 je toto území vhodné pro pr myslové využití.
Zám r využívá stávající pr myslový areál, který bude p estav n a vybaven pro technologicky náro ná odv tví,
p ispívá tak k vyššímu standardu technologických provoz a pracovního prost edí v Brn nské metropoli.
Výstavba p inese nové pracovní p íležitosti jak ve vlastních objektech, tak v návazných provozech. Dále pak
budou stavbou ešeny parkovací prostory v areálu.
Stavba a její umíst ní nebyla zvažována ve více variantách.
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B.I.6. Popis technického a technologického ešení zám ru
Urbanistické a architektonické ešení
Architektonické ešení zám ru zahrnuje i n kolik staveb již existujících - halu E a objekty A, B, D a N. Stojící i
navržené stavby vytvá ejí jasnou prostorovou a kompozi ní strukturu: centrální, ve sm ru Z-V výrazn protáhlý
prostor úst edního „nádvo í“ s pravidelným rastrem listnatých strom p ekrývajícím plochu parkovišt , který
vymezuje ada vyšších bodových objekt na jeho severní hran a ada nižších bodových objekt na hran jižní.
Do obou t chto linií nových staveb jsou v len ny objekty stávající. Na severní hran je to hala E, která vytvá í
kompozi ní i provozní t žišt území s bodovými objekty po stranách. Na jižní hranici je to stávající tovární
objekt N, který z východu ukon uje adu nižších bodových dom a vytvá í tak ukon ení této ady sm rem
k dálnici.
Vzájemný posun severní - vyšší a jižní - nižší linie staveb spolu s centrálním prvkem severní ady - stávající
halou tak vytvá í dynamickou prostorovou i plošnou kompozici areálu. Prostor centrálního „nádvo í“ je potom
v jeho ose - p ed vstupem do stávající haly vloženou zahradou, vymezenou obvodovou zdí a propojující ob
linie bodových objekt , rozd len do dvou ástí: nádvo í západního a východního. Jednotlivé budovy
technologického parku pak mezi sebou utvá ejí prostory zelených zahrad. Ty jsou op t výrazn protáhlého tvaru
a jejich podélná osa je kolmá na podélnou osu centrálního prostoru dvora. Zahrady vytvá ejí dojem zelených
atrií.
Tato základní prostorová a hmotová skladba je dopln na o „bo ní“ nádvo í vymezené z jihu západní dvojicí
vyšších bodových objekt a dále o „atrium“ s pískovým povrchem, vodními prvky a zelení umož ující
provozování petangue, p ípadn jiných her na východní stran . Nakonec o pás parkovišt osázeného op t
pravidelným rastrem strom p ed jižní linií nižších staveb sm rem k dálnici D1. Osobitý charakter každého ze
zde popisovaných urbánních prostor technologického parku je podtržen rozdílným druhem vysazených strom .
Sou ástí návrhu technologického parku, je mimo ešení pracovního prost edí rovn ž zajišt ní v tšiny
praktických pot eb zam stnanc a návšt vník parku. Je to nap . stravování, léka ská pé e, bankovní a
poštovní služby, sportovní a zábavní relaxace, základní nákupy, autoservis, atd., a to v budovách vysoké
architektonické hodnoty po stránce designu, použitých materiál , zelen a vodních prvk .
Provoz
Prostory v navrhovaných technologických budovách budou pronajímány, uživatelé nejsou v sou asné dob
známi.
Cílem projektu je realizace areálu s kvalitní architektonickou zástavbou, veškerými službami pro uživatele,
pohodlným parkování a technickým vybavením vysokého standardu pro práci v p íjemném pracovním prost edí.
Budova E
Prostory v budov E budou využity pro gastronomické, volno asové a maloobchodní provozy jako je fitcentrum
a obchodní pasáž, dopln né o rozmanité služby, nap . bankovní a poštovní i léka ské apod. Prostory budou
pronajímány jednotlivým uživatel m.
Administrativní budovy

Navrhované objekty budou sloužit jako administrativní centrum resp. pro high-tech výrobu (IT, apod.), technické
a výrobní služby. V navržených budovách vzniknou spíše univerzální prostory, které bude možné v p ípad
nutnosti pozm nit pro pot eby nájemce. Pod objekty H a K vzniknou podzemních garáže.
Garáže a parkovací stání

V rámci výstavby tohoto zám ru dojde k vybudování podzemních garážovými stání o kapacit 135 parkovacích
míst a na terénu vznikne dalších 3 796 parkovacích míst a 207 míst pro handicapované. Podzemní stání budou
umíst na ve spole ných suterénních prostorách staveb H, K (p irozen v traný suterén áste n nad terénem).
Garáže budou sloužit pro zam stnance.
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B.I.7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
P edpokládaný termín zahájení výstavby:

jaro 2009

P edpokládaný termín ukon ení výstavby,
uvedení do provozu:

2014
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B.I.8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
Dot eny jsou následující územn samosprávné celky:
kraj:

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
tel: 541 651 111

obec:

Statutární m sto Brno

Magistrát m sta Brna
Malinovského nám. 2
601 67 Brno
tel: 542 171 111

obec:

M stská ást Brno - Slatina

Statutární m sto Brno,
m stská ást Brno - Slatina
Budínská 2
627 00 Brno
tel: 545 226 018

B.I.9. Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad , které budou
tato rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí

Ú ad m stské ásti m sta Brna,
Brno – Slatina; Stavební ú ad
P emyslovo nám.18
627 00 Brno
tel: 548 214 606

Stavební povolení

Ú ad m stské ásti m sta Brna,
Brno – Slatina; Stavební ú ad
P emyslovo nám.18
627 00 Brno
tel: 548 214 606
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. P da
Plocha pozemku pro výstavbu:
zastav ná plocha:
parkovací stání - dlažba se širokými sparami vysypanými pískem
chodníky - zámková dlažba
komunikace - živice
terasy
zele
plochy zelen - vsaky
plochy zelen - zatrav ovací tvárnice
ostatní zele
vodní plochy

cca
cca
cca
cca
cca
cca
cca
cca
cca
cca
cca

190 268 m2, z toho:
29 207 m2
41 812 m2
12 536 m2
57 615 m2
164 m2
28 306 m2
13 665 m2
6 257 m2
27 900 m2
706 m2

Zábor p dy:
ZPF (orná p da):
PUPFL (lesní p da):

0 m2 - celková vým ra dot ené parcely ZPF
0 m2

výstavba (do asný zábor):

do asný zábor p i napojení na stáv. komunikaci +
zm ny vodorovného dopr. zna ení

Tab.: P ehled dot ených parcel
Druh pozemku
dle KN

Parcela v k.ú. Slatina
2337; 2339/1,7,11,13,16,17,18,20,21,26,27,28,29,31,33,34,43,44,46,47;
Zastav ná plocha a 2340; 2341; 2516/1; 2518; 2520; 2521; 2527; 2528; 2529; 2530; 2532;
nádvo í
2533/1,2; 2536; 2537; 2538; 2543/2; 2546; 2550;
2329/1; 2338/1,2; 2339/2,3,8,9,10,15,22,23,30,32; 2342/1; 2343/13; 2516/2;
2525; 2531; 2539/2,3,4,5; 2541; 2544; 2545; 2547; 2548; 2551; 2552; 2553;
Ostatní plocha
3579

B.II.2. Voda
V sou asné dob se již v Areálu Slatina nachází zástavba n kolika výrobních objekt a kancelá í. N které
objekty budou zbourány a nahrazeny novými. K zásobování stávajících objekt slouží vodovod PE DA160, který
byl vybudován po roce 2000 a starší vodovod DA110.
Pro pot eby nové zástavby bude v areálu zachován vodovod PE DA160 a starší, mén kapacitní vodovody
budou zrušeny. Stávající vodovod pak bude dále rozší en o nový vodovod stejné dimenze, tedy PE DA 160.
Na areálovém vodovodu bude vybudováno 10 nových odb rných míst pro 10 nových objekt . Stávající
odb rná místa budou zachována v po tu 5 p ípojek pro 5 stávajících objekt . Nová odb rná místa budou na
nový ad napojena p es odbo ky, které na n m budou p i stavb vysazeny.
Návrhové množství vody, které bude areálem odebíráno z ve ejného adu bylo stanoveno na objem 207 930
m3/rok. Maximální hodinová pot eba byla stanovena na 115 m3/h. Celková délka nov navrhovaného potrubí je
920 m.
V ulici Tu anka se nachází stávající ve ejné vodovodní ady DN 150 a DN 300, na které je areál napojen.
Ve ejné vodovody jsou ve správ Brn nských vodáren a kanalizací a.s.
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V následující tabulce je uveden p ehled p ípojek na ve ejný vodovod:
Objekt

P ípojka

Napojení na

Ulice

Poznámka

Severní ást areálu

stávající DN200

DN 300 LT

Tu anka

stávající ad

Jižní ást areálu

opravená DN160

DN 150 LT

Tu anka

stávající ad

Tab.: Výpo et pot eby vody (bez pot eby stávajících objekt )
Ro ní úhrnná
pot eba vody

Pr m rná denní
pot eba

Maximální denní
pot eba

m3/rok

m3/den

m3/den

objekt B

3 730

10

13

1,79

1 788

0,50

objekt D

2 840

8

10

1,36

1 362

0,38

objekt E

7 080

19

24

3,39

3 395

0,94

objekt H,K,L,M

58 240

160

199

27,92

27 923

7,76

objekt O,P

57 540

158

197

27,59

27 588

7,66

objekt R,S, T

57 600

158

197

27,62

27 616

7,67

Odtok vody z chlazení
(celý areál)

20 900

57

328

25,20

25 200

7,00

207 930

570

968

115

114 872

31,91

Objekt

CELKEM

Maximální hodinová
pot eba
m3/h

l/h

l/s

Vodní prvek stavby:

zásobování vodou z vnit ního rozvodu

Výstavba:

spot eba vody nespecifikována (b žná)

Ostatní voda:

bez nárok

Požární voda:

Na vodovodu se budou nacházet nadzemní hydranty
DN100. Dále budou na adu osazeny v nejnižších
místech kalníky a v nejvyšších vzdušníky. Maximální
odb r požární vody je stanoven na Qpož=22,3 l/s.
2 x nadzemní hydrant na vodovodu
4 x požární hydranty v objektech

2 x 9,5 l/s
3 x 1,1 l/s

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Suroviny
Oznamovaný zám r je tvo en objekty technologického centra. Spot eba surovin pro jejich provoz je relativn
nízká. Lze uvažovat spot ebu kancelá ských pot eb, zejména papíry a materiály k provád ní vazby, spot ební
materiál kopírovacích stroj (nap . tonery, inkousty) a záznamová média (CD ROM a další), úklidové
prost edky.
V menším objemu pak budou spot ebovávány materiály p i vybavování kancelá í novými za ízeními, i p i
obnov výpo etní techniky (po íta e, spojovací materiál, vodi e a další drobný elektrotechnický materiál ap.).
Dále bude do areálu dováženo zboží jako periferní za ízení k po íta m (tiskárny, monitory, klávesnice apod.).
Elektrická energie
V areálu budou vybudovány 3 nové trafostanice TS1, TS2, TS3, ze kterých budou napojeny veškeré odb ry
areálu. Trafostanice jsou 22/0,4 kV.
Napojení do distribu ní sít VN 22 kV je ešeno p ivedením p ívod do vstupní trafostanice TS1 (investice
E.ON). Další rozvod VN napojující další trafostanice je sou ástí rozvodu uživatele.
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Napojení jednotlivých nových i stávajících budov je potom navrženo prost ednictvím rozvod NN vyvedených z
jednotlivých trafostanic.
V objektu vstupní trafostanice TS1 bude osazen i náhradní zdroj el. energie ((dieselagregát/plynový
agregát)/plynový agregát) zajiš ující omezený provoz i v p ípad výpadku el. energie. (dieselagregát/plynový
agregát) resp. plynový agregát bude zajiš ovat náhradní napájení pouze pro p ípad lokálních výpadk napájení
na stran NN nebo poruchy jednoho transformátoru a nebude dimenzován pro p ípad výpadku hlavního
p ívodu. Rozvody NN od náhradního zdroje budou vedeny ve spole ných trasách s rozvody NN a VN.
Veškeré kabelové rozvody VN, NN a DA budou s výjimkou okrajových rozvod
multikanále.
Spot eba elektrické energie ro ní
Soudobost mezi jednotlivými budovami: 0,9
Max. soudobý p íkon 11 631 x 0,9 = 10 468 kW

vedeny ve spole ném

cca 5,6 GWh/rok

Tab.: Energetická bilance
Instalovaný p íkon
Plocha
m2

Osv tlení

Kancelá ské prostory

2500

CELKEM

Klimatizace

Max.soud.p íkon
Soudobý
M r.výkon
p íkon
W/m2
kW

Ostatní

Celkem

88

175

263

2500

88

175

263

Kancelá ské prostory

1504

53

105

158

CELKEM

1504

53

105

158

Obchodní prostory

6105

214

305

CELKEM

6105

183

305

Obchodní prostory

474

17

24

80

38

Kancelá ské prostory

1379

48

97

80

110

CELKEM

1853

65

120

Obchodní prostory

1230

43

62

80

98

Fitnes

2735

96

96

40

109

Gastro

4472

157

894

200

894

Budova A
80

200
150

Budova B
80

120
120

Budova C
80

488

488

488

Budova D

185

148

Budova E

CELKEM

8437

295

1052

Budova H,K,L,M
(1budova)
Kancelá ské prostory

1347

1 102

7185

251

503

CELKEM

7185

251

503

754

575

CELKEM 4 budovy

28 740

1006

2012

3018

2 299

80

575

Hromadné garáže
budovy H,K
parkovišt

6892

241

138

CELKEM

6892

241

138

Budova O,P,R,S, T
(1budova)
Kancelá ské prostory

14161

496

991

CELKEM

14161

496

991

1487

1 133

CELKEM 5 budov

56 644

1983

3965

5948

5 664

0

20
379

138
138

80

1 133
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Budova N

120

70

Budova TZ

80

50

Venkovní osv tlení

46

46

Centrální klimatiza ní
jednotka
Klimatizace
CELKEM

0

Areál celkem

112 675

1354

1354

1 354

1354

1354

1 354

13385

11 631

P ívod VN
Nové napojení areálu provede E.ON kabelovou smy kou VN 259 z BNC 9 a BNT 9 s možností zaúst ní
dalšího kabelu VN 97 VR Tu anka. P ívody budou ukon eny ve vstupní trafostanici 220/0,4 kV ozna ené TS1.
Rozvody VN budou zahrnovat rozvody VN 22kV v areálu. Kabelová smy ka bude vyvedena ze vstupní
trafostanice TS1 a bude smy kovat novou trafostanici TS2 umíst nou v objektu D a samostatn stojící TS3 nad
objektem „S“. Kabely budou uloženy v multikanálech spole n s dalšími rozvody NN a rozvody pro NZ.
Trafostanice
Budou vybudovány 3 nové trafostanice.
Trafostanice TS1 bude ešena jako vstupní a bude obsahovat:
- rozvodnu VN distributora E.ON, kde bude kabelová smy ka + další vývod, nep ím m ení odb ratele
na stran VN a podélnou spojku k ásti odb ratelské.
- rozvodnu VN odb ratele kde budou dv pole vývod VN a 4 vývodová pole k transformátor m
- 4 trasformátory 1600 kVA v samostatných trafokomorách
- vlastní náhradní zdroj (dieselagregát/plynový agregát)
- rozvodnu NN
Trafostanice bude ešena jako samostatn stojící objekt. Rozvad e NN budou vzájemn propojeny podélnou
spojkou pro možnost zálohování v dob revizí. Tyto budou probíhat v dob omezeného odb ru.
Trafostanice TS2 , 22/0,4 kV, 3x1600 kVA bude obsahovat rozvodnu VN, 3 trafokobky s trafy 1600 kVA a
rozvodnu NN. Tato stanice bude vestav ná v objektu E. Rozvad e NN budou vzájemn propojeny podélnou
spojkou pro možnost zálohování v dob revizí. Tyto budou probíhat v dob omezeného odb ru.
Trafostanice TS3, 22/0,4 kV, 3x1600 kVA bude obsahovat rozvodnu VN, 3 trafokobky s trafy 1600 kVA a
rozvodnu NN. Trafostanice bude ešena jako samostatn stojící objekt. Rozvad e NN budou vzájemn
propojeny podélnou spojkou pro možnost zálohování v dob revizí. Tyto budou probíhat v dob omezeného
odb ru.
Náhradní zdroj el. energie - (dieselagregát/plynový agregát) bude osazen v budov trafostanice TS1. Velikost
soustrojí se up esní v podrobné dokumentaci. P edb žn je uvažován zdroj o velikosti 200 kW, 250 kVA.
Rozvody NN
Budou vybudovány samostatné vývody pro jednotlivé budovy. Pouze menší objekty budou napojeny
samostatnou kabelovou smy kou. Napojení jednotlivých budov bude takto:
Budova A, B, TZ a N samostatnou smy kou nebo smy kami vyvedenými z trafostanice TS2 neboTS1
Budova D a E samostatnými vývody v rámci budovy z trafostanice TS2 umíst né v budov E
Budovy H a K v . garáží samostatnými vývody z trafostanice TS1
Budovy L a M samostatnými vývody z trafostanice TS1
Budovy O a P samostatnými vývody z trafostanice TS2 (každá budova ze samostatného transformátoru)
Budovy R, S a T samostatnými vývody z trafostanice TS3 (každá budova ze samostatného trafa)
P ívody v budovách H,K,L,M, O,P,R,S a T budou vedeny stoupacím jádrem až do rozvoden v horním podlaží.
Stoupa ky budou tvo it samostatné požární úseky. P ívody do menších budov budou ukon eny v p ípojkových
sk íních na budovách.
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Vytáp ní
celkový výkon teplovodní kotelny (5 kotl )
spot eba plynu ro ní
spot eba plynu maximální hodinová

4475 kW
cca 450 000 m3/rok
cca 202 m

Areál Slatina je souhrn n kolika nových objekt . Základním prvkem je centrální výroba tepla pro všechny
objekty s požadavkem na co nejefektivn jší výrobu a využití odpadního tepla ze systému chlazení, snadný
provoz všech za ízení a p íznivou investi ní náro nost ve vztahu k vysokému technickému standartu
navržených za ízení. V objektu bude p ítomna trvalá obsluha s nep etržitým hlídáním provozních stav všech
systém budovy. Každý objekt má samostatné m ení spot eby tepla pomocí ultrazvukového m i e s
dálkovým ode tem. Rozvody tepla jsou vedeny z centrální kotelny, centrálním p edizolovaným potrubím
uloženém v zemi do jednotlivých objekt .
Zdrojem tepla pro objekty bude teplovodní kotelna na spalování zemního plynu, umíst ná v centrální koteln v
technologickém objektu. V koteln budou instalovány kondenza ní kotle VIESSMANN VITOCROSAL 300 o
výkonu 895 kW, 5 ks. Kotle budou dodány s modula ními ho áky WEISHAUPT s nízkou hodnotou NOx.
Celkový jmen. výkon teplovodní kotelny iní 4475,0 KW. Každý kotel bude dodán se základní regulací. Z
hlediska SN 07 0703 a Vyhlášky . 91/1993 Sb. místnost umíst ní kotle je klasifikována jako kotelna dle
len ní kotelen na kategorie - instalovaný výkon kotle je nad 3500 kW. Jedná o kotelnu I. kategorie. Palivem
bude zemní plyn z plynovodní p ípojky. Odvod spalin z teplovodních kotl bude samostatnými kou ovody.
Komínový systém bude zhotoven z t ísložkových komínových dílc z vnit ní vložky tlouš ky 1,0 mm z vysoce
kvalitní nerezové oceli, z minerální plsti tl. 40-60,0 mm a z 0,5 mm silného vn jšího oplášt ní z vysoce
lešt ného materiálu. Sou ástí dodávky komínu bude rovn ž nosná konstrukce. Odvod spalin z teplovodních
kotl bude pomoci samostatných kou ovod v etn tlumi hluku. Odvod spalin bude proveden v souladu s
SN a TPG.
Pot eba tepla byla stanovena dle SN 06 0210 - Výpo et tepelných ztrát, pro oblastní teplotu -13 °C, krajinu s
intenzivními v try. Otopná soustava je navržena jako teplovodní, dvoutrubková, s nuceným ob hem vody, s
teplotním spádem 45/35°C. TUV bude p ipravována místn pomocí elektrických zásobníkových oh íva , z
d vodu lokálních pot eb tepla a r zných dispozic b hem užívání.
Technické parametry vytáp ní:
Topný okruh - I.tlakové pásmo
Teplotní spád topné vody
St ední teplota topné vody
Hustota vody p i 40 °C
M rná tepelná kapacita p i 40°C
CELKEM - instalované výkony – Areál Slatina v . kotelny
Celkový topný výkon koncových spot ebi
Instalovaný výkon kotl
Provozní elektrický p íkon za ízení p i max. výkonu – objekty
( erpadla, ostatní)
Provozní elektrický p íkon za ízení p i max. výkonu - centrální
kotelna (kotle, erpadla, ostatní)
Celkový provozní elektrický p íkon všech za ízení p i max. výkonu
(kotle, erpadla, ostatní)

45/ 35 °C
40 °C
992,3 kg.m-3
4175,0 J/kg.K

4930,0 kW
4475,0 kW
110,0 kW
54,0 kW
164,0 kW

Vzduchotechnika
V trání
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V objektech je pro zajišt ní požadovaného mikroklimatu a spln ní hygienických požadavk navrženo nucené
v trání. V objektech je navržena kombinace za ízení VZT jednotka pro základní úpravu vzduchu a chladící trám
pro distribuci a kone nou úpravu vzduchu dle požadovaných parametr v interiéru.
Hygienická dávka vzduchu (odtah) na za izovací p edm ty:
WC
50 m3/h
pisoár
25 m3/h
umyvadlo
30 m3/h
sprcha
150 m3/h
Kancelá e
V trání kancelá í je zajišt no pomocí nuceného p ívodu upraveného vzduchu a nuceného odtahu vzduchu. VZT
za ízení jsou umíst ny ve strojovn VZT pod st echou, výkon za ízení bude navržen dle p íslušných
hygienických norem tj. s ohledem na po et pracovních míst (50 m3/h/osobu) + je na za ízení rezerva pro v trání
zasedacích místností (30 m3/h/osobu) a p idružených prostor .
Skladba VZT jednotek:
P ívod – filtrace, zp tné získávání tepla, sm šovací klapka, oh íva /chladi , ventilátor, adiabatické vlh ení
Odvod – filtrace, ventilátor, sm šovací klapka, zp tné získávání tepla
P ívod vzduchu je celoro ní na teplotu p ívodního vzduchu +15°C, dochlazení nebo pokrytí tepelných ztrát
prostor zajiš ují induk ní nezabudované trámy. V letním období v no ních hodinách VZT slouží k volnému
chlazení pro pasivní aktivaci betonové konstrukce (prostory bez podhled ). V kancelá ích je pomocí
adiabatického zvlh ování vzduchu udržována min. vlhkost 30%.
Garáže nejsou temperovány a jsou v trány p irozen , pop . pomocí podávacích ventilátor . Odtah z
hygienických místností a technických místností je trvalý b hem provozu pomocí nást ešního ventilátoru.
Obchodní plochy
V trání obchod je zajišt no pomocí nuceného p ívodu upraveného vzduchu a nuceného odtahu vzduchu. VZT
za ízení jsou umíst ny ve strojovn VZT pod st echou ( pop . na st eše), výkon za ízení bude navržen dle
p íslušných hygienických norem tj. s ohledem na po et nakupujících (30 m3/h/osobu) a po et zam stnanc (70
m3/h/osobu).
Skladba VZT jednotek:
P ívod – filtrace, zp tné získávání tepla, sm šovací klapka, oh íva /chladi , ventilátor
Odvod – filtrace, ventilátor, sm šovací klapka, zp tné získávání tepla
P ívod vzduchu je celoro ní na teplotu p ívodního vzduchu dle parametr interiéru, dochlazení nebo pokrytí
tepelných ztrát prostor zajiš ují cirkula ní jednotky (fan-coily). V letním období v no ních hodinách VZT slouží
k volnému chlazení. Odtah z hygienických místností a technických místností je trvalý b hem provozu pomocí
nást ešního ventilátoru.
Plochy pro volno asové aktivity (sport)
V trání prostor je zajišt no pomocí nuceného p ívodu upraveného vzduchu a nuceného odtahu vzduchu. VZT
za ízení jsou umíst ny ve strojovn VZT pod st echou (pop . na st eše), výkon za ízení bude navržen dle
p íslušných hygienických norem tj. s ohledem na po et osob (50 m3/h/osobu) a po et zam stnanc (70
m3/h/osobu).
Skladba VZT jednotek:
P ívod – filtrace, zp tné získávání tepla, sm šovací klapka, oh íva /chladi , ventilátor
Odvod – filtrace, ventilátor, sm šovací klapka, zp tné získávání tepla
P ívod vzduchu je celoro ní a slouží k vytáp ní a chlazení prostor , v p ípad pot eby je dochlazení nebo
pokrytí tepelných ztrát zajišt no cirkula ními jednotkami (fan-coily). V letním období v no ních hodinách VZT
slouží k volnému chlazení.
Odtah z hygienických místností a technických místností je trvalý b hem provozu pomocí nást ešního
ventilátoru.
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Restaurace a gastra
V trání prostor je zajišt no pomocí nuceného p ívodu upraveného vzduchu a nuceného odtahu vzduchu. VZT
za ízení jsou umíst ny ve strojovn VZT pod st echou ( pop . na st eše), výkon za ízení bude navržen dle
p íslušných hygienických norem tj. s ohledem na po et osob (50 m3/h/osobu) a po et zam stnanc
(70m3/h/osobu) nebo dle požadavk na vým nu prostoru a technologii.
Skladba VZT jednotek:
P ívod – filtrace, zp tné získávání tepla, oh íva /chladi , ventilátor
Odvod – filtrace, ventilátor, zp tné získávání tepla
Odvod z digesto í je vyveden t sným potrubím a samostatným ventilátorem nad st echu objektu
P ívod vzduchu je celoro ní a slouží k vytáp ní a chlazení prostor , v p ípad pot eby je dochlazení nebo
pokrytí tepelných ztrát zajišt no cirkula ními jednotkami (fan-coily) a otopnými t lesy. V letním období v no ních
hodinách VZT slouží k volnému chlazení.
Odtah z hygienických místností a technických místností je trvalý b hem provozu pomocí nást ešního
ventilátoru.
Pasáž
V trání pasáže je zajišt no pomocí nuceného p ívodu upraveného vzduchu a nuceného odtahu vzduchu. VZT
za ízení jsou umíst ny ve strojovn VZT pod st echou ( pop . na st eše), výkon za ízení bude navržen dle
p íslušných hygienických norem tj. s ohledem na po et osob (30 m3/h/osobu) a dle požadavku na krytí
tepelných ztrát a zát že.
Skladba VZT jednotek:
P ívod – filtrace, zp tné získávání tepla, sm šovací klapka, oh íva /chladi , ventilátor
Odvod – filtrace, ventilátor, sm šovací klapka, zp tné získávání tepla
P ívod vzduchu je celoro ní a slouží k vytáp ní a chlazení prostor , v p ípad pot eby je dochlazení nebo
pokrytí tepelných ztrát zajišt no cirkula ními jednotkami (fan-coily) a otopnými t lesy. V letním období v no ních
hodinách VZT slouží k volnému chlazení.
Odtah z hygienických místností a technických místností je trvalý b hem provozu pomocí nást ešního
ventilátoru.
Technologické prostory
V trání technologických prostor (rozvodny, trafostanice, kotelna, sklady, ostatní…) jsou ešeny kombinací
p irozeného a nuceného v trání dle tepelných zisk (ztrát) prostor . Výfuky znehodnoceného vzduchu jsou
vedeny do fasády pop . nad st echu objektu.
Chlazení
Areál Slatina je souhrn n kolika nových objekt . Základním prvkem je centrální výroba chladu pro všechny
objekty s požadavkem na co nejefektivn jší výrobu chladu, snadný provoz všech za ízení chlazení a p íznivou
investi ní náro nost ve vztahu k vysokému technickému standartu navržených za ízení. V objektu bude
p ítomná trvalá obsluha s nep etržitým hlídáním provozních stav všech systém budovy. Každý objekt má
samostatné m ení spot eby chladu pomocí ultrazvukového m i e chladu s dálkovým ode tem. Rozvody
chladu jsou vedeny z centrálního zdroje chladu, v technickém objektu TS1, centrálním potrubím uloženém v
zemi do jednotlivých objekt .
Pro pokrytí tepelných zát ží v objektu slouží systém nep ímého (vodního) chlazení, který p ivádí ochlazenou
vodu do chladi vzt jednotek a vým ník chladících trám (fan-coil ), a pro chlazení server . Systém chlazení
pracuje s ekologickým chladivem R134 a je navržen pro celoro ní provoz, v p echodném a zimním období p i
teplotách exteriéru cca. +5°C a nižších je využíváno volného chlazení p es suchý chladi a deskový vým ník,
teplonosnou látkou je ekologická nemrznoucí sm s COOLSTAR C20.
Chladná voda je p ipravovaná centráln pro objekty ve strojovn chlazení situované v technickém objektu TS1
jižn v areálu, sv tlá výška strojovny je 4,0 m. Vzhledem k provozním úsporám je navržen systém s vodou
chlazenými kondenzátory, kdy je teplo z kondenzátoru p edáváno do okruhu v žové vody a vychlazováno v
otev ených chladících v žích umíst ných na st eše objektu B. Chladící v že jsou umíst ny v exteriéru, cca 600
mm nad st ešní konstrukcí a chrán ny zvýšenou atikou z hlediska akustického a pohledového.
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Výrobu chladné vody zabezpe ují 5 ks šroubových kompresor s vysokou ro ní ú inností (NPLV = 0,140
kW/kW), odvod tepla z kondenzátoru zajiš uje 5ks otev ených chladících v ží. Teplotní spád chladné vody v
objektech je 7/19°C (médium upravená voda). Vzhledem ke 100% zaru ení parametr chladné vody na
nejvzdálen jším koncovém spot ebi i jsou zdroje chladu nastaveny na výstupní teplotu vody z výparníku 5,5°C.
Chladná voda je vyráb na ve výparníku jednotlivých zdroj chladu, po ochlazení na 6,5°C ve výparníku, je
distribuována jednostup ovým suchob žným erpadlem do anuloidu (HVDT) – tento okruh výroby chladu a jeho
distribuci k anuloidu tvo í tzv. sekundérní okruh. Každý zdroj chladu má samostatný sekundérní okruh s
erpadlem, které zajiš uje konstantní pr tok výparníkem zdroje chladu.
Z anuloidu je chladná voda dále distribuována pomocí suchob žných erpadel koncových spot ebi
ízených
frekven ními m ni i, erpadla jsou umíst na ve strojovnách chlazení jednotlivých objekt . erpadla koncových
spot ebi , tj. pro okruh fan-coil a VZT a jsou osazena frekven ními m ni i pro plynulou regulaci otá ek
(regulace na dp-variabilní, charakteristika dP-v). Tato chladná voda o teplot 6°C pojme tepelnou energii ve
vým nících vzt jednotek z chlazeného vzduchu a je dále vedena do vým ník chladících trám , p i výstupní
teplot 19 °C je p ivedena zp t p es sb ra do anuloidu a do výparník zdroj chladu. P es chladivový okruh
zdroje chladu je odejmuté teplo chladící vod z výparníku dopravené pomocí turbokompresoru (šroubového
rota ního kompresoru) do kondenzátoru, kde dochází ke kondenzaci chladiva (ekologické chladivo R134a) p i
odvád ní tepla p es teplosm nnou plochu kondenzátoru do primérního vodního okruhu. Teplota vody na
výstupu z kondenzátoru je 33°C a je ochlazována na teplotu 26°C v otev ených chladících v žích, voda je
p ivád na do horní nádrže v že s volnou hladinou a p es trysky ve dn je samovoln rozst ikována na
teplosm nnou plochu, po které stéká do spodní nádrže s volnou hladinou a již ochlazená na 26°C je op t
odvád na do kondenzátoru zdroje chladu. Distribuce vody v primérním okruhu je pomocí suchob žného
jednostup ového erpadla. Odvedením tepla v chladící v ži do okolního vzduchu se uzavírá systém chlazení
pro tyto objekty.
Z hlediska statické výšky objekt je systém chlazení rozd len na jedno tlakové pásmo. Pro co nejnižší provozní
úspory p i provozu centrálního zdroje chladu a bilancí dodaného a odvedeného tepla v objektech pracuje
systém chlazení s ekvitermní regulací chladné vody z teplotního spádu 7/19°C p i max. zatížení vn jšími a
vnit ními zisky po teplotní spád 12/19°C p i zimním provozu.
Technické parametry chlazení:
Okruh výparníku zdroje chladu (sekundér) - I.tlakové pásmo
Teplotní spád chladné vody
St ední teplota chladné vody
Hustota vody p i 13 °C
M rná tepelná kapacita p i 13°C

7/ 19 °C
13 °C
999,4 kg.m-3
4189,0 J/kg.K

Okruh kondenzátoru zdroje chladu (primér)
Teplotní spád primérní (v žové) vody
St ední teplota v žové vody
Hustota vody p i 29,5 °C
M rná tepelná kapacita p i 29,5°C

26/ 33 °C
29,5 °C
995,8 kg.m-3
4176,0 J/kg.K

CELKEM - instalované výkony – Areál Slatina
v . centrální strojovny chlazení
Celkový chladící výkon koncových spot ebi
12100,0 kW
Instalovaný chladící výkon zdroj chladu
7200,0 kW
Sou asnost systému chlazení
0,60
Provozní elektrický p íkon za ízení p i max. výkonu – objekty
( erpadla, ostatní)
182,0 kW
Provozní elektrický p íkon za ízení p i max. výkonu - centrální
strojovny chlazení (zdroje, erpadla, v že, ostatní)
1420,0 kW
Celkový provozní elektrický p íkon všech za ízení p i max. výkonu
(zdroje, erpadla, ostatní, bez p íkonu ventilátoru fan-coil )
1602,0 kW
CELKOVÝ COP SYSTÉMU

(k instalovanému výkonu zch)

4,49
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CELKOVÝ COP SYSTÉMU

(k instalovanému výkonu spot .)

7,55

Hlukové parametry za ízení:
Souhrnný akustický tlak 58 dB(A) ve vzdálenosti (v okruhu) 10 m od každé technické plošiny.
Ostatní zdroje hluku (výduchy ze sociálních za ízení, technických místností, servroven jsou
zanedbatelné.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní nároky zám ru nep ekro í následující hodnoty:
Osobní doprava
Celkový po et parkovacích míst:

4 138 (z toho cca 207 pro handicapované)

Celková p edpokládaná intenzita osobní dopravy:

do 4 350 p ijížd jících vozidel/den
do 4 350 odjížd jících vozidel/den

Nákladní doprava
Celková intenzita lehké nákladní (dodávkové) dopravy:
as dopravy:

cca 120 p ijížd jících vozidel/den
cca 120 odjížd jících vozidel/den
tém

Dopravní trasy:

výhradn denní doba pracovních dní

Tu anka (III/15283) od ul.

ípské 75%

Tu anka (III/15283) od ul. Pr myslové 25%
Výstavba:

intenzita dopravy:
druh vozidel:

variabilní (špi kov desítky vozidel za den)
p evážn t žká nákladní
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Kotelna pro vytáp ní areálu zemním plynem
Zdrojem tepla bude 5 kotl o celkovém výkonu 4475 kW, vybavené ho áky na spalování zemního plynu s
odvodem spalin p es st echu. Kotle budou umíst ny v samostatné koteln p i jižním okraji areálu. Odvod spalin
je umíst n 12 m nad úrovní terénu. P edpokládané množství emisí z tohoto zdroje je uvedeno v následující
tabulce:1
tuhé látky
g/h

SO2
g/h

NOx
g/h

CO
g/h

org. látky
g/h

8,95

4,296

859,2

143,2

57,28

Na kotlích nebude použito žádné za ízení pro snižování emisí, omezení produkce škodlivin bude zajišt no
konstrukcí ho áku. Ur itým opat ením je i díky ekonomickým d vod m snaha o optimalizaci vytáp ní a tedy i
nižší spot ebu plynu a instalace kotle o vysoké ú innosti spalování.
Automobilová doprava vyvolaná zám rem
Osobní a nákladní doprava vyvolaná provozem prodejny bude produkovat následující množství emisí2:
tuhé látky
kg/km.den

SO2
kg/km.den

NOx
kg/km.den

CO
kg/km.den

org. látky
kg/km.den

0,015

0,028

1,375

3,758

0,666

Také v tomto p ípad se jedná o pom rn nízké množství emitovaných škodlivin.
Provoz parkovišt
Parkovišt osobních vozidel bude p sobit jako plošný zdroj a bude produkovat následující množství emisí3:
tuhé látky
g/den

SO2
g/den

NOx
g/den

CO
g/den

org. látky
g/den

23,2

42,7

2062,0

5636,5

999,5

Výstavba:
Po dobu výstavby bude plocha staveništ p sobit jako plošný zdroj zne iš ování ovzduší. Emitovanými
škodlivinami bude prach (tuhé zne iš ující látky) a plynné škodliviny emitované p i provozu stavebních stroj a
další techniky vybavené spalovacími motory. Množství emise vyvolané dopravou bude srovnatelné s provozem
areálu. S ohledem na omezenou dobu výstavby nepokládáme rozsah vliv škodlivin za významný.

B.III.2. Odpadní voda
Splašková kanalizace
Pro odvod splaškových vod z nov projektované zástavby bude na pozemku investora vybudována nová
splašková areálová kanalizace. Pouze u stávajících objekt nacházejících se podél ul. Tu anka, bude
zachována stávající splašková kanalizace a splaškové p ípojky a dále u stávajícího objektu „N“ bude využita již
1

Pro výpo et byly použity emisní faktory uvedené v na ízení vlády íslo 352/2002 Sb.
Pro výpo et byl použit program MEFA 02 doporu ený ministerstvem životního prost edí R.
3
Pro výpo et byl použit program MEFA 02 doporu ený ministerstvem životního prost edí R.
2
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vybudovaná areálová kanalizace, která bude na nov budovaný areálový systém napojena. Nová areálová
kanalizace pak bude p es stávající kanaliza ní p ípojku zaúst na do ve ejné stoky DN300 nacházející se v ul.
Tu anka.
V areálu je navržen oddílný kanaliza ní systém. Vypoušt né splaškové odpadní vody budou spl ovat hodnoty
povolených koncentrací, daných „Kanaliza ním ádem m sta Brna“.
Na splaškové kanalizaci se nebudou nacházet žádné zvláštní objekty, vyjma lapa e olej a tuk , které budou
osazeny u potraviná ských provoz (restaurace). K t mto provoz m budou vybudovány samostatné tukové
p ípojky na kterých tyto „LAPOLY“ budou osazeny.
Celková délka nov budované areálové kanalizace iní DN300 632 m a DN200 125 m. Pr m rný splaškový
pr tok v potrubí byl stanoven na 6,2 l/s.
V ul. Tu anka se nachází oddílný stokový systém, na který je v sou asné dob
splašková kanalizace DN 300 je ve správ Brn nských vodáren a kanalizací a.s.

areál napojen. Stávající

V následující tabulce je uveden p ehled napojených objekt na ve ejnou kanalizaci:
Objekt

DN [mm]

Napojení na

Ulice

Poznámka

Budova B

150

DN 300 KAM

Tu anka

stávající p ípojka

Budova A

150

DN300 KAM

Tu anka

stávající p ípojka

Budova A2

200

DN300 KAM

Tu anka

stávající p ípojka

Vyúst ní areálové kanalizace

300

DN300 KAM

Tu anka

stávající p ípojka

Množství splaškových odpadních vod bude odpovídat množství spot ebované pitné vody, které bude p ivedeno
do jednotlivých objekt . Krom vody, která bude odpa ena prost ednictvím technologie chlazení. Celková
produkce splaškových vod z nov projektovaných objekt byla stanovena na 194 530 m3/rok tj. p i p epo tu na
hodinové maximum 27,41 l/s. K okamžitému navýšení odtoku splaškových vod m že docházet p i b žném
provozu v denních špi kách.
Celý areál bude napojen p es stávající splaškové kanaliza ní p ípojky.
Do prostoru zájmového území budou p ivedeny v tve areálových splaškových kanalizací DN 300. Na t chto
v tvích budou p i jejich stavb v míst napojení jednotlivých nemovitostí vysazeny odbo ky pro budoucí
splaškové p ípojky, které se do nich zaústí. Do nových kanalizací se bude zaús ovat celkem 11 p ípojek.
Tab.: Produkce splaškových odpadních vod (bez produkce stávajících objekt )
P edpokládaná
ro ní produkce

Pr m rná
denní
produkce

m3/rok

m3/den

m3/h

l/h

l/s

objekt B

3 730

10

1,79

1 788

0,50

objekt D

2 840

8

1,36

1 362

0,38

objekt E

7 080

19

3,39

3 395

0,94

objekt H,K,L,M

58 240

160

27,92

27 923

7,76

objekt O,P

57 540

158

27,59

27 588

7,66

objekt R,S,T
Odtok vody z chlazení
(celý areál)
CELKEM

57 600

158

27,62

27 616

7,67

7 500

21

9,00

9 000

2,50

194 530

533

99

98 672

27,41

Objekt

Maximální hodinová produkce

Vodní prvek
Voda bude išt na. Sou ástí této technologie bude úpravna vody a
technologie išt ní a filtrace bude napojen do splaškové kanalizace.

erpadla vodních atrakcí. Odpad z
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Deš ová kanalizace
V zájmové lokalit se nachází deš ová kanalizace DN1400, která je ve vlastnictví investora a dále pak deš ová
kanalizace DN600 nacházející se v ul. Tu anka, která je ve správ Brn nských vodáren a kanalizací a.s.
V zastavovaném území budou vybudovány nové areálové deš ové kanalizace, které budou sloužit pro
redistribuci deš ových vod mezi jednotlivými objekty pro decentralizované hospoda ení s deš ovou vodou.
Kanalizace bude z PP DN300 a bude ešena jako gravita ní.
Délka nové areálové kanalizace DN300 je 1 100m. Na této kanalizaci budou osazeny revizní šachty a šachty s
bezpe nostními p elivy reten ních rýh.
Zájmová lokalita se nachází na okraji ernovických teras, které z geologického hlediska leží na št rkovém
podloží. Tyto št rkové vrstvy umož ují zasakování a odvád ní deš ových vod. Geologické podmínky v území
však nejsou zcela jednozna né. V n kterých místech se krom št rkových polí nacházejí i navážkové zeminy s
nep íznivými vsakovacími podmínkami. Proto je nutné deš ovou vodu ur enou pro zasakování na pozemku
rozd lit a p ivést do míst, která jsou pro zasakování vhodná. Situace zasakovacích lokalit, která byla
zpracována na základ podrobného hydrogeologického posouzení, založeného na vyhodnocení 111 archivních
sond, je doložena v p íloze . 1.3. tohoto dokumentu. Popis zp sobu zasakování je popsán níže.
Deš ové vody ze zpevn ných a nezpevn ných ploch
Vody spadlé na okolní zpevn né a nezpevn né plochy komunikací chodník a ostatních p ilehlých ploch budou
povrchov stékat do zatravn ných zasakovacích pr leh . Zasakovací pr lehy jsou umíst ny podél jednotlivých
komunikací a v plochách parkovacích stání. P es zasakovací pr lehy voda prote e do akumula ního prostoru
tzv. reten ní rýhy. Reten ní rýha je podzemní prostor, který se nachází pod zasakovacím pr lehem a slouží pro
do asnou akumulaci vod. V místech, kde geologické podmínky umož ují zasakování bude voda dále infiltrovat
do podzemí a reten ní rýha se tak bude postupn vyprazd ovat.
Do reten ních rýh p es které nebude možné p ímo vsakovat vody do podzemí bude zavedeno drenážní potrubí
odvád jící p ed išt né deš ové vody, do areálové deš ové kanalizace. Deš ová kanalizace vody odvede do
míst, kde bude umožn no jejich vsakování.
V ose drenážního potrubí budou osazeny revizní šachty, které budou sloužit pro kontrolu a údržbu potrubí.
Deš ové vody ze st ech
St echy v areálu technického centra budou ozelen né, nebo budou opat eny vrstvou ka írkového kameniva.
St echy stávajících objekt budou zachovány v p vodním stavu, zde se nacházejí nepropustné hladké povrchy.
Jelikož vody ze st ech nejsou p íliš zne išt né budou svedeny p ímo do akumula ních prostor reten ních
p íkop , kde se jejich p íval pozdrží a postupn zasákne. Proti vnikání hrubších ne istot bude p ed nátokem do
podzemního prostoru osazen filtr st ešních splavenin umíst ný v šacht p ed jednotlivým p íkopem.
Vody ze st ech se budou v n kterých p ípadech akumulovat a používat na závlahy.
P ipojení na ve ejnou kanalizaci
Pro pot eby napojení bezpe nostních p epad na ve ejnou kanalizaci nebude nutné vybudovat žádné nové
deš ové p ípojky. Pro uvedené pot eby budou využity stávající p ípojky.
Potrubí bezpe nostních p eliv budou nov p ipojeny pouze na stoku DN1400, ta však není ve ejná. Nová
napojení na tuto stoku budou provedena pomocí navrtávky a ut sn na manžetou pro zajišt ní vodot snosti.
Návrhové parametry
Odvodn ní zpevn ných a nezpevn ných ploch
Plocha zpevn ných a nezpevn ných prostranství iní cca 161 tis. m2. Redukovaná plocha odpovídá hodnot
asi 103 tis m2. Objekty pro pozdržení deš ových vod a jejich následné vsakování jsou dimenzovány podle
místních geologických podmínek. Pro zpevn né a nezpevn né plochy iní celkový vsak 1 032 l/s.
Pot ebná zasakovací plocha pr leh v celém areálu byla stanovena na 10 000 m2 a pot ebný akumula ní objem
reten ních rýh pro vody ze zpevn ných a nezpevn ných ploch na 4 560 m3.
Odvodn ní st ech
Jak již bylo zmín no, deš ové vody ze st ech budou svedeny do akumula ních objem podzemních reten ních
p íkop , nebo akumula ních nádrží a déle budou využívány pro závlahy. Plocha takto odvodn ných st ech iní
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29 207m2. Redukovaná plocha odpovídá hodnot cca 23 tis. m2. Pot ebný reten ní objem pro vody ze st ech
iní asi 1000 m3.
Akumula ní objemy reten ních rýh jsou dimenzovány na p etížení jednou za 5 let.
V p ípad , že se vody ze st ech akumulují a nevsakují do podzemí odpovídá celkový vsak na celé ploše 19 ha
hodnot 1 032 l/s. Kdyby se zasakovaly i vody ze st ech bude celkový vsak init 1 032 + 230 = 1 1262 l/s.

B.III.3. Odpady
Výstavba
Nejširší spektrum odpad bude vznikat v pr b hu výstavby stavebních objekt a v dob osazování vnit ního
vybavení.
Odpady budou tedy vznikat p i následujících pracích:
- výkopové práce
- budování inženýrských sítí
- budování objekt
- pokládání jednotlivých vrstev komunikací a realizace terénních úprav
- p ípadné ešení havarijních situací (nap . únik PHM z dopravních prost edk
mechanism ).

a stavebních

V období výstavby je pln zodpov dný za nakládání s odpady, jejich t íd ní, shromaž ování, ukládání a
následné využití nebo p edání k odstran ní, dodavatel stavby. Tato skute nost bude uvedena ve smlouv o
provedení prací a následn v POV stavby. Dodavatel stavby bude tedy p vodcem odpad , a proto se budou na
n ho vztahovat všechny povinnosti vyplývající ze zákona . 185/2001 Sb. o odpadech v platném zn ní,
zejména z § 16, v etn povinnosti za azovat odpady dle druh a kategorií. Za azování odpad se ídí dle § 2 a
3 vyhlášky . 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném zn ní, a to s odvoláním na § 5,
odst.1, písmeno b), c) a § 6 zákona o odpadech. Povinností p vodce je také p ednostn zajistit využití odpad
p ed jejich odstran ním, p i emž materiálové využití má p ednost p ed jiným využitím (§ 11).
P vodce odpad musí mimo jiné vytvo it podmínky pro t íd ní a následné odd lené a bezpe né shromaž ování
jednotlivých druh odpad a další nakládání s nimi. Odpady budou zejména zabezpe eny p ed nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem (§ 16, písmeno f zákona o odpadech).
O množství a druhu vzniklých odpad bude vedena p esná evidence (dle vyhlášky . 383/2001 Sb., v platném
zn ní). Pro jednotlivé druhy vznikajících odpad bude zpracován základní popis odpadu ve smyslu metodického
pokynu MŽP . 2/2007.
Nebezpe né odpady budou v rámci výstavby pouze shromaž ovány, tj. do asné ukládány na místech k tomu
ur ených do p edem p ipravených sb rných nádob, ozna ených identifika ními listy nebezpe ných odpad . S
nebezpe nými odpady m že p vodce, tedy hlavní dodavatel stavby, nakládat pouze na základ souhlasu
v cn a místn p íslušného orgánu státní správy (§ 16, odst. 3 zákona odpadech).
Odpady, které nebude možné využít p i vlastní innosti p vodce, budou dle zákona o odpadech p edávány
k využití nebo k odstran ní oprávn né osob , tj. té, která je podle § 12, odst. 3 zákona provozovatelem za ízení
k využití nebo k odstran ní nebo ke sb ru nebo k výkupu ur eného druhu odpadu, nebo osoba, která je
provozovatelem za ízení podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem za ízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo za
podmínek stanovených v § 17 též obec. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které p edává odpady, je k jejich
p evzetí podle tohoto zákona oprávn na. V p ípad , že se tato osoba oprávn ním neprokáže, nesmí jí být
odpad p edán (§ 12, odst.4).
P eprava odpad bude vedena ve smyslu § 24 zákona o odpadech a provád cí vyhlášky k tomuto zákonu.
Nákladní automobily budou spl ovat podmínky ADR a o p epravovaných nebezpe ných odpadech, bude
vedena požadovaná evidence (ELPNO) ve smyslu vyhlášky . 383/2001Sb., v platném zn ní.
idi i budou
pou eni o podmínkách p epravy odpad , posádka bude také vybavena p íslušnými nákladními listy. Množství
p epravovaného materiálu bude ádn evidováno a kontrolováno podle vážních lístk ze skládky a údaj v
ELPNO.
Pro použité vybrané výrobky budou p vodci p ednostn využívat zp tného odb ru dle ustanovení § 38 zákona
o odpadech (povinnost zp tného odb ru se vztahuje na oleje, elektrické akumulátory, galvanické lánky a
baterie, výbojky a zá ivky, pneumatiky, elektroza ízení pocházející z domácností).
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P esnou specifikaci konkrétních druh a množství jednotlivých druh odpad z vlastní výstavby lze up esnit až
v dob provád ní stavebních prací, kdy budou známi dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité
materiály.
V následující tabulce je uveden p ehled odpad , které mohou s nejv tší pravd podobností vznikat b hem
výstavby, v etn jejich kategorizace podle vyhlášky MŽP . 381/2001 Sb. Katalog odpad , v platném zn ní.
Tab. : P ehled odpad vznikajících b hem výstavby
Kód odpadu Název odpadu
01 05 04
Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
01 05 06
Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpe né látky
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné
08 01 11
nebezpe né látky
08 01 12
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod íslem 08 01 11
12 01 13
Odpady ze sva ování
15 01 01
Papírové a lepenkové obaly
15 01 02
Plastové obaly
15 01 02
Plastové obaly
15 01 03
D ev né obaly
15 01 04
Kovové obaly
15 01 04
Kovové obaly
15 01 09
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito látkami
15 01 10
zne išt né
Absorp ní inidla, filtra ní materiály (v etn olejových filtr jinak blíže
15 02 02
neur ených), istící tkaniny a ochranné od vy zne išt né nebezpe nými
látkami
17 01 01
Beton
17 01 02
Cihly
17 01 03
Tašky a keramické výrobky
17 02 01
D evo
17 02 02
Sklo
17 02 03
Plasty
17 03 02
Asfaltové sm si neuvedené pod íslem 17 03 01
17 04 02
Hliník
17 04 05
Železo a ocel
17 04 11
Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05 03
Zemina a kamení obsahující nebezpe né látky
17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03
17 06 04
Izola ní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod íslem 17 08 01
20 03 01
Sm sný komunální odpad

Kategorie odpadu
O
N
N
O
O
O
O
O/N
O
O
O/N
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O
O

Pozn.: Zemina, nezne išt ná nebezpe nými látkami, která vznikne p i výkopových pracích bude stavebn
využita na lokalit , nespadne do režimu nakládání s odpady (dojde pouze k p emíst ní zeminy na vymezené
stavební ploše, která nebude za ízením pro nakládání s odpady).
Odpady z provozu zám ru
Odpady budou vznikat p i následujících pracích, resp. innostech:
- produkce odpad z kancelá í a obchod
- produkce odpad z technologického centra - z hlediska složení budou odpady odpovídat b žnému
kancelá skému provozu s p ípadnou ob asnou výrobou prototyp
- údržba komunikací a ploch zelen

Tab.: Produkované odpady b hem provozu technologického centra, odpady z obchod , drobných provozoven a
administrativních objekt
Kód odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 09
20 01 01

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
D ev né obaly
Kovové obaly
Textilní obaly
Papír a lepenka

Kategorie odpadu
O
O
O
O
O
O

P edpokládané množství
(t/rok)
25
5
1,5
2,5
4
15
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20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01 34
20 01 39
20 01 40
20 03 01

Sklo
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Od vy
Textilní materiály
Jedlý olej a tuk
Baterie a akumulátory neuvedené pod íslem 20 01 33
Plasty
Kovy
Sm sný komunální odpad

O
O
O
O
O
O
O
O
O

1
5
1
1
1
0,15
2,5
3
50

Pro nakládání s t mito odpady se vztahují stejné povinnosti, jako pro výstavbu, p i emž p vodci odpad budou
jednotlivé firmy provozující svoji innost v areálu. Odstran ní nebo využití odpad z jejich strany bude
provád no formou p edání odpadu oprávn né osob (na základ smluvního vztahu).
P vodcem komunálních odpad (tj. odpad , které budou vznikat v obytných souborech) je podle zákona o
odpadech obec. § 17 zákona o odpadech stanoví povinnosti a oprávn ní obce a fyzických osob p i nakládání s
komunálním odpadem.
Také pro nakládání s odpady, které budou vznikat p i údržb a opravách hotelového za ízení, údržb
komunikací a ploch zelen platí stejné povinnosti s tím, že p vodci odpad budou servisní organizace.
Odstran ní nebo využití odpad z jejich strany bude i u nich ešeno p edáním odpad oprávn né osob (na
základ smluvního vztahu).
Tab.: Odpady produkované p i údržb a opravách hotelového za ízení, údržb komunikací a ploch zelen
Kód odpadu
08 01 11
08 01 12
15 01 01
15 01 02
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 04
15 01 09
15 01 10
15 02 02
16 02 13
16 02 14
17 02 02
17 04 02
17 04 05
17 04 11
17 06 04
17 08 02
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 06

Název odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né
látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod íslem
08 01 11
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Plastové obaly
D ev né obaly
Kovové obaly
Kovové obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito látkami zne išt né
Absorp ní inidla, filtra ní materiály (v etn olejových filtr jinak blíže
neur ených), istící tkaniny a ochranné od vy zne išt né nebezpe nými látkami
Vy azená za ízení obsahující nebezpe né složky neuvedená pod ísly 16 02 09
až 16 02 12
Vy azená za ízení neuvedená pod ísly 16 02 09 až 16 02 13
Sklo
Hliník
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Izola ní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 17 06 03
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod íslem 17 08 01
Biologicky rozložitelný odpad
Sm sný komunální odpad
Uli ní smetky
Odpad z išt ní kanalizace

Kategorie odpadu

P edpokládané
množství
(t/rok)

N

0,05

O
O
O
O/N
O
O
O/N
O
N

0,05
0,2
2
0,1
0,5
0,3
0,15
0,5
0,05

N

0,1

N

1,25

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

1,25
0,5
0,1
0,5
0,05
0,1
0,25
5
0,08
5
2,5

B.III.4. Ostatní
Hluk:

pr myslové zdroje hluku

doprava:

výstavba:

ekvivalentní hladina hluku z provozu
technologických zdroj
u nejbližší obytné
zástavby nep esáhne 50 dB ve dne a 40 dB
v noci.
maximální hladiny hluku z provozu na
parkovišti u nejbližší obytné zástavby
LAeq,T < 50 dB (provoz pouze v denní dob )
do 90 dB/5 m
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Vibrace:
Zá ení:

ionizující zá ení:
elektromagnetické zá ení:

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou produkovány ve významné mí e
zdroje nejsou používány
významné zdroje nejsou používány
(pouze b žná komunika ní za ízení)
nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz zám ru nep edstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stav
s nep íznivými environmentálními d sledky. Zám r bude ešen v souladu s platnými p edpisy v oblasti požární
ochrany. Zám r nespadá do režimu zákona . 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Riziko dopravních
nehod nep evýší b žn akceptované riziko.
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ÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ

C.I. VÝ ET NEJZÁVAŽN JŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOT ENÉHO ÚZEMÍ
Dot ené území je sou ástí širšího pr myslového areálu a je tvo eno p evážn
(doprava, výroba, skladování apod.).

plochami r zných aktivit

Dot ené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany p írody a krajiny. To prakticky znamená:
• V dot eném území (na ploše zamýšlené výstavby) se nenachází prvky územního systému ekologické
stability, a to ani na lokální ani na regionální úrovni.
• V dot eném území se nenachází žádné zvlášt chrán né území ani není dot ené území sou ástí žádného
zvlášt chrán ného území. Dot ené území neleží v národním parku nebo chrán né krajinné oblasti, v
dot eném území nejsou vyhlášeny žádné národní p írodní rezervace, p írodní rezervace, národní p írodní
památky nebo p írodní památky.
• Dot ené území není sou ástí p írodního parku.
• Dot ené území není sou ástí soustavy Natura 2000.
• Posuzovaný zám r nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Dot ená ást území m sta Brna pat í (dle sd lení . 4 MŽP
2007) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).

R uve ejn ném ve v stníku ástka 3 z b ezna

V dot eném území se nevyskytují povrchové vody, území neleží v zátopovém území a rovn ž neleží v pásmu
hygienické ochrany vodního zdroje. Území není situováno do zranitelné oblasti dle NV . 103/2003 Sb. a rovn ž
není sou ástí chrán né oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV).
Dot ené území neleží v oblasti M stské památkové rezervace m sta Brna, ani v jejím ochranném pásmu,
nenacházejí se zde kulturní ani historické památky podléhající zákonu . 20/1987 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis , o státní památkové pé i a evidované v Úst edním seznamu kulturních památek eské republiky.
Zájmové území je územím s archeologickými nálezy.
V dot eném území nebyly zjišt ny extrémní pom ry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
zám ru.
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C.II. STRU NÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
V DOT ENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a ve ejné zdraví
Zám r je umis ován do stávajícího pr myslového areálu bývalé továrny Eduarda Rou ky v Brn Slatin . V
území se nenachází žádná obytná zástavba. Nejbližší trvale obývaná zástavba se nachází na ulici ípská ve
vzdálenosti v tší než cca 400 metr od zám ru.
Ve m stské ásti Brno-Slatina žije v sou asné dob cca 8 500 obyvatel. Údaje o zdravotním stavu obyvatel
nebyly pro ú ely zpracování oznámení zjiš ovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Dot ená ást území m sta Brna pat í (dle sd lení . 4 MŽP R uve ejn ném ve v stníku ástka 3 z b ezna
2007) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). D vodem k za azení je skute nost, že na 13,0 %
území m stské ásti Brno Tu any a na 38,0 % území m stské ásti Brno Slatina došlo k p ekro ení limitu pro
maximální 24hodinové koncentrace PM10.
V hodnoceném území se soustavn nevyhodnocuje kvalita ovzduší, proto pro popis stávající úrovn imisní
zát že využíváme údaje z nejbližší stanici imisního monitoringu .1130 – Brno - Tu any (cca 1 km vzdálené)
nam ené v roce 2006:
Oxid dusi itý
(NO2)

Oxid si i itý
(SO2)

Tuhé látky
PM10

23,6

36,2

5,9

40

-

40

maximální nam ená 24hodinové koncentrace (µg.m-3)

114,6

201,8

72,8

datum nam ení maxima v daném roce

11.1.

11.1.

23.1.

-

-

69

pr m rná ro ní koncentrace (µg.m-3)
hodnota ro ního imisního limitu IHr (µg.m-3)

po et p ekro ení limitní hodnoty (p ípad za rok)
-3

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

-

125

50

maximální nam ená hodinové koncentrace (µg.m-3)

156,1

420,0

110,0

datum nam ení maxima v daném roce

12.1.

12.3.

24.1.

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

200

350

-

Jak je z výše uvád ných hodnot z ejmé, u plynných škodlivin nebylo na uvedené stanici zaznamenáno
p ekro ení imisních limit . U tuhých zne iš ujících látek byly zaznamenány pr m rné 24hodinové koncentrace
nad hodnotou imisního limitu dokonce s nadlimitní etností.
Dle Rozptylové studie m sta Brna (Bucek 2004) je stávající úrove imisní zát že oxidem dusi itým (NO2) a
tuhými zne iš ujícími látkami frakce PM10 následující:
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Oxid dusi itý (NO2)

Z výše uvedených obrázk je z ejmé, že v dob zpracování studie dosahovala u NO2 pr m rná ro ní imisní
zát ž okolí hodnoceného zám ru do 25 µg.m-3 (LVr=40µg.m-3). Maxima hodinových koncentrací se v prostoru
navrhované haly dosahovaly do 180 µg.m-3 (LV1h=200µg.m-3, nad 18 p ípad za rok), v t sné blízkosti dálnice
D1 jsou dosahovány i hodnoty vyšší.

Zakázka/Dokument: C753-08-00
Vydání: 01

Strana: 31 z 53

BRNO - SLATINA, TU ANKA 115, SOUBOR STAVEB AREÁLU
OZNÁMENÍ ZÁM RU

Tuhé látky frakce PM10
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Z výše uvedených obrázk je z ejmé, že v dob zpracování studie dosahovala u PM10 pr m rná ro ní imisní
zát ž v prostoru navrhovaného zám ru do 30 µg.m-3 (LVr=40µg.m-3), v t sné blízkosti dálnice D1 i více. Maxima
24hodinových koncentrací se v tomto území dosahovaly nadlimitních hodnot s podlimitní etností
(LV24h=50µg.m-3, nad 35 p ípad za rok), v blízkosti dálnice a ulic ípská a Tu anka jsou dosahovány i etnosti
nadlimitní.
Imisní situace v hodnoceném území je zásadním zp sobem ovliv ován velkou dopravní zát ží dálnice D1, která
produkuje velké množství škodlivin.
Klimatické faktory
Vymezené území p ísluší dle E. Quitta celé do mírn teplé klimatické oblasti T 2 – teplé oblasti s následující
charakteristikou:
T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké p echodné období s teplým až mírn teplým jarem i podzimem,
krátkou, mírn teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sn hové pokrývky. Další údaje
shrnujeme v následující tabulce:
íslo oblasti
Po et letních dn

T2
50 až 60

Po et dn s pr m rnou teplotou 10° a více

160 až 170

Po et mrazových dn

100 až 110

Po et ledových dn

30 až 40

Pr m rná teplota v lednu

-2 až -3

Pr m rná teplota v ervenci

18 až 19

Pr m rná teplota v dubnu
Pr m rná teplota v íjnu

8 až 9
7 až 9

Pr m rný po et dn se srážkami 1mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegeta ním období

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Po et dn se sn hovou pokrývkou
Po et dn zamra ených
Po et dn jasných

40 až 50
120 až 140
40 až 50
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dot ené území se nachází v pr myslové zón
ernovická terasa v okrajové ásti m sta Brna. Jde p evážn o
výrobní zónu, s absencí obytných ploch nebo jinak hlukov chrán ných prostor. Územím prochází silnice
III/15283 (Tu anka) a cca 200 m od místa zám ru vede dálnice D1 - funkce území vyvolává cílovou dopravu.
Nejbližší obytná zástavba (ul. ípská) se nachází ve vzdálenosti v tší než cca 400 m od zám ru.
Stávající hluková situace v prostoru zám ru je dána zejména hlukem z technologií okolních výrobních provoz
(vzduchotechnika, technologie) a dále pozemní automobilové a železni ní dopravy. Celkov je však hluková
situace subjektivn p íznivá, rozsáhlé prostory pr myslové zóny umož ují dostate ný útlum hluku mezi
jednotlivými objekty, které se tak vzájemn neovliv ují. Vzhledem k pr myslovému charakteru prostoru nejde v
žádném p ípad o problém.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly
zjišt ny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
len ní z vodopisného hlediska:
•
•
•

hlavní povodí eky Dunaje 4-00-00,
díl í povodí 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu,
drobné povodí 4-15-03-023 Tu anský potok.

Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani ob asný povrchový tok a nenachází se na n m
ani žádná vodní plocha, prameništ
i mok ad a rovn ž zde není ochranné pásmo vodního zdroje 1.
Posuzované území se nenachází v žádné chrán né oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV).
Podle Na ízení vlády . 103/2003 Sb.2 neleží území ve zranitelné oblasti. Tu anský potok není významným
vodním tokem3.
Podzemní voda
Podle hydrogeologického len ní pat í sledované území k rajónu . 224 - neogenní sedimenty Dyjskosvrateckého úvalu, jež náležejí k sedimentární výplni karpatské p edhlubn . Rajón je sou ástí
hydrogeologických struktur pr linových podzemních vod karpatské p edhlubn (Michlí ek et al. 1986).
Nejvýznamn jší hydrogeologickou strukturou v zájmovém území je artézská zvode , vázaná na souvrství
terciérních brn nských písk . Hladina tohoto zvodn ného kolektoru se nachází hluboko pod terénem a
vzhledem k mocné vrstv nadložních neogenních jíl nemá v tomto území p ímou souvislost s povrchem
terénu.
Hydrogeologickým kolektorem je na lokalit vrstva kvartérních fluviálních sediment
tvo ená pís itým
št rkem. Mocnost zvodn je prom nlivá v závislosti na úrovni nepropustného p edkvarterního podloží a
výskytu propustných terasových sediment . Podzemní voda po uklon ném nepropustném podloží stéká
do nižších ástí údolí. Dotace se d je p evážn infiltrací srážkové vody. Hloubka hladiny podzemní
vody není stálá, ale b hem dlouhého asového období kolísá v závislosti na srážkových úhrnech a
celkových klimatických situacích. V areálu byla v minulosti provedena ada pr zkumných geologických prací,
jenž souvisely s výstavbou a provozem jednotlivých díl ích objekt . V archívních sondách byla zastižena ve
zna n prom nlivých úrovních. Uvád né hloubky podzemní vody nejsou zcela srovnatelné, pon vadž
byly ov ovány v r zných rocích a v r znou ro ní dobu. Obecn lze íci, že hladina podzemní vody je
uklon na k jihozápadu až k jihu, t. j. zhruba ve sm ru sklonu terénu. Vyskytují se ovšem místní

1

ve smyslu zákona . 254/2001 Sb. o vodách, ve zn ní pozd jších p edpis
Na ízení vlády . 103/2003 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv,
st ídání plodin a provád ní protierozních opat ení v t chto oblastech
3
Ve smyslu vyhlášky ministerstva zem d lství .470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tok a
zp sob provád ní inností souvisejících se správou vodních tok , ve zn ní vyhlášky .333/2003 Sb. a vyhlášky .267/2005
Sb.
2
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rozdíly, kdy i na krátkou vzdálenost jsou úrovn
zvln ným nepropustným podložím.

hladiny podzemní vody r zné. To je ovlivn no i

Areál neleží v žádné oblasti PHO; v n m, ani v bezprost ední blízkosti se nenachází žádné zdroje povrchové i
pitné podzemní vody.
Schopnost zasakovat deš ové vody byla v lokalit Areálu Slatina posuzována firmou JV PROJEKT VH s.r.o.1 na
základ 111 archivních sond. Sondy byly získány z archivu geofondu v Praze. Ne všechny však byly pro ú ely
rozhodování o vhodnosti zasakování vhodné. Sondy, které byly dostate n pr kazné a odpovídaly našim
požadavk m, byly vyhodnoceny a byla vytvo ena mapa oblasti dle podmínek zasakování. Vhodnost zasakování
byla posuzována na základ horninového složení, hloubce podzemní vody, velikosti filtra ního sou initele a
hloubky št rkových resp. št rkopískových vrstev. Výsledek šet ení je znázorn n na p iložené situaci (viz p íloha
. 1.3).
Pro pot eby dalšího stupn projektové dokumentace bude sí vrt zahušt na a dopln na. V neposlední ad
bude brán ohled i na možné staré ekologické zát že.
Následný podrobný inženýrsko geologický a hydrogeologický pr zkum stanoví pro návrh vsakování
podzemních vod sm r a sklon odtoku podzemní a vsakovaných vod (hydraulický gradient), propustnost a
potenciální pr to nost kolektoru, pr b žnost kolektoru a jeho spojitost s níže položenými vrstvami Tu anské
terasy a vylou í eventuální podmá ení okolních pozemk , resp. možnou transportní kontaminaci podzemních
vod. Pro projektovou dokumentaci návrhu vsakovacích prvk v území je po ítáno s podrobným IG a HG
pr zkumem s pravidelnou sítí dokumenta ních bod po cca 100 m. Pro dimenzování systému a situování
prvk bude mimo jiné zjišt n povrch nepropustného neogenního podloží, povrch a mocnost št rkopísku (v etn
jejich geotechnických vlastností v laborato i), filtra ní parametry kolektoru ( erpací a stoupací, resp. vsakovací
zkoušky) a úrove hladiny podzemní vody.

C.II.5. P da
Dot ené pozemky v k.ú. Slatina nejsou sou ástí zem d lského p dního fondu (ZPF). Podle evidence
nemovitostí (KN) jsou vedeny jako ostatní plocha nebo zastav ná plocha a nádvo í.
Tab.: Seznam parcel
Druh pozemku
dle KN

Parcela v k.ú. Slatina
2337; 2339/1,7,11,13,16,17,18,20,21,26,27,28,29,31,33,34,43,44,46,47;
Zastav ná plocha a 2340; 2341; 2516/1; 2518; 2520; 2521; 2527; 2528; 2529; 2530; 2532;
nádvo í
2533/1,2; 2536; 2537; 2538; 2543/2; 2546; 2550;
2329/1; 2338/1,2; 2339/2,3,8,9,10,15,22,23,30,32; 2342/1; 2516/2; 2525;
Ostatní plocha
2531; 2539/2,3,4,5; 2541; 2544; 2545; 2547; 2548; 2551; 2552; 2553; 3579

Žádný z pozemk nepat í mezi pozemky k pln ní funkcí lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prost edí a p írodní zdroje
Podle geomorfologického len ní T. Czudka "Geomorfologické len ní SR", Studia Geographica 23,
GÚ SAV, 1972 náleží zájmové území do Pracké pahorkatiny (k tzv. Šlapanické tabuli), která je
podcelkem Dyjsko - svrateckého úvalu, pat ící do podsoustavy Západních vn karpatských sníženin.
Z hlediska regionáln geologického náleží zájmová oblast k severní ásti elní hlubiny, vypln né
neogenními sedimenty. Po dokon ení sedimentace byly tyto horniny vystaveny p sobení erozn denuda ních sil, které jejich povrch zformovaly. Na tomto morfologicky lenitém podkladu došlo ve
starších tvrtohorách k mohutné í ní št rkopís ité akumulaci, kterou dnes ozna ujeme jako Tu anskou
terasu. Št rkopís ité uloženiny Tu anské terasy zasahují svou severovýchodní okrajovou ástí do
zájmového území. Pozd ji byly št rkopís ité uloženiny p ekryty souvislým souvrstvím vátých spraší,
které se vlivem zv trávacích proces a gravita ního p enosu p em ovaly ve sprašové a splachové
hlíny. Vlivem lidské innosti došlo v nejsvrchn jších polohách terénu k vytvá ení orni ního horizontu a
v místech zástavby k ukládání recentních násyp a navážek.

1

Posouzení možnosti vsakování deš ových vod v Areálu Slatina, JV PROJEKT VH, Brno 09/2008.
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Neogenní sedimenty jsou zastoupeny vápnitými jíly - tégly, náležejícími k lanzendorfské sérii badenu.
Hornina (zemina) je zelenošedohn dé barvy s nevýraznou texturou s typickým lasturnatým rozpadem.
Místy jsou jíly jemn pís ité s ojedin lými polohami jemnozrnného písku. Pom rn
asto obsahuje
krystaly sádrovce. Vlivem geologické historie jsou v horních odleh ených polohách potrhané, hloub ji
p ekonsolidované. Povrch jíl je zna n zvln ný podle geomorfologických podmínek. Mocnost jíl
dosahuje ádov n kolik set metr .
V komplexu kvartérních sediment
antropogenní uloženiny.

m žeme rozlišit fluviální uloženiny eky Svratky, eolické sedimenty a

V nadloží jíl se nepravideln nachází nepr b žné souvrství št rk a písk pleistocenního stá í. Jedná
se o denuda ní zbytky terasových sediment eky Svratky, tzv. tu anské terasy. Valouny jsou dokonale
opracovány r zného petrografického složení, velikosti do 10 cm. Mezerní výpl št rk je p evážn
pís itá, n kdy hlinitopís itá. Svrchní ást souvrství tvo í asto písky s prom nlivou p ím sí št rku, siln
jílovité a hlinité, áste n soudržné. Souvrství je ulehlé. Povrch št rk je zna n zvln ný a nachází se
v hloubce cca 2,0 m a hloub ji pod terénem. asto však tyto zeminy chybí. Místy p echází št rkopísky
v málo mocné vrstvy jílovitých hlín pís itých s p ím sí št rku.
Eolické sedimenty (souvrství sprašových hlín a spraší) p ekrývají terasové uloženiny, resp. p edkvartérní
horniny. Jsou tvo eny sv tlehn dou a žlutohn dou hlínou, vápnitou, s bílými vlákny CaCO3, event.
konkrecemi. Zeminy jsou místy prachovit pís ité, v pr m ru tuhé konzistence. ást hlín lze adit mezi
deluviofluviální (splachové) sedimenty. Tyto p vodn naváté sprašové hlíny byly na ásti území
druhotn
p emíst ny svahovými pohyby, resp. deš ovým ronem (p eplaveny) a promíchány s
pís it jšími, resp. jílovit jšími zeminami.
Krycí vrstvu tvo í heterogenní antropogenní uloženiny (sm s hlín s p ím sí št rkopísku, stav. a pr m.
odpadu) prom nlivé mocnosti (až cca 5,0 m).

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického len ní eské republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na rozhraní dvou
biogeografických podprovincií - provincie panonské a provincie hercynské, na území Lechovického bioregionu,
jeho p echodné, tedy nereprezentativní ásti. Bioregion leží ve st edu Jižní Moravy a zasahuje podstatnou ástí
do Rakouska. Zabírá geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval.
Bioregion je tvo en št rkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostr vky krystalinika. Horninové podloží tvo í
nezpevn né sedimenty mo ského neogénu - jíly, písky a št rky, které jsou místy pevn ji stmelené a v r zné
mí e vápnité. P evažuje zde 1. dubový vegeta ní stupe , na severních svazích dominuje 2. buko-dubový
stupe . Bioregion p edstavuje ást severopanonské podprovincie ovlivn né srážkovým stínem a sousedstvím
hercynských bioregion . Díky srážkovému stínu je pro tento bioregion charakteristické nejteplejší podnebí v
eské republice.
Z hlediska regionáln - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík, 1988) se zkoumaná oblast nachází ve
fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Panonské termofytikum, fytogeografickém okrese 20b
Jihomoravská pahorkatina, Hustope ská pahorkatina.
Fauna a flora
V zájmovém území se nevyskytuje žádný p irozený vegeta ní porost. Zám r bude realizován na zastav ném
pozemku.
Stejn jako flóra je také fauna v okolí dot eného území výrazn antropogenn ovlivn na. Lze zde p edpokládat
výskyt drobných bezobratlých zástupc fauny, charakteristických pro p ím stská stanovišt . Ve vrcholových
partiích blízkých Švédských val se vyskytuje b ehule í ní (Riparia riparia).
Zájmové území není sou ástí Územního systému ekologické stability.
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C.II.8. Krajina
Dot ené území je lokalizováno v jižní okrajové ásti m sta Brna. Jižním sm rem je dot ené území orientováno
do rovinaté krajiny celku Dyjsko-svrateckého úvalu. Západn a severn od dot eného území se zvedají
vyvýšeniny celku Bobravské vrchoviny, do které pat í i vrchy erveného a Žlutého kopce, Špilberku a Petrova.
Severovýchodn se potom zvedají vrchy celku Drahanské vrchoviny, s nejbližším výb žkem Moravského krasu
- vrchem Hád .
Sou asný stav krajiny a ešeného území lze vyhodnotit jako antropogenn siln
nachází na území pr myslové zóny v areálu bývalé slévárny Eduarda Rou ky.

poznamenaný. Plocha se

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V sou asnosti se v p edm tném území nacházejí p evážn starší pr myslové objekty ve špatném technickém
stavu a zbytek objekt bývalé slévárny Eduarda Rou ky. Zachovány z stanou stávající administrativní budovy
A, B, D a E, které projdou r znou mírou rekonstrukce a rovn ž nov postavená budova N. Ostatní objekty
budou demolovány.
Architektonické a historické památky
Zájmové území neleží v památkov chrán ném území a nenacházejí se zde nemovité kulturní památky,
podléhající zákonu . 20/1987 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o státní památkové pé i a evidované v
Úst edním seznamu kulturních památek eské republiky. Na pozemku se rovn ž nenachází drobná solitérní
architektura (k íže, boží muka, smír í kameny atd.).
Archeologická nalezišt
P i zásazích do terénu nelze jednozna n vylou it archeologický nález. Jedná se o území archeologického
zájmu. V okolí zám ru se nacházejí t i významná archeologická nalezišt :
• Švédské valy – paleolitické sídlišt
• ulice ípská, areál f. Chobola – prav ké sídlišt
• kasárna ve slatin - poh ebišt

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Zám r se nachází v pr myslové zón
ernovická terasa, nacházející se jihovýchodn centrální ásti m sta
Brna v prostoru vymezeném p ibližn dálnicí D1, ulicemi ípskou, Olomouckou a Pr myslovou. P íjezd k
zám ru je zajišt n prost ednictvím ulice Tu anka, navazující na komunika ní sí
ernovické terasy a je
vyhovující. Poza ové zatížení okolních komunikací se pohybuje v t chto úrovních:
silnice
III/15382
II/430
D1

s ítací úsek
6-4211
6-0464
6-8801

Poznámka: Údaje jsou p evzaty ze s ítání dopravy

t žká
2 188
1 339
15 303

osobní
5 923
5 425
28 702

motocykly
48
38
95

suma
8 159
6 802
44 100

editelství silnic a dálnic v roce 2005.

Komunika ní sí
ernovické terasy byla navržena tak aby byly pokryty dopravní nároky veškerých aktivit v
území. Za tímto ú elem byla vybudována páte ní komunikace (ul. Pr myslová), která p edstavuje osu
pr myslové zóny. Dále byla vybudována t i nová napojení ul. Pr myslové na stávající komunika ní systém (ul.
Olomoucká, ípská a Tu anka), k ížení s železni ní tratí Brno-P erov byla upravena na mimoúrov ová. Na
páte ní systém je dále napojena ada komunikací, obsluhujících aktivity umíst né v pr myslové zón .
V území je koncep n p ipravována výstavba nové dálni ní k ižovatky Brno - Pr myslová, která zlepší napojení
na dálnici D1 a letišt . V širším území je potom p ipravována p eložka velkého m stského okruhu (VMO) do
nové polohy ul. Jedovnickou, rovn ž s napojením na páte ní systém ernovické terasy.
V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.
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C.II.11. Jiné charakteristiky životního prost edí
Pro dot ené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být zám rem dot eny.
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ÁST D
ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA VE EJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIV
A VÝZNAMNOSTI

A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a ve ejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Zám r neprodukuje ve významné mí e (tj. v mí e, které by zp sobovaly p eslimitní vlivy) žádné škodliviny
(zne išt ní ovzduší, hluk), které by mohly mít p ímé zdravotní následky. O ekávané koncentrace zne iš ujících
látek jsou hluboko pod zdravotn významnou úrovní. Z toho vyplývá i p ijatelné nízké ovlivn ní obyvatel z
hlediska potenciálních zdravotních vliv nebo rizik.
Sociální a ekonomické d sledky
Významné sociální d sledky nevznikají. Zám r m že poskytnout až cca 6 000 pracovních míst, což p ináší
i související pozitivní ekonomický vliv.
Po et dot ených obyvatel
Zám r v mí e p ekra ující p íslušné limity neovliv uje žádné obyvatele.

D.I.1. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší
Stávající imisní zát ž zájmového území bude v d sledku stavby ovlivn na p edevším emisemi z dopravy
stavebních materiál a zeminy a provozem stavebních stroj . Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach a
oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, omezená pouze na úvodní období výstavby, a její vliv tedy
bude nízký.
Vliv provozu na stávající imisní situaci bude ovlivn n p edevším vytáp ním objektu, emisemi z podzemních
garáží a parkoviš a provozem automobilové dopravy vázané na zám r.
Pro vyhodnocení nár stu imisní zát že oxidu dusi itého a tuhých látek v d sledku provozu areálu byl zpracován
výpo et dle metodiky SYMOS 97, verze 2003 (viz p íloha tohoto oznámení – Rozptylová studie).
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Oxid dusi itý (NO2)

p ísp vek maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3)

p ísp vek pr m rné ro ní koncentrace NO2 (µg.m-3)

Dle Rozptylové studie m sta Brna (Bucek 2005) se koncentrace NO2 v okolí hodnoceného areálu pohybují u
pr m rné ro ní koncentrace do 25 µg.m-3, maximální hodinové koncentrace pak do cca 180 µg.m-3. V blízkosti
dálnice D1 jsou dosahovány hodnoty i vyšší.
Výpo tem zjišt né p ísp vky posuzovaných zdroj dosahují relativn nízkých hodnot (p ísp vek krátkodobého
maximální zatížení oxidem dusi itým do 10 µg.m-3, p ísp vky pr m rné ro ní koncentrace do 0,6 µg.m-3), které
s ohledem na stávající úrove imisní zát že zásadním zp sobem nezm ní zatížení zájmového území oxidem
dusi itým (NO2). Celkový nár st v hodnoceném území však bude nižší nebo v d sledku realizace dojde ke
zrušení všech stávajících zdroj zne iš ování ovzduší v areálu.
Tuhé látky (PM10)

p ísp vek maximální 24hodinové koncentrace PM10 (µg.m-3)

p ísp vek pr m rné ro ní koncentrace PM10 (µg.m-3)

Dle Rozptylové studie m sta Brna (Bucek 2005) se koncentrace PM10 v okolí hodnoceného areálu pohybují u
pr m rné ro ní koncentrace do 30 µg.m-3, maximální 24hodinové koncentrace pak hodnotu limitu p ekra ují s
podlimitní etností. V blízkosti dálnice D1 jsou dosahovány hodnoty i vyšší.

V rámci realizace hodnoceného zám ru dojde k ukon ení výrobního provozu v areálu, p edevším
slévárny, což p inese významný pokles emise škodlivin, p edevším tuhých látek. Stávající imisní
zát ž v dob realizace zám ru tedy bude nižší než uvádí citovaná rozptylová studie.

Zakázka/Dokument: C753-08-00
Vydání: 01

Strana: 40 z 53

BRNO - SLATINA, TU ANKA 115, SOUBOR STAVEB AREÁLU
OZNÁMENÍ ZÁM RU

Výpo tem zjišt né p ísp vky posuzovaných zdroj dosahují relativn nízkých hodnot (p ísp vek krátkodobého
maximální zatížení PM10 do 0,8 µg.m-3, p ísp vky pr m rné ro ní koncentrace do 0,08 µg.m-3), které s ohledem
na stávající úrove imisní zát že zásadním zp sobem nezm ní zatížení zájmového území PM10. Celkový
nár st v hodnoceném území však bude nižší nebo v d sledku realizace dojde ke zrušení všech stávajících
zdroj zne iš ování ovzduší v areálu.
Vlivy na klima
S ohledem na rozsah zám ru a konfiguraci terénu k ovlivn ní klimatických charakteristik vlivem realizace
navrhované stavby nedojde.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluková situace v dot eném území se zám rem významn nezm ní, nedojde ke vzniku nových nadlimitních
stav ani ke zvýšenému obt žování obyvatel. Zám r je optimáln umíst n v pr myslové zón , negativní
ovlivn ní hlukov chrán ných prostor (nap . obytné zástavby) je vylou eno. Hluková problematika je proto
spolehliv ešitelná. Totéž se týká i dopravního napojení zám ru. V p íloze . 2 tohoto dokumentu je doložena
hluková studie, zpracovaná pro posouzení vlivu zám ru na hlukovou situaci v území.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktor
radioaktivní apod.) jsou vylou eny.

(vibrace, zá ení elektromagnetické nebo

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodn ní území
Deš ové vody ze zpevn ných a nezpevn ných ploch
V rámci p estavby areálu bude vybudován systém pro redistribuci deš ových vod mezi jednotlivými objekty pro
decentralizované hospoda ení s deš ovou vodou.
Schopnost zasakovat deš ové vody byla v lokalit Areálu Slatina posuzována firmou JV PROJEKT VH s.r.o.1 na
základ 111 archivních sond. Sondy byly získány z archivu geofondu v Praze. Ne všechny však byly pro ú ely
rozhodování o vhodnosti zasakování vhodné. Sondy, které byly dostate n pr kazné a odpovídaly našim
požadavk m, byly vyhodnoceny a byla vytvo ena mapa oblasti dle podmínek zasakování. Vhodnost zasakování
byla posuzována na základ horninového složení, hloubce podzemní vody, velikosti filtra ního sou initele a
hloubky št rkových resp. št rkopískových vrstev. Výsledek šet ení je znázorn n na p iložené situaci (viz p íloha
. 1.3).
Pro pot eby dalšího stupn projektové dokumentace bude sí vrt zahušt na a dopln na. V neposlední ad
bude brán ohled i na možné staré ekologické zát že.
Následný podrobný inženýrsko geologický a hydrogeologický pr zkum stanoví pro návrh vsakování
podzemních vod sm r a sklon odtoku podzemní a vsakovaných vod (hydraulický gradient), propustnost a
potenciální pr to nost kolektoru, pr b žnost kolektoru a jeho spojitost s níže položenými vrstvami Tu anské
terasy a vylou í eventuální podmá ení okolních pozemk , resp. možnou transportní kontaminaci podzemních
vod. Pro projektovou dokumentaci návrhu vsakovacích prvk v území je po ítáno s podrobným IG a HG
pr zkumem s pravidelnou sítí dokumenta ních bod po cca 100 m. Pro dimenzování reten ního systému a
situování prvk bude mimo jiné zjišt n povrch nepropustného neogenního podloží, povrch a mocnost
št rkopísku (v etn jejich geotechnických vlastností v laborato i), filtra ní parametry kolektoru ( erpací a
stoupací, resp. vsakovací zkoušky) a úrove hladiny podzemní vody.
V sou asné dob je zájmové území (cca 190 tis. m2) p evážn zastav né resp. zpevn né, deš ové vody ze
zpevn ných ploch jsou odvád ny do m stské deš ové kanalizace.
Deš ové vody ze zpevn ných ploch (cca 111 963 m2) budou p es zasakovací pr lehy svedeny do areálové
deš ové kanalizace a následn odvedeny k zasáknutí v rámci ešeného území v místech, kde to umož uje
geologické podloží. Volné nezastav né plochy (cca 48 228 m2) budou osázeny trvalou zelení a zatravn ny.

1

Posouzení možnosti vsakování deš ových vod v Areálu Slatina, JV PROJEKT VH, Brno 09/2008.
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Vody spadlé na plochy komunikací chodník a ostatních p ilehlých ploch budou povrchov stékat do
zatravn ných zasakovacích pr leh o vým e cca 13 665 m2. Zasakovací pr lehy jsou umíst ny podél
jednotlivých komunikací a v plochách parkovacích stání. P es zasakovací pr lehy voda prote e do
akumula ního prostoru tzv. reten ní rýhy. Reten ní rýha je podzemní prostor, který se nachází pod
zasakovacím pr lehem a slouží pro do asnou akumulaci vod. V místech, kde geologické podmínky umož ují
zasakování bude voda dále infiltrovat do podzemí a reten ní rýha se tak bude postupn vyprazd ovat..
Do reten ních rýh p es které nebude možné p ímo vsakovat vody do podzemí, bude zavedeno drenážní potrubí
odvád jící p ed išt né deš ové vody do areálové deš ové kanalizace. Deš ová kanalizace vody odvede do
míst, kde bude umožn no jejich vsakování.
Vody ze st ech
St echy v areálu budou ozelen né nebo budou opat eny vrstvou ka írkového kameniva. St echy stávajících
objekt budou zachovány v p vodním stavu, zde se nacházejí nepropustné hladké povrchy.
Vody ze st ech budou svedeny p ímo do akumula ních prostor reten ních p íkop , kde se jejich p íval pozdrží a
postupn zasákne. Proti vnikání hrubších ne istot bude p ed nátokem do podzemního prostoru osazen filtr
st ešních splavenin umíst ný v šacht p ed jednotlivým p íkopem.
Vody ze st ech se budou v n kterých p ípadech akumulovat a používat na závlahy.
Po realizaci zám ru nebudou nadále v d sledku zm ny koncepce odvodn ní území odvád ny vody do deš ové
kanalizace v majetku m sta Brna. Veškeré deš ové vody z areálu budou zasáknuty v rámci ešeného území,
vliv na odvodn ní území lze tedy o ekávat kladný.
Vliv na jakost povrchových vod
Pro odvod splaškových vod z nov projektované zástavby bude na pozemku investora vybudována nová
splašková areálová kanalizace. Pouze u stávajících objekt nacházejících se podél ul. Tu anka, bude
zachována stávající splašková kanalizace a splaškové p ípojky a dále u stávajícího objektu „N“ bude využita již
vybudovaná areálová kanalizace, která bude na nov budovaný areálový systém napojena. Nová areálová
kanalizace pak bude p es stávající kanaliza ní p ípojku zaúst na do ve ejné stoky DN300 nacházející se v ul.
Tu anka.
Na OV Mod ice bude odvedeno cca 194 530 m3 splaškových vod za rok. V areálu nebudou používány a ani
skladovány látky ohrožující jakost vod. Hodnoty zne išt ní u vypoušt ných odpadních vod budou odpovídat
povoleným limit m kanaliza ního ádu.
P i dodržování povolených limit kanaliza ního ádu a vzhledem k objem m odvád ných vod je z ejmé, že
funk nost OV Mod ice nebude zám rem nijak ovlivn na a nebude ani ovlivn n kone ný recipient - eka
Svratka.
Vlivy na podzemní vodu
K ovlivn ní hydrogeologických charakteristik m že p i stavbách podobného rozsahu dojít zejména v souvislosti
se zásahem do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody.
Železobetonový skelet objekt bude založen na vrtaných pilotách v neogenním podloží. Hladina podzemní vody
byla zjišt na v intervalu cca 3 až 6 m pod úrovní terénu, p i emž dochází ke kolísání v závislosti na intenzit
srážek.
Deš ové vody z ploch s možností zne išt ní ropnými látkami budou odvád ny p es odlu ova ropných látek
(dostate né kapacity a ú innosti). V zimním období lze p edpokládat zne išt ní látkami z chemické údržby
zpevn ných ploch (solení). Smíšením istých vod ze st ech a išt ných vod z parkovišt bude koncentrace
zbytkového zne išt ní dále na ed na. Deš ové vody budou zasakovat v rámci ešeného pozemku.
Vliv na kvalitu podzemní vody v posuzované oblasti lze ozna it jako nevýznamný, vodní zdroje nebudou
ohroženy.
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D.I.5. Vlivy na p du
Obecn jsou vlivy na p du dány záborem plochy p d azené do zem d lského p dního fondu (ZPF), k
pozemk m ur eným k pln ní funkcí lesa nebo ovlivn ním její kvality. Zám r nebude realizován na pozemcích,
které jsou sou ástí zem d lského ani lesního p dního fondu, nedojde tedy k žádným zábor m p dy.
Z hlediska zne išt ní p d se p i dodržení standardních stavebních postup p i rekonstrukci a výstavb objekt
nep edpokládá negativní vliv.

D.I.6. Vlivy na horninové prost edí a p írodní zdroje
Pro hodnocení vzájemného vlivu stavby a horninového prost edí je rozhodující geomechanický stav
horninového podloží.
Projektované 10-ti patrové objekty O, P, R, S budou založeny hloubkov . Základovou p dou budou
neogenní jíly t . F8 (CH - CV) - jíl s vysokou až velmi vysokou plasticitou, pevné konzistence (IC >
1,00).
Jejich povrch na lokalit dom O, P byl archívními sondami ov en v hl. 2,10 - 5,20 m. Povrchové
vrstvy jsou tuhé a tuhé až pevné konzistence, od hl. cca 4,10 - 6,20 m jsou jíly popisovány jako
pevné. Podzemní voda se ustálila cca 2,20 - 2,80 m pod terénem.
Povrch neogenních sediment na lokalit dom R, S je zvln ný, místy více zahloubený, svrchní
navážky dosahují výrazn jších mocností. Dle archívní dokumentace je povrch pevných jíl v hl. 4,60 9,30 m. V jejich nadloží se krom navážek a sprašových hlín vyskytují i v tší mocnosti zvodn lých
terasových písk až št rkopísk a jílovitých a jílovitopís itých hlín. Podzemní voda se ustálila cca 2,50
- 4,50 m pod terénem.
Projektované 5-ti patrové objekty H, K, L, M budou založeny hloubkov . Základovou p dou budou
pravd podobn neogenní jíly t . F8 (CH - CV) - jíl s vysokou až velmi vysokou plasticitou, pevné
konzistence (IC > 1,00).
Jejich povrch na lokalit dom H, K byl archívními sondami ov en v hl. 2,90 - 5,50 m. Povrchové
vrstvy jsou tuhé až pevné a pevné konzistence. Podzemní voda se ustálila cca 2,90 - 3,20 m pod
terénem.
Povrch neogenních sediment na lokalit dom L, M je zvln ný, více zahloubený, svrchní navážky
dosahují výrazných mocností. Dle archívní dokumentace je povrch jíl v hl. 6,90 - 9,10 m, povrch
pevných jíl v hl. 7,80 - 9,10m. V jejich nadloží se krom navážek a sprašových hlín vyskytují i v tší
mocnosti zvodn lých terasových písk až št rkopísk . Podzemní voda se ustálila cca 5,40 - 6,40 m
pod terénem.
Pro vyšší projektový stupe je t eba realizovat IG pr zkum, vrtané sondy provést pod p edpokládanou
úrove pilotových základ , geotechnické vlastnosti je t eba ov it laboratorními rozbory, resp. in situ
penetrací.
Stavba samotná tvo í z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavb území, bez dalších vliv na
její kvalitu.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vzhledem k tomu, že místo výstavby je již siln poznamenané stávající zástavbou na lokalit vliv této stavby na
floru, faunu, i ekosystémy bude minimální.
Zásahem do biotické složky životního prost edí vyvolaným realizací zám ru bude odstran ní n kolika vzrostlých
strom , v tšina sou asné vzrostlé zelen v areálu bude zachována. S ohledem na charakter zelen a lokalizaci
dot eného území však lze ozna it vliv na biotickou složku za nevýznamný. Realizací zám ru nebudou dot eny
žádné prvky ÚSES.
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D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v míst uvažovaného zám ru je již ovlivn na starší antropogenní inností. Výstavba zám ru v prostoru
pr myslové zóny charakter krajiny významn nezm ní. Pozitivním vlivem bude vzhledem k sou asnému stavu
areálu realizace parkových a vodních prvk v areálu a jeho celkové architektonické ešení.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek ani architektonické památky nebudou z d vodu jejich absence v lokalit ovlivn ny.
Možnost archeologického nálezu v pr b hu zemních prací p i výstavb zám ru není jednozna n vylou ena,
vzhledem k využívání areálu v minulosti je však nepravd podobná. Širší zájmové území je územím s
archeologickými nálezy. V p ípad , kdy budou skrývkou, výkopem nebo jiným zásahem do terénu, narušeny
archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i ve
zn ní pozd jších p edpis , zajistit záchranný archeologický výzkum.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
V souvislosti s provozem zám ru je o ekávána intenzita dopravy v pr m rné úrovni nejvýše do cca 120 lehkých
nákladních automobil , do cca 4736 osobních automobil denn (provoz parkovišt a garáží).
Zám r je prost ednictvím ulice Tu anka napojen na vyšší komunika ní systém. Doprava bude p es ulice ípská
resp. Pr myslová sm rována na dálnici D1 i na velký m stský okruh resp. olomoucká radiála. Navýšení
intenzit dopravy lze p itom považovat (ve srovnání se stávající dopravní situací) za nep íliš významné.
Realizací zám ru dojde k funk nímu napln ní prostoru. Tím bude zárove vylou ena realizace jiných (avšak
pravd podobn obdobných, tj. pr myslových) aktivit v daném prostoru. To se týká i související dopravy.
Obr.: Rozložení dopravy na ulici Tu anka

Obsazenost:

- p edpokládáme, že k nejrychlejšímu obsazování parkovacích míst
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bude docházet mezi 6-9 hodinou ranní
obsazenost parkovišt v 6 hodin
0%
obsazenost parkovišt v 9 hodin
70% (odhad)
- p edpokládáme, že k nejrychlejšímu vyklizování parkovacích míst
bude docházet mezi 16-20 hodinou
obsazenost parkovišt v 16 hodin
70% (odhad)
obsazenost parkovišt ve 20 hodin
0%
Po et zapln ných parkovacích míst po ranní špi ce (9hod) a p ed ve erní špi kou (16hod): 2897
Odhad zapl ování parkovacích míst (70%) b
6:00-7:00
7:00-8:00
8:00-9:00

hem ranní špi ky:
30%
40%
30%

Odhad vyklizování parkovacích míst (70%) b
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00

hem odpolední špi ky:
25%
724
35%
1014 špi ková hodnota na výjezdu
25%
724
15%
434

869
1159 špi ková hodnota na vjezdu
869

Rozd lení budoucích vozidel parkujících v novém komplexu dle sm r jejich p íjezdu a odjezdu:
p íjezd a odjezd sm r ul.
ipská
75%
25%
p íjezd a odjezd sm r ul. Pr myslová
Stanovení maximálního dopravního zatížení na vjezdu do parkovišt :
z ul. Tu anka vlevo
sm r od ul. ipské
z ul. Tu anka
vpravo
sm r od ul. Pr myslové

1159 x 0,75 = 869

Stanovení maximálního dopravního zatížení na výjezdu z parkovišt :
vpravo na ul.
Tu anka
sm r k ul. ipské
vlevo na ul.
Tu anka
sm r k ul. Pr myslové

1014 x 0,75 = 760

1159 x 0,25 = 290

1014 x 0,25 = 253

Definování zát žových stav pro posouzení SSZ1:
ranní špi ka
7:00-8:00
ve sm ru do areálu

869 vozidel odbo ujících zleva
290 vozidel odbo ujících
zprava
ve sm ru z areálu je uvažováno s p tinovými intenzitami
174 vozidel odbo ujících
doprava
58 vozidel odbo ujících doleva

1

V obou p ípadech jsou jako stávající intenzity dopravy na ul. Tu anka užity
špi kové hodnoty dle s ítání ze dne 7.6.2007 (Brn nské komunikace a.s.).
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odpolední špi ka

17:00-18:00
760 vozidel odbo ujících
doprava
253 vozidel odbo ujících
doleva
ve sm ru do areálu je uvažováno s p tinovými intenzitami
152 vozidel odbo ujících zleva
51 vozidel odbo ujících zprava

ve sm ru z areálu

Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou o ekávány. Nedochází k rozvoji ani k omezení stávající infrastruktury,
infrastrukturní sít budou pouze p izp sobeny resp. využity pro zám r.

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

D.II. ROZSAH VLIV

VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Rozsah p ímých negativních vliv je prakticky omezen rozsahem zám ru resp. areálu, do kterého je zám r
umis ován. Širší rozsah vliv se m že projevit pouze v navazujícím dopravním provozu. Pro komunika ní
napojení jsou k dispozici odpovídající kapacitní komunikace, celkové ovlivn ní širšího území je tedy
zanedbatelné.

D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEP ÍZNIVÝCH VLIVECH P ESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE
Nep íznivé vlivy p esahující státní hranice jsou vylou eny.

D.IV. OPAT ENÍ K PREVENCI, VYLOU ENÍ, SNÍŽENÍ POP ÍPAD KOMPENZACI
NEP ÍZNIVÝCH VLIV
Prevence nebo vylou ení nep íznivých vliv vyplývá zejména z dodržování platných zákon , norem a p edpis .
Nad tento rámec jsou doporu ena následující opat ení:
• Skládky sypkých materiál v pr b hu výstavby je t eba minimalizovat. V pr b hu demolic a v suchých dnech
doporu ujeme zkráp ním staveništ snižovat prašnost. Dále je t eba zajistit o istu komunikace v prostoru
výjezdu ze staveništ . B hem provozu zajistit pravidelnou údržbu a se izování kotl a dalších zdroj tepla.
• B hem provozu bude zajišt na pravidelná údržba a se izování kotl a dalších zdroj tepla.
• Po zimní sezón bude provád na o ista parkovišt od zbytk posypových materiál používaných p i zimní
údržb parkovišt a dopravních napojení.
• Areál bude vybaven prost edky k zachycení a odstran ní havarijních únik vodám nebezpe ných látek.
• Pro ozelen ní budou navrženy druhy odpovídající místním klimatickým pom r m.
• Z hlukového hlediska bude dbáno pravidel protihlukové ochrany, zajišt ní podmínek pracovní hygieny a
minimalizace dopravního provozu v no ní dob .
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D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK VE ZNALOSTECH A NEUR ITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY P I SPECIFIKACI VLIV
V pr b hu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neur itosti, které by
znemož ovaly jednozna nou specifikaci možných vliv zám ru na životní prost edí a ve ejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro ú ely posouzení vliv na životní prost edí dostate né.
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ÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU
Zám r je ešen v jedné variant .
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ÁST F
DOPL UJÍCÍ ÚDAJE

F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Umíst ní zám ru (bez m ítka)

Areál Slatina

Koordina ní situace je uvedena v p íloze 1 tohoto oznámení.

F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou známy.

Zakázka/Dokument: C753-08-00
Vydání: 01

Strana: 49 z 53

BRNO - SLATINA, TU ANKA 115, SOUBOR STAVEB AREÁLU
OZNÁMENÍ ZÁM RU

ÁST G
VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stru né a srozumitelné form údaje o zám ru a dále záv ry
jednotlivých díl ích okruh hodnocení možných vliv zám ru na životní prost edí. Zájemc m o podrobn jší
údaje proto doporu ujeme prostudování p íslušných kapitol oznámení.
Realizací zám ru dojde k p etvo ení sou asného pr myslového areálu bývalé továrny Eduarda Rou ky (dnes
AREAL SLATINA) na technologický park s uceleným koncep ním ešením a vysokou estetickou hodnotou,
který bude tvo en souborem pr myslových budov s pronajímatelnými plochami pro vybrané obory
zpracovatelského pr myslu, pro strategické služby a technologická centra, poskytující zárove administrativní a
logistické zázemí v etn obchodní vybavenosti a služeb.
Cílem projektu je realizace areálu s kvalitní architektonickou zástavbou, veškerými službami pro uživatele,
pohodlným parkováním a technickým vybavením vysokého standardu pro práci v p íjemném pracovním
prost edí.
Architektonické ešení zám ru zahrnuje i n kolik staveb již existujících - halu E a objekty A, B, D a N. Ostatní
objekty budou vybudovány nov .
Navrhované objekty budou sloužit jako administrativní centrum resp. pro high-tech výrobu (IT, apod.), technické
a výrobní služby. V navržených budovách vzniknou spíše univerzální prostory, které bude možné v p ípad
nutnosti pozm nit pro pot eby nájemce. Prostory v navrhovaných technologických budovách budou
pronajímány, uživatelé nejsou v sou asné dob známi.
Prostory v budov E budou využity pro gastronomické, volno asové a maloobchodní provozy jako je fitcentrum
a obchodní pasáž, dopln né o rozmanité služby, nap . bankovní a poštovní apod. Prostory budou pronajímány
jednotlivým uživatel m.
V rámci výstavby tohoto zám ru dojde k vybudování podzemních garážovými stání o kapacit 135 parkovacích
míst a na terénu vznikne dalších 4 003 parkovacích míst. Podzemní stání budou umíst na ve spole ných
suterénních prostorách staveb H, K (p irozen v traný suterén áste n nad terénem). Garáže budou sloužit
pro zam stnance.
Navrhovaný zám r je umíst n v rovinatém území na jihovýchodním okraji m sta Brna v sousedství
zastavovaného území Brn nské pr myslové zóny - ernovická terasa. Administrativn náleží do m stské ásti
Brno - Slatina.
Umíst ní zám ru je z ejmé z následujícího obrázku:
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Celková plocha pro výstavbu inní cca 190 tis. m2, z toho zastav ná plocha: cca 29 tis. m2, zpevn né plochy
cca 141 tis. m2, plochy zelen cca 48 tis. m2, vodní plochy cca 706 m2.
Silni ní dopravní napojení zám ru bude stejn jako doposud na ul. Tu anka (III/15283). V souvislosti s
provozem zám ru je o ekávána intenzita dopravy v pr m rné úrovni nejvýše do cca 120 lehkých nákladních
automobil , do cca 4 350 osobních automobil denn .
Nároky zám ru na infrastrukturní zdroje (voda, plyn, elektrická energie apod.) nejsou ni ím výjime né, bude
využito stávajících i nov budovaných rozvodných sítí, které budou v území p ed realizací tohoto zám ru
k dispozici.
Výstupy do životního prost edí jsou omezeny na emise do ovzduší (dané provozem kotelny a souvisejícím
dopravním provozem), vypoušt ní splaškových a srážkových odpadních vod a emise hluku (dané provozem
technologie a souvisejícím dopravním provozem). Deš ové vody ze zpevn ných povrch budou zasakovány
v rámci pozemku. Zpracované hodnocení prokázalo, že nebude docházet k p eslimitnímu ovlivn ní životního
prost edí v okolním území.
Další ekologické vlivy jsou celkov málo významné. Produkce odpad se nevymyká b žné produkci obdobných
zám r . Zám r je umis ován do prostoru, který nepodléhá z hlediska ochrany p írody a krajiny zvláštnímu
režimu. V dot eném území se nenachází žádné chrán né území, nejsou zde vyhlášeny žádné p írodní
rezervace nebo p írodní památky, nenachází se zde prvky územního systému ekologické stability ani lokality
Natura 2000.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, p da, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina p ípadn jiné) jsou tedy možné vlivy zám ru p ijateln nízké.
Omezení p ípadných negativních vliv
opat eními:

je dáno, krom

všeobecn

platných p edpis , t mito základními

• Skládky sypkých materiál v pr b hu výstavby budou minimalizovat. V suchých dnech bude zkráp n povrch
staveništ pro snížení prašnosti. V pr b hu výstavby bude zajišt na o ista komunikace v prostoru výjezdu
ze staveništ .
• B hem provozu bude zajišt na pravidelná údržba a se izování kotl a dalších zdroj tepla.
• Po zimní sezón bude provád na o ista parkovišt od zbytk posypových materiál používaných p i zimní
údržb parkovišt a dopravních napojení. P i zimní údržb parkovišt a dopravních napojení bude
minimalizováno používaní solí vzhledem k nižšímu zne išt ní odvád ní srážkových vod a tím i
jednoduššímu dodržování požadavk provozovatele kanalizace.
• Areál bude vybaven prost edky k zachycení a odstran ní havarijních únik vodám nebezpe ných látek.
• Pro ozelen ní budou navrženy druhy odpovídající místním klimatickým pom r m.
• Z hlukového hlediska bude dbáno pravidel protihlukové ochrany, zajišt ní podmínek pracovní hygieny a
minimalizace dopravního provozu v no ní dob .

Zakázka/Dokument: C753-08-00
Vydání: 01

Strana: 51 z 53

BRNO - SLATINA, TU ANKA 115, SOUBOR STAVEB AREÁLU
OZNÁMENÍ ZÁM RU

ÁST H
P ÍLOHY

P íloha 1 Grafické p ílohy:
1.1 Situace zám ru
1.2 Fotodokumentace
1.3 Situace zasakovacích lokalit
P íloha 2 Hluková studie
P íloha 3 Rozptylová studie
P íloha 4 Doklady:
4.1 Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu k zám ru
z hlediska územn plánovací dokumentace
4.2 Stanovisko orgánu ochrany p írody dle § 45i odst. 1
zákona . 114/1992 Sb.
4.3 Autoriza ní osv d ení 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 ásti.

Zakázka/Dokument: C753-08-00
Vydání: 01

Strana: 52 z 53

P íloha 1
Grafické p ílohy

Objekty slévárny

Interiér slévárny

Lokalita pro budovy K a H s podzemními
garážemi

Celkový pohled na stávající stav areálu z JZ

P íloha 2
Hluková studie

AMEC s.r.o., K enová 58, 602 00 Brno, Czech Republic
I : 26211564, DI : CZ26211564

ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU

Název dokumentu:

Brno - Slatina, Tu anka 115, Soubor staveb areálu
HLUKOVÁ STUDIE

Zakázka:

C753-08-0

Objednatel:

AREAL SLATINA, a.s.

Ú el vydání:

Finální dokument

Stupe utajení:

Bez omezení

Vydání
01

Popis
Finální dokument

Zpracoval

Kontroloval

Schválil

Z. Flegrová

P. Myná

M. Dostál

Datum
29.9.2008

P edcházející vydání tohoto dokumentu musí být bu zni ena nebo výrazn ozna ena NAHRAZENO.

Rozd lovník:

p íloha oznámení EIA, nedistribuováno samostatn

© AMEC s.r.o, 2008
Všechna práva vyhrazena. Žádná z ástí tohoto dokumentu nebo jakékoliv informace z tohoto dokumentu nesmí být nad rámec
smluvního ur ení vyzrazeny, zve ejn ny, reprodukovány, kopírovány, p ekládány, p evád ny do jakékoliv elektronické formy nebo
strojov zpracovávány bez výslovného souhlasu odpov dného zástupce zpracovatele, firmy AMEC s.r.o.

FileName: Areal Slatina_HS.doc
SaveDate: 29.9.2008

Zakázka: C753-08-0
Vydání: 01
Strana: 1 z 17

Brno - Slatina, Tu anka 115, Soubor staveb areálu
HLUKOVÁ STUDIE

Zpracovatelé

Zpracoval:

RNDr. Zuzana Flegrová

Datum zpracování:

25. 9. 2008

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 97, registrovaným u spole nosti Microsoft pod
ID 64244-040-0138036-57376.
Výpo ty jsou provedeny programem HLUK+ verze 7.16, registrovaným u spole nosti JpSoft pod íslem
4028.
Grafické p ílohy jsou zpracovány grafickým editorem Zoner Callisto 3, registrovaným u spole nosti Zoner
Software pod sériovým íslem #0014-009523.

FileName: Nova Slatina_HS.doc
SaveDate: 29.9.2008

Zakázka: C753-08-0
Vydání: 01
Strana: 2 z 17

Brno - Slatina, Tu anka 115, Soubor staveb areálu
HLUKOVÁ STUDIE

Obsah
Titulní list
Záznam o vydání dokumentu
Zpracovatelé ......................................................................................................................................... 2
Obsah ................................................................................................................................................... 3
1 Zadání a cíl studie .............................................................................................................................. 4
2 Vstupní údaje ..................................................................................................................................... 5
2.1 Popis dot eného území a zám ru ................................................................................................ 5
2.2 Použité podklady.......................................................................................................................... 8
2.3 Použitá metodika ......................................................................................................................... 8
2.4 Hygienické limity .......................................................................................................................... 9
3 Hluk z dopravy.................................................................................................................................. 11
4 Hluk z provozu zám ru ..................................................................................................................... 12
4.1 Hluk z provozu parkovišt .......................................................................................................... 12
4.2 Hluk z provozu technologie ........................................................................................................ 13
4.3 Souhrnné hodnocení hluku z provozovny ................................................................................... 14
5 Hluk z výstavby ................................................................................................................................ 15
6 Záv ry a doporu ení......................................................................................................................... 16
P ílohy................................................................................................................................................. 17

FileName: Nova Slatina_HS.doc
SaveDate: 29.9.2008

Zakázka: C753-08-0
Vydání: 01
Strana: 3 z 17

Brno - Slatina, Tu anka 115, Soubor staveb areálu
HLUKOVÁ STUDIE

1 Zadání a cíl studie
P edkládaná studie je vypracována na základ
posouzení hluku ze zám ru:

objednávky spole nosti AREAL SLATINA, a.s., pro

Brno - Slatina, Tu anka 115, Soubor staveb areálu
P edm tem a cílem této studie je posouzení vlivu provozovny na hlukovou situaci v území. To jmenovit
znamená:
• dokladovat údaje o nejbližším (resp. nejvíce dot eném) chrán ném venkovním prostoru ev. prostorech
• vyhodnotit vliv hluku dopravy související s provozem provozovny, v etn provozu parkoviš
• vyhodnotit vliv hluku z instalovaných technologických za ízení
• navrhnout p ípadná opat ení pro spln ní požadovaných limit
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2 Vstupní údaje

2.1 Popis dot eného území a zám ru
Všeobecné údaje
Pr myslový park Areál Slatina je situován v jihovýchodní ásti brn nské m stské aglomerace, na území
m stské ásti Brno - Slatina p i ulici Tu anka, v k.ú. Slatina. Území leží p i k ížení železni ní trati Brno Vlárský pr smyk a p i dálnici D1, svojí výhodnou dopravní polohou je atraktivní pro investory.
Nejbližší hlukov chrán ný venkovní prostor staveb a chrán ný venkovní prostor se pak nachází v t chto
vzdálenostech:
1 ... chrán ný venkovní prostor rodinného domu na ulici ípská , Brno - Slatina
- vzdálenost od zám ru cca 400 metr
2 ... chrán ný venkovní prostor rodinného domu na ulici ípská , Brno - Slatina
- vzdálenost od zám ru cca 400 metr
3 ... chrán ný venkovní prostor - zahrada rodinného domu na ulici K ehlíkova , Brno - Slatina
- vzdálenost od zám ru cca 600 metr
4 ... chrán ný venkovní prostor - zahrada rodinného domu na ulici K ehlíkova , Brno - Slatina
- vzdálenost od zám ru cca 600 metr
5 ... chrán ný venkovní prostor - zahrada rodinného domu na ulici K ehlíkova , Brno - Slatina
- vzdálenost od zám ru cca 600 metr
6 ... chrán ný venkovní prostor - zahrada rodinného domu na ulici K ehlíkova , Brno - Slatina
- vzdálenost od zám ru cca 600 metr
7 ... chrán ný venkovní prostor - zahrada rodinného domu na ulici K ehlíkova , Brno - Slatina
- vzdálenost od zám ru cca 600 metr
8 ... chrán ný venkovní prostor rodinného domu na ulici Slatinka, Brno - Slatina
- vzdálenost od zám ru cca 400 metr
9 ... chrán ný venkovní prostor rodinného domu na ulici Slatinka, Brno - Slatina
- vzdálenost od zám ru cca 400 metr

Umíst ní zám ru a referen ních bod je z ejmé z následujícího obrázku:
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Obr.: Schéma umíst ní zám ru v dot eném území (bez m ítka)

Dopravní napojení, intenzity dopravy
Areál je ze západní strany vymezen komunikací v ulici Tu anka, situovanou v severo-jižním sm ru na
kterou je dopravn napojen, severo-východní hranice areálu je vedena soub žn s železni ní tratí, sm r
Šlapanice, na kterou je areál p ímo napojen. Železni ní stanice se nachází v t sné blízkosti areálu. Na
jiho-východ je hranice areálu vymezena podél dálnice D1. Areál je obsluhován t emi autobusovými
linkami MHD se zastávkami p ed vstupem do areálu. Mezi jednotlivými budovami vzniknou prostory
zelených zahrad s vodními prvky, sloužící jako odpo inkové prostory.
V sou astné dob
skladové ú ely.

je lokalita sousedící

ernovické terasy již z velké

ásti využívaná pro výrobní a

Stávající dopravní situace je klasifikována následovn :
Automobilová doprava
Tab.: Ro ní pr m r denních intenzit dopravy ( SD R, 2005)
silnice

s ítací úsek

t žká

osobní

motocykly

suma

D1

6-8801

15303

28702

95

44100

III/15283 - Tu anka

6-4211

2188

5923

48

8159

II/430

6-0464

1339

5425

38

6802

Poza ové zatížení komunikace ípská vychází z dostupných podklad
projektantem zám ru a je kvantifikováno následovn :

o s ítání dopravy zadané

Tab.: pr m r denních intenzit dopravy
komunikace

t žká

osobní

suma

ípská

3251

13225

16476
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Kapacita komunikací je vyhovující, na komunika ní síti dot eného území se neprojevují významn jší
dopravní problémy.
Železni ní doprava
Tab.: Pr m r denních intenzit dopravy (Generální editelství ODBOR ÍZENÍ PROVOZU A ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ
DOPRAVY, RCP Brno)
Typ vlaku

motorové

elektrické

Osobní

48

48

Nákladní

-

31

Lv

7

7

Dopravní napojení zám ru bude na silnici t etí t ídy Tu anka (III/15283).
Pro parkování osobních vozidel bude v areálu vybudováno 4138 parkovacích stání na terénu z toho 207
stání pro osoby handicapované. Pro parkování v garážových stáních je navrhnuto 135 parkovacích stání.

Dopravní nároky zám ru nep ekro í následující hodnoty:
Osobní doprava
Celkový po et parkovacích míst:

4138 (z toho 207 pro handicapované)

parkování na terénu

4003 (z toho 207 pro handicapované)

parkování v garážích

135

Celková p edpokládaná intenzita osobní dopravy:

do 4350 p ijížd jících vozidel/den
do 4350 odjížd jících vozidel/den

Nákladní doprava
Celková intenzita lehké nákladní (dodávkové) dopravy:
as dopravy:

cca 120 p ijížd jících vozidel/den
cca 120 odjížd jících vozidel/den
tém
dní

Dopravní trasy:

výhradn denní doba pracovních

Tu anka (III/15283) od ul. ípská 75%
Tu anka (III/15283) od ul. Pr myslová 25%

Výstavba:

intenzita dopravy:
druh vozidel:
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Stacionární zdroje hluku
Stacionární zdroje hluku do venkovního prostoru jsou v této studii modelovány jako stálé p sobení
pr myslových zdroj hluku. Akustické charakteristiky stacionárních zdroj hluku byly poskytnuty
projektantem zám ru.
Tab. : Zdroje hluku a jejich akustické charakteristiky

zdroj

za ízení-charakteristika

LA,W(dB)

1-32

výduch VZT

86.0

33-37

chladící v ž

90.0

38-42

komín kotelny

83.0

2.2 Použité podklady
[1] S ítání dopravy v roce 2005 – editelství silnic a dálnic R
[2] Na ízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací
[3] Zákon . 258/2000, o ochran ve ejného zdraví
[4] mapové podklady (www.mapy.cz)

2.3 Použitá metodika
Výpo et dopravního hluku je proveden ve smyslu Metodických pokyn pro výpo et hladin hluku z dopravy
(RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracovišt Brno, I. vydání 1991), novela 1996 (Novela metodiky pro
výpo et hluku ze silni ní dopravy, Ing. Jan Kozák, CSc., RNDr. Miloš Liberko, publikováno v p íloze
Zpravodaje Ministerstva životního prost edí . 3/1996), novela 2004 (Novela metodiky výpo tu hluku
silni ní dopravy, RNDr. Miloš Liberko, publikováno v asopisu Ministerstva životního prost edí Planeta
. 2/2005).
Vliv hluku technologie je vyhodnocen na základ
SN ISO 9613-2 Akustika – Útlum p i ší ení zvuku ve
venkovním prostoru ( ást 2 Obecná metoda výpo tu) a dle b žných postup technické a akustické praxe.
Výpo etní postup je aplikován v programu HLUK+ verze 7.16 (JpSoft, b ezen 2006), nejistota metodiky se
pohybuje v pásmu ±2 dB.
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2.4 Hygienické limity
Pro hodnocení hlukové situace v území jsou využity charakteristiky hluku v chrán ném venkovním
prostoru a v chrán ném venkovním prostoru staveb.
Hygienické limity hluku v chrán ném venkovním prostoru staveb a v chrán ném venkovním prostoru jsou
dány na ízením vlády . 148/2006 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací, takto:
Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvo eného impulsy ve venkovním
prostoru vznikajícími p i st elb z t žkých zbraní, p i explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní
hmotnosti trinitrotoluenu a p i sonickém t esku, se vyjad ují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,T. V denní dob se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlu n jších hodin (LAeq,8h), v
no ní dob pro nejhlu n jší 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou
ú elových 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 no ní dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit v ekvivalentní hladin akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví sou tem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se
rovná 50 dB a korekcí p ihlížejících ke druhu chrán ného prostoru a denní a no ní dob podle p ílohy . 3
k na ízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se p i te další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky
nebo má-li výrazn informa ní charakter, jako nap íklad e , p i te se další korekce -5 dB.
Korekce jsou následující:
Zp sob využití území

Chrán ný venkovní prostor staveb l žkových zdravotnických za ízení v etn lázní
Chrán ný venkovní prostor l žkových zdravotnických za ízení v etn lázní
Chrán ný venkovní prostor ostatních staveb a chrán ný ostatní venkovní prostor

1)
-5
0
0

Korekce
dB
2)
3)
0
+5
0
+5
+5
+10

4)
+15
+15
+20

Korekce uvedené v tabulce se nes ítají.
Pro no ní dobu se pro chrán ný venkovní prostor staveb p i ítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na
železni ních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
1)Použije se pro hluk z ve ejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdroj hluku6), s výjimkou letiš ,
pozemních komunikací, nejde-li o ú elové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železni ní stanice zajiš ující
vlakotvorné práce, zejména roz a ování a sestavu nákladních vlak , prohlídku vlak a opravy voz .
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou ú elových komunikací, a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na t chto komunikacích
je p evažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v
ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v p ípad staré hlukové zát že z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zát ží
se rozumí stav hlu nosti p sobený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chrán ných venkovních
prostorech staveb a v chrán ném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce z stává zachována i po
položení nového povrchu vozovky, vým n kolejového svršku, pop ípad rozší ení vozovek p i zachování sm rového nebo
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, p i které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlu nosti v chrán ném
venkovním prostoru staveb a v chrán ném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Korekce pro stanovení hygienických limit hluku v chrán ném venkovním prostoru staveb a v chrán ném
venkovním prostoru pro hluk ze stavební innosti 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 p ípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
následovn :
Pro hluk technologických za ízení a provozu parkovišt a hluk z provozovny je použita korekce +0 dB a
nejvyšší p ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro chrán ný venkovní prostor je tak uvažována
hodnotami:
LAeq,T = 50/40 dB denní/no ní doba
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Pro hluk z dopravy na ve ejné pozemní komunikaci je použita korekce +5 dB, pro hluk na hlavních
komunikacích je použita korekce +10dB a pro starou hlukovou zát ž je použita korekce +20 dB (viz výše)
a nejvyšší p ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro chrán ný venkovní prostor je tak
uvažována hodnotou:
LAeq,T = 55/45 dB denní/no ní doba ...hluk z dopravy na pozemních komunikacích
LAeq,T = 60/50 dB denní/no ní doba ...hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích
LAeq,T = 70/60 dB denní/no ní doba ...hluk z dopravy - stará hluková zát ž
Závazné stanovení limit je v kompetenci Krajské hygienické stanice.
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3 Hluk z dopravy
Výsledky výpo tu hluku z dopravy na p ilehlých pozemních komunikacích jsou uvedeny v následujících
tabulkách1:
Tab.: Hluk z dopravy (výpo et pro den)

Bod

Výška
[m]

Limit
LAeq [dB] - Den

Sou asný stav
Den
LAeq [dB]

Budoucí stav
Den
LAeq [dB]

rozdíl
[dB]

Hluk z dopravy
spojené se zám rem
LAeq [dB]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3
3
3
3
3
3
3
3
3

70
70
70
70
70
70
70
70
70

67.6
67.4
59.6
52.9
51.3
50.6
50.3
57.2
56.2

67.8
67.7
60.1
53.3
51.6
50.8
50.5
57.2
56.1

+0.2
+0.3
+0.5
+0.4
+0.3
+0.2
+0.2
+0.0
-0.1

58.5
58.7
52.5
44.3
41.9
40.7
39.7
27.6
28.4

V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty, vypo ítané pro no ní dobu.
Tab.: Hluk z dopravy (výpo et pro noc)
Bod

Výška
[m]

Limit
LAeq [dB] - Noc

Sou asný stav
Noc
LAeq [dB]

Budoucí stav
Noc
LAeq [dB]

rozdíl
[dB]

Hluk z dopravy
spojené se zám rem
LAeq [dB]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3
3
3
3
3
3
3
3
3

60
60
60
60
60
60
60
60
60

57.4
57.5
51.4
44.2
42.4
41.7
41.4
49.4
48.2

58.5
58.5
51.9
45.2
43.5
42.8
42.5
50.8
49.0

+1.1
+1.0
+0.5
+1.0
+1.1
+1.1
+1.1
+1.4
+0.8

49.8
50.1
43.8
35.7
33.2
32.0
31.1
18.9
19.8

Z výpo tového modelu vyplývá, že za stávající situace jsou spolehliv pln ny stanovené hygienické limity
jak pro denní, tak pro no ní dobu. Realizací zám ru nedojde k významnému navýšení dopravy, které by
zp sobovalo vznik nadlimitních stav v ešeném území.
Nutno podotknout, že doprava vyvolaná samotným zám rem spolehliv plní stanovené hygienické limity
jak pro denní, tak pro no ní dobu.

1

Protokoly z výpo tu jsou archivovány u zpracovatele hlukové studie.
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4 Hluk z provozu zám ru

4.1 Hluk z provozu parkovišt
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpo tového modelu pro hluk z dopravy na p ilehlých
parkovištích1. Uvažován je denní provoz zám ru a areálu. No ní dopravní provoz je omezen pouze na
provoz zaujímá 6% z celkového po tu automobil sm ujících do areálu.
Tab.: Budoucí situace lokality - provoz na parkovišti
Bod

Výška
[m]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Limit
LAeq [dB]
den
noc
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40

LAeq
[dB]
den
20.3
20.1
15.6
15.8
15.1
16.3
16.9
35.0
36.1

LAeq
[dB]
noc
10.8
10.9
7.8
7.4
7.3
8.0
9.1
27.6
28.8

Z hodnot uvedených v tabulce je z ejmé, že hladiny hluku z dopravního provozu zám ru (pohyb vozidel po
parkovištích a po ú elových komunikacích) nebudou prokazateln v nejbližším, resp. nejvíce dot eném
chrán ném venkovním prostoru p esahovat definované hygienické limity v denní ani no ní dob . A to ani
po p i tení standardní nejistoty metodiky výpo tu ±2 dB.

1

Protokoly z výpo tu jsou archivovány u zpracovatele hlukové studie.
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4.2 Hluk z provozu technologie
Do výpo tového modelu hluku z provozu stacionárních technologických zdroj byly zadány akustické
výkony všech zdroj hluku umíst ných na objektu provozovny a byl modelován 100% výkon
technologických zdroj hluku.
V následující tabulce uvádíme výsledky tohoto modelu u nejbližší trvale obytné zástavby1:
Tab.: Budoucí situace lokality – provoz technologie
Bod

Výška
[m]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Limit
LAeq [dB]
den
noc
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40

LAeq
[dB]
den
noc
16.0
15.1
14.5
19.1
28.8
26.4
27.3
37.9
36.3

Jak je z ejmé z uvedených výsledk , p i plném výkonu všech zdroj hluku na objektu provozovny jsou ve
všech referen ních bodech prokazateln pln ny definované hygienické limity jak pro denní, tak i no ní
dobu a to i po p i tení standardní nejistoty metodiky výpo tu ±2dB.

2

Protokoly z výpo tu jsou archivovány u zpracovatele hlukové studie.
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4.3 Souhrnné hodnocení hluku z provozovny
Souhrnným hodnocením hluku vznikajícího provozem zám ru se rozumí výpo et výsledné hodnoty
ekvivalentní hladiny akustického tlaku jednak ze související dopravy na p ilehlých parkovištích a
ú elových komunikacích a jednak z instalovaných technologických zdroj . V následující tabulce jsou
uvedeny hodnoty vypo tené ve sledovaných referen ních bodech1:
Do denního provozu je zahrnut 100% výkon všech technologických zdroj hluku umíst ných na objektech
provozovny a 100% dopravní zatížení areálu. Do no ního provozu je zapo ítán 100% výkon
technologických zdroj hluku a co se týká no ní dopravy bude provoz omezen pouze 6% z celkového
dopravního zatížení areálu.
Tab.: Budoucí situace lokality – souhrnné hodnocení
Bod

Výška
[m]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Limit
LAeq [dB]
den
noc
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40

LAeq
[dB]
den
21.0
20.6
17.3
20.5
29.0
26.8
27.6
39.6
39.1

LAeq
[dB]
noc
17.1
16.5
15.4
19.4
28.9
26.5
27.4
37.3
37.0

Z uvedených výsledk vyplývá, že u nejbližších hlukov chrán ných prostor prokazateln nebude
provozem zám ru docházet k p ekra ování stanovených hygienických limit v denní ani no ní dob . K
p ekra ování stanovených hygienických limit prokazateln nebude docházet ani po p i tení standardní
nejistoty metodiky výpo tu ±2dB.

1

Protokoly z výpo tu jsou archivovány u zpracovatele hlukové studie.
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5 Hluk z výstavby
Okolí stavby bude v pr b hu provád ní stavebních prací zatíženo hlukovými emisemi zemních a
stavebních stroj a mechanism , v etn obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani
asový harmonogram nasazení však nelze p esn kvantifikovat. Obecn lze íci, že výrazn jší hlukové
zatížení bude na po átku výstavby, a to v dob provád ní zemních prací. Ekvivalentní hladiny akustického
tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních stroj (rypadla, naklada e) dosahovat hodnot až do
90 dB ve vzdálenosti 5 až 10 m, u t žkých nákladních vozidel se tyto hladiny pohybují v pr m ru v okolí
hodnoty 80 dB v téže vzdálenosti. Celkové hladiny hluku budou záviset mj. i na kvalit a údržb strojového
parku a budou dány energetickým sou tem všech spolup sobících zdroj , tj. budou závislé na po tu
zdroj hluku a jejich asovém nasazení v pr b hu dne.
Hygienické limity platné pro období výstavby jsou splnitelné za použití p íslušných organiza ních opat ení
(vhodné umíst ní zdroj hluku, omezení doby provád ní prací).
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6 Záv ry a doporu ení
Stávající hluk z dopravního provozu v ešeném území v sou asné dob spl uje stanovené hygienické
limity pro denní i pro no ní dobu. Z dopravního hlediska se realizací provozovny hluková situace v území
významn nezm ní. Hluk z dopravy vyvolané pouze provozem samotného zám ru prokazateln nebude
zp sobovat nadlimitní hlukové vlivy u nejbližšího, resp. nejvíce dot eného hlukov chrán ného venkovního
prostoru.
Hluk z provozovny (tj. z instalovaných technologických za ízení na objektu a z provozu na p ilehlém
parkovišti) prokazateln spl uje definované hygienické limity jak pro denní, tak pro no ní dobu.
Hluk v pr b hu výstavby je ešitelný.
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P ílohy
P ílohy jsou voln

azeny na následujících stranách.

Seznam p íloh: P íloha 1 Grafické znázorn ní výpo tového modelu – budoucí stav
P íloha 2 Grafické znázorn ní výpo tového modelu – denní provoz zám ru -znázorn ní izofon 1
P íloha 3 Grafické znázorn ní výpo tového modelu – no ní provoz zám ru -znázorn ní izofon 2

1
2

Izofony jsou napo teny ve výšce 4m
Izofony jsou napo teny ve výšce 4m
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P íloha 1 Grafické znázorn ní výpo tového modelu – budoucí stav

P íloha 2 Grafické znázorn ní výpo tového modelu - denní provoz zám ru - znázorn ní izofon

P íloha 3 Grafické znázorn ní výpo tového modelu - no ní provoz zám ru - znázorn ní izofon

P íloha 3
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základ objednávky investora stavby fy. AREÁL SLATINA BRNO, jako p íloha oznámení zám ru podle zákona 100/2001 Sb., v platném zn ní.
Výpo tov je hodnocen p ísp vek ke stávající imisní zát ži NO2 z provozu areálu Slatina. Uvažovanými
zdroji byly výduchy nov budované kotelny, v trání podzemních garáží, povrchová parkovišt a zám rem
vyvolaná automobilová doprava.
Stávající úrove imisní zát že v hodnoceném území byla vyhodnocena jednak na základ m ení na
stanici imisního monitoringu HMÚ íslo 1130 – Brno - Tu any (2006) a jednak na základ výpo tu imisní
zát že zdroji REZZO 1 až 3 a blízkých liniových zdroj p evzaté z Rozptylové studie m sta Brna (Bucek
2005).

2. Charakteristika území
Posuzovaný objekt je navržen do prostoru stávajícího pr myslového areálu p i ulici Tu anka v Brn
ernovicích (bývalý areál Rou ka Slatina). V blízkosti areálu se nenachází obytná zástavba.
Terén zájmového území tvo í rovinatá terasa vyvýšená nad centrem m sta, území je pom rn dob e
prov tráváno bez výrazných terénních diferencí omezujících i ovliv ujících rozptyl škodlivin. Západn od
hodnoceného objektu se nachází malá vyvýšenina Švédské valy.

3. Metoda výpo tu o ekávaného zne išt ní

3.1. Použitá metodika
Výpo et imisní zát že škodlivinami byl provád n, s ohledem na stávající imisní limity, podle metodiky
SYMOS ve form výpo tového programu SYMOS 97 verze 2003 (IDEA-ENVI s.r.o.), kdy výsledkem
výpo tu byly pr m rné ro ní koncentrace a maximální hodinové koncentrace oxidu dusi itého. Výsledky
výpo tu byly porovnávány se stávajícími platnými imisními limity.

3.2. Použité imisní limity
Pro vyhodnocení výsledk výpo tu byly použity imisní limity uvedené v na ízení vlády . 597/2006 Sb., v
aktuálním zn ní:
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4. Vstupní data

4.1. Definice zájmového území
Zájmové území je vymezeno tvercem o rozm rech 1800 x 1600 m orientovaným podle zem pisných
sou adnic. Tento prostor zahrnuje potenciáln dot enou ást Brna ernovic. Podrobn ji je vymezení
zájmového území z ejmé z následujícího obrázku.

Plocha p edm tného areálu je olemována erven .
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4.2. Data o zdrojích zne iš ování ovzduší
Hodnocený zám r zahrnuje vytáp ní areálu a zám rem vyvolaná automobilová doprava v etn parkoviš
a podzemních garáží.

Hodnocené zdroje
Kotelna pro vytáp ní a p ípravu TUV
Jako nový bodový stacionární zdroj zne iš ování byl ve výpo tu uvažován výstup z komín centrální
teplovodní kotelny, která je umíst na v samostatném objektu. Kotelna je osazena 5 kotli na spalování
zemního plynu o výkonu 895 kW (každý).
Celková maximální spot eba kotl je 447,5 m3.hod-1 zemního plynu.
Spaliny z kotl jsou vedeny do samostatných t ísložkových komín o stavební výšce 18,5 m.
Použité emisní faktory
Pro výpo et emisí NOx z kotl byl použit emisní faktor dle p ílohy . 5 k na ízení vlády . 352/2002 Sb.
Faktor pro spalovací za ízení o výkonu 0,2 až 5 MW:
1920 kg NOx na 1 000 000 m3 zemního plynu
20 kg PM10 na 1 000 000 m3 zemního plynu

V trání podzemních garáží
Jako zdroje zne iš ování byly ve výpo tu uvažovány výstupy z odv trávání podzemních garáží pod
objekty H a K. Odv trání prostor bude probíhat v tracími otvory krytými žaluziemi po obvodu objektu.
Kapacita podzemních garáží iní 135 osobních vozidel.
Použité emisní faktory
Pro výpo et emisí z vozidel byl použit emisní faktor dle programu MEFA 02.

Zám rem vyvolaná automobilová doprava
Jako liniový zdroj zne iš ování ovzduší byla ve výpo tu uvažována automobilová doprava vyvolaná
zám rem o intenzit 120 lehkých nákladních a 4350 osobních vozidel za den. Osobní vozidla budou
využívat 4138 parkovacích stání (z toho 135 v podzemních garážích).
Použité emisní faktory
Pro výpo et emisí z vozidel byl použit emisní faktor dle programu MEFA 02.
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4.3. Poloha výpo tových bod
Výpo et byl proveden pro pravidelnou sí referen ních bod vzdálených od sebe 50 m. Poloha
referen ních bod je graficky znázorn na na následujícím obrázku:

Ve všech bodech pravidelné sít byl výpo et provád n ve výšce cca 1 m nad terénem.

4.4. Meteorologická data
Pro výpo et byla použita podrobná v trná r žice Brno - Tu any, vytvo ená
modelování a expertíz.

HMÚ Praha, odd lením

Souhrn této r žice je uveden v následující tabulce:
S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

klid

9,10

14,60

10,00

10,90

11,59

7,20

12,09

15,90

8,62
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5. Analýza a zhodnocení modelové imisní situace
Výpo ty jsou zpracovány pro oxid dusi itý NO2, který je v p ípad spalování zemního plynu a dopravy
rozhodnou škodlivinou, u níž dochází nejd íve k p ekro ení imisního limitu a pro tuhé látky frakce PM10.
Jak již bylo uvedeno v úvodu, p edm tem výpo tu této rozptylové studie bylo zjišt ní p ísp vku imisní
zát že oxidy dusíku v d sledku provozu tepelných zdroj a vyvolané automobilové dopravy (v etn
provozu podzemních garáží v objektu H a K). Níže presentované výsledky p edstavují imisní ovlivn ní
samotným provozem, bez zapo tení stávající imisní zát že. Vyhodnocení celkové imisní zát že
hodnoceného území je provedeno v další ásti této studie.

5.1. P ísp vek k imisní zát ži oxidem dusi itým
5.1.1. Ro ní pr m rné koncentrace
P ísp vek k pr m rné ro ní koncentraci NO2 zp sobený provozem bodových zdroj a automobilové
dopravy dosahuje do 0,6 µg.m-3, tedy cca 1,5 % imisního limitu (40 µg.m-3). Nejvyšší p ísp vek je
dosahován v areálu a ulic Tu anka a ípská, v ostatních ástech zájmového území vychází p ísp vky
pr m rné ro ní koncentrace 0,4 µg.m-3 a mén .
Ve všech p ípadech tedy jde o hodnoty hluboko pod hodnotu imisního limitu pro pr m rné ro ní
koncentrace (LV=40 µg.m-3). Pole rozložení koncentrací je z ejmé z p iloženého obrázku:

Provoz bodových zdroj zám ru ani zám rem vyvolaná doprava závažn jším zp sobem neovlivní
stávající imisní situaci v hodnoceném území a nebude tedy ani p í inou p ekro ení imisních limit
v lokalit .
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5.1.2. Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace
P ísp vek maximální hodinové koncentrace NO2 zp sobený provozem bodových zdroj a automobilové
dopravy dosahuje do 10 µg.m-3, tedy do 5 % imisního limitu (LV=200 µg.m-3). Toto maximum je
dosahováno zejména v blízkosti navazujících komunikací (Tu anka a ípská), v okolí hodnoceného
objektu p ísp vek dosahuje hodnoty cca 4 µg.m-3. V ostatních ástech zájmového území je p ísp vek
maximální hodinové koncentrace nižší. Doba trvání maximální koncentrace je velmi krátká.
Pole rozložení koncentrací je z ejmé z p iloženého obrázku:

Také v p ípad maximálních hodinových koncentrací z výpo tu vyplývá, že provoz bodových zdroj
vyvolané dopravy nezp sobí významnou zm nu stávající imisní zát že hodnoceného území.
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5.2. Stávající imisní zát ž oxidem dusi itým
Níže presentované výsledky jsou p evzaty z Rozptylové studie m sta Brna zpracované Mgr. J. Buckem v
roce 2005.

5.2.1. Ro ní pr m rné koncentrace
Stávající úrove pr m rné ro ní imisní zát že NO2 dosahuje v hodnoceném území hodnot do 25 µg.m-3, v
blízkosti dálnice D1 jsou dosahovány i hodnoty vyšší.
V území dot eném hodnocenou stavbou však ve všech p ípadech jde o hodnoty pod hodnotou imisního
limitu pro pr m rné ro ní koncentrace (40 µg.m-3). Pole rozložení koncentrací je z ejmé z p iloženého
obrázku:
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5.2.2. Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace
Krátkodobé maximální zatížení oxidem dusi itým dosahuje v hodnoceném území hodnot do 180 µg.m-3,
tedy hodnot nižších než je hodnota imisního limitu pro nejvyšší hodinové koncentrace (200 µg.m-3), v
blízkosti dálnice D1 jsou dosahovány i hodnoty vyšší.
V území dot eném hodnocenou stavbou jsou dosahovány koncentrace pod hodnotou imisního limitu pro
nejvyšší hodinové koncentrace. Pole rozložení koncentrací je z ejmé z p iloženého obrázku:
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5.3. P ísp vek k imisní zát ži tuhými látkami frakce PM10
5.3.1. Ro ní pr m rné koncentrace
P ísp vek k pr m rné ro ní koncentraci PM10 zp sobený provozem bodových zdroj a automobilové
dopravy dosahuje do 0,08 µg.m-3, tedy cca 0,2 % imisního limitu (40 µg.m-3). Nejvyšší p ísp vek je
dosahován v areálu a ulic Tu anka a ípská, v ostatních ástech zájmového území vychází p ísp vky
pr m rné ro ní koncentrace 0,02 µg.m-3 a mén .
Ve všech p ípadech tedy jde o hodnoty hluboko pod hodnotu imisního limitu pro pr m rné ro ní
koncentrace (LV=40 µg.m-3). Pole rozložení koncentrací je z ejmé z p iloženého obrázku:

Provoz bodových zdroj zám ru ani zám rem vyvolaná doprava závažn jším zp sobem neovlivní
stávající imisní situaci v hodnoceném území a nebude tedy ani p í inou p ekro ení imisních limit
v lokalit .
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5.1.2. Maximální krátkodobé (24hodinové) koncentrace
P ísp vek maximální 24hodinové koncentrace PM10 zp sobený provozem bodových zdroj a
automobilové dopravy dosahuje do 0,8 µg.m-3, tedy do 1,6 % imisního limitu (LV=50 µg.m-3). Toto
maximum je dosahováno zejména v blízkosti navazujících komunikací (Tu anka a ípská), v okolí
hodnoceného objektu p ísp vek dosahuje hodnoty cca 0,4 µg.m-3. V ostatních ástech zájmového území
je p ísp vek maximální hodinové koncentrace nižší. Doba trvání maximální koncentrace je velmi krátká.
Pole rozložení koncentrací je z ejmé z p iloženého obrázku:

Také v p ípad maximálních 24hodinových koncentrací z výpo tu vyplývá, že provoz bodových zdroj i
vyvolané dopravy nezp sobí významnou zm nu stávající imisní zát že hodnoceného území.
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5.2. Stávající imisní zát ž tuhými látkami frakce PM10
Níže presentované výsledky jsou p evzaty z Rozptylové studie m sta Brna zpracované Mgr. J. Buckem v
roce 2005.

5.2.1. Ro ní pr m rné koncentrace
Stávající úrove pr m rné ro ní imisní zát že PM10 dosahuje v hodnoceném území hodnot do 30 µg.m-3, v
blízkosti dálnice D1 jsou dosahovány i hodnoty vyšší.
V území dot eném hodnocenou stavbou však ve všech p ípadech jde o hodnoty pod hodnotou imisního
limitu pro pr m rné ro ní koncentrace (40 µg.m-3). Pole rozložení koncentrací je z ejmé z p iloženého
obrázku:
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5.2.2. Maximální krátkodobé (24hodinové) koncentrace
Maximální denní zatížení prachem dosahuje v hodnoceném území hodnot vyšších než je hodnota imisního
limitu (50 µg.m-3), na v tšin území je však dosahována s podlimitní etností. V blízkosti dálnice D1 a v
blízkosti ulic ípska a Tu anka jsou dosahovány i hodnoty vyšší.
Pole rozložení koncentrací je z ejmé z p iloženého obrázku:
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6. Analýza a zhodnocení reálné imisní situace
Pro ú ely celkového zhodnocení imisní zát že zájmového území uvažujeme, s ohledem na druh
posuzovaného zám ru, pouze se stávající zát ží oxidem dusi itým.
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se neprovádí soustavné sledování kvality ovzduší, proto pro
popis stávající úrovn imisní zát že byly využity údaje z m ení na stanici imisního monitoringu HMÚ
íslo 1130 – Brno - Tu any, ležící ve vzdálenosti cca 2500 m. Uvád né údaje representují výsledky m ení
za rok 2006.
-3

pr m rná ro ní koncentrace (µg.m )
hodnota ro ního imisního limitu IHr (µg.m-3)

NO2

PM10

23,6

36,2

40

40

maximální nam ená 24hodinové koncentrace (µg.m-3)

114,6

201,8

datum nam ení maxima v daném roce

11.1.

11.1.

-

69

po et p ekro ení limitní hodnoty (p ípad za rok)
-3

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

-

50

maximální nam ená hodinové koncentrace (µg.m-3)

156,1

420

datum nam ení maxima v daném roce

12.1.

12.3.

hodnota hodinového imisního limitu IH1h (µg.m-3)

200

-

Oxid dusi itý (NO2)
Citovaná stanice nam ila v roce 2006 u oxidu dusi itého ro ní pr m rnou koncentraci p ibližn na úrovni
59% imisního limitu pro pr m rné ro ní koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Nam ená maxima dosahovala
hodnot 114,6 µg.m-3, tedy op t hodnot podlimitních, na úrovni cca 57,3 % imisního limitu pro maximální
hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).
Dle Rozptylové studie m sta Brna (Bucek 2005) se koncentrace NO2 v okolí hodnoceného areálu pohybují
u pr m rné ro ní koncentrace do 25 µg.m-3, maximální hodinové koncentrace pak do cca 180 µg.m-3. V
blízkosti dálnice D1 jsou dosahovány hodnoty i vyšší.
Výpo tem zjišt né p ísp vky posuzovaných zdroj dosahují relativn nízkých hodnot (p ísp vek
krátkodobého maximální zatížení oxidem dusi itým do 10 µg.m-3, p ísp vky pr m rné ro ní koncentrace
do 0,6 µg.m-3), které s ohledem na stávající úrove imisní zát že zásadním zp sobem nezm ní zatížení
zájmového území oxidem dusi itým (NO2).
Tuhé látky (PM10)
Citovaná stanice nam ila v roce 2006 u PM10 ro ní pr m rnou koncentraci p ibližn na úrovni 90%
imisního limitu pro pr m rné ro ní koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Nam ená denní maxima dosahovala
hodnot 201,8 µg.m-3, tedy hodnot nadlimitních s nadlimitní etností (LV24h=50 µg.m-3, etnost dosažení nad
35 p ípad za rok).
Dle Rozptylové studie m sta Brna (Bucek 2005) se koncentrace PM10 v okolí hodnoceného areálu
pohybují u pr m rné ro ní koncentrace do 30 µg.m-3, maximální 24hodinové koncentrace pak hodnotu
limitu p ekra ují s podlimitní etností. V blízkosti dálnice D1 jsou dosahovány hodnoty i vyšší.
V rámci realizace hodnoceného zám ru dojde k ukon ení výrobního provozu v areálu, p edevším slévárny,
což p inese významný pokles emise škodlivin, p edevším tuhých látek. Stávající imisní zát ž v dob
realizace zám ru tedy bude nižší než uvádí citovaná rozptylová studie.
Výpo tem zjišt né p ísp vky posuzovaných zdroj dosahují relativn nízkých hodnot (p ísp vek
krátkodobého maximální zatížení PM10 do 0,8 µg.m-3, p ísp vky pr m rné ro ní koncentrace do 0,08 µg.m3
), které s ohledem na stávající úrove imisní zát že zásadním zp sobem nezm ní zatížení zájmového
území PM10.
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7. Záv r
P ísp vek provozu tepelných zdroj využívající jako palivo zemní plyn v AREÁLU SLATINA BRNO na
ernovické terase, v etn provozu na zám r vázané automobilové dopravy, provozu parkoviš a
podzemních garáží, významným zp sobem neovlivní stávající imisní zatížení hodnoceného území.
Vypo tené pr m rné ro ní koncentrace oxidu dusi itého, v etn zapo tené p edpokládané stávající imisní
zát že, nebudou dosahovat hodnot imisního limitu pro pr m rné ro ní koncentrace.
V p ípad maximální krátkodobé imisní zát že také m žeme konstatovat, že v hodnoceném území
nebudou krátkodobá maxima imisní zát že oxidem dusi itým dosahovat i p ekra ovat hodnoty imisního
limitu, výjimku tvo í území v blízkosti dálnice D1, kde již je limit p ekro en.
P ísp vek nov navrhovaných zdroj ke stávající imisní zát ži oxidem dusi itým je málo významný a jeho
vliv na krátkodobá maxima nezp sobí významn jší zm nu stávajícího stavu.
Imisní p ísp vek tuhých látek frakce PM10 bude málo významný, maximální denní ani pr m rný ro ní
p ísp vek vyvolaný provozem zám ru prakticky nezm ní stávající imisní zát ž.
Záv rem tedy lze konstatovat, že výše popsané zdroje zne iš ování ovzduší vyvolané provozem
AREÁLU SLATINA BRNO, nebudou zp sobovat významné zhoršení stávajícího stavu kvality
ovzduší.

V Brn 10.10.2008

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpo et rozptylových studií
íslo autorizace 3151/740/03

Pozn.:

Tabelární výsledky výpo tu nejsou s ohledem na jejich rozsah p ikládány a jsou uloženy u
zpracovatele této studie.
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