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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
PARKOVACÍ DŮM - BRNO, ŘEČKOVICE
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb. (dále
jen zákon). Je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona a slouží jako základní podklad pro provedení
zjišťovacího řízení podle § 7 uvedeného zákona.
Předmětem záměru je novostavba parkovacího domu včetně rekonstrukce stávající veřejné komunikace,
úprav vnitro-areálových komunikací, vybudování příjezdové komunikace k parkovacímu domu a přeložek
sítí.
Záměr je zařazen dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. následovně:
kategorie II, bod 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové
výměře nad 3000m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v součtu pro celkovou stavbu.
Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Oznamovatelem záměru je společnost MINTOM s.r.o.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
MINTOM s.r.o.

2. IČ
25568850

3. Sídlo
Náměstí Svobody 15
602 00 Brno

4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing.Ludmila Tomaštíková
jednatel společnosti
MINTOM s.r.o.
Náměstí Svobody 15
602 00 Brno
tel./fax: 542 210 203
GSM: 602 790 875
e-mail: mintom@iol.cz
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název a zařazení záměru
PARKOVACÍ DŮM - BRNO, ŘEČKOVICE
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., je
následující:
kategorie:
bod:
název:

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

sloupec:

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

2. Kapacita (rozsah) záměru
Kapacitní údaje záměru jsou následující:
počet parkovacích stání:
plocha pozemku určená pro výstavby parkovacího domu:
navržená podlaží nadzemní:
navržená podlaží podzemní
hrubá podlažní plocha podzemní parkování:
hrubá podlažní plocha nadzemní parkování:
obestavěný prostor podzemní parkování:
obestavěný prostor nadzemního parkování:
čistá využitelná plocha celkem :
plochy komunikací celkem:
plochy chodníků:

267 (z toho 14 ZTP)
20.693 m2
5
2
cca 2.690 m2
cca 8.550 m2
cca 18.830 m3
cca 26.850 m3
cca 10 556 m2
cca 2.555 m2
467 m2

3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
obec:
katastrální území:
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Řešené území spadá do katastrálního území Řečkovice a nachází se v severní části města Brna v areálu
bývalých kasáren, při ulici Renčova.
Celková plocha pozemku je 32 313 m2, pozemek není v současné době zastavěn.
Jedná se o mírně svažitý pozemek se sklonem jihozápadním směrem se zatravněným povrchem. Jedná
se o nezastavěnou část areálu vojenských kasáren, v dnešní době využívanou Policií ČR.
Hlavní příjezdová komunikace na jižním okraji řešeného území, je ulice Renčova v šířce 5 m.
Okolní zástavba je různorodá, většinu tvoří bytové domy (čtyřpodlažní a pětipodlažní) s různými typy
zastřešení a architektonického ztvárnění, dále pak garáže.
Záměr a jeho dopravní napojení je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, kde je předmětné
území určeno jako Plochy pro veřejnou vybavenost „O“
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku:

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je novostavba parkovacího domu včetně rekonstrukce stávající veřejné komunikace,
úprav vnitro-areálových komunikací, vybudování příjezdové komunikace k parkovacímu domu a přeložek
sítí.
Oznamovaný záměr představuje naplnění funkčního využití území, předpokládaného územním plánem.
Záměr nevyžaduje realizaci dalších aktivit, které by mohly vést ke kumulaci vlivů.
Dále není známo, že v dotčeném území by byly připravovány záměry, které by svým charakterem mohly
vést ke kumulaci vlivů s předkládaným záměrem.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant
Navrhovaná výstavba vznikla jako potřeba doplnění potřebných parkovacích míst pro současnou výstavbu
Obytného souboru Duhová pole a parkovacích míst majitele pozemku. Úkolem bylo navrhnout do
vyhrazeného prostoru parkování jednak pro rezidenty – obyvatele Duhových polí – v počtu cca. 180 stání
(garáží) a parkování pro Policii ČR v počtu minimálně 60 parkovacích stání. Dalším požadavkem bylo
provozní oddělení parkování policie a rezidentů.
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Projekt navazuje na Studii - schématické řešení parkovacího domu Brno - Řečkovice
V návaznosti na výše uvedené soubor obytných staveb byl investory zvolen pozemek při ulici Renčově,
který se nachází přes cestu severně v docházkové vzdálenosti Obytného souboru.
Záměr není navrhován variantně.

6. Popis technického a technologického řešení záměru
Zásady urbanistického architektonického a výtvarného řešení
Při návrhu využití lokality je nutno vycházet z několika daných skutečností a urbanistických vazeb:
- tvar, terénní konfigurace – svažitost - a velikost řešeného území
- požadavky investora na dispoziční a funkční členění
- počet a velikost bytů Obytného souboru Duhová pole
- požadavky územně plánovací dokumentace - funkční a výšková regulace stanovená ÚP
- návaznosti na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, dodržení podmínek pro dopravu v klidu
- návaznosti na stávající urbanistickou strukturu a charakter lokality
- požadavek dostatečného oslunění
- odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků z hlediska požárního zatížení
- respektování ochranného pásma VN stanoveného společností EON
Na základě zadání společnosti MINTOM s.r.o. byl zpracován projekt pro územní řízení parkovacího domu
v dnešním areálu Policie ČR v Brně Řečkovicích na pozemcích č.p. 225/119, 225/161 v k.ú. Řečkovice
611646. Úkolem bylo navrhnout do vyhrazeného prostoru parkování jednak pro rezidenty – obyvatele
Duhových polí – v počtu cca. 180 stání (garáží) a parkování pro Policii ČR v počtu minimálně 60
parkovacích stání. Dalším požadavkem bylo provozní oddělení parkování policie a rezidentů.
Projekt navazuje na Studii - schématické řešení parkovacího domu Brno - Řečkovice
Při návrhu se vycházelo z územního plánu města Brna, který byl respektován a navrhovaný objekt je s ním
v souladu.
Objekt parkování je navržen jako 7. podlažní. Z toho jsou 2. podlaží podzemní a 5. nadzemní. Pro policii
ČR jsou vyhrazena zmíněná podzemní podlaží (1. a 2. PP s tím, že do 1.PP je nájezd přímo z terénu a do
2.PP je přístup přes terénní rampu, krytou živičným povrchem. Veškerý pohyb kol 1. a 2.PP je v rámci
areálu POLICIE ČR. Celkový navržený počet stání pro policii je 76 a z toho jsou 2 stání vyhrazena pro
invalidy.
Pro rezidenty je navrženo 191 stání v 5. nadzemních podlažích a na střeše objektu. Jedná se o 143
samostatných garážových stání a 48 volných stání. Z toho je 10 stání vyhrazeno pro invalidy. Celkový
počet navrhovaných parkovacích stání pro celý objekt je 267.
Popis konstrukce
Předmětem projektu je sedmi podlažní parkovací dům. Koordinační rozměry objektu jsou:
•

šířka

5,5+6,5+5,5 = 17,5 m

•

délka

20 x 3,25 = 65,0 m

•

výška

6 x 2,70 = 16,2 m

Objekt je částečně zapuštěn pod úroveň upraveného terénu.
Příjezdové komunikace jsou řešeny ze dvou stran, odděleně pro veřejnost (1.NP - 5. NP) a pro Policii ČR
(1. a 2.PP). Komunikační rampy jsou předsazeny před objekt.
V patrech pro veřejnost jsou vyzděny uzamykatelné garáže o koordinačních rozměrech 3,25 x 5,50 x 2,70
m.
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Technické řešení
Základy
S ohledem na zatížení a na nevhodné základové poměry v okolí, je objekt založen na vrtaných pilotách v
rastru 5,5 x 6,5 m. Průměr piloty je odhadnut na 720 mm, délka cca 12,0 m. Piloty jsou převázány
základovým roštem výšky 500 mm, který spolupůsobí s podlahovou deskou tl. 250 mm. Základový rošt
vybíhá i pod sloupy nesoucí nájezdové rampy a propojuje tak obě konstrukce v jeden celek.
Na podlahovou desku navazují monolitické obvodové stěny tl. 300 mm provedené v 2. PP a 1.PP.
Monolitické stěny a podlahová deska jsou provedeny z vodostavebného betonu a vytváří bílou
hydroizolační vanu. Klasická hydroizolace není navržena.
Mezi podlahovou deskou a monolitickými stěnami je navržena pracovní spára. Pracovní spára bude
ošetřena bentonitovým těsněním proti průsaku spodní vody. Podle dostupných údajů se v místě stavby
nacházejí jílovité zeminy bez přítomnosti tlakové vody.
Svislé konstrukce
Nosná konstrukce je v podzemních podlažích tvořena obvodovými monolitickými stěnami a vnitřními
monolitickými sloupy, v nadzemních podlažích vynáší stropní desky pouze sloupy. Sloupy jsou navrženy
bezhlavicové, smyková síla bude přenesena stropní deskou. Pracovní spára je navržena v patě a hlavě
sloupu. Pracovní spára bude převázána betonářskou výztuží. Sloupy jsou vetknuty do stropních desek,
staticky probíhají nepřerušené po celé výšce objektu. Ohybová tuhost sloupů zajišťuje prostorovou tuhost
objektu. Osové schéma sloupů je ve všech podlažích stejné a je totožné s rastrem pilot.
Monolitické stěny v 2.PP a 1.PP slouží jako opěrná stěna pro okolní zeminu. Stěny jsou podepřeny v
úrovni základového roštu a v úrovni stropní desky 2.PP a 1.PP.
Obvodový plášť v nadzemních podlažích je zděný, s předsazenou fasádou z tahokovu. V nadzemních
patrech určených pro veřejnost jsou jednotlivá stání oddělena nenosnými zděnými příčkami tloušťky 200
mm, které vytvářejí samostatné uzamykatelné garáže. Na obou koncích objektu je navrženo komunikační
jádro se schodištěm, výtahem a sociálním zařízením.
Nájezdové rampy jsou podepřeny třemi dvojicemi sloupů, probíhajícími po celé výšce objektu. Mezi sloupy
je vložen průvlak, na kterém leží nájezdová rampa.
Vodorovné konstrukce
Na monolitické stěny a sloupy podzemních podlaží, resp. sloupy nadzemních podlaží jsou uloženy
monolitické stropní železobetonové desky tl. 250 mm. Deska bude opatřena ochranným vsypem nebo
zahlazením, bude přímo pojížděna parkovanými automobily. Stropní desky jsou dimenzovány na
parkování osobních automobilů a dodávek do 3,5t. Výztuž stropních desek je tvořena vázanou
betonářskou výztuží nebo kari-sítěmi. Spodní líc desky je rovný, bez průvlaků.
Stropní deska bude betonována ve dvou krocích s min. týdenním odstupem tak, aby bylo omezeno
nepříznivé namáhání od smršťování betonu. Po betonáži bude deska opatřena ochranným nátěrem a
ošetřována tak, aby bylo maximálně omezeno odpařování vody z čerstvé směsi a z tvrdnoucího betonu.
Střešní konstrukce je navržena z monolitického betonu tloušťky 150 mm. Střecha přesahuje cca 1,5 m
přes půdorysný obrys objektu. Na střeše je navrženo hydroizolační souvrství, tepelná izolace navržena
není. Betonáž střechy bude probíhat stejně jako betonáž stropních desek tak, aby bylo maximálně
omezeno smršťování betonu.
Jednotlivá patra jsou propojena montovaným prefabrikovaným schodištěm situovaným při obou koncích
objektu. Na jižní straně je schodiště doplněno osobním výtahem. Schodišťový prostor je samostatným
chráněným požárním úsekem.
Střecha
Střecha je navržena z monolitického betonu tloušťky 150 mm. Střešní deska bude uložena na sloupy
nejvyššího podlaží v typickém rastru.
Na střeše bude provedena spádová vrstva a hydroizolační souvrství. Střecha půdorysně přesahuje objekt
cca o 1,0 m. Voda ze střechy je svedena okapním žlabem do dešťové kanalizace.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

třetí kvartál 2008

Předpokládaná lhůta výstavby:
Předpokládaná lhůta výstavby je jeden
rok.
Stavba nebude dělena na etapy.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraje:

Jihomoravský kraj

Obce:

Statutární město Brno MČ Brno - Řečkovice

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

Úřad městské části Brno - Řečkovice
Palackého náměstí 78/11
621 00 Brno
tel.: 541 421 747
fax: 541 226 124

9. Výčet navazujících rozhodnutí
Záměr podléhá zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V rámci
tohoto zákona budou v průběhu přípravy záměru probíhat řízení o vydání těchto správních rozhodnutí:
• územní rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby),
• stavební povolení.
Příslušným stavebním úřadem je:

Stavební úřad
Úřad městské části Brno - Řečkovice
Palackého náměstí 78/11
621 00 Brno
tel.: 541 421 747
fax: 541 226 124
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II. ÚDAJE O VSTUPECH

1. Půda
Zábor půdy:

plocha pozemku pro výstavbu:

32 313 m2

ZPF(trvalý zábor):
PUPFL (trvalý zábor):

cca do 5 % celkové plochy
bez nároků

Dotčené pozemky k umístění parkovacího domu, k.ú.Řečkovice:
Ostatní plocha:
p.č. 225/117, 225/119, 225161, 225/122, 225/110
Zastavěná plocha a nádvoří
225/123
Pozemky určené k umístění komunikace a sítí, k.ú. Řečkovice:
Orná půda:
Ostatní plocha:

p.č. 3953/275, 3953/233, 3953/137, 3953/145
p.č. 225/119, 225/110, 3945/1, 225/65, 225/66, 225/161, 225/122, 225/59, 232/4,
3945/28, 3953/318, 3953/317, 3953/334, 3953/1, 3945/5
Zastavěná plocha a nádvoří
3953/333, 3953/316

2. Voda
Pitná voda:

denní potřeba vody průměrná:
maximální denní potřeba vody
maximální hodinová potřeba vody

0,54 m3/den (0,006 l/s)
0,67 m3/den (0,008 l/s)
0, 05 m3/h (0,014 l/s)

roční potřeba:
z toho: 270 návštěvníků
3 zaměstnanci

198 m3/rok
162 m3/rok (0,60 m3/os.rok)
36 m3/rok (12 m3/os.rok)

zdroj:

napojení na stávající vodovodní řad

Nově navržený parkovací dům bude napojen na areálový vodovod. Spotřeba vody
pro jednotlivé odběratele bude měřena podružnými vodoměry. Výstavba
parkovacího domu a veřejné komunikace vyvolá potřebu přemístění stávající
vodoměrné šachty a areálového vodárenského objektu. Vodovodní přípojka bude
prodloužena do nově navržené vodoměrné šachty. Výstupy vody z tohoto objektu
budou propojeny se stávajícím areálovým vodovodem.
požární voda:

vnitřní hydranty
vnější hydranty

0,3 l/s (při součinnosti dvou 0,6 l/s)
9,5 l/s (rychlost proudění v=0,8 m/s
min.přetlak P=0,2 MPa)
Požární voda bude zajišťována ze dvou stávajících podzemních hydrantů, které jsou
umístěny na vodovodním řadu DN100 v prostoru Žluté ulice (80 m od parkovacího
domu) a na vodovodním řadu DN100 v prostoru stávajících řadových garáží (90 m
od parkovacího domu).
výstavba:

odběr nespecifikován (běžný)

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie:
FileName:
SaveDate:

Instalovaný výkon : Pinst. [kW] β Pp. [kW]

Parkovací dům Řečkovice
18.11.2008

Zakázka: C768-08-0
Vydání: 01
Strana: 12 z 41

PARKOVACÍ DŮM - BRNO, ŘEČKOVICE
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

rozvodná soustava 3 + PEN, 50 Hz, 400V /230V
zdroj: Objekt bude napojen z nové trafostanice E-ON. Odkud se
napojí přípojková pojistková skříň na objektu.
výstavba: odběr nespecifikován (běžný)

Teplo:

bez nároků

Zemní plyn:

bez nároků

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Osobní doprava
Celkový počet parkovacích míst:

267 (z toho 14 pro handicapované)

parkování v podzemních podlažích

76 (z toho 4 pro handicapované)

parkování v nadzemních podlažích

191(z toho 10 pro handicapované)

Celková předpokládaná intenzita osobní dopravy:

do 267 přijíždějících vozidel/den
do 267 odjíždějících vozidel/den

Nákladní doprava
Celková intenzita lehké nákladní (dodávkové) dopravy:

Dopravní trasy:

Výstavba:

FileName:
SaveDate:

cca 10 přijíždějících vozidel/den
cca 10 odjíždějících vozidel/den

90% Renčova – Medlánecká– Terezy
Novákové/Banskobystrická
10% Renčova – Medlánecká– Kytnerova
intenzita dopravy:

variabilní (špičkově desítky vozidel za den)

druh vozidel:

převážně těžká nákladní
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

1. Ovzduší
Větrání parkovacího domu
Podzemní podlaží parkovacího domu budou odvětrávána přirozeně pomocí světlíků umístěných na terénu
podél obou delších fasád objektu. Nadzemní podlaží parkovacího domu budou větrána přirozeně
otevřenými fasádami. Poslední podlaží parkovacího domu tvoří otevřená střecha objektu.
Předpokládaná emise škodlivin z provozu (odvětrání) parkovacího domu je uvedena v následující tabulce1:
tuhé látky
kg/den
0,002

SO2
kg/den
0,001

NOx
kg/den
0,064

CO
kg/den
0,126

org. látky
kg/den
0,022

Automobilová doprava vyvolaná záměrem
Záměrem vyvolaná automobilová doprava bude zahrnovat provoz osobních vozidel v parkovacím domě a
na navazujících komunikacích. Kapacita parkovacího domu činí 267 parkovacích míst, z toho 76 ve dvou
podzemních podlažích (určené pro potřeby Policie) a 191 v pěti nadzemních podlažích. Uvažováno je
s vytížením 1 obrátka na 1 parkovací místo a den. Pohyb v pěti nadzemních podlažích je zajištěn vnější
otevřenou rampou. Intenzita provozu 534 osobních vozidel (příjezdů i odjezdů) byla modelována na
příjezdovou ulici Renčovou a dále se dělí na navazující komunikace.
Předpokládaný objem škodlivin produkovaný touto dopravou na příjezdové komunikaci je uveden v
následující tabulce2:
tuhé látky
kg/km/den
0,006

SO2
kg/km/den
0,002

NOx
kg/km/den
0,167

CO
kg/km/den
0,248

org. látky
kg/km/den
0,044

Období výstavby
Po dobu výstavby bude plocha staveniště působit jako plošný zdroj znečišťování ovzduší. Emitovanými
škodlivinami bude prach (tuhé znečišťující látky) a plynné škodliviny emitované při provozu stavebních
strojů a další techniky vybavené spalovacími motory. S ohledem na omezenou dobu výstavby
nepokládáme rozsah vlivů škodlivin za významný.

2. Odpadní voda
Splašková voda:

průměrný denní odtok splaškové vody:
maximální denní odtok splaškové vody
maximální hodinový odtok splaškové vody
roční odtok splaškové vody

0,54 m3/den (0,006 l/s)
0,67 m3/den (0,008 l/s)
0, 05 m3/h (0,014 l/s)
198 m3/rok

Splaškové vody budou napojeny do stávající areálové kanalizace kanalizační
přípojkou. Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat množství
spotřebované pitné vody. Hodnoty znečištění u vypouštěných odpadních vod budou
odpovídat povoleným limitům kanalizačního řádu.
Výstavba:

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

1,2

Pro výpočet emisí produkovaných motory vozidel byly využity emisní faktory získané pomocí programu MEFA 02
doporučeného ministerstvem životního prostředí.
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Dešťové vody:

plocha střechy
redukovaná plocha střechy
plocha zámkové dlažby-vjezd
redukovaná plocha vjezdu
komunikace
redukovaná zpevněná plocha
redukovaná plocha celkem
intenzita směrodatného deště
celkový průtok dešťových vod

1 710 m2
1539 m2 (odtokový součinitel 0,9)
467 m2
280,2 m2 (odtokový součinitel 0,6)
2 253 m2
1802,4 m2 (odtokový součinitel 0,8)
3 621,6 m2
161 l/s.ha
58,30 l/s

Výstavba parkovacího domu vyvolá potřebu prodloužení stávající veřejné dešťové
kanalizace DN 300. Kanalizace bude napojena do dešťové stoky DN 300 v lokalitě
Duhová pole. Kanalizace je navržena jako veřejná, po kolaudaci bude předána do
majetku města Brna. Budovaná dešťová kanalizace bude sloužit pro odvedení
dešťových vod z navržené komunikace a parkovacího domu.
roční odtok dešťové vody do kanalizace 1 836,15 m3/rok (srážkový úhrn 507 mm1)

3. Odpady
Výstavba:

V následujícím přehledu jsou uvedeny odpady, které budou vznikat v průběhu stavební
činnosti při stavbě popisovaného zařízení.
Odpovědnost za zneškodnění těchto odpadů ponese dodavatel stavby, což bude
obsaženo i ve smlouvě o dodávce prací.
Přesto jsou u jednotlivých odpadů uvedeny vhodné způsoby zneškodnění a firmy, které se
touto činností zabývají.

Přehled odpadů vznikajících při výstavbě
Číslo

Název odpadu

Kategorie

31411
Výkopová zemina
Množství zeminy bude přibližně 7 000 m3
Vhodným způsobem zneškodnění je skládkování.
Odpad bude skladován a přesouván pouze v rámci stavebního pozemku

O

31409
Stavební suť a ostatní stavební odpad
Množství odpadu bude přibližně 100 tun.
Vhodným způsobem zneškodnění je skládkování.
Odpad bude zneškodňován na nejbližší skládce.

O

54912
Odpad bitumenu a asfaltu
Množství odpadu bude přibližně 10 tun
Vhodným způsobem zneškodnění je využití jako druhotná surovina nebo zvláštní spalování.

ZN

Zneškodněním odpadu se zabývají tyto firmy:
1. EKOTERMEX a.s.
2. EMSEKO spol.s r.o.
3. MOTOR PAL
4. BIJO spol.s r.o.
5. Benzina s.p.
6. SLOVNAFT a.s.

1

Hodnota dlouhodobého srážkového úhrnu pro oblasti odvodňované brněnskou kanalizační sítí.
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91302
Ostatní objemný odpad z obcí
Množství odpadu bude přibližně 40 tun.
Vhodným způsobem zneškodnění je spalování nebo zvláštní skládkování.
Odpad bude zneškodňován ve spalovně TKO Brno – Líšeň.

Z

91102
Ostatní odpad z obcí podobný komunálnímu odpadu
Množství odpadu bude přibližně 60 tun.
Vhodným způsobem zneškodnění je spalování nebo zvláštní skládkování.
Odpad bude zneškodňován ve spalovně TKO Brno - Líšeň, nebo na skládce.

Z

Zneškodňování ostatních druhů odpadů
Zneškodňování ostatních druhů odpadů bude zajištěno obdobným způsobem u organizací zabývajících se
touto činností.
Pro zpracování, využití, spalovaní TKO a skládkování bude vždy využit nejbližší nejvhodnější subjekt.
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.
Provoz:

Během provozu budou vznikat komunální odpady, v převládajícím složení – plasty, papír, sklo,
biologický odpad: v menší míře bude vznikat i odpad kategorie nebezpečný – zářivky, baterie,
barvy, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, vyřazená elektrická zařízení apod.

Přehled odpadů vznikajících při provozu
Číslo

Název odpadu

Kategorie

15 01 01
Papírové a lepenkové obaly
Množství odpadu bude přibližně 2 tuny.
Vhodným způsobem zneškodnění je recyklace.

O

15 01 02
Plastové obaly
Množství odpadu bude přibližně 1 tuna.
Vhodným způsobem zneškodnění je spalování nebo zvláštní skládkování.
Odpad bude zneškodňován ve spalovně TKO Brno - Líšeň, nebo na skládce.

O

15 01 03
Dřevěné obaly
Množství odpadu bude přibližně 1 tuna.
Vhodným způsobem zneškodnění je spalování nebo zvláštní skládkování.
Odpad bude zneškodňován ve spalovně TKO Brno - Líšeň, nebo na skládce

O

15 02 02
Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Množství odpadu bude přibližně 0,1 tuna.
Vhodným způsobem zneškodnění je spalování nebo zvláštní skládkování.
Odpad bude zneškodňován ve spalovně TKO Brno - Líšeň, nebo na skládce

N

15 02 03
Čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
Množství odpadu bude přibližně 0,4 tuny.
Vhodným způsobem zneškodnění je spalování nebo zvláštní skládkování.
Odpad bude zneškodňován ve spalovně TKO Brno - Líšeň, nebo na skládce

O

20 01 01
Papír a lepenka
Množství odpadu bude přibližně 1 tuna.

O
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Vhodným způsobem zneškodnění je recyklace.
20 01 21
Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
Množství odpadu bude přibližně 0,15 tuny.
Vhodným způsobem zneškodnění je spalování nebo zvláštní skládkování.
Odpad bude zneškodňován ve spalovně TKO Brno - Líšeň, nebo na skládce

O

20 03 01
Směsný komunální odpad
Množství odpadu bude přibližně 2 tuny.
Vhodným způsobem zneškodnění je spalování nebo zvláštní skládkování.
Odpad bude zneškodňován ve spalovně TKO Brno - Líšeň, nebo na skládce

O

20 03 03
Uliční smetky
Množství odpadu bude přibližně 5 tun.
Vhodným způsobem zneškodnění je spalování nebo zvláštní skládkování.
Odpad bude zneškodňován ve spalovně TKO Brno - Líšeň, nebo na skládce

O

Zneškodňování ostatních druhů odpadů
Zneškodňování ostatních druhů odpadů bude zajištěno obdobným způsobem u organizací zabývajících se
touto činností.
Pro zpracování, využití, spalovaní TKO a skládkování bude vždy využit nejbližší nejvhodnější subjekt.
Předpokládáme, že s veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb.,o odpadech, v souladu s odpadovým hospodářstvím města Brna.

4. Ostatní
Hluk:

akustický výkon technologických
zdrojů hluku (větrání):
umístění zdrojů:
doprava:
maximální hladiny hluku z provozu na
parkovišti a účelových komunikacích:
výstavba:

Vibrace:

Záření:

do LA,w = 40 dB
střecha fasáda budovy záměru

LAeq,T < 50/40 dB u nejbližší obytné
zástavby (denní/noční doba)
do 80 dB/5m
nebudou produkovány ve významné míře
Veškeré točivé stroje jsou pružně uloženy
za účelem zmenšení vibrací přenášejících
se stavebními konstrukcemi.

ionizující záření:
elektromagnetické záření:

Další fyzikální nebo biologické faktory:

zdroje nebudou používány
významné zdroje nebudou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)
nebudou používány

5. Rizika vzniku havárií
Provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s
nepříznivými environmentálními důsledky.
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Stejně tak riziko poškození životního prostředí resp. veřejného zdraví, spojené s výstavbou záměru, je
minimální a nevymyká se běžně přijímaným rizikům stavebních resp. konstrukčních prací.
Z hlediska možnosti vzniku havárií není výstavba ani provoz areálu takovým záměrem, který by s sebou
nesl zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií. Při výstavbě budou použity standardní
materiály a technologie.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.I.1. Územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky,
významné krajinné prvky
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená:
•

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

•

V dotčeném území (na ploše zamýšlené výstavby) se nenachází prvky územního systému ekologické
stability ani významné krajinné prvky.

•

Dotčené území není součástí přírodního parku.

•

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.

Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. Na území se nachází pouze ochranné pásmo vodního
zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů a neleží v záplavovém
území. Posuzované území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a podle
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb.1 neleží ve zranitelné oblasti.
Území působnosti stavebního úřadu Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora patří (dle sdělení č.
9 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 4 z dubna 2008) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO).

1

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

1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Území určené pro výstavbu plánovaného objektu je situováno v západním okrajovém prostoru městské
části Řečkovice v Brně. Řečkovice se rozkládají na sever od městského centra Brna. Městská část
Řečkovice má 14 852 obyvatel (k 1.1.2006). V současné je území posuzovaného staveniště nezastavěné.
Nejbližší okolí záměru tvoří rozvíjející se bytová zástavba Duhová pole a bytové domy na ulici Renčova.
Počet trvalých obyvatel bytových domů je do tří set obyvatel.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území působnosti stavebního úřadu Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora patří (dle sdělení č.
9 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 4 z dubna 2008) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO). Důvodem pro zařazení je skutečnost, že na 58,3% území dochází k překračování maximálních
24hodinových imisních limitů pro tuhé látky frakce PM10.
V hodnoceném území ani v jeho okolí se neprovádí soustavné sledování kvality ovzduší, proto pro
vyhodnocení stávající imisní zátěže využíváme údaje z nejbližší stanice imisního monitoringu ZÚ č. 533
Brno-Dobrovského (BBODK), vzdálené od hodnocené lokality cca 3,8 km JJV směrem a stanice ČHMÚ
1532 Brno-Kroftova (BBNFP), vzdálené cca 3,6 km JJZ směrem.
Naměřené hodnoty (rok 2007):
Dobrovského
NO2
PM10

Kroftova
NO2
PM10

14,7

22,8

25,5

40

40

40

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m )

61,0

122,0

108,3

155,0

datum naměření maxima v daném roce

24.3.

-3

průměrná roční koncentrace (µg.m )
-3

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m )
-3

21,1

12.3.

24.3.

25.5.

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

-

50

-

50

počet překročení limitní hodnoty (případů za rok)

-

17

-

14

-

35

-

35

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

200

-

-3

povolený počet překročení limitní hodnoty
-3

maximální naměřená hodinová koncentrace (µg.m )
datum naměření maxima v daném roce
-3

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

Oxid dusičitý
Jak je z výše uváděných hodnot zřejmé, u oxidu dusičitého nebylo na uvedených stanicích zaznamenáno
překročení imisních limitů.
Citované stanice imisního monitoringu naměřily v roce 2007 u oxidu dusičitého roční průměrnou
koncentraci přibližně na úrovni 37%, respektive 64% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace
(LVr=40 µg.m-3). Maximální hodinové koncentrace NO2 nejsou na těchto stanicích sledovány. Naměřené
denní koncentrace dosahovaly hodnot na úrovni cca 30%, respektive 54% imisního limitu pro maximální
hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).
Pro doplnění uvádíme výsledky rozptylové studie Brno město 2010 (Bucek):
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Z obrázku je zřejmé, že v místě záměru (tj. místo nejvyššího příspěvku) se průměrné roční koncentrace
NO2 pohybují na úrovni 11-15 µg.m-3.

Z obrázku je zřejmé, že v místě záměru se maximální hodinové koncentrace NO2 pohybují na úrovni 121140 µg.m-3 (resp.až 180 µg.m-3 v místě nejvyššího příspěvku).
Tuhé látky frakce PM10
Jak je z výše uvedené tabulky zřejmé, u tuhých látek frakce PM10 byly na stanicích naměřeny v roce 2007
roční průměrné koncentrace PM10 přibližně na úrovni 57%, resp. 53% imisního limitu pro průměrné roční
koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Maximální 24hodinové koncentrace hodnotu imisního limitu na obou
stanicích překračovaly, avšak s podlimitní četností (LV24h=50 µg.m-3, 35 případů za rok).
Pro doplnění uvádíme výsledky rozptylové studie Brno město 2010 (Bucek):
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Z obrázku je zřejmé, že v místě záměru (tj. místo nejvyššího příspěvku) se průměrné roční koncentrace
PM10 pohybují na úrovni 5,1-12 µg.m-3.

Z obrázku je zřejmé, že v místě záměru jsou maximální 24hodinové koncentrace PM10 překračovány
s četností 13-15 případů za rok (resp.až 25 případů místě nejvyššího příspěvku) – tj. s podlimitní četností.
Klimatické faktory
Vymezené území přísluší dle E. Quitta celé do mírně teplé klimatické oblasti T 2 – teplé oblasti s
následující charakteristikou:
T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
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Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T2
50 až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160 až 170

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu

8 až 9

Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
120 až 140
40 až 50

3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána hlukem pozemní automobilové dopravy na komunikaci
Renčova. V současnosti jsou u nejbližších hlukově chráněných prostor plněny stanovené hygienické limity
pro denní i noční dobu. Významné průmyslové zdroje hluku se v současné době v lokalitě neuplatňují.
Ostatní
Další závažné (negativní či pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění z vodopisného hlediska:
•
•
•

hlavní povodí řeky 4-00-00 Dunaje,
dílčí povodí 4-15-01 Svratka po Svitavu,
drobné povodí 4-15-01-154/0 Ponávka nad Rakovcem.

Ponávka je levobřežním přítokem Svratky. Plocha jejího povodí je 69,9 km2, délka toku 19,8 km, průměrný
průtok u ústí je 0,08 m3.s-1. Voda z jejího povodí nad profilem Myslínova (Brno - Královo Pole) je odváděna
do Svitavy s vyústěním na Cacovické. V dalším úseku je Ponávka zatrubněna, slouží jako kmenová stoka,
z níž je splašková voda vedena přímo na městskou čistírnu odpadních vod v Modřicích. Poslední úsek
toku původní Ponávky (cca 1,7 km) - nezatrubněný - je v současné době napájen pouze vodou ze
Svitavské strouhy. Vodní tok Ponávka není významným vodním tokem1. Správcem jsou Brněnské
vodovody a kanalizace.

1

Ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č.333/2003 Sb. a vyhlášky
č.267/2005 Sb.
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Podzemní voda
V rámci členění Místo výstavby leží v nejsevernějším výběžku hydrogeologického rajónu 224 – Dyjsko
svratecký úval. Okolí náleží k hydrogeologickému rajónu 657 - Krystalinikum brněnské jednotky.
Obr.: Vymezení hydrogeologických rajónů (Zdroj: www.vuv.cz)

657

241

V závislosti na četných faciálních změnách a přechodech v geologické stavbě území, především ve
vertikálním směru, jsou zvodněné horizonty neogénu vnitroalpské pánve často artézsky napjaté,
především však velmi nepravidelně vyvinuty. Pro hromadění a pohyb podzemní vody jsou v uváděných
vrstvách nepříznivé podmínky. Chybí zde přímá komunikace s povrchem, proto vody mají často ráz
stagnujících vod a bývají silně mineralizovány.
Lokálně bývají silně zvodněné pouze štěrkopískové uloženiny vyšších terasových stupňů řek, a to úměrně
s možností komunikace s údolními nivami.
V květnu 2007 byl proveden inženýrsko-geologický průzkum pro záměr vzdálený cca 50 metrů od místa
plánované výstavby. Průzkum provedl RNDr. Karol Fojtík, CSc. Byly odvrtány 3 vrty do hloubky 8 až 12 m.
Průzkum objasnil i hydrogeologické poměry v oblasti.
Geologická stavba území je tvořena kvartérními a neogenními sedimenty. Kvartér je v horních vrstvách
zastoupen antropogenní navážkou, jílovitou hlínou (která v určitých partiích chybí) a sprašemi. Neogenní
sedimenty jsou reprezentovány jílem s vysokou plasticitou a nízkou propustností. V této vrstvě se místy
vyskytují četné polohy sádrovce.
V průběhu vrtných prací byla podzemní voda zaznamenána jen ve formě méně výrazných průsaků. Po
několika denním ustálení se voda objevila ve všech sondách. Hloubky ustálené hladiny se pohybovaly v
rozmezí 5,3 – 7,1 m. V jedné sondě se již poměrně brzo po odvrtání voda nacházela v hloubce 0,15 m pod
terénem. V určitých místech navíc docházelo k výronu pramenů podzemní vody na povrch terénu. Jedná
se o vodu mělkého oběhu (vsakovaná srážková voda), která se infiltruje v určitých místech, hromadí se
částečně na povrchu nepropustných jílů, po jejichž povrchu odtéká do nižších poloh, kde vyvěrá. Ve
vývěrových polohách dochází k degradaci okolní zeminy.
Při vsaku této srážkové vody a jejím transportu po povrchu nepropustných jílů vznikají změklé polohy
rozmočených zemin, které jsou málo únosné a mají vysoký potenciál pro vznik smykových poloh či
oslabených zón.
Navíc byly v rámci průzkumných prací zastiženy ve vrstvách vysoce plastických jílů četné polohy tvořené
ze sádrovcové drtě. Jedná se o velmi propustné polohy tvořené štěrkem a pískem a drobným štěrkem
tvořeným krystaly sádrovce. Uvedené plochy tvoří jednak komunikační zóny migrace podzemní vody,
kromě toho však tvoří zóny nespojitosti jílovitého tělesa ovlivňující stavbu prostoru zájmu.
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5. Půda
Dotčené parcely na kterých bude probíhat výstavba areálu jsou z části součástí zemědělského půdního
fondu (ZPF). Pozemky jsou zařazeny do II. třídy ochrany, orná půda. Vyskytuje se zde bonitovaná půdně
ekologická jednotka (BPEJ) 20810 a 22210.
Přehled dotčených pozemků ZPF:
Parcela

Katastrální
území

Druh
pozemku

BPEJ

3953/275

Řečkovice

orná půda

20810

3953/233

Řečkovice

orná půda

22210

3953/137

Řečkovice

orná půda

20810

3953/145

Řečkovice

orná půda

20810

Orná půda na dotčených parcelách patří převážně do skupiny černozemě modální a černozemě pelické,
hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného
horizontu nebo substrátu na ploše větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně
těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti.
Dále se zde vyskytují půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i
fluvizemě na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína.

6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geologické průzkumy
Přímo v místě záměru nebyl zpracován geologický průzkum.
Podrobné informace k této problematice lze najít v inženýrsko-geologickém průzkumu zpracovaném RNDr.
Karlom Fojtíkem (Brno – Nachová ulice – Výstavba bytových domů; květen 2007), který se zabýval
lokalitou určenou pro výstavbu bytových domů. V rámci průzkumu byly odvrtány 3 průzkumné sodny.
Vzdálenost průzkumu od místa stávajícího záměru je cca 50 m (přes komunikaci) jihozápadním směrem.
Údaje v tomto průzkumu lze tedy brát za dostatečně reprezentativní. Závěry z této zprávy jsou zde
částečně prezentovány.
Geomorfologie
Podle geomorfologického členění ČR (Czudek) se zájmové území nachází v podcelku Řečkovicko kuřimský prolom, vyčleněného z celku Bobravská vrchovina, oblasti Brněnská vrchovina, subprovincie
Česko-moravská soustava, provincie Česká vysočina.
Z širšího pohledu se území nachází na styku České vysočiny a Západních Karpat.
Nadmořská výška se v zájmovém prostoru pohybuje kolem 310 m.n.m. Pozemek je mírně svažitý k
jihozápadu.
Geologie
Geologicky lze zájmové území přičlenit k neogenním souvrstvím čelní karpatské hlubiny a to těsně na
kontaktu s Brněnským masivem. Jedná se o jeden z výběžků neogenní sedimentace. Nejrozšířenějším
neogenním sedimentem čelní hlubiny je vápnitý jíl spodního tortonu. Litologicky se jedná o zelenavě šedé
až modrošedé, v povrchových partiích mramorované, vápnité až silně vápnité jíly.
Předkvartérní uloženiny jsou v zájmové oblasti překryty čtvrtohorními sedimenty - fluviálními písky s
příměsí štěrku případně štěrky starých říčních teras. Velmi často se v horních partiích vyskytuje prachovité
eolické sedimenty - spraše. Místy je mohou střídat sprašové hlíny. Typické je pro ně světle hnědé až
béžové zbarvení, vysoký obsah prachovitých zrn, s obsahem vápna (uhličitanu vápenatého). Ten
způsobuje cementaci vazeb skeletu (strukturní pevnost).
Zjednodušený geologický profil zájmového území:
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0,0 – 0,3 (1,1) m

navážka
Antropogenní sedimenty, tvořené jílovitou hlínou, jílem s proměnlivým obsahem
písku, s příměsí cizorodého materiálu jako je stavební odpad (úlomky cihel, malta).

0,3 (1,1) – 1,2 m

jílovitá hlína
Tato vrstva může v určitých partiích chybět.

1,2 – 2,8 m

spraše
Jílovitá hlína prachovitá, obsahuje až 69 % prachovité frakce, zavlhlá, slabě
vápenatá, středně plastická, tuhá.
Tato vrstva může v určitých partiích chybět.

0,3 (1,1) – 12 m

jíl
Neogenní sediment, vysoce plastický, výrazně vrstevnatý, s mnohačetným
střídáním vrstviček různého zbarvení. Obsahuje vyšší podíl prachovité frakce.
Místy se vyskytují vysoce vápnité polohy.
V četných polohách se vyskytují různě mocné vrstvy obsahující výrazný podíl
sádrovce, místy jeho obsah převládá nad obsahem jílu. Tyto vrstvy jsou poměrně
dobře propustné a tvoří komunikační dráhy prosakující vody.

Surovinové a jiné přírodní zdroje
Lokalita záměru se nenachází v chráněném ložiskovém území. Nejsou zde evidovány oblasti sesuvů či
poddolovaná území. Oblast není vedena jako významná geologická lokalita. V místě záměru nejsou
evidovány oblasti surovinových zdrojů – dobývací prostory.
V místě výstavby ani v jeho blízkosti nejsou evidovány staré ekologické zátěže.
Dle radonové mapy ČR převládá v zájmovém území nízký až přechodný radonový index.

7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na rozhraní dvou
biogeografických podprovincií - provincie panonské a provincie hercynské, na území Brněnského
bioregionu.
Bioregion je tvořen štěrkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostrůvky krystalinika. Horninové podloží
tvoří nezpevněné sedimenty mořského neogénu - jíly, písky a štěrky, které jsou místy pevněji stmelené a v
různé míře vápnité. Převažuje zde 1. dubový vegetační stupeň, na severních svazích dominuje 2. bukodubový stupeň. Bioregion představuje část severopanonské podprovincie ovlivněné srážkovým stínem a
sousedstvím hercynských bioregionů. Díky srážkovému stínu je pro tento bioregion charakteristické
nejteplejší podnebí v České republice.
Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík,1988) se zkoumaná oblast nachází
ve fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Panonské termofytikum, fytogeografickém okrese
Jihomoravská pahorkatina, Hustopečská pahorkatina.
Fauna a flóra
V zájmovém území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Vlastní lokalita plánované výsadby je
druhově chudý antropický ekosystém. Plocha je rovinatá, bez zemědělského využití, v současnosti s
travním porostem, bez keřového a stromového patra.
Stejně jako flóra je také fauna v okolí dotčeného území výrazně antropogenně ovlivněna. Lze také
předpokládat výskyt drobných hlodavců (hraboš, myšice), popřípadě vzhledem k blízkosti lidských sídel
také synantropních druhů (myš, potkan). Přítomnost větších druhů obratlovců se vzhledem k lokalizaci
záměru nepředpokládá.
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Zvláště chráněná území, přírodní parky
Zvláště chráněná území jsou, dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., území přírodovědecky či esteticky velmi
významná, se stanovenými podmínkami ochrany. Kategorie zvláště chráněných území jsou národní parky
(NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR),
národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP).
V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku
nebo chráněné krajinné oblasti, nejsou zde vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. Nejbližším zvláště chráněným územím je
přírodní památka Medlánecká skalka, vzdálena cca 700m jihozápadním směrem. Přírodní památka
nebude realizací záměru ovlivněna.
V okolí záměru byl vyhlášen přírodní park Baba, vzdálený cca 600m západním směrem. Realizací záměru
nebude území dotčeno.
Významné krajinné prvky
V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny.
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
V zájmovém území, ani v jeho blízkosti se žádné VKP (registrované ani "ze zákona") nenachází.
Územní systém ekologické stability
Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické
stability definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém
ekologické stability.
Nejbližším prvkem USES je osa, resp. ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru Podkomorské lesy Josefovské údolí, vzdálené cca 600m severozápadně. Území nebude realizací záměru dotčeno.
Lokality soustavy Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a
cenné biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na základě
směrnic 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Lokality soustavy Natura 2000 nebudou realizací záměru dotčeny.
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8. Krajina
Krajinný ráz vychází především z trvalých ekosystémových režimů krajiny daných základními ekologickými
a přírodními podmínkami krajiny. V rámci antropogenních činností je krajinný ráz dotvářen do určitého
souboru typických přírodních a člověkem vytvářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako
charakteristické, identifikující určitý prostor.
Zájmové území leží v zastavěné části města Brna, kde převažují urbanistické složky území nad krajinnými.
Krajina je v místě uvažovaného záměru je již ovlivněna starší antropogenní činností a proponovaná
výstavba charakter krajiny významně nepoznamená.

9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Pozemek není v současnosti zastavěn, nenacházejí se zde objekty, které by bylo potřeba asanovat.
Architektonické a historické památky
Dotčené území neleží v památkově chráněném území a nenacházejí se zde nemovité kulturní památky,
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází drobná
solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.).
Archeologická naleziště
Při zásazích do terénu nelze (vzhledem k jejich latenci) předem vyloučit narušení nebo odkrytí
archeologických nálezů, při realizaci oznamovaného záměru však nedojde k zásahům do terénu.

10. Dopravní a jiná infrastruktura
Staveniště se nachází v k.ú. Brno-Řečkovice. Jižně s řešeným územím sousedí nově budovaný obytný
soubor Duhová pole.
Území staveniště je snadno dostupné, je přímo napojeno na městskou komunikační síť. Odbočením
z ulice Terezy Novákové je přístup ke všem veřejným komunikacím Medlánecká a Renčova a odtud je
přímé napojení na nově budovaný parkovací dům.
Stávající dopravní situace je klasifikována následovně:
Automobilová doprava
Roční průměr denních intenzit pro komunikace navazující na areál záměru jsou znázorněny následující
tabulkou. Hodnoty byly převzaty z kartogramu intenzit dopravy pro město Brno z roku 2003 (Brněnské
komunikace a.s., Útvar dopravního inženýrství) a byly vynásobeny růstovým koeficientem dopravy pro rok
2010, který je reprezentován hodnotou 1,13 (ŘSD ČR 2000).

Tab.: Roční průměr denních intenzit dopravy (Brněnské komunikace a.s., 2003)
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Banskobystrická

396
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8306
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226
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Na ulici Renčova, byl proveden odborný odhad dopravního zatížení.
Stanovené denní hodnoty intenzit jsou následující:
silnice

lehká
nákladní

osobní

suma

Renčova

50

450

500

Dopravní napojení areálu na městskou komunikační síť bude provedeno napojením na ulici Renčova.
Pro rezidenty je navrženo 191 stání v 5. nadzemních podlažích a na střeše objektu. Jedná se o 143
samostatných garážových stání a 48 volných stání. Z toho je 10 stání vyhrazeno pro invalidy. Celkový
počet navrhovaných parkovacích stání pro celý objekt je 267.
Kapacita komunikací je vyhovující, na komunikační síti dotčeného území se neprojevují významnější
dopravní problémy.
V území jsou dostupné veškeré nezbytné inženýrské sítě, na které bude možno oznamovaný záměr
napojit.

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

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

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Zdraví obyvatel žijících v blízkém okolí místa záměru by mohlo být ovlivněno škodlivými faktory především
v souvislosti s navazující dopravou a dalším provozem zamýšleného projektu. Mezi nepříznivé vlivy
přesahující hranice areálu, které by mohly případně nepříznivě působit na obyvatelstvo, obecně patří:
• Provozní vlivy fyzikální - hluk, vibrace, elektromagnetické záření a pole
• Provozní vlivy biologické - pronikání původců nemocí, rozmnožování hmyzu, hlodavců apod.
• Provozní faktory chemické - škodliviny pronikající do okolního ovzduší, vody a půdy
Provozní vlivy fyzikální - hluk, vibrace, elektromagnetické záření a pole
Po realizaci záměru dojde k navýšení ekvivalentní hladiny hluku u nejbližších hlukově chráněných prostor.
Toto navýšení ale nebude způsobovat ve sledovaném území vznik nadlimitních stavů.
Samotný vliv hluku z dopravního provozu záměru (bez uvažování pozaďových zdrojů) je spolehlivě
podlimitní.
Z výsledků hlukové studie dále vyplývá, že hluk z provozu záměru (tj. z provozu po účelových
komunikacích, nájezdové rampy, provozu aut v parkovacím domě a provozu technologických zdrojů)
nebude způsobovat v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru staveb přeslimitní
hlukové vlivy.
Hluk v průběhu výstavby je řešitelný. Bude vhodné omezit zemní práce pouze na denní období s
vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních hodin (tedy na období mezi 7.00 až 19.00).
Šíření vibrací, elektromagnetického záření (ionizujícího, vysokofrekvenčního) nebo elektromagnetického
pole v tomto případě není uvažováno.
Provozní vlivy biologické - pronikání původců nemocí, rozmnožování hmyzu, hlodavců apod.
Biologické vlivy lze vyloučit, neboť provoz nebude disponovat s biologickým materiálem.
Provozní faktory chemické, vlivy navazující dopravy
Dalším potenciálním škodlivým vlivem bude působení chemických polutantů vznikajících produkcí emisí
z provozu a dodatečnou dopravní zátěží související s provozem areálu. Hlavními polutanty vznikajícími
z těchto zdrojů jsou oxid dusičitý (NO2) a prašné částice PM10.
Příspěvek provozu hodnoceného záměru nezpůsobí významnější změnu stávajícího stavu stávajícího
imisního zatížení hodnoceného území.
Emise prašných částic z provozu záměru (viz kap. B.II.1) je velmi nízká, proto můžeme konstatovat, že
posuzovaný záměr nevyvolá navýšení koncentrací PM10 v hodnoceném území.
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Sociální a ekonomické důsledky
Po stránce sociální nelze očekávat významné působení.
Počet dotčených obyvatel
Záměr se přeslimitními vlivy netýká žádných obyvatel.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Stávající imisní zátěž zájmového území bude v důsledku stavby ovlivněna především emisemi z dopravy
stavebních materiálů a zeminy a provozem stavebních strojů. Hlavními emitovanými škodlivinami bude
prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, omezená pouze na úvodní období výstavby
a její vliv tedy bude nízký.
Vliv provozu záměru na stávající imisní situaci bude dán provozem automobilové dopravy vázané na
záměr.
Pro vyhodnocení nárůstu imisní zátěže oxidu dusičitého a tuhých látek v důsledku provozu areálu byl
zpracován výpočet dle metodiky SYMOS 97, verze 2003. Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky
znázorněny na následujících obrázcích:
Oxid dusičitý NO2

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

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

Přírůstek k průměrné roční koncentraci NO2 vlivem záměru bude v nejvíce dotčených místech dosahovat
max. 0,14 µg.m-3, příspěvek k maximální hodinové koncentraci do 1,2 µg.m-3. V širším okolí záměru a
příjezdových komunikací dosahují příspěvky nižších hodnot. Při uvažování stávající imisní zátěže (z
ostatních zdrojů) v tomto prostoru na stejné úrovni jako za současného stavu (resp. jak vyplývá
z rozptylové studie pro rok 2010) je možné považovat budoucí celkovou imisní zátěž za podlimitní.
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Tuhé látky PM10

Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 (µg.m-3)

Příspěvek maximální 24hodinové koncentrace PM10 (µg.m-3)

Výpočtem zjištěné příspěvky záměru dosahují relativně nízkých hodnot (příspěvek krátkodobého
maximální zatížení tuhými látkami do 0,21 µg.m-3, příspěvky průměrné roční koncentrace do 0,042 µg.m-3).
Jedná se o maximální hodnoty dosahované v bezprostřední blízkosti záměru a příjezdových komunikací,
v širším okolí záměru jsou přírůstky koncentrací k pozaďové imisní zátěži nižší. Vlivem záměru
nepředpokládáme významné zhoršení stávající imisní zátěže tuhými látkami v dotčeném území ani
navýšení četnosti překračování imisního limitu pro 24hodinové koncentrace PM10 oproti stávajícímu stavu.
Příspěvek provozu parkovacího domu tedy nezpůsobí významnější změnu stávajícího stavu imisního
zatížení hodnoceného území hodnocenými škodlivinami ani dosažení či překročení definovaných imisních
limitů.
Vlivy na klima
S ohledem na charakter a rozsah záměru a konfiguraci terénu k ovlivnění klimatických charakteristik
vlivem realizace navrhované stavby nedojde.

3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy hluku
Pro posouzení hluku z provozu provozovny byla vypracována hluková studie (viz příloha 2). Byl modelován
jednak vliv nárůstu dopravního provozu na hlukovou situaci v místě záměru a jednak vliv hluku
z provozovny, tj. z provozu na účelových komunikací a stacionárních technologických zdrojů hluku.
Z výpočtového modelu vyplývá, že za stávajícího stavu je hluková situace v místě záměru vyhovující.
Nejvýznamnějším zdrojem hluku v této oblasti je komunikace Renčova. Realizací záměru se hluková
situace v území významně nezmění. Dojde pouze k nárůstům hluku, které nebudou mít vliv na vznik
nových nadlimitních stavů v území. Hluk z dopravy spojené se záměrem spolehlivě splňuje stanovené
hygienické limity pro denní i noční dobu.
Hluk v průběhu výstavby je řešitelný, ve špičkových obdobích (zejména při pracích na počátku výstavby)
však nelze vyloučit rušivé vlivy. Vzhledem k blízkosti obytné zástavby je tedy nutné omezit práce
produkující nadměrný hluk pouze na denní období s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních
hodin (tedy na období mezi 7.00 až 19.00).
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
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4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Celková plocha pozemku je 32 313 m2, pozemek není v současné době zastavěn. Jedná se o mírně
svažitý pozemek se sklonem jihozápadním směrem se zatravněným povrchem a dochází zde k
přirozenému vsaku dešťových vod. Realizací záměru dojde ke zpevnění a zastavění cca 4 430 m2 plochy.
Zbytek plochy bude zatravněn. Srážky ze zpevněné a zastavěné plochy se již nebudou přirozeně
vsakovat, ale budou z území odváděny do kanalizace. Toto omezení infiltrace je z hlediska povodí
zanedbatelné, projeví pouze lokálně, bez ovlivnění širšího okolí. Vliv na charakter odvodnění můžeme
hodnotit jako zanedbatelný.
Vliv na jakost povrchových vod
Splaškové vody z provozu parkovacího domu v množství cca 198 m3 za rok budou svedeny
prostřednictvím kanalizační přípojky do kanalizační sítě a likvidovány na ČOV v Brně - Modřicích.
V záměru nebudou produkovány průmyslové odpadní vody a nebudou používány a ani skladovány látky
ohrožující jakost vod. Hodnoty znečištění a množství vypouštěných odpadních vod budou odpovídat
smluvním požadavkům vyplývajícím z limitů kanalizačního řádu města.
Z posouzení výše uvedeného nedojde k ovlivnění kvality povrchových vod.
Vlivy na podzemní vodu
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik může dojít zejména v souvislosti se zásahem do podložních
hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody, dále omezením dotace srážkovými
vodami, či jejím odčerpáváním.
Průzkumnými pracemi pro nedaleký záměr (50 m jihozápadním směrem) byla zjištěna migrace podzemní
vody pouze ve formě průsaku srážkové vody či přítoku nižší intenzity. Výskyt a intenzita průsaku budou do
značné míry závislé na ročním období.
Základové konstrukce a podzemní prostory budou zasahovat do hlouby 5,4 m pod terén. S vysokou
pravděpodobností dojde k zasažení zvodněných vrstev. Tyto vrstvy nemají žádný vodohospodářský
význam. Dotace podpovrchového kolektoru probíhá pouze ze srážkových vod a z vod stékajících z horních
partií svahu po nepropustných jílech. Může tak docházet k přítokům podzemní vody do stavební jámy.
Po realizaci podzemních prostor může docházet k částečnému vzdouvání ve směru proudění. Tento vliv
bude mít pouze lokální charakter. Vliv na širší hydrogeologické podmínky v oblasti bude nulový. Vzdouvání
podzemní vody může mít za vliv pouze degradaci okolních vrstev horninového prostředí.
Pilotové základy budou volně obtékatelné a na režim v oblasti nebudou mít žádný vliv.
Zpevněním ploch dojde k částečnému omezení dotace povrchového kolektoru srážkovými vodami. Jak již
bylo řečeno, tento kolektor nemá prakticky žádný vodohospodářský význam. Ovlivnění hydrogeologických
poměrů zpevněním ploch je minimální.
Hlubší kolektory podzemních vod (pod 12 metrů pod povrchem) nebyly zjišťovány a stavbou nebudou
zasaženy. Nepropustná jílová vrstva, která bude tvořit základovou spáru je natolik mocná, že působí jako
stropní izolátor jakéhokoliv hlubšího kolektoru.
Vliv výstavby na hydrogeologické poměry v oblasti lze označit za nulový. Při dodržení standardních
postupů při výstavbě (ochrana proti úkapům z mechanizace atd.) bude i vliv na kvalitu podzemních vod
minimální.

5. Vlivy na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF),
pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebo ovlivněním její kvality. Plochy ZPF budou
ovlivněny pouze v souvislosti s rekonstrukcí komunikace. Jedná se o pozemky zařazených do II. třídy
ochrany půdy. Před výstavbou bude provedeno jejich vynětí ze ZPF a bude provedena skrývka ornice.
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Ornice bude použita pro zpětné ohumusování ploch zeleně, zbylá část bude odvezena a uložena v
souladu s požadavky uvedenými ve vynětí ze ZPF.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Z hlediska nároku na zábor ZPF lze označit vliv realizace záměru na půdu, vzhledem k rozsahu záboru,
jako nevýznamný.
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při rekonstrukci a výstavbě
objektů nepředpokládá negativní vliv.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Objekt předpokládá s realizací 2 podzemních podlaží, do hloubky cca 5,4 m pod stávající povrch terénu.
V určitých částech objektu bude objekt nepodsklepený. Objekt bude založen na pilotách a to do hloubky 5,4 m, případně na základových pasech či patkách, pakliže podzemní podlaží dosáhnou této hloubky. Pro
účely záměru budou zbudovány příjezdové a obslužné komunikace a parkovací stání.
Výstavbou objektu dojde k zasažení / odtěžení hornin jak kvartérních, tak neogenních sedimentů. Objekt
bude založen na vrstvě vysoce plastických, tuhých neogenních jílů.
Z hlediska vlivu stavby na horninové prostředí je toto ovlivnění akceptovatelné. Zdroje surovin či
geologicky významné lokality nebudou vzhledem k jejich absenci narušeny.
Vzhledem k charakteru základových půd zde existuje možnost vlivu horninového prostředí na stavbu.
Zvodnění určitých vrstev na povrchu nepropustných jílů dává vzniknout predisponovaným smykovým
plochám. Dále je vhodné zamezit kolísání vlhkosti základových půd. Jejich vysycháním může docházet
k poměrně výrazným objemovým změnám (bobtnání a smršťování).

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umístěn do antropogenně ovlivněného území, v němž se nevyskytují přirozené biotopy a
nepředpokládáme zde výskyt chráněných rostlinných ani živočišných druhů ani významných biotopů. Pro
jejich trvalé osídlení a rozmnožování se zde nevyskytují vhodné ani přirozené podmínky. Přímé poškození
či vyhubení významných druhů rostlin a živočichů nebo jejich biotopů je proto prakticky vyloučeno.
Vzhledem k umístění záměru lze konstatovat, že ovlivnění biotické složky životního prostředí realizací
záměru bude minimální.
V rámci stavby dojde k odstranění travního porostu dotčeného území.
V době realizace stavby a při jejím vlastním provozu bude okolní fauna a flóra ovlivňována zvýšenými
imisemi a hlukem. Koncentrace imisí však nebudou dosahovat kritických hodnot, jež by mohly vést k
poškození rostlin a živočichů v okolí stavby.
K ovlivnění fauny a flóry dojde při provádění skrývek povrchových vrstev půd. Je zřejmé, že různé rostlinné
i živočišné druhy mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny v různé míře. U některých pohyblivějších
živočichů je možné předpokládat ztrátu biotopu s jeho možnou náhradou v okolních lokalitách (ptáci, hmyz
apod.) Některým méně pohyblivým živočichům (brouci) hrozí fyzická likvidace. Další skupinou rostlin a
živočichů jsou většinou velmi početné drobné druhy. Vzhledem k populační dynamice drobných druhů je
pravděpodobné, že na vhodných okolních stanovištích mohou být jejich početní ztráty nahrazeny.
Realizací záměru nedojde k zásahu do prvků územního systému ekologické stability a nebudou dotčeny
lokality soustavy Natura 2000 ani žádné zvláště chráněné území.

8. Vlivy na krajinu
Realizací záměru nedojde k velkoplošnému ovlivnění krajinného prostoru. Vlivy budou omezeny na místo
stavby. Vzhledem k charakteru okolní krajiny a výškových parametrů stavby lze očekávat, že narušení
krajinného rázu nebude významné.
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9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek a architektonické památky nebudou z důvodu jejich absence v lokalitě ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není jednoznačně
vyloučena. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo jiným zásahem do terénu, narušeny
archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum.

10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vlivy na dopravu jsou dány zejména vznikem nové dopravní atraktivity v území, kterou bude záměr
představovat. To bude mít za následek zvýšení intenzit dopravy na komunikacích dotčeného území. Toto
zvýšení je kvantifikováno následovně:
Celková intenzita osobní dopravy:

do 267 přijíždějících vozidel/den
do 267 odjíždějících vozidel/den

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

cca 10 přijíždějících vozidel/den
cca 10 odjíždějících vozidel/den

Z hlukové studie (viz. Příloha 2) se bude jednat o navýšení, které nebude mít vliv na hlukovou situaci v
území a nebude mít vliv na vznik nových nadlimitních stavů v řešeném území. V širší komunikační síti
dojde k rozptýlení vyvolané dopravy a navýšení intenzit se zde již bude projevovat minimálně.
Negativní vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány. Bude provedeno napojení záměru na příslušné
inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, NN) a realizovány přeložky stávajících sítí (nadzemní VN,
podzemní VN, O2,TKR).

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

II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Nový parkovací dům v Brně - Řečkovicích nebude svojí přítomností negativně ovlivňovat okolí.

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

IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Za běžného provozu nevyvolává záměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného
dodržování platných zákonných předpisů, norem, předpisů a schválených provozních nebo havarijních
řádů.
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Přesto lze nalézt některá dílčí opatření, která mohou omezit potenciální negativní působení realizace
záměru:
•

Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, přebytečná
zemina musí být skladována tak, aby nedošlo k jejímu eroznímu smyvu.

•

Kontrolovat všechny stavební mechanismy z hlediska možných úkapů ropných látek.

•

Vodu vypouštěnou ze staveniště do kanalizace (dešťová voda, voda ze stavební jámy) je nutno zbavit
nečistot potenciálně způsobujících zanesení kanalizace (písek, zeminy apod.).

•

Veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti vypouštěných
odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace.

•

Záměr (včetně období výstavby) je třeba vybavit prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků
vodám nebezpečných látek. V případě havárie zabránit úniku, příp. zajistit likvidaci ropných látek a
zamezit jejich vniknutí do kanalizace.

•

Skládky sypkých materiálů v průběhu výstavby je třeba minimalizovat. V suchých dnech doporučujeme
zkrápěním povrchu staveniště snižovat prašnost. Dále je třeba zajistit očistu komunikace v prostoru
výjezdu ze staveniště.

V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Toto oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o výstavbě a provozu posuzovaného
záměru (dokumentace pro územní řízení). Tomu byla přizpůsobena i úroveň zpracování oznámení, která
je zaměřena spíše na pojmenování jednotlivých vlivů než na konkrétní detailní rozbory. Vzhledem k tomu,
že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit podrobnějšími analýzami, lze říci,
že se v průběhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti,
které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr není předložen ve více variantách.
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ČÁST F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

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

II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
PARKOVACÍ DŮM - BRNO, ŘEČKOVICE
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb. (dále
jen zákon). Je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona a slouží jako základní podklad pro provedení
zjišťovacího řízení podle § 7 uvedeného zákona.
Charakterem záměru je novostavba parkovacího domu včetně rekonstrukce stávající veřejné komunikace,
úprav vnitro-areálových komunikací, vybudování příjezdové komunikace k parkovacímu domu a přeložek
sítí.
Řešené území spadá do katastrálního území Řečkovice a nachází se v severní části města Brna v areálu
bývalých kasáren, při ulici Renčova.
Celková plocha pozemku je 32 313 m2, pozemek není v současné době zastavěn.
Jedná se o mírně svažitý pozemek se sklonem jihozápadním směrem se zatravněným povrchem. Jedná
se o nezastavěnou část areálu vojenských kasáren, v dnešní době využívanou Policií ČR.
Hlavní příjezdová komunikace na jižním okraji řešeného území, je ulice Renčova v šířce 5 m.
Okolní zástavba je různorodá, většinu tvoří bytové domy (čtyřpodlažní a pětipodlažní) s různými typy
zastřešení a architektonického ztvárnění, dále pak garáže.
Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, kde je předmětné území určeno jako
Plochy pro veřejnou vybavenost „O“
Napojení na dopravní systém a napojení inženýrských sítí respektuje v plném rozsahu možnosti daného
území a je zcela v souladu s platným územním plánem.
Umístění záměru:
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Kapacitní údaje záměru jsou následující:
celková plocha staveniště:
počet parkovacích stání:
plocha pozemku určená pro výstavby parkovacího domu:
navržená podlaží nadzemní:
navržená podlaží podzemní
hrubá podlažní plocha podzemní parkování:
hrubá podlažní plocha nadzemní parkování:
obestavěný prostor podzemní parkování:
obestavěný prostor nadzemního parkování:
čistá využitelná plocha celkem :
plochy komunikací celkem:
plochy chodníků:

32 313 m2, z toho:
267 (z toho 14 ZTP)
20.693 m2
5
2
cca 2.690 m2
cca 8.550 m2
cca 18.830 m3
cca 26.850 m3
cca 10 556 m2
cca 2.555 m2
467 m2

Nároky záměru na infrastrukturní zdroje (voda, plyn, elektrická energie apod.) nejsou ničím výjimečné,
bude využito stávajících rozvodných sítí, které jsou v území k dispozici.
Výstupy do životního prostředí jsou omezeny na emise do ovzduší (dané souvisejícím dopravním
provozem), vypouštění splaškových a srážkových odpadních vod a emise hluku. Zpracované hodnocení
prokázalo, že nedochází k přeslimitnímu ovlivnění životního prostředí v okolním území.
Další ekologické vlivy jsou celkově málo významné. Produkce odpadů se nevymyká běžné produkci.
Záměr je umisťován do prostoru, který nepodléhá z hlediska ochrany přírody a krajiny zvláštnímu režimu.
V dotčeném území se nenachází žádné chráněné území, nejsou zde vyhlášeny žádné přírodní rezervace
nebo přírodní památky, nenachází se zde prvky územního systému ekologické stability ani lokality Natura
2000.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou tedy možné vlivy záměru přijatelně nízké
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ČÁST H
PŘÍLOHY

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4

Mapová příloha
Hluková studie
Rozptylová studie
Doklady
6.1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru
z hlediska územně plánovací dokumentace
6.2 Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnému ovlivnění
evropsky významných lokalit a nebo ptačích oblastí

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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