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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
POLYFUNKČNÍ CENTRUM Aupark Brno
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto
zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude
tedy ve smyslu §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
HB REAVIS MANAGEMENT CZ spol. s r.o.

A.2. IČ
276 41 261

A.3. Sídlo
Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
RNDr. Štefan Duchoslav, CSc.
Kontaktní osoba - Ing. Robert Ullman
Ing. arch. Jaroslav Dokoupil – ArchDesign, s.r.o., Brno
zastupuje oznamovatele na základě plné moci ze dne 12.11.2007

A.5. Projektant
Arch.Design, s.r.o.
Stránského 39, 616 00 Brno
zástupce:

Ing. Arch. Radoslav Kobza

Projektanti:

Ing. Miroslav Bílek
Ing. Jakub Kapsa

Architekti:

Benoy (GB)

Oznamovatele zastupuje na základě plné moci ze dne 12.11.2007:
Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
IČO: 2576 4314
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
POLYFUNKČNÍ CENTRUM Aupark Brno
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

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

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

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
zastavěná plocha celkem:

14.700 m2

počet parkovacích stání (krytých – v objektu):

828 stání pro OA

počet podlaží:

3 nadzemní + 2 podzemní

B.I.3. Umístění záměru
Umístění:

jižně od centra města Brna, při ulici Opuštěná

kraj:

Jihomoravský

obec:

Statutární město Brno

městská část:

Brno - střed

katastrální území:

Trnitá, 610950

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Trnitá jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv.
dotčeným územím.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
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Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem je novostavba polyfunkčního objektu s vyváženým podílem maloobchodu, služeb, veřejného
stravování, volnočasových aktivit a parkování.
Stavba je situována v exponované poloze plánovaného jižního centra mezi komunikacemi Opuštěná, Trnitá,
Rosická a Bulvár, v blízkosti hlavního železničního nádraží (v jeho plánované přesunuté poloze),
autobusového nádraží Zvonařka a historického jádra města Brna.
Pozemky v zájmovém území jsou v současnosti využívány zejména pro parkování (na terénu) a objekty pro
obchod a kanceláře. Nachází se zde povrchové odstavné parkoviště pro autobusovou dopravu a osobní
automobily, a několik staveb na hranici morální životnosti, které slouží pro kancelářské účely provozovatele
parkoviště. Způsob využití neodpovídá významu této lokality v těsné návaznosti na historické jádro města a
plánovaný rozvoj jižní části centra.
Realizací centra bude využita plocha mezi již existujícími i plánovanými objekty. Nejvýznamnější kumulace
vlivů, která je však promítnuta do územně plánovacích podkladů a strategického hodnocení vlivů na životní
prostředí celého jižního centra města Brna, lze očekávat v oblasti dopravy a z ní vyplývající dopady na životní
prostředí (zejména v oblasti ovzduší a hluku).
V širším území je připravována řada staveb v rámci urbanizace tzv. jižního centra města Brna a jeho okolí.
Řada významných obchodních a administrativně-správních areálů je provozována či se připravuje podél ulice
Heršpické, koncepčně je připravována přestavba železničního uzlu Brno, spojená s celkovou urbanizací a
revitalizací doposud zanedbaných ploch. Vlivy všech záměrů v území budou vzájemně interferovat.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Předmětem záměru je výstavba polyfunkčního centra v prostoru ulic Opuštěná, Trnitá a Košťálova
v katastrálním území Trnitá, v lokalitě jižního centra.
Dle platného územního plánu je oblast jižní části centra určena k zastavění administrativními, kancelářským a
bytovými budovami a objekty sloužícími pro občanskou vybavenost včetně obchodu a služeb v blokovém
schématu městského charakteru.
Polyfunkční objekt Aupark Brno do zmíněného schématu zapadá a vyplňuje tak jeden z bloků plánované
zástavby.
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V městském bloku, do něhož spadá lokalita řešeného záměru, se nacházejí podle platné ÚPD dvě funkční
plochy: SJ – jádrové, tj. smíšené plochy centrálního charakteru (zahrnující převážně obchodní provozovny,
zařízení správy, hospodářství a kultury) a plochy komunikací a prostranství místního významu.
Poloha záměru na území města Brna je zřejmá z následujícího obrázku.
Obrázek: Situace řešeného území (bez měřítka)

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

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které je zřejmý rozsah stavby a její základní dimenze, je doložena v
příloze tohoto oznámení. Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz
příloha č. 1.3.).
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Obrázek: Situace okolí stavby (1:10 000)

Urbanistické a architektonické řešení
Funkční využití
Navrhovaná stavba se nachází v exponované poloze plánovaného jižního centra města Brna, v těsné
návaznosti na historické jádro města. Vychází z požadavků investora na realizaci polyfunkčního objektu dle
architektonické studie britského architektonického atelieru Benoy. Náplní objektu budou prostory pro
obchod, služby, veřejné stravování, aktivity pro volný čas a parkování. V řadě nájemních jednotek je
plánován nepřetržitý provoz.
Návrh předpokládá stržení stávajících budov a následnou výstavbu objektu. Demoliční práce jsou součástí
projektu městské infrastruktury jižního centra, na který stavba polyfunkčního centra navazuje.
Vzhledem k plánovanému rozvoji jižní části centra města Brna v souvislosti s přesunem hlavního nádraží je
návrh napojení na městskou infrastrukturu veden ve 2 variantách:
1. napojení na stávající komunikace a inženýrské sítě;
2. napojení na komunikace a inženýrské sítě budované v rámci stavby městské infrastruktury jižního
centra.
Po konzultaci o časovém harmonogramu realizace stavebních prací na městské infrastruktuře lze
předpokládat, že k napojení na stávající komunikace dojde pouze na krátký časový úsek, případně k němu
nedojde vůbec. Předpokládaný termín dokončení dotčených částí stavby městské infrastruktury je v roce
2011-2012 stejně jako dokončení stavby polyfunkčního objektu Aupark Brno.
Prostorové řešení
Objekt je navržen se třemi nadzemními a dvěma podzemními podlažími pro parkování a technické místnosti.
Vnitřní uspořádání je navrženo s ohledem na uspořádání funkčních ploch v územním planu. V dotčeném
městském bloku se nachází dle platného územního plánu dvě funkční plochy s regulativem SJ (západní a
východní plocha), oddělené funkční plochou „Komunikace a prostranství místního významu“. Komunikace pro
automobilovou dopravu je v této funkční ploše nereálná vzhledem ke vzdálenosti vyústění do komunikace
Opuštěná a Rosická od křižovatek navrhovaných v rámci projektu městské infrastruktury při přesunu nádraží.
Minimální vzdálenost křižovatek (sjezdů) dle platných předpisů u daného charakteru komunikací je 70 m.
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Průběh vnitřních obchodních ulic (pasáží) je navržen tak, aby umožňoval neomezený průchod z ulice Rosická
na Opuštěnou a z ulice Rosická na křižovatku Trnitá - Opuštěná v souladu s průběhem funkční plochy
„Komunikace a prostranství místního významu“. Trvale veřejně přístupnou pasáží (průchodem) je tento
regulativ územního plánu naplněn.
Obchodní ulice má stejný průběh ve všech nadzemních podlažích. Díky navrženým otvorům ve stropních
konstrukcích pasáží (galeriím) je i 1.NP prosvětleno denním světlem ze střešních světlíků.
Hlavní nosná konstrukce objektu bude monolitický železobetonový skelet s vyzdívkami a skládaným
opláštěním, s prosklenými výkladci směrem k městským komunikacím.
Návrh spodní stavby objektu zohledňuje rovněž přípravu pro průběh tratě severo-jižního diametru (SJD).
Zásobování objektu je řešeno z úrovně terénu jedním hlavním zásobovacím dvorem u křižovatky ulic
Rosická-Trnitá a druhým podružným v podloubí přístupném z ulice Bulvár.
Napojení na stávající stav - před realizací městské infrastruktury v dotčené oblasti bude objekt napojen
na stávající komunikace a inženýrské sítě.
Napojení na komunikace spočívá ve zřízení sjezdových ramp do podzemních garáží, přesunu zastávky MHD
na Opuštěné a úpravě křižovatky Opuštěná-Trnitá spočívající v prodloužení levého odbočovacího pruhu do
Trnité.
Napojení na některé stávající inženýrské sítě je podmíněno realizací staveb sloužících ke zvýšení jejich
kapacity.
Napojení na budoucí stav - projekt městské infrastruktury uvažuje s napojením objektu jednou sadou
přípojek inženýrských sítí do celého bloku, což je z hlediska navrženého objektu plně dostačující. Dále zde
neuvažuje zřízení příčné komunikace pro automobilovou dopravu.
Bilance ploch a základní technické ukazatele
Výměra funkční plochy SO (západní plocha) :

3.382 m2

Součet ploch nadzemních podlaží (západní část) :

13.519 m2

IPP (index podlažní plochy) (západní plocha) :

4,0

Výměra funkční plochy SO (východní plocha) :

8.140 m2

Součet ploch nadzemních podlaží (východní část) :

31.576 m2

IPP (index podlažní plochy) (východní plocha) :

3,9

Počet podlaží:

3 nadzemní + 2 podzemní

Celková hrubá podlažní plocha vč. parkování:

70.000 m2

Zastavěná plocha:

14.700 m2

Obestavěný prostor celkem:

367.500 m3

Čistá prodejní plocha:

14.000 m2 (< 2x 10.000m2)

Počet krytých parkovacích stání:

828

Plocha volnočasových aktivit
(zábavní centrum, fitness…)

6.500 m2

Plocha restaurací a rychlých občerstvení

1770 m2

Na následujícím obrázku je patrná situace navrhovaného objektu (podrobněji viz příloha č. 2.4.).
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Obrázek: Situace stavby (bez měřítka)
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Inženýrská infrastruktura
Vodovod
Zásobování objektu pitnou vodou je plánováno napojením na veřejný rozvod. Nejsnáze využitelný je základní
vodovodní řad v profilu DN 200 na ulici Trnitá – v křižovatce s ulicí Opuštěnou. Projekt předpokládá
vybudování jedné vodovodní přípojky DN 80 – 100 mm a umístění vodoměrné šachty před objektem.
Skutečný profil přípojky bude limitován požárním řešením a typy provozů v objektu dle nároků na pitnou
vodu.

Kanalizace
Pro napojení na kanalizační síť lze uvažovat dvě místa napojení:
1) V ul. Opuštěná, kde je vedená veřejná splašková a dešťová kanalizace. Splašková kanalizace je
vedená v kolektoru, je z kameninových trub, profilu DN 400mm. Veřejná dešťová kanalizace je
vedená souběžně s kolektorem splaškové kanalizace. Souběžně s kolektorem je vedená dešťová
kanalizace ze železobetonu, profilu DN 1000mm.
2) Napojení na jednotnou kanalizaci v ul. Trnitá. Kanalizace je z beton - cihla, profilu DN 800/950mm.
Řešené území bude rozděleno na dva samostatné kanalizační okrsky, tj. plocha je rozdělená na ideální
poloviny. Okrsek č. 1 – systém odkanalizování byl zvolen oddílný. V řešené ploše budou dvě kanalizační
soustavy – splašková a dešťová. Splašková kanalizace bude odvádět odpadní vody ze sociálního
zázemí objektu. Napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci bude v kolektoru podél ul. Opuštěná.
Z důvodu limitujícího maximálního množství vypouštěných odpadních vod do veřejné sítě, bude na dešťové
kanalizaci zbudována retenční nádrž – trubní retence. Pro trubní retenci je navrženo potrubí DN 1600mm,
délky 20,6 m.
Okrsek č. 2 – systém odkanalizování řešeného objektu byl zvolen oddílný. V řešené ploše budou dvě
kanalizační soustavy – splašková a dešťová. Před zaústěním na veřejnou jednotnou síť v ul. Trnitá budou
odpadní vody smíchány a z území bude vedená jednotná kanalizační přípojka.
Splašková kanalizace bude odvádět odpadní vody z objektu. Na hranici pozemku bude realizována spojná
šachta, kde budou splaškové a dešťové vody smíchávány.
Dešťová kanalizace z řešeného areálu bude opatřena tzv. retenční nádrží pro zdržení a prodloužení
odtoku před zaústěním do kanalizace.
Stav současného a navrhovaného odtoku je následující:
stávající odtok:

cca 165 ls-1

navrhovaný odtok:

cca 241 ls-1

rozdíl:

cca 76 ls-1.

Rozdíl navrhovaného odtoku dešťových vod z řešeného území a dovoleného odtoku pro vypouštění do
veřejné kanalizace je 76 l/s. Tento rozdíl odtoků bude eliminován ve dvou retenčních stokách. Objem každé
retenční stoky bude 41,3 m3.
Z retenční stoky bude dešťová voda o objemu 82,5 l/s vypouštěná do veřejné kanalizační sítě. Uvažuje se o
dvou místech napojení na veřejnou kanalizaci, celkem bude tedy vypouštěno 165,0 l/s.

Plyn
Předpokládá se napojení novostavby na stávající veřejné sítě situované v okolí stavby. V projektu jsou
uvažovány dvě alternativy vytápění objektu: plynová kotelna a připojení na centrální zdroj tepla.

Centrální zdroj tepla
Jde o jednu z uvažovaných variant zásobování objektu tepelnou energií. Horkovodní přípojka bude napojena
na horkovodní síť CZT. Na přípojce bude osazena šachta s uzavíracími armaturami. Venkovní část přípojky
bude v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí a bude zaústěna do objektu. Uvnitř objektu bude
horkovodní potrubí vedeno pod stropem. Horkovodní přípojka uvnitř objektu bude z izolovaných ocelových
trubek uchycených na závěsech. Přípojka bude ukončena v předávací stanici uzavíracími armaturami,
odvzdušněním a propojením mezi přívodním a vratným potrubím.
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Zásobování elektrickou energií
Napojení celého komplexu se předpokládá ze stávající distribuční sítě firmy E.ON, z nově vybudované
rozvodny 110/22kV. Z této rozvodny se povede okružní vedení do plánovaných 2 odběratelských trafostanic
v 1. NP objektu se 3 instalovanými trafy o výkonu 1250 kVA.
Z trafostanic bude vedeno kabelové vedení do rozváděčů NN, odkud budou napojena veškerá vnitřní zařízení
a rozvody.

Dopravní řešení
Parkování budou sloužit dvě podzemní podlaží (1. a 2. PP), která budou dopravně napojena na okolní
komunikace dvěma obousměrnými rampami s šířkou jízdních pruhů 3,0 m a podélným sklonem 14,0%.
Jedna bude ústit na ul. Opuštěnou, která je součástí malého městského okruhu, druhá na ul. Trnitou.
Plánovaný počet parkovacích stání pro osobní vozidla je 828, z toho 41 (5%) pro tělesně postižené.
Na ul. Trnitou bude dále napojen zásobovací dvůr objektu, a to v poloze naproti stávajícímu napojení ÚAN
Zvonařka. Je navržen pro současné odbavení 4 nákladních vozidel bez návěsu (délka max. 9,0m). Druhá
možnost zásobování z opačné strany objektu přibude po zbudování Bulváru.
Protože zásobování i vozidla užívající sousedící rampu navýší intenzitu dopravy na ul. Trnité, je třeba provést
stavební úpravy i na ul. Zvonařka. Bude se jednat o úpravu středního dělícího ostrůvku a rozšíření
komunikace na stranu autobusového nádraží (prodloužení levého odbočovacího pruhu ve směru od ul.
Plotní). Musí dojít také k posunu polohy autobusové zastávky na ul. Opuštěné.
Předpokládá se, že v první fázi provozu dojde k napojení na stávající dopravní infrastrukturu v území. Druhá
fáze pak bude připojení na výhledové řešení, nicméně v současné době nelze termín dokončení dotčených
částí stavby městské infrastruktury v dané lokalitě odhadovat.
Napojení na navržené komunikace stavby městské infrastruktury se jeví z hlediska přitížení dopravou od
objektu Aupark Brno jako bezproblémové.

Údaje o provozu
Hlavní provozní doba polyfunkčního centra Aupark Brno bude od 800 do 2300 hod. Provozní doba jednotlivých
prodejen se může lišit, některé provozovny (předběžně ve 3. NP) budou mít nepřetržitou provozní dobu (24
hod. denně).
Celkový počet zaměstnanců centra je odhadován na 220 osob.
Pro parkování osobních vozidel je navrženo parkoviště v 1. a 2. PP objektu.

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

v průběhu roku 2010

Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení provozu:

do konce roku 2012

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

Jihomoravský

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

město:

Statutární město Brno

Magistrát města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

městská část:

Brno - střed

Statutární město Brno
Městská část Brno - střed
Dominikánské nám. 2, 601 69 Brno
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Územní rozhodnutí a stavební povolení - příslušným stavebním úřadem je Úřad městské části města Brna,
Brno - střed.

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

B.II.1. Půda
Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy v rozsahu 1.685 m2. Celková plocha stavby je 14.700 m2.
Výřez katastrální mapy řešeného prostoru s vyznačením záboru ZPF je patrný z následujícího obrázku.
Obrázek: Snímek katastrální mapy (bez měřítka)

V následující tabulce jsou uveden přehled dotčených pozemků.
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Tabulka: Dotčené pozemky

parcelní
číslo
882/1

druh pozemku

Využití

způsob
ochrany
---

výměra

Ostatní plocha

zeleň

957

Zastavěná plocha a nádvoří

---

31 m2

958

Zastavěná plocha a nádvoří

---

2273 m2

959

Zastavěná plocha a nádvoří

---

253 m2

960/1

Zastavěná plocha a nádvoří

---

204 m2

960/2

Zastavěná plocha a nádvoří

---

117 m2

960/3

Zastavěná plocha a nádvoří

---

60 m2

960/4

Zastavěná plocha a nádvoří

společný dvůr

---

330 m2

966/1

Ostatní plocha

ostatní komunikace

---

17 180 m2

966/3

Zastavěná plocha a nádvoří

---

389 m2

1168/2

Ostatní plocha

ostatní komunikace

---

510 m2

957

Zastavěná plocha a nádvoří

bez č.p.

---

31 m2

958

Zastavěná plocha a nádvoří

budova na parcele č.p. 59

---

2 273 m2

959

Zastavěná plocha a nádvoří

budova na parcele č.p. 68

---

253 m2

960/1

Zastavěná plocha a nádvoří

budova na parcele č.p. 69

---

204 m2

960/4

Zastavěná plocha a nádvoří

společný dvůr

---

330 m2

963/9

Zastavěná plocha a nádvoří

bez č.p.

---

73 m2

963/13

Zastavěná plocha a nádvoří

bez č.p.

---

180 m2

963/24

Orná půda

ZPF

830 m2

963/25

Orná půda

ZPF

443 m2

963/26

Orná půda

ZPF

412 m2

322 m2

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

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

Pitná voda
Bilance spotřeby pitné vody pro hygienické účely vychází z předpokládaného počtu zaměstnanců,
návštěvníků a jednotlivých služeb. Pitná voda bude v objektu odebírána pro potřebu jednotlivých provozů:
gastro
relax
zaměstnanci
návštěvníci
úklid

25l/jídlo
50l/os/den
60l/os/den
0,5l/os/den
0,1l/m2

2 000 jídel/den
200 osob/den
220 osob/den
5 200 osob/den
76 000 m2/den

50 m3/den
10 m3/den
13,2 m3/den
2,6 m3/den
7,6 m3/den

Celková potřeba pitné vody je odhadována na 83,4 m3/den, tj. 30 441 m3/rok.
Pitná voda bude odebírána z veřejného rozvodu, z vodovodního řadu na ulici Trnitá.
Technologická voda
Potřeba technologické vody je předpokládána pouze ve fázi výstavby. Odběr vody při výstavbě se vztahuje
zejména na následující činnosti:
−

výroba betonové případně maltové směsi,

−

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.
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Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být
pokryta rozvodem pitné vody a odběrem z vodovodní sítě.
Po uvedení do provozu nebude mít záměr nároky na potřebu technologické vody.
Požární voda
V případě požáru během provozu stavby bude jako voda požární použita voda z venkovních i vnitřních
rozvodů pitné vody, na kterých budou osazeny požární hydranty.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
Stavba bude napojena ze sítě E.ON z nově vybudované rozvodny 110/22kV. Z této rozvodny se povede
okružní vedení do plánovaných 2 odběratelských trafostanic v obchodním komplexu. Odběratelské
trafostanice budou umístěny v 1. NP objektu a bude k nim vybudován přístup z veřejné komunikace nebo
z prostranství. Tyto trafostanice budou mít instalována 3 trafa o výkonu 1250 kVA.
Elektrická energie bude využívána pro výtahy, eskalátory, osvětlení, vzduchotechniku, chlazení, restaurace,
kuchyně a zásobování dalších spotřebičů podle provozních potřeb jednotlivých odběratelů.
Předpokládaný maximální soudobý příkon je 7 214,8 kW, odhadovaný odběr za rok 41 558 MW/rok.
Zemní plyn
Zemní plyn je uvažován jako varianta pro vytápění objektu. V této variantě se uvažuje s realizací kotelny v 1.
NP objektu. Potřebný výkon je následující:
výkon pro VZT
výkon pro UT

2 400 kW
1 300 kW

odhadovaná roční potřeba pro vzduchotechniku
odhadovaná roční potřeba na vytápění

8 300 GJ/rok
12 500 GJ/rok

Centrální zdroj tepla (tepelná energie)
Horkovodní síť CZT je uvažována jako alternativa pro zásobování objektu tepelnou energií.
Přípojný výkon:
vytápění
vzduchotechnika

1 300 kW
zima
léto

2 400 kW
800 kW

Teplonosné medium:

horká voda

Teplota provozní:

130/70 °C

Tlak maximální:

2,5 MPa

Technologie uložení:

bezkanálové uložení předizolovaného potrubí.

Vstupní suroviny
Provoz areálu nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny. Hlavními vstupy i výstupy bude jednak zboží,
které bude v areálu skladováno a prodáváno, a jednak suroviny pro gastronomické provozy. Materiály pro
běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství bez významných přepravních či jiných nároků.
Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Předmětem záměru je vybudování polyfunkčního objektu, určeného pro obchod, služby a volnočasové
aktivity, včetně souvisejícího parkování. Záměr se nachází v prostoru tzv. jižního centra města Brna, v poloze
mezi ulicemi Opuštěná, Trnitá, Evropská (nová ulice, nazývaná též Bulvár) a Košťálova. Představuje jeden z
prvních objektů, umisťovaných do tzv. jižního centra města Brna, v poloze před připravovaným novým
hlavním nádražím.
Záměr je připraven na obsluhu silniční dopravou, hromadnou dopravou, cyklistickou dopravou i pěší
docházkou. Dopravní nároky jsou dány zejména osobní dopravou zaměstnanců a zákazníků a dále nákladní
obslužnou dopravou. Nároky na ostatní druhy dopravy jsou bezproblémové a z hlediska vlivů na životní
prostředí nejsou blíže kvantifikovány.
Údaje pro stanovení dopravních nároků záměru jsou následující:
Osobní doprava:
počet parkovacích stání:

cca 828

obrátkovost osobních vozidel:

cca
cca
cca
cca

podíl cílové (zdrojové) a tranzitní dopravy:

cca 50%

intenzita cílové (zdrojové) dopravy:

cca
cca
cca
cca

320 vozidel/h (špičková hodina)
1800 vozidel/24 h
1600 vozidel/denní období (6:00 - 22:00)
200 vozidel(noční období (22:00 - 6:00)
320 vozidel/h (špičková hodina)
1800 vozidel/24 h
1600 vozidel/denní období (6:00 - 22:00)
200 vozidel(noční období (22:00 - 6:00)

Pozn.: Uvedené hodnoty zahrnují součet příjezdů
a odjezdů pro cílovou a zdrojovou dopravu
záměru, tj. přitížení komunikační sítě vlivem záměru.

dopravní trasy:

vjezd/výjezd ul. Opuštěná a ul. Trnitá,
dále hlavní komunikační systém města Brna.

Nákladní doprava:
počet zásobovacích stání:

cca 4

obrátkovost nákladních vozidel:

cca 20 vozidel/24 h
cca 18 vozidel/denní období (6:00 - 22:00)
cca 2 vozidel(noční období (22:00 - 6:00)

podíl cílové (zdrojové) a tranzitní dopravy:

cca 100%

intenzita cílové (zdrojové) dopravy:

cca 40 vozidel/24 h
cca 36 vozidel/denní období (6:00 - 22:00)
cca 4 vozidel(noční období (22:00 - 6:00)

Pozn.: Uvedené hodnoty zahrnují součet příjezdů
a odjezdů pro cílovou a zdrojovou dopravu
záměru, tj. přitížení komunikační sítě vlivem záměru.

dopravní trasy:

vjezd/výjezd ul. Trnitá,
dále hlavní komunikační systém města Brna.
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Obrázek: Schéma rozdělení intenzit dopravy záměru [vozidel/špičková hodina]

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

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím, při kterých
bude docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně
proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Vytápění objektu je uvažováno variantně plynovou kotelnou nebo systémem CZT.
Plynová kotelna – celkový výkon je stanoven na 3 700 kW. S ohledem na uvedený tepelný výkon se
z hlediska kategorizace jedná o střední zdroj znečišťování ovzduší. Hodinová spotřeba plynu je stanovena ve
výši cca 370 m3/hod.
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Emitované množství škodlivin1 z vytápění zemním plynem je uvedeno v následující tabulce.
Tabulka: Předpokládané množství škodlivin emitované spalováním zemního plynu

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/hod

g/hod

g/hod

g/hod

g/hod

7,0

3,4

673,2

112,2

44,9

Dalším bodových zdrojem znečišťování ovzduší bude vyústění vzduchotechniky z podzemních parkovišť.
Podtlakové větrání podzemního parkingu bude řešeno potrubním rozvodem pod stropem podzemních podlaží
s napojením na odsávací ventilátory, které budou umístěny na střeše objektu. Větrací vzduch bude přiváděn
vjezdovými vraty a anglickými dvorky podél obvodové stěny, popř. nuceně z venkovního prostoru.
Ovládání chodu ventilátorů je navrženo od čidla kvality vzduchu dle koncentrace CO.
Potrubní rozvody lze zároveň využít pro zařízení odvodu tepla a kouře. Na odsávání budou použity výkonnější
ventilátory s tepelnou odolností dle výpočtu požárního zatížení. Na odsávání budou použity ocelové pevné
výústky. Na střeše budou ventilátory od společného potrubí odděleny požárními oddělovacími klapkami. Celá
soustava bude ovládána okruhy EPS.
Emitované množství škodlivin2 z provozu podzemních parkovišť je uvedeno v následující tabulce.
Tabulka: Předpokládané množství škodlivin z provozu podzemních parkovišť

Hodnota

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/den

0,4

5,2

243,2

691,2

119,4

kg/rok

0,146

1,898

88,768

252,288

43,581

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
V rámci záměru nebude provozován žádný plošný zdroj znečišťování ovzduší.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především automobilová doprava návštěvníků a
zaměstnanců polyfunkčního centra a jeho zásobování. Předpokládaná emise škodlivin3 při uvažované
maximální intenzitě dopravy 1.800 osobních vozidel a 40 nákladních automobilů za den je uvedena
v následující tabulce.
Tabulka: Předpokládané množství škodlivin emitované dopravou

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

0,062

0,024

1,870

3,551

0,754

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Srážkové odpadní vody
Zdrojem odtoku srážkových vod budou srážky spadlé na zpevněné plochy komunikací, odstavných ploch a na
střechu objektu.

1

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

2

Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený MŽP.

3

Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený MŽP.
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Odtok srážkových vod bude činit v průměrném klimatickém roce 3.120 m3, tento objem představuje
průměrný odtok cca 0,1 l.s-1. Rozdíl mezi stávajícím a navrhovaným stavem představuje na odtoku cca 76
l.s-1. Na odtoku bude realizována retence o objemu cca 82,6 m3.
Srážkové vody budou zachyceny areálovou kanalizační sítí a svedeny do veřejné kanalizační sítě.
Kvalita vod odvedených ze střech bude odpovídat kvalitě srážkové vody. Vzhledem k tomu, že všechna
parkovací stání budou realizována jako krytá v objektu, nebude docházet ke znečišťování srážkových vod
z parkoviště a není nutné řešit zabezpečení těchto vod odlučovačem lehkých kapalin.
Odpadní vody splaškové
Splaškové vody budou produkovány provozem hygienických zařízení pro veřejnost a sociálního zázemí
zaměstnanců. Splašková kanalizace z provozu objektu bude napojena na veřejnou kanalizaci ve správě
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s. a dále na městskou ČOV v Modřicích.
Předpokládaná produkce splaškových odpadních vod odpovídá předpokládané potřebě pitné vody.
PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH
předpokládaná průměrná produkce
průměrná denní produkce
3

83,4 m /den

měsíční produkce

roční produkce

3

30.441 m3/rok

2 536 m /měs.

Odpadní vody technologické
Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.
Čistící zařízení, recipient
Odpadní splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace splaškových vod a dále na městskou ČOV v
Modřicích. Konečným recipientem srážkových i splaškových odpadních vod bude tok Svratky (recipient
přečištěných odpadních vod z městské ČOV).

B.III.3. Odpady
Provoz objektu polyfunkčního centra se nevyznačuje produkcí významnějšího množství specifických odpadů.
Z hlediska druhů odpadů půjde zejména o odpadní obaly z obchodů, odpady z gastronomických provozů a
služeb.
Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat
platnou legislativu. Provoz bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití
nebo odstraňování odpadů.
V průběhu výstavby:
kód, název, kategorie:

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

množství:

tisíce t/období výstavby

nakládání:

předávání odborným firmám

Za provozu:
kód,název,kategorie:

15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny,
filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
20 Komunální odpady (odpady z domácností a
podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady
z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

množství:

nespecifikováno (běžné)
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Nakládání s odpady za provozu: odpady mohou být dle svého charakteru opětně využity, recyklovány, nebo
vhodným způsobem odstraněny. Volba konkrétního způsobu odstranění odpadu je věcí původce, za
předpokladu dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
a prováděcích vyhlášek.
Předpokládá se, že většina odpadů bude tříděna již v místě vzniku - barevně rozlišené odpadkové koše či
kontejnery v kancelářích, čajových kuchyňkách a chodbách. Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k
recyklaci či odstranění smluvními oprávněnými firmami v intervalech dle potřeby.

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

obslužná doprava (vnější),
technická zařízení budovy (chlazení, vzduchotechnika).

Hlukové emise zdrojů hluku jsou následující:
Doprava:

intenzita:
doba provozu:

1800 vozidel/den, z toho 40 nákladních
nepřetržitě, v noční době provoz omezený

Pozn.: Bude součástí celkové dopravy projíždějící po okolních komunikacích.

Technická zařízení budovy:
akustický tlak:
soudobý počet:
doba provozu:

do LA,2m = 65 dB (den), do LA,2m = 55 dB (noc)
3
nepřetržitě, v noční době provoz omezený

Pozn.: Vzduchotechnické a chladicí jednotky (topení bude řešeno napojením na centrální
zdroj tepla). Umístění zdrojů na střeše objektu nad třemi instalačními šachtami.

Vnitřní zdroje hluku v budově jsou z hlediska ovlivnění venkovního prostoru akusticky nevýznamné.
Výstavba:

akustický tlak:

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

doba výstavby:

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

V období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební dopravy a
stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde o běžné a s ohledem
na stávající hlukové zatížení území málo významné zdroje.
Vibrace a záření
Zdroje vibrací nejsou uvažovány.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.
Další fyzikální nebo biologické faktory nejsou uvažovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Objekt polyfunkčního centra Aupark Brno se nachází v JV sektoru města Brna, v k.ú. Trnitá, které náleží
městské části Brno – střed.
Pozemky vymezené pro uvedený záměr jsou situovány v blízkosti stávajících i navrhovaných komunikací
areálu Jižního centra, které je vázáno na výstavbu nového vlakového nádraží v odsunuté poloze. Dotčené
území je součástí městského prostoru centrální části města Brna. Je tvořeno extenzivně využívanými
plochami různých aktivit (doprava, obchod, výroba, skladování, činnosti administrativně-správní a apod.).
Průměrná nadmořská výška zájmového území je cca 200 m n.m.
V území převažuje smíšená funkce obchodu a služeb se značným zastoupením ploch pro dopravu; nejbližší
obytná zástavba je situována v ulicích Košťálova a Rosická, přičemž objekty v ulici Košťálova jsou určeny
k asanaci.
Širší okolí stavby a její poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obrázek: Situace zájmového území (1:25 000)

Území městské části Brno - střed patří (dle sdělení č. 4 MŽP, Věstník 3/2007) mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO).
Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní
plocha, prameniště či mokřad. V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje.
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Území prověřovaného záměru se nachází mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Řešená oblast se částečně nachází v pasivní zóně zátopového území.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky znamená:


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



Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku.



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



Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.



Dotčené území není součástí přírodního parku.

Plocha výstavby záměru se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno.
Řešené území se nachází v exponované poloze jižního centra mezi komunikacemi Opuštěná, Trnitá a
projektovanými komunikacemi Rosická a Bulvár, v blízkosti hlavního železničního nádraží v
plánované odsunuté poloze, v těsné blízkosti ÚAN Zvonařka. V blízkém okolí zájmové oblasti je známo
několik starých ekologických zátěží vyplývajících z využití území v minulosti (podrobněji v dalším textu
oznámení).

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Areál záměru se nachází v prostoru tzv. jižního centra města Brna, kde je připravována rozsáhlá přestavba v
souvislosti s realizací nového železničního uzlu Brno. Kromě výstavby nového nádraží (a souvisejících
železničních staveb) budou provedeny stavby městské infrastruktury, které budou základem celkové
revitalizace a urbanizace území.
Nejbližší trvale obývaná zástavba se nachází v ulici Rosická a Trnitá ve vzdálenosti 200 m a více, objekty
v ulici Košťálova jsou určeny k asanaci. V nejbližším okolí záměru žije trvale několik desítek až stovek
obyvatel.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území městské části Brno-střed patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro
zařazení do OZKO je překračování limitu pro maximální denní koncentrace PM10 na 68% území, ročního
limitu pro benzen na 12% území a ročního limitu pro NO2 na 3% území.
V blízkosti hodnoceného záměru se nachází stanice imisního monitoringu č. 1637 Brno-Zvonařka.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty imisních charakteristik naměřené v roce 2006.

-3

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

Oxid dusičitý (NO2)

Oxid siřičitý (SO2)

Tuhé látky - SPM

-

6,5

46,0

40

-

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m )

113,6

40,8

113,1

datum naměření maxima v daném roce

16.3.

32.1.

13.1.
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hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)
-3

-

125

50
-

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m )

161,8

62,8

datum naměření maxima v daném roce

16.3.

24.1.

-

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

200

350

-

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že v blízkosti měřící stanice dosahují koncentrace plynných škodlivin
podlimitní úrovně a tuhé znečišťující látky překračují limit pro maximální denní koncentrace.
Hodnocení stávající imisní zátěže na základě výsledků měření měřících stanic je v městském prostředí
poněkud problematické, především s ohledem na významný vliv emisí automobilové dopravy na celkovou
imisní zátěž. Z tohoto důvodu pro popis stávající imisní zátěže lze využít i výsledky rozptylové studie města
Brna zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže NO2, PM10 a benzenem v okolí
hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích.
Obrázek: Pole imisních koncentrací NO2 – současný stav

STRANA 23 z 68

POLYFUNKČNÍ CENTRUM Aupark Brno
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace NO2 hodnot od 36 do 40 µg.m-3, v blízkosti ulice Plotní jsou dosahovány i
hodnoty vyšší než 40 µg.m-3 (LVr=40 µg.m-3). Maximální hodinové koncentrace NO2 v okolí hodnoceného
záměru dosahují hodnot do 160 µg.m-3, v blízkosti ul. Plotní i hodnot vyšších než 200 µg.m-3 (LV1h=200
µg.m-3).
Obrázek: Pole imisních koncentrací PM10 – současný stav

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace tuhých látek PM10 v blízkosti
navrhovaného záměru dosahují nadlimitní úrovně (LV=40 µg.m-3) především u významnějších komunikací
(např. ul. Zvonařka a ul. Plotní).
Maximální 24hodinové koncentrace dosahují prakticky na celém území hodnot vyšších než je hodnota
imisního limitu (LV24h=50µg.m-3) s nadlimitní četností.
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Obrázek: Pole imisních koncentrací benzenu – současný stav

Nadlimitní imisní zatížení u průměrné roční koncentrace benzenu je za stávajícího stavu dosahováno v okolí
ulice Zvonařky a ul. Plotní, v ostatních částech hodnoceného území je imisní zátěž na úrovni 80% imisního
limitu (LVr=5µg.m-3) a nižší.

Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T4, tedy v teplé oblasti s následující charakteristikou:
T 4 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
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Číslo oblasti
Počet letních dnů

T4
60 až 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

170 až 180

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

19 až 20

Průměrná teplota v dubnu

9 až 10

Průměrná teplota v říjnu

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

80 až 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

300 až 350

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
110 až 120
50 až 60

Z průměrných teplot vzduchu za období 1960 – 2005 pro danou oblast vyplývá, že průměrná roční teplota
vzduchu dosahuje 9,2 °C (jedna z nejteplejších oblastí na Moravě), nejteplejším měsícem je červenec
s průměrnou teplotou 19,2 °C, nejstudenějším naopak leden s průměrnou teplotou -2,4 °C.
Dlouhodobý průměrný roční úhrn atmosférických srážek, zjištěný za stejné období ve stanici ČHMÚ, byl 551
mm, s maximem v červenci (83 mm) a minimem v březnu (23 mm). Přibližně 2/3 průměrného ročního úhrnu
srážek spadnou v teplém vegetačním období (duben až září), avšak vzhledem k vysokému výparu se na
doplňování zásob podzemní vody podílejí srážky spíše z chladného pololetí.
Z počtu mrazových dnů v zájmové oblasti (100 – 110; Quitt, 1971) vyplývá, že hloubka promrznutí dosahuje
maximálně 105 cm.

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází v prostoru tzv. jižního centra města Brna, procházejícího rozsáhlou přestavbou.
V současné době se v prostoru záměru nachází volná plocha, používaná pro parkování osobních vozidel a
autobusů. Územním plánem je prostor záměru zařazen mezi tzv. smíšené plochy, určené převážně pro
umístění obchodních a výrobních provozoven, zařízení správního charakteru, hospodářství a kultury, které
svým provozem podstatně neruší bydlení.
Nejbližší chráněný venkovní prostor se nachází při ulicích Košťálově a Rosické, jižně od záměru (nejblíže ve
vzdálenosti cca 20 m od záměru, Košťálova 1 a Košťálova 3). Jde o třípodlažní činžovní domy, určené k
asanaci (nacházejí se v předprostoru nového nádraží). Asanace bude provedena ještě před výstavbou
objektu centra AUPARK. V současné době jsou ve špatném technickém stavu, počet obyvatel nebyl zjištěn.
Na opačné straně ulice Opuštěné se nachází budova městského úřadu Šlapanice, která není hlukově
chráněným prostorem (ve smyslu nařízení vlády).
Hluková situace v prostoru záměru je dána zejména dopravním provozem na okolních silničních
komunikacích (zejména ulice Opuštěná) a dopravních plochách (autobusové nádraží Zvonařka). Hluková
situace v území (po realizaci dopravních rozvojových záměrů) je shrnuta v následujících obrázcích a tabulce
(zdroj: Městská infrastruktura - II. etapa. Dokumentace pro stavební povolení).
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Obrázek: Hluková situace v území - den

Obrázek: Hluková situace v území - noc
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Tabulka: Hladiny hluku při objektu AUPARK

Bod
10

11

14

15

Výška

LAeq,den [dB]

LAeq,noc [dB]

2

61,7

52,8

8

62,3

54,2

14

62,9

55,2

2

67,0

59,8

8

68,0

61,3

14

68,1

61,6

2

68,4

61,4

8

68,3

61,7

14

68,1

61,6

2

66,3

58,9

8

65,9

58,7

14

65,7

58,6

Je zřejmé, že jde o hlukově velmi exponovaný prostor. Hlukový limit LAeq,T = 60/50 dB (den/noc), platný pro
hluk z hlavních pozemních komunikací, je překročen ve všech výpočtových bodech. Protože však objekt
polyfunkčního centra AUPARK Brno není objektem užívaným k bydlení, rekreaci ani zdravotnickým účelům,
není chráněným prostorem ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Dotčené území náleží hydrograficky do hlavního povodí č. 4-15-01 Svratka po Svitavu, dílčímu povodí levého
břehu Svratky, hydrologické pořadí č. 4-15-01-153. Při východním okraji lokality probíhá rozvodnice s
povodím Ponávky, hydrologické pořadí č. 4-15-01-156.
Obrázek: Hydrologická situace
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Zájmové území se nachází v prostředí městské zástavby, odvodňované převážně kanalizační sítí města Brna
ve správě společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Následuje popis vodních toků v širším okolí oblasti.
Svratka
Hydrologicky náleží řešené území k povodí řeky Svratky. Hydrologické číslo povodí Svratky je 4-15-01-153
(Svratka od Kníničského potoka po Ponávku), plocha dílčího povodí je 20,54 km2. Plocha povodí Svratky nad
sledovaným profilem Brno – Poříčí je 1637,21 km2 a průměrný průtok za období let 1960 – 2005 v uvedeném
profilu byl 7,32 m3.s-1.
Řeka Svratka pramení na západních svazích Křivého Javoru ve výšce 760 m n.m. a ústí do Dyje ve střední
nádrži soustavy Nové Mlýny jako její levostranný přítok po 173,9 km toku. Plocha povodí Svratky činí 7 118,7
km2, průměrný dlouhodobý průtok u ústí do Dyje činí 27,24 m3.s-1.
Průtok vody v řece je řízen periodickým vypouštěním vody z Kníničské přehrady. Řeka Svratka před regulací
silně meandrovala a její koryto mezi ulicí Renneská a železničním mostem zasahovalo hluboko na jihozápad,
až cca 130 m od dnešního pravého břehu řeky. Neupravené koryto mělo v této oblasti šířku až 140 m a při
regulaci bylo vyplněno navážkami.
Koryto Svratky je v současné době na celém úseku vodohospodářsky upraveno a je zkapacitněno
zahloubením 5 až 7 m pod úroveň okolního terénu pro bezpečné převedení velkých vod. Sklony břehů jsou
velmi strmé. Břehy jsou vyzděny kameny, část břehu nad zdí je překryta vegetací.
Hydrologické údaje o toku Svratky v blízkosti zájmového území jsou uvedeny v následující tabulce.
Hydrologické údaje o toku Svratky
Měrný profil

P

Hs
2

[km ]

[mm]

qa

Qa
-1

-2

[l.s .km ]

Qm
3

-1

[m3.s-1]

[m .s ]

Q270

Q330

Q355

Q364

Svratka - Pisárky

1 631,92

631

4,97

8,11

2,93

1,87

1,39

0,95

Svratka pod Ponávkou

1 706,71

627

4,8

8,2

2,97

1,9

1,41

0,95

P ..............

plocha povodí nad profilem

Qa .............

průměrný roční průtok

Hs ............

průměrný roční úhrn srážek na povodí

Qm ............

m-denní průtoky

qa ............

průměrný roční specifický odtok

Poznámka:

převzato podle Plch a kol. 1992

Řeka Svratka je podle vyhlášky MZ ČR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků
a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, významným tokem v celé délce svého
toku.
Řeka Svratka protéká ve směru zhruba SZ - JV zhruba 300 m JZ od okraje areálu, stavba se nachází na
úrovni ř.km 45,5 toku.
Správcem toku Svratky je Povodí Moravy, a.s. , provoz Brno - Svratka.
Ponávka
Říčka Ponávka, hydrologické pořadí povodí č. 4-15-01-156, pramení u Vranova ve výšce 480 m n.m. Plocha
povodí činí 60,9 km2, délka toku 19,8 km.
Původně ústila Ponávka do Svratky jako její levostranný přítok na úrovni ř. km 44,5 v Komárově. Průměrný
roční průtok u ústí činil 0,08 m3.s-1. Na území, procházejícím městskou zástavbou Brna, byla recipientem
veškerých stok oblasti, její koryto bylo postupně zaklenuto a tok plní funkci kanalizačního sběrače jednotné
kanalizace (kmenová stoka C). Stoka C je zaústěna do pravobřežní kmenové stoky D, vedené podél Svratky
a svádějící odpadní vody do městské ČOV v Modřicích.
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Tento stav byl nevyhovující, jednak z důvodů kapacitních, kdy podstatný podíl průtoku ve stoce byl tvořen
přirozeným odtokem povrchových vod z povodí Ponávky, jednak proto, že při vyšších průtocích docházelo k
průniku splaškových vod dešťovými oddělovači do povrchových vod Svratky. Na ČOV v Modřicích pak dále
přicházela část povrchových vod, které jsou z hlediska čistícího procesu balastní. Z těchto důvodů byl
vybudován tunel pod Lesnou, kterým je převážná část vodnosti Ponávky převáděna do řeky Svitavy. Přeložka
toku je zahájena zhruba u nádraží Královo Pole a vyústěna je do Cacovického náhonu v Brně - Maloměřicích.
Jednotná kanalizační stoka C je zhruba 10 km dlouhá, se sedmi dešťovými oddělovači. Na kmenovou stoku D
navazuje v ulici Masné.
Ponávka není podle vyhlášky MZ ČR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, významným tokem v celé délce svého toku.
Správcem dolního toku Ponávky jsou Brněnské vodovody a kanalizace, a.s.
Povrchové vody na řešeném území
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.
V současnosti je lokalita zastavěna převážně zpevněnými parkovacími plochami. Zpevněné plochy jsou
odvodněny do stávající veřejné kanalizace. Správcem kanalizační sítě jsou Brněnské vodovody a kanalizace,
a.s.
Území výstavby se nachází mimo pramenné oblasti.
Zátopová území
Významným faktorem pro posuzované území je nebezpečí rozlivů řeky Svratky. Dle dosavadních získaných
informací dosahuje hladina při průtoku stoleté vody v řece Svratce v oblasti železničního viaduktu Uhelná kót
200,20 m n.m., resp. 200,89 m n.m. Nižší hodnota je podmíněna zachycením části povodňové vlny
přehradami vybudovanými na řece Svratce (Vír a Brněnská přehrada), vyšší hodnota udává kótu rozlivu bez
zachycení přehradami (aktualizované údaje získány od Pöyry Environment a.s.).
Dle inundace Q100 zpracované Ing. Helceletem v rámci povodňové mapy povodňového plánu pro akci
Přestavba ŽUB – SSS MI v roce 2004 prochází čára Q100 podél ulice Opuštěná, při západní hranici zájmového
území a podél ulice Košťálova (viz příloha č. 1.7. Syntetická hydroekologická mapa). Pouze oblast při ulici
Trnitá a především jižně od ulice Košťálova (Obnova – bus s.r.o. a areál zahradnictví) leží dle této čáry
v zátopovém území.
Vodní zdroje
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází chráněná oblast přirozené akumulace vod
(CHOPAV). V dotčeném území se rovněž nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Podzemní voda
Posuzované území se nachází na levém břehu řeky Svratky, která proudí ze SZ k JV a je od zájmového území
vzdálena minimálně 300 m.
Z regionálně hydrogeologického hlediska náleží lokalita k rajónům č. 164-2 – Kvartérní fluviální sedimenty
v povodí Svratky a č. 224 – Neogenní sedimenty Dyjskosvrateckého úvalu (Michlíček, 1986). Podzemní voda
ve sledovaném území je vázána na dva významné hydrogeologické kolektory – kvartérní štěrkopísky a
terciérní bádenské písky. Projektovaná výstavba Auparku bude zasahovat výhradně do kvartérního kolektoru,
zvodněný kolektor tvořený neogenními písky se nachází pod bádenskými jíly v hloubkách mnoho desítek
metrů pod terénem (cca 50 – 70 m p.t.).
Kvartérní kolektor vázaný na údolní nivu řeky Svratky je charakterizován jako spojitý a poměrně vydatný
horizont podzemní vody, zvodněný v celé mocnosti říčních štěrkopísků (průměrně 4,2 m). Jedná se o mírně
napjatou zvodeň, kde hladina podzemní vody po porušení méně propustných jílovitopísčitých povodňových
hlín s koeficientem filtrace okolo x.10-6 m.s-1, zpravidla vystupuje o několik desítek cm a zasahuje tak do
povodňových hlín. Fluviální štěrkopísky se vyznačují dobrou průlinovou propustností charakterizovanou
transmisivitou řádu x.10-4 m2.s-1, rostoucí k bázi kolektoru a koeficientem filtrace x.10-5 až x.10-3 m.s-1.
Krátkodobou hydrodynamickou zkouškou realizovanou v rámci průzkumu Mazáče (2007) na vyhloubeném
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vrtu HP1 situovaném v centru plochy parkoviště, byly zjištěny hydraulické parametry horninového prostředí
v oblasti řešeného území – transmisivita 2,5.10-4 m2.s-1 a koeficient filtrace 4,9.10-5 m.s-1.
Generelní směr proudění podzemních vod je k J až JJV, k řece Svratce, která kvartérní kolektor odvodňuje.
Nejblíže terénu se tak podzemní voda vyskytuje v severní části řešeného území – ve vrtech VJ25, VJ26 a
VJ27, kde se ustálená hladina podzemní vody nachází v hloubce cca 2,0 – 2,5 m pod terénem, jižněji potom
okolo hloubek 3,0 – 3,5 m. Výška piezometrického vztlaku ve vrtech situovaných v řešeném území byla
zjištěna od 0,4 do 2,6 m. Dle archivních podkladů se v prostoru řešeného území po přepočtu na nadmořské
výšky nachází hladina v úrovních 195,9 – 197,7 m n.m a kolísá v závislosti na klimatických podmínkách.
Podzemní voda kvartérního kolektoru je po chemické stránce typu hydrogenuhličitano-sírano-vápenatého.
Vzhledem k absenci dokonale hydrogeologicky nepropustného stropního izolátoru je její kvalita částečně
ovlivněna antropogenní činností. Agresivita podzemních vod na betonové konstrukce byla zjišťována v rámci
průzkumu Mazáče (2007), při kterém bylo zjištěno, že podzemní voda je slabě alkalické reakce a neobsahuje
agresivní oxid uhličitý. Z hlediska kritérií ČSN EN 206-1 je agresivita vodného prostředí vůči betonu
hodnocena stupněm XA1.
Neogenní bádenské jíly, ležící v podloží kvartérních sedimentů v hloubce okolo 6 - 9 metrů pod terénem,
vytvářejí z hydrogeologického hlediska počevní izolátor této zvodně. V místě výskytu bádenských klastik tvoří
naopak stropní izolátor neogenní zvodně. Jejich koeficient filtrace se pohybuje okolo řádu x.10-10 - x.10-12
m.s-1.
Staré ekologické zátěže
Řešené území se nachází v exponované poloze jižního centra mezi komunikacemi Opuštěná, Trnitá a
projektovanými komunikacemi Rosická a Bulvár, v blízkosti hlavního železničního nádraží v odsunuté poloze,
v těsné blízkosti ÚAN Zvonařka. V blízkém okolí zájmové oblasti je známo několik starých ekologických zátěží
vyplývajících z využití území v minulosti. Ačkoli kontaminované oblasti byly z velké části sanovány, z
prováděných postsanačních monitoringů a z nových průzkumů realizovaných v oblasti v rámci projekčních
prací pro novou výstavbu, jsou dodnes patrné projevy doznívajícího (vesměs tranzitního) znečištění. Dále
jsou novými průzkumy zjišťovány další kontaminace horninového prostředí v blízkosti původních
ekologických zátěží, související pravděpodobně s nedokonalým sanačním zásahem, který nepostihl všechny
okrajové partie kontaminované zóny.
V prostoru zájmového území se konkrétně jedná o starou ekologickou zátěž vázanou na úniky ropných látek
z podzemních nádrží situovaných při západním okraji odstavné plochy pro autobusy. Čerpací stanice PHM pro
autobusy byla v těchto místech v provozu přibližně od roku 1956, tři jednoplášťové podzemní nádrže o
objemu 2 x 20 m3 a 1x 50 m3 byly uloženy v zemině bez jakýchkoli ochranných prvků (záchytné vany,
indikační sondy), stáčiště bylo vybetonované a nekryté. V roce 1987 byly v těsné blízkosti stáčiště
vyhloubeny průzkumné vrty HP2a a HP3a, které prokázaly kontaminaci zemin ropnými látkami (dále RL) celé
nesaturované zóny až po hladinu podzemní vody (Polák, 1988). K odstranění zásobníků PHM došlo teprve
v roce 1999. Nádrže byly demontovány a odstraněny včetně podzemních rozvodů a zeminy kontaminované
RL. Vytěžené kontaminované zeminy (5 034 tun) byly likvidovány na skládkách v Syrovicích a Němčicích nad
Hanou, kontaminované betony (621 tun) a kontaminovaný stavební materiál (39 tun) byly uloženy na
skládce v Hradčanech. Výkopy byly zavezeny inertním materiálem a byla provedena obnova pojezdových
komunikací a asfaltové plochy (Ondráček, 2000). Sanační práce byly provedeny na ploše cca 1.800 m2 (35 x
50 m; viz příloha 1.6.) do hloubky cca 4 m p.t.
V rámci inženýrsko-geologického průzkumu realizovaného pro ověření základových poměrů v místě
plánovaných zárubních zdí podél ulice Opuštěná byl v srpnu 2006 vyhlouben v severní okrajové části
prostoru bývalé čerpací stanice PHM pro autobusy nevystrojený vrt VJ25. Vrtné jádro až po minimální úroveň
hladiny při kolísání podzemní vody (cca 5 m p.t.) vykazovalo intenzivní pach po ropných látkách, přičemž od
2,0 m p.t. byla zemina nasycena motorovou naftou (dle analýzy složení fáze ropných produktů) (Provazník,
Pospíšil, 2006). Obsahy NEL v zonálně odebraných vzorcích zemin dosahovaly hodnot od 2100 do 15000
mg/kg v sušině. Na hladině podzemní vody této průzkumné sondy se nacházely RL ve volné fázi o mocnosti
0,2 cm.
Koncem roku 2007 proběhl v prostoru odstavné plochy pro autobusy inženýrsko-geologický průzkum
základových poměrů, hydrogeologický průzkum potencionálního znečištění zemin a podzemní vody, radonový
průzkum a vyhodnocení bludných proudů (Mazáč, 2008). V sondě S2 situované rovněž v blízkosti bývalého
stáčiště byla zastižena v intervalu 3,7 – 4,4 m p.t. vysoká koncentrace NEL (15000 mg/kg), na hladině
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podzemní vody byly zastiženy ropné látky ve volné fázi a zjištěna koncentrace benzenu překračující kritérium
B MP MŽP. Z uvedených skutečností vyplývá, že sanovaná plocha v rámci odtěžení podzemních nádrží v roce
1999 zřejmě nepostihla severní okrajové partie kontaminované zóny a zbytkové znečištění vázané na
saturovanou (nesanovanou) zónu této oblasti je podzemní vodou dále transportováno směrem k JJV.
V rámci tohoto průzkumu byla rovněž v sondě S1 v hloubce 2,0 – 2,3 m p.t. stanovena v zemině
koncentrace NEL 1200 mg/kg, přesahující kritérium C MP MŽP. Na odstavné ploše pro autobusy lze
znečištění zemin ropnými látkami vázané na svrchní vrstvu navážek předpokládat, a to vzhledem
k dlouhodobému využití plochy pro parkování autobusů, kdy dříve nebyla tato plocha opatřena ani živičným
povrchem.
Západně od řešeného území mezi čerpacími stanicemi PHM Shell a Eurooil se na základě prováděných
průzkumů nachází kontaminace zemin v zóně kolísání hladiny podzemní vody (v hloubce 2,5 – 4,0 m p.t.).
Znečištění má tranzitní charakter, jeho původ má souvislost s dřívějším únikem ropných látek při
přečerpávání PHM v prostoru současné ČS PHM Shell (dřívější provoz Benziny), přičemž ohnisko kontaminace
již bylo odstraněno. Vzhledem k tomu, že kontaminace je tranzitního charakteru, lze očekávat, že v tomto
hloubkovém intervalu budou zeminy i podzemní vody znečištěny pod komunikací Opuštěná v úseku širokém
cca 60 m. Tento pruh se nachází mimo řešené území a vzhledem k proudění podzemních vod JJV směrem by
projektovaná stavba Auparku neměla být touto kontaminací ovlivněna.
V JV části řešeného území v areálu Obnova – bus, s.r.o. byla sanačně-geologickým průzkumem (Pospíšil,
2007) ve svrchních částech horninového prostředí zjištěna lokální kontaminace horninového prostředí
ropnými látkami. Nejvyšší koncentrace byla detekována v prostoru opravárenské haly s montážní jámou, kde
byla zastižena kontaminace zemin až 17.000 mg/kg. V tomto prostoru byla navržena sanace odtěžením
zemin do hloubky 1,5 m.
Další lokální kontaminace horninového prostředí ropnými látkami byla prokázána v areálu bývalého
zahradnictví Importflora v blízkosti kotelny na LTO (lehké topné oleje), která byla vybudována v roce 1970 a
sloužila k vytápění skleníků. Její součástí byly i dvě podzemní nádrže na ropné látky. Zde byla hlavní zóna
znečištění vázaná na zónu kolísání hladiny podzemní vody v hloubce 2,5 – 3,5 m pod terénem.
V průzkumných vrtech AE7 a AE8 byla na hladině podzemní vody změřena volná fáze ropných derivátů o
mocnosti 0,5 cm, což odpovídá předpokladu, že znečištění způsobené provozem nádrží na LTO je podzemní
vodou rozvlečené do blízkého okolí. Vzhledem k přítomnosti volné fáze ropných látek na hladině podzemní
vody a výskytu hladiny podzemní vody mělce pod terénem bylo doporučeno sanační práce v rámci budování
nových objektů městské infrastruktury realizovat formou odtěžení kontaminovaných zemin v téměř celé
zkoumané ploše, a to do hloubky cca 3,5 m p.t (Pospíšil, 2007).
Tyto dvě výše zmiňované kontaminované oblasti však leží již východně od projektované výstavby
polyfunkčního centra Aupark Brno.
Koncentrace chlorovaných uhlovodíků v podzemní vodě v prostoru zájmové oblasti se dle dosavadních
archivních podkladů pohybovaly pouze nad kritériem A MP MŽP (Metodického pokynu MŽP), pouze v dnes již
zlikvidovaném vrtu HP3a jižně od bývalého stáčiště nafty na odstavné ploše pro autobusy byly v roce 1998
analyzovány koncentrace TCE 180 μg/l překračující kritérium C MP MŽP a PCE 11 μg/l překračující kritérium
B MP MŽP.
Východně, v těsné blízkosti projektované výstavby polyfunkčního centra, prochází tranzitní pruh znečištění
podzemních vod chlorovanými uhlovodíky s koncentracemi těchto látek, výrazně přesahujícími kritérium C
MP MŽP. Hrozí riziko, že při zakládání objektu dojde ke změně směru proudění podzemní vody a k „natažení“
kontaminace do stavební jámy.

C.II.5. Půda a horninové prostředí
Půda
Záměr je situován převážně na plochách s využitím jako ostatní plochy, zastavěné plochy a nádvoří.
Zemědělská půda je dotčena okrajově na části bývalého zahradnictví, které není v současné době využíváno
pro původní účel.
Trvalý zábor ZPF představuje celkem 1.685 m2.
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Charakteristika půdního pokryvu
Při vzniku a vývoji půdního pokryvu zájmové oblasti měly zejména dominantní vliv klimatické, geologické a
geomorfologické poměry. Na základě Komplexního průzkumu zemědělských půd (KPZP) a Bonitace
zemědělského půdního fondu (BZPF) dotčené oblasti, je území tvořeno fluvizemí modální na nivních
uloženinách, často s podložím teras, převážně středně těžkého zrnitostního složení, zpravidla bez skeletu,
vláhově příznivé.
Fluvizemě jsou u nás všeobecně rozšířeny, na větších plochách vystupují zejména v nížinách, kde vyplňují
plochá dna říčních údolí, zvláště podél větších toků. Původními porosty byly lužní lesy, druhotnými údolní
louky. Půdotvorným substrátem jsou výhradně nivní uloženiny (říční náplavy). Jsou to vývojově velmi mladé
půdy. Půdotvorný proces je, nebo donedávna byl, periodicky přerušován akumulací zemitého, do značné
míry prohumózněného materiálu, ukládaného při záplavách.
Stratigrafie fluvizemí je velmi jednoduchá. Pod nevýrazným humusovým horizontem leží přímo matečný
substrát, tvořený naplaveným materiálem. Barva celého profilu je obvykle hnědá nebo šedohnědá, zrnitostní
složení silně kolísá v závislosti na rychlosti toku a na vzdálenosti od řečiště. Fluvizemě bystrých toků a partie
přiléhající k řečišti jsou většinou lehčí a naopak. Při bázi půdy leží zpravidla štěrková vrstva. Mimo období
občasných záplav nebývají tyto půdy ovlivňovány nadbytečnou vlhkostí. Projevy glejového procesu se
projevují až poměrně hluboko v půdním profilu. Obsah humusu bývá střední, prohumóznění však často
zasahuje značně hluboko. Složení humusu je relativně příznivé. Reakce půdy je většinou slabě kyselá až
neutrální, sorpční vlastnosti, zvláště u těžších půd, jsou dobré. Fyzikální vlastnosti fluvizemí, zejména ve
svrchních částech profilu jsou příznivé.
Zařazení půdních představitelů do BPEJ
Dle bonitace zemědělského půdního fondu je vymezený půdní představitel zájmového území zařazen do
následující BPEJ:
BPEJ

Půdní představitel

2.56.00

fluvizem modální

Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek
1. První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region:
2 - teplý, mírně suchý, se sumou teplot (nad + 10o C) 2600 - 2800, průměrnou roční teplotou 8 - 9oC, průměrným
ročním úhrnem atmosférických srážek 500 mm, pravděpodobností suchých vegetačních období v rozmezí 20 - 30
a vláhovou jistotou 2 - 4.
2. Další dvojčíslí kódu BPEJ charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ):
účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým
půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu a
skeletovitostí.
56 - fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na nivních
uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé.
3. Na čtvrtém místě kódu BPEJ je kombinace sklonitosti a expozice:
číslo kódu 0 - sklonitost: 0 - 1o, expozice: 0;
4. Na pátém místě kódu BPEJ je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy:
číslo kódu 0 - skeletovitost: bezskeletovitá; hloubky půdy: hluboká (> 60 cm).

Na základě metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve znění zákona ČNR
č. 10/1993 Sb., jsou půdní představitelé zájmové lokality zařazeni do I. třídy ochrany zemědělské půdy.
Zařazení půdních představitelů do BPEJ a tříd ochrany zemědělské půdy
BPEJ
2.56.00

Třída ochrany
I
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Třídy ochrany zemědělské půdy
Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v polohách rovinných nebo
jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

Stavba nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa.

Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky leží posuzované území projektovaného polyfunkčního
centra Aupark Brno na styku dvou geomorfologických soustav – Českého masivu a Západních Karpat.
Orograficky náleží území podcelku Dyjsko-svratecká niva, SZ části Dyjsko-svrateckého úvalu v blízkosti jeho
styku s Bobravskou a Drahanskou vrchovinou (Demek, 1987).
Lokalita výstavby se nachází v severní části této morfologické jednotky, dále na sever a západ je Dyjskosvratecká niva omezena Bobravskou vrchovinou, která je součástí Brněnské vrchoviny Českomoravské
soustavy.
Území Dyjsko-svratecké nivy je tvořeno akumulačními nivami podél řek Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje.
Střední výška činí na území Dyjsko-svaratecké nivy 187,5 m n.m., střední sklon pak 0°39’.
Řešené území se nachází v široké levostranné aluviální nivě řeky Svratky, která se do značné míry podílela
na utváření reliéfu této oblasti. Výsledkem erozivní a především akumulační činnosti řeky je poměrně rovinný
a jednotvárný charakter území s nadmořskou výškou okolo 199 m.
Původní charakter terénu je v širším okolí významně narušen antropogenními prvky spojenými s městskou
zástavbou a souvisejícími terénními úpravami.

Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska je lokalita situována na západním okraji karpatské předhlubně, která je
vyplněna komplexem neogenních a kvartérních sedimentů.
Podložní horniny krystalinika (brněnského masivu) lze v prostoru zájmového území předpokládat v hloubce
více než 30 m, pravděpodobně okolo 100 metrů p.t.
Obrázek: Geologická situace
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Sedimenty neogénu jsou stratigraficky zařazeny k miocénu, přesněji ke stupni spodní báden.
Z petrologického hlediska se jedná o hlubokomořské usazeniny, reprezentované vápnitými jíly (tzv. slíny)
modrošedé barvy, dosahující mocností několika desítek metrů.
Souvrství neogenních sedimentů sedimentovalo na povrchu hornin Brněnského masívu, které vystupují k
povrchu v elevacích při okrajích údolí Svratky. Souvrství neogénních sedimentů bylo v blízkosti zájmového
území na Dornychu ověřeno vrtem HV 1 (Klíma 1976, uvedeno ve Franzová, 1983) v mocnosti vyšší než 138
m. Povrch neogénních jílů byl vrtem zastižen v hloubce 11,9 m pod úrovní trénu. Do hloubky 150 m, ve
které byl vrt ukončen, nebylo dosaženo povrchu Brněnského masívu, jehož horniny tvoří na zájmovém území
předneogénní podklad.
Nadloží neogénu je budováno fluviálními sedimenty okolních vodních toků (Svratka, Svitava, Ponávka). Toto
souvrství je při bázi zastoupeno říčními štěrky s příměsí písků. Svrchní část fluviálních sedimentů je tvořena
souvrstvím náplavových hlín. Tyto sedimenty jsou převážně budovány jílovitými hlínami s různým podílem
písčité frakce a organických látek.
V sousedství zájmového území bylo severovýchodně od lokality vyhloubeno několik průzkumných vrtů.
Všemi průzkumnými vrty bylo v podloží kvartéru zastiženo neogénní souvrství a to v hloubkách cca 7,5 - 12,5
m. Průzkumnými vrty nebyly až do hloubky 33 m zastiženy podložní krystalické horniny Brněnského masívu.
Kvartérní souvrství v nadloží neogénu je při bázi zastoupeno říčními štěrky s příměsí písků. Mocnost terasy
klastických sedimentů se pohybuje v rozmezí 2 až 6 m. Svrchní část fluviálních sedimentů je tvořena
souvrstvím náplavových hlín o mocnosti 0,5 až 2,7 m, v průměru okolo 1,8 m.
Přípovrchové vrstvy pak tvoří převážně navážka tvořená hlinitými zeminami a stavebním odpadem. Mocnost
navážek se v zájmovém území pohybuje v průměru okolo 2,5 m, průzkumnými vrty byly navážky ověřeny
v mocnostech až 4,5 m.
Povrch neogenních jílů se v západní části řešeného území vyskytuje od hloubek 5,5 m a 6,5 m (v dnes již
zlikvidovaných vrtech HP3a a HP2a v místě bývalé čerpací stanice PHM) a upadá pozvolna k jihovýchodu a
východu směrem k ulicím Rosická a Trnitá, kde se vyskytuje v hloubkách 8,5 – 9,5 m. Zvlněný povrch
neogenních jílů v zájmové oblasti je znázorněn na následujícím obrázku. Na rozhraní s kvartérními sedimenty
jsou neogenní jíly tuhé konzistence, hlouběji (10 – 13 m p.t.) tuhé-pevné a v úrovni 14 – 15 m p.t. již pevné
konzistence. Západně od řešeného území podél ulice Opuštěná byly několika archivními vrty zastiženy
v horních partiích neogenních jílů vrstvy střednězrnného křemitého písku v mocnostech do 1 m, lokálně až
5,5 m, stratigraficky řazené taktéž k neogénu. Vznik těchto písků lze přičítat vertikálnímu pohybu mořského
dna, kdy ve fázích výzdvihu docházelo v příbřežním pásu k sedimentaci těchto nesoudržných a zrnitostně
velmi dobře vytříděných zemin. V zájmovém území však nebyly dosavadními vrtnými pracemi tyto písky
zastiženy.
V nadloží neogenních vrstev se nacházejí kvartérní sedimenty náležící k fluviálním uloženinám údolní nivy
řeky Svratky, vystupující ve dvou odlišných litologických stavbách, nad kterými se vyskytují navážky
rozmanitého charakteru.
Ve spodní části kvartérních náplavů se vyskytují říční písčité štěrky, místy proměnlivě zahliněné. Valounová
složka těchto fluviálních štěrků je tvořena převážně žilným křemenem, granodioritem, granitem či aplitem
velikosti 2 – 10 cm, ojediněle i 15 cm. Jejich mocnost v řešeném území je dosti proměnlivá, průměrně
dosahuje 4,2 m, v západní části území však pouhých 2,0 m a naopak na JV okraji, kde je nejhlouběji
zahlouben povrch neogenních jílů, dosahuje i 6,7 m. Nad říčními štěrky se místy ve spodních částech
nacházejí vložky jílovito-hlinitých písků (v hloubce okolo 6m), výše potom písčitých jílů (v hloubce okolo 3
m). Jejich mocnost však nepřesahuje 0,5 m.
V nadloží vrstvy bazálního štěrkopísku se v mocnostech 0,5 m (S3) až 2,4 m (DP1, J1) vyskytuje komplex
tzv. povodňových hlín, vyznačujících se pestrým petrografickým složením od jílu, přes jílovitou hlínu – často
proměnlivě písčitou – až po hlínu. Konzistence těchto povodňových hlín je převážně tuhá, nebo tuhá až
měkká. Sedimentace popsaných fluviálních usazenin skončila prakticky v úrovni stávajícího terénu (v širším
okolí ulice Opuštěná se dříve rozkládaly polnosti a zahradní parcely), s rozvojem antropogenní činnosti –
úpravou povrchu terénu pro parkoviště aut, odstavnou plochu autobusů a zavezení výkopů po sanaci zemin
v místě bývalé čerpací stanice PHM – byly svrchní části povodňových hlín odtěženy a překryty zpevňujícími
navážkami. V západní části řešeného území byly povodňové náplavy odstraněny zcela. Přehled intervalů
výskytu, hloubek a mocností jednotlivých typů sedimentů je uveden v tabulkách.
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Navážky se v prostoru řešeného území vyskytují v průměrné mocnosti 2,5 m a na jejich složení se podílí
převážně jílovitá hlína, hlinito-písčitý nebo písčitý štěrk s příměsí cihel a stavebního materiálu.
Obrázek: Izolinie povrchu neogénních jílů v zájmovém území vytvořené v programu Surfer
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Tabulka: Přehled intervalů výskytu, hloubky a mocností jednotlivých typů sedimentů
navážky
interval
výskytu

objekt

povodňové hlíny

mocnost
vrstvy

interval
výskytu

2,4
2,6
4,3
2,4
2,1
3,7
3
2,3
3,9
2,2
1,6
3,4
1,8
2
1,4
1,9
1,7
2,5

2.4 - 3.3
2.1 - 3.0
3.0 - 4.2
2.2 - 2.7
1.6 - 4.0
1.8 - 3.0
2.0 - 2.75
1.4 - 3.4
1.9 - 4.0
1.7 - 4.1

[m]
HP2a
HP3a
VJ25
VJ26
VJ27
HP3az
HP-1
S1
S2
S3
DP1
DP2
DP3
JV1
JV2
JV3
J1
průměr

0.0 - 2.4
0.0 - 2.6
0.0 - 4.3
0.0 - 2.4
0.0 - 2.1
0.0 - 3.7
0.0 - 3.0
0.0 - 2.3
0.0 - 3.9
0.0 - 2.2
0.0 - 1.6
0.0 - 3.4
0.0 - 1.8
0.0 - 2.0
0.0 - 1.4
0.0 - 1.9
0.0 - 1.7

hloubka
povrchu
vrstvy

vložky hlinitých/jílovitých písků
mocnost
vrstvy

interval
výskytu

0,9
0,9
1,2
0,5
2,4
1,2
0,75
2
2,1
2,4
1,4

2.4 - 2.9
2.6 - 2.8
3.4 - 3.8
4.0 - 4.2
-

[m]
2,4
2,1
3
2,3
2,2
1,6
1,8
2
1,4
1,9
1,7
2,0

hloubka
povrchu
vrstvy

vložky písčitých jílů

mocnost
vrstvy

interval
výskytu

0,5
0,2
0,4
0,2
0,3

6.8 - 7.2
5.8 - 6.0
-

[m]
2,4
2,6
3,4
4
3,1

hloubka
povrchu
vrstvy

štěrk písčitý/hlinitopísčitý

jíl

hloubka
povrchu
vrstvy

hloubka
povrchu
vrstvy

mocnost
vrstvy

interval
výskytu

0,4
0,2
0,3

2.9 - 6.5
2.8 - 5.5
4.3 - 7.2
3.6 - 8.1
3.0 - 8.3
3.7 - 5.7
4.2 - 9.3
4.0 - 8.8
3.8 - 6.0
3.0 - 9.2
2.75 - 9.5
3.4 - 8.3
4.2 - 8.6
-

2,9
2,8
4,3
3,6
3
3,7
4,2
3,9
2,7
4
3,8
3
2,75
3,4
4,2
4,1
3,5

3,6
2,7
2,9
4,5
5,3
2
5,1
4,4
2,2
6,2
6,75
4,9
4,4
4,2

6,5
5,5
7,2
8,1
8,3
5,7
9,3
8,8
6
9,2
9,5
8,5
8,5
7,8

[m]
6,8
5,8
6,3

mocnost
vrstvy

[m]

[m]

Tab.: Hloubky a úrovně hladin podzemní vody v hydrogeologických objektech situovaných v řešeném území
vrt
HPV naražená p.t. [m]
HPV ustálená p.t.
[m]

vrt
HPV naražená [m n.m.]
HPV ustálená [m
n.m.]

VJ25

VJ26

VJ27

JV1

JV2

JV3

J1

HP3az

HP1

S2

S3

DP1

DP2

DP3

4,3

3,3

3,6

3,7

3,2

3,8

4,2

3,7

3,9

3,8

3,5

-

6,1

-

2,1
1,2

2,2
1,4

3,15
0,55

2,8
0,4

3,1
0,7

2,6
1,6

3
0,7

3,49
0,41

3,05
0,75

3,05
0,45

3,3

2,7
3,4

3,2

2,6
VJ25

VJ26

VJ27

JV1

JV2

JV3

J1

HP3az

HP1

S2

S3

DP1

DP2

DP3

194,89

196,53

196,22

195,34

196,1

195,37

195,4

-

195,81

195,4

195,5

-

192,71

-

197,73

197,62

195,89

196,5

196,07

197

-

196,22

196,15

195,95

196,1

196,11

196,29

1,7

197,49
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Nerostné zdroje
Na vlastní území uvažované výstavby nezasahují území s ložiskovou ochranou.

Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby, území není poddolováno.
Z hlediska zemětřesné činnosti patří území do oblasti s 5. stupněm maximální intenzity zemětřesení podle
mezinárodní makroseismické stupnice MERCALLI-CANCANI-SIEBERGOVY (M.C.S.) a podle četnosti
pozorovaných makroseismických účinků do oblasti s 3 – 5 účinky zemětřesení, pozorovanými do roku 1960
(viz atlas ČSR, ČSAV Praha, 1961).
V rámci průzkumu realizovaného na konci roku 2007 (Mazáč) byl proveden také radonový průzkum
zájmového území. Z celkem 75 vzorků odebraného půdního vzduchu bylo zjištěno, že naměřené hodnoty cA
jsou v daných geologických podmínkách přiměřené, minimální hodnota je 20,7 kBq/m3, maximální 77,1
kBq/m3. Velikost cA75 z naměřených hodnot cA je na lokalitě 44,3 kBq/m3, radonový index pozemku byl
označen jako střední, s nutností provést protiradonová opatření.

C.II.6. Fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na rozhraní dvou
biogeografických podprovincií - provincie panonské a provincie hercynské, na území Lechovického
bioregionu, jeho přechodné, tedy nereprezentativní části. Bioregion leží ve středu Jižní Moravy a zasahuje
podstatnou částí do Rakouska. Zabírá geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval.
Bioregion je tvořen štěrkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostrůvky krystalinika. Horninové podloží tvoří
nezpevněné sedimenty mořského neogénu - jíly, písky a štěrky, které jsou místy pevněji stmelené a v různé
míře vápnité. Převažuje zde 1. dubový vegetační stupeň, na severních svazích dominuje 2. buko-dubový
stupeň. Bioregion představuje část severopanonské podprovincie ovlivněné srážkovým stínem a sousedstvím
hercynských bioregionů. Díky srážkovému stínu je pro tento bioregion charakteristické nejteplejší podnebí v
České republice.
Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík,1988) se zkoumaná oblast nachází ve
fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Panonské termofytikum, ve fytogeografickém okrese 20b
Jihomoravská pahorkatina, Hustopečská pahorkatina.

Fauna a flóra
Dotčené pozemky se nacházejí na jižním okraji centra města mezi již urbanizovanými nebo výhledově
zastavěnými plochami Vlastní plocha určená pro výstavbu je převážně zpevněná, částečně zastavěná
objekty.
Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu, které se v
blízkém ani širším okolí nevyskytují. Nejbližším takovým prvkem jsou porosty kolem řeky Svratky cca 350 m
JZ od navrženého záměru.
Flóra i fauna zájmového území je ovlivněna využíváním pozemků. Lze očekávat výskyt druhů běžných pro
daný typ prostředí - běžní zástupci hmyzu, hmyzožravci a drobní hlodavci (myšice, hraboš), běžní zástupci
ptactva.
V území není registrován výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona
114/1992 Sb.), ani takový výskyt nelze s ohledem na charakter území předpokládat.

Územní ochrana přírody
Na vlastním řešeném území záměru nejsou vymezeny žádné prvky územního systému ekologické
stability. Nejbližším prvkem je regionální biokoridor podél řeky Svratky (cca 350 m JZ).
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Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP).
Na zájmové území nezasahují žádné významné krajinné prvky (ze zákona ani registrované).
Na území záměru nezasahuje žádná ptačí oblast, která by byla součástí soustavy Natura 2000.
V zájmovém území záměru není vymezena žádná evropsky významná lokalita.

Ekosystémy
Řešené území lze charakterizovat jako zpevněné či zastavěné plochy s absencí jakýchkoli cennějších
přírodních ekosystémů. Na řešeném území ani v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují žádné významnější
přírodní nebo přírodě blízké ekosystémy požívající zvýšené ochrany.
Jedná se o zpevněné či zastavěné plochy bez vegetace. Podél ulice Opuštěné je pruh pravidelně koseného
trávníku bez dřevin. Jihovýchodní strana objektu zasahuje do prostoru bývalých skleníků (v současně době
opuštěn bez využití), kde bude nutno odstranit několik starých ovocných stromů a náletových dřevin.

Krajina
Dotčené území je situováno v zastavěném území města Brna. Jižním směrem je orientováno do rovinaté
krajiny (celku) Dyjsko-svrateckého úvalu. Západně a severně od dotčeného území se zvedají vyvýšeniny
celku Bobravské vrchoviny, do které patří i vrchy Červeného a Žlutého kopce, Špilberku a Petrova.
Severovýchodně se potom zvedají vrchy celku Drahanské vrchoviny, s nejbližším výběžkem Moravského
krasu - vrchem Hádů.
Současný stav krajiny a řešeného území lze vyhodnotit jako městské prostředí, antropogenně silně
přetvořené. Situace zájmového území je patrná na následujícím obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.8.)
Obrázek: Situace záměru na podkladu ortofotomapy

C.II.7. Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek
V prostoru výstavby se vyskytuje několik objektů (podél ulice Košťálova a na rohu s ulicí Trnitou), které
budou v rámci výstavby odstraněny. Jedná se o objekty na hranici morální životnosti (buňky, činžovní domy,
skleníky) bez významné materiální či jiné hodnoty.
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Architektonické a historické památky
V místě projektované stavby a v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní
památky, podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází
žádná drobná solitérní architektura.
Dotčené území je situováno v oblasti ochranného pásma Městské památkové rezervace, ustanoveného
rozhodnutím Odboru kultury NVmB ze dne 6.4.1990 pod č.j. kult.402/90/sev.

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

Dopravní a jiná infrastruktura
Areál záměru se nachází v prostoru tzv. jižního centra města Brna, kde je připravována rozsáhlá přestavba v
souvislosti s realizací nového železničního uzlu Brno. Kromě výstavby nového nádraží (a souvisejících
železničních staveb) zde budou provedeny stavby městské infrastruktury, které položí základ celkové
revitalizace a urbanizace území.
V současné době tvoří hlavní dopravní osu území ulice Opuštěná (silnice I/42), která je součástí velkého
městského okruhu. Územím je vedena východozápadním směrem. Komunikační síť je potom doplněna řadou
radiálních komunikací (ul. Uhelná, Trnitá, Plotní), vedoucích severojižním směrem.
Po realizaci staveb městské infrastruktury bude tento komunikační systém doplněn o novou komunikační a
urbanistickou osu (ulici Bulvár resp. Evropskou), spojující centrum města s novým osobním nádražím. Bulvár
přichází do dotčeného území ze severu, prochází západně od záměru, před novým nádražím se otáčí na
západ a připojuje se do ulice Heršpické. Komunikační síť dle územního plánu města Brna, včetně umístění
záměru je zřejmá z následujícího obrázku.
Po realizaci staveb městské infrastruktury zůstane i nadále hlavní komunikační osou území ulice Opuštěná.
Jde o městskou komunikaci funkční třídy B1 (sběrná s omezenou obsluhou území), plnící zejména funkci
velkého městského okruhu. Ulice je (a bude) ve čtyřpruhovém uspořádání, po realizaci staveb městské
infrastruktury bude v prostoru křížení s Bulvárem zapuštěna pod terén, čímž vznikne mimoúrovňové křížení.
Připravovaná ulice Bulvár bude představovat městskou komunikaci funkční třídy B2 (sběrná s přímou
obsluhou území). Ulice bude ve čtyřpruhovém uspořádání s parkovacími pásy, ve středovém pásu bude
umístěna tramvajová trať.
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Obrázek: Komunikační síť dotčeného území po realizaci staveb městské infrastruktury a železničního uzlu Brno

Intenzity dopravy na komunikační síti dotčeného území (po realizaci staveb městské infrastruktury) jsou
zřejmé z následujícího obrázku.
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Obrázek: Intenzity dopravy na komunikační síti dotčeného území (rok 2030)

Údaje jsou uvedeny ve tvaru: počet vozidel za 24 h/z toho nákladních.

V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.

Osídlení (historie, využití území)
Celá plocha projektovaného multifunkčního centra Aupark Brno se nachází mezi městskými komunikacemi
Opuštěná, Trnitá a Košťálova.
Znalost předchozího využití zájmového území je velmi důležitá s ohledem na možný výskyt doposud
nezdokumentovaných starých ekologických zátěží, které se mohou nacházet v místech dnes již zrušených
provozů, a které lze vzhledem k jejich výrobní činnosti zařadit mezi potenciální zdroje znečištění horninového
prostředí.
Z historického hlediska bylo území Trnité ještě v polovině 19. století ovocnářsko – zelinářským zázemím
města, nacházely se zde zahrady a parky, hustota osídlení byla minimální. V průběhu 19. století byly podél
ulice Trnitá budovány dvoupodlažní městské domy s drobnými dílnami a sklady ve dvorech. Nárůst
průmyslových aktivit v oblasti je spojen s výstavbou zprvu malé strojírny Bedřicha Wanniecka (Vaňkovka)
v roce 1864, zabývající se výrobou strojních zařízení, která se v předválečném období výrazně rozšiřovala:
docházelo k výstavbě nových hal a budov pro zaměstnance. V zájmové oblasti navrženého objektu Auparku
Brno se kolem roku 1900 stále nacházely sady a zahrady (viz následující obrázek - Plán města Brna z roku
1900). Kolem roku 1906 byla naproti řešeného území při ulici Opuštěná (dříve Bezejmenná) postavena
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budova německé chlapecké a dívčí obecné školy, která dnes slouží Městskému úřadu Šlapanice. V průběhu
dalších let se začaly při ulici Trnitá a v blízkosti ulice Košťálova s provozem železnice budovat související
provizorní objekty a skladové plochy (viz obrázek - Plán města Brna z roku 1933).
Obrázek: Plán král. města Brna 1:10 000 z roku 1900 (nakl. A. Píša)

Obrázek: Plán města Brna 1:11 520 z roku 1933 (nakl. F. Irrgang)
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Nejvýznamnější průmyslový rozvoj území, spojený se vznikem starých ekologických zátěží horninového
prostředí pro oblast řešeného území, spadá do období 40. – 80. let 20. století.
V řešeném území projektovaného Auparku byly v druhé polovině 20. století vybudovány odstavné plochy pro
autobusy. Na západním okraji odstavné plochy při ulici Opuštěná bylo od roku 1956 v provozu stáčiště nafty
pro autobusy, jehož součástí byly tři jednoplášťové podzemní nádrže. K odstranění podzemních zásobníků
PHM došlo v roce 1999 (podrobnosti v kapitole C.II.4. oznámení).
V 80. letech 20. století byl ulicí Opuštěná protažen velký městský okruh a naproti odstavných autobusových
ploch bylo místo dřívějšího dřevařského podniku vybudováno moderní Ústřední autobusové nádraží
Zvonařka.
Jižně od řešeného území se od 19. století nacházelo zahradnictví. Jeho dlouholetý provozovatel bylo JZD
Tuřany, poté firma Gardenia a do roku 2006 firma Importflora, která využívala zejména část pozemků při
ulici Košťálova. V roce 1970 byla v areálu zřízena kotelna na LTO, která sloužila k vytápění skleníků.
V současném stavu jsou plochy areálu, kde se plánuje výstavba multifunkčního centra Aupark Brno,
zpevněny živicí a slouží pro dočasné parkování autobusů různých společností. Na části plochy při ulici Trnitá
se nachází parkoviště pro osobní automobily. Jihovýchodní roh zasahuje do buněk restaurace, opravárenské
dílny a budovy společnosti Obnova-bus s.r.o. V jihozápadní části je situován oplocený areál bývalého
zahradnictví, v němž se nacházejí skleníky. Východní část zájmového území tvoří zatravněná plocha, na níž
v minulosti stála čerpací stanice PHM.
Západně od řešeného území ve vzdálenosti cca do 100 m se podél ulice Opuštěná nacházejí dvě čerpací
stanice – Shell a EuroOil (bývalé ČS PHM Benzina).

Územně plánovací dokumentace
Platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD) pro řešené území je Územní plán města Brna (ÚPmB),
schválený v roce 1994, v aktualizované podobě z roku 2004.
V řešeném městském bloku se nachází dle platného územního plánu dvě funkční plochy s regulativem SJ –
smíšené plochy jádrové (západní a východní plocha), oddělené funkční plochou „Komunikace a prostranství
místního významu“.
•

SJ – jádrové t.j. smíšené plochy centrálního charakteru
slouží převážně k umístění obchodních provozoven, zařízení správy, hospodářství a kultury.
Pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahují i funkci bydlení, požaduje se využití
minimálně částí vnitrobloku přilehlých k bytovým domům pouze pro každodenní rekreaci zde
bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost
umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží
nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno.

Přípustné jsou:
-

obchodní, kancelářské a správní budovy,

-

maloobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy za předpokladu situování ve
vícepodlažním objektu charakteru odpovídajícím dané historické struktuře okolní zástavby a zajištění
parkování v objektu,

-

provozovny stravování a ubytovací zařízení,

-

zábavní zařízení,

-

podstatně nerušící výrobní provozovny (řemeslného charakteru),

-

zařízení pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické a sportovní účely, vč. středisek mládeže pro
mimoškolní činnost a center pohybových aktivit,

-

byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost, či pro majitele a vedoucí provozoven,

-

bytové domy.
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Podmíněně mohou být přípustné na základě prověření v navazující ÚPD:
-

maloobchodní provozovny do 5 000 m2 prodejní plochy.

Závazně nejsou vymezeny:
podíly přípustné podlažní plochy bydlení v ostatních jádrových plochách.
Tato podmínka může být vymezena (když to vyžadují zvláštní městotvorné důvody) na základě
navazující územně plánovací dokumentace.

•

Plochy komunikací a prostranství místního významu
pozemky, které jsou ve vlastnictví státu, města a ostatních vlastníků, pokud jsou každému volně
přístupné bez omezení ze strany vlastníka a svou povahou slouží veřejnému užívání. Prostorově
či funkčně jde zejména o pozemní komunikace a jejich součásti, náměstí, ulice, cyklistické
stezky, chodníky, podchody, nadchody, průchody, tržiště, hřiště, parky, veřejnou zeleň atp.;

Navrhovaný objekt nevyhovuje z hlediska rozlohy prodejní plochy stávajícímu regulativu SJ. Pro docílení
souladu záměru s územním plánem je navrhována úprava územního plánu z regulativu SJ na regulativ SO,
který požadovanou plochu podmínečně připouští. Index podlažní plochy není v západní funkční ploše
záměrem zcela vyčerpán, ve východní ploše je mírně překročen. Toto mírné překročení je způsobeno tím, že
územní plán uvažuje v tomto území se dvěma rozdílnými indexy podlažní plochy v obou funkčních plochách a
záměrem investora je realizace objektu s jednotnou výškou odpovídající průměru obou indexů podlažní
plochy.
Funkční regulativ komunikace a prostranství místního významu je v návrhu respektován a naplněn veřejnou,
trvale přístupnou obchodní ulicí (průchodem, pasáží), která požadavky územního plánu splňuje.
Navrhovaná změna regulativu z SJ a SO je v současné době projednávána s dotčenými úřady (jak vyplývá
z přiložených vyjádření – viz. příloha č. 5 Doklady). Úřad městské části města Brna, Brno-střed, tuto změnu
projednal a schválil. Popis funkční plochy s regulativem SO je následující.
•

S0 – smíšené plochy obchodu a služeb
slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven a administrativy, které podstatně neruší
bydlení.
Pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahují i funkci bydlení, požaduje se využití minimálně
částí vnitrobloku přilehlých k bytovým domům pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj.
především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění podzemních garáží pod
terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část
vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno.
Přípustné jsou:
-

administrativní budovy,

-

stavby pro bydlení v rozsahu do 50 % výměry funkční plochy,

-

maloobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy,

-

maloobchodní provozovny do velikosti 3 000 m2 prodejní plochy za předpokladu situování ve
vícepodlažním objektu odpovídajícím charakteru území a zajištění parkování v objektu,

-

provozovny stravování a ubytovací zařízení,

-

řemeslné provozovny,

-

služebny městské policie,

-

stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely, vč.
středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit,
zábavní zařízení.
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Podmíněně mohou být přípustné:
-

maloobchodní provozovny do 10 000 m2 prodejní plochy za podmínky prověření v navazující ÚPD,

-

maloobchodní provozovny do 3 000 m2 prodejní plochy, nesplňující výše uvedené podmínky pro
přípustné stavby za podmínky prověření v navazující ÚPD.

Situace záměru na podkladu Územního plánu města Brna je znázorněna na následujícím obrázku.
Obrázek: Situace záměru na podkladu Územního plánu města Brna (bez měřítka) – současný stav
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Záměr je umístěn na území jižního centra, které je určeno k rozsáhlé přestavbě. Na základě informací
zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jeho významné negativní důsledky na
obyvatelstvo a veřejné zdraví, neboť záměr není významným zdrojem znečišťování prostředí. Vlastní provoz
polyfunkčního centra neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, která by způsobovala přeslimitní vlivy)
žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), jež by mohly mít přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i
přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik.
V průběhu výstavby nelze zcela vyloučit v některých špičkových obdobích přeslimitní hlukové vlivy. Pokud k
nim dojde, budou mít spíše obtěžující (dočasné rušení pohody) než ohrožující (trvalé zdravotní následky)
charakter.
Záměr nemá vliv na žádné rekreační plochy nebo aktivity. Naopak dojde ke kultivaci městského prostředí s
možností krátkodobých mimopracovních aktivit.

Sociální a ekonomické důsledky
Nelze očekávat významné sociální nebo ekonomické dopady v důsledku provozu nebo výstavby záměru.
Přímé sociální a ekonomické dopady stavby lze spatřovat v pokračování zahájené přestavby celého jižního
centra města Brna a lze je hodnotit jako pozitivní.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány.

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

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vliv hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při spalování
zemního plynu v areálové kotelně (ve variantě s vlastním zdrojem) a při provozu spalovacích motorů vozidel
zajíždějících do objektu (v obou variantách).
Pro vyhodnocení imisní zátěže uvedených zdrojů byl zpracován výpočet podle metodiky SYMOS 97.
S ohledem na druh záměru byl výpočet proveden pro oxid dusičitý (NO2). S ohledem na stávající vysoké
koncentrace prachu byl výpočtově zhodnocen i příspěvek polétavého prachu frakce PM10 a vzhledem
k dopravní zátěži byl vyhodnocen i příspěvek k zátěži benzenem. Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky
znázorněny na následujících obrázcích. Pro podrobnější informace odkazujeme na přílohu č. 3 Rozptylová
studie.
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Výsledky příspěvku imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2)
Obrázek: Oxid dusičitý NO2 – vytápění z CZT

průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m-3)

maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3)

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší příspěvek průměrné roční koncentrace bude dosahován
v prostoru vjezdu a výjezdu z areálu na ul. Opuštěné kolem hodnot do 0,2 µg.m-3, tedy cca 0,5% imisního
limitu (LVr=40 µg.m-3).
Maximální příspěvek hodinové koncentrace bude dosahován v okolí ulice Opuštěné. Vypočtené koncentrace
dosahují hodnot do 2,5 µg.m-3, tedy cca 1,2 % imisního limitu (LVh=200 µg.m-3).
Obrázek: Oxid dusičitý NO2 – vytápění plynem

průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m-3)

maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3)

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší příspěvek průměrné roční koncentrace bude dosahován
v prostoru vjezdu a výjezdu z areálu na ul. Opuštěné do 0,2 µg.m-3, tedy cca 0,5% imisního limitu (LVr=40
µg.m-3). Maximální příspěvek hodinové koncentrace bude dosahován v okolí ul. Opuštěné (Zvonařky).
Vypočtené koncentrace dosahují hodnot do 3,5 µg.m-3, tedy cca 1,75 % imisního limitu (LVh=200 µg.m-3).
Příspěvky nad 2,5 µg.m-3 budou dosahovány také v prostoru středu města (ul. Masarykovy).
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Výsledky příspěvku imisní zátěže tuhými znečišťujícími látkami (PM10)
Obrázek: tuhé látky PM10 – vytápění z CZT

průměrné roční koncentrace PM10 (µg.m-3)

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

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace bude dosahována v prostoru
ulice Zvonařka a Plotní a bude dosahovat hodnot do 0,04 µg.m-3, tedy cca 0,1% imisního limitu (LVr=40
µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže ještě nižší - pod 0,02 µg.m-3.
Maximální hodinové koncentrace budou dosahovány v prostoru ulice Zvonařka a Plotní. Vypočtené
koncentrace dosahují hodnot do 0,3 µg.m-3, tedy cca 0,6 % imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3). V ostatních
částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže ještě nižší - pod 0,1µg.m-3. Doby dosažení těchto
koncentrací jsou však velmi nízké.
Obrázek: tuhé látky PM10 – vytápění plynem

průměrné roční koncentrace PM10 (µg.m-3)

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

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace bude dosahována v prostoru
ulice Zvonařka a Plotní a bude dosahovat hodnot do 0,04 µg.m-3, tedy cca 0,1% imisního limitu (LVr=40
µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže ještě nižší - pod 0,02 µg.m-3.
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Maximální hodinové koncentrace budou dosahovány v prostoru ulice Zvonařka a Plotní. Vypočtené
koncentrace dosahují hodnot do 0,4 µg.m-3, tedy cca 0,8 % imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3). V ostatních
částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže ještě nižší - pod 0,2 µg.m-3. Doby dosažení těchto
koncentrací jsou však velmi nízké.

Výsledky příspěvku imisní zátěže benzenem
Obrázek: benzen - vytápění z CZT

průměrné roční koncentrace benzen (µg.m-3)

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace bude dosahována v prostoru
ulice Zvonařka a Trnitá, a bude dosahovat hodnot do 0,1 µg.m-3, tedy cca 2% imisního limitu (LVr=5µg.m-3).
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže ještě nižší - pod 0,05 µg.m-3.
Jak je z výše uvedených výsledků výpočtů zřejmé, imisní příspěvek hodnoceného záměru je relativně nízký.
Příspěvek ke znečištění ovzduší se v obou hodnocených variantách pohybuje v okolí 1-2 % k platným
imisním limitům. Z hlediska dlouhodobých charakteristik je rozdíl mezi oběma variantami na úrovni
matematického modelu prakticky nerozeznatelný. V případě krátkodobých maxim je příznivější varianta
napojení na CZT, přičemž rozdíl mezi variantou s vytápěním plynem představuje cca 0,5 % imisních limitů.
Vzhledem k zatížení ovzduší v centrální oblasti města Brna a překračování platných imisních limitů je
z hlediska ochrany ovzduší vhodnější varianta s napojením na CZT. V hodnoceném území je již za
současného stavu významná imisní zátěž vyvolaná především provozem vozidel na stávajících komunikacích,
tento stav se však realizací navrženého záměru podstatněji nezmění.
V průběhu výstavby může především během zemních prací docházet krátkodobě ke zvýšené emisi prašných
částic. Takové případy však budou časově limitovány a jejich dosah bude omezen pouze na plochu vlastního
staveniště a jeho nejbližší okolí. Rozsah a intenzita emise bude nižší než např. při provádění polních prací.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké, rozsahem lokální.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem provozu areálu není předpokládáno.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro vyhodnocení předpokládaných vlivů hluku byla zpracována hluková studie (viz příloha č. 4 tohoto
oznámení). Její závěry jsou shrnuty v následujícím textu. V podrobnostech odkazujeme na tuto přílohu.
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Hluk z provozovny
Pro posouzení vlivu záměru na hlukovou situaci v území byl modelován stav s provozem technických zařízení
budovy na střeše objektu. Pro všechny zdroje byl uvažován nepřetržitý plný výkon (s akustickým tlakem do
LA,2m = 65 dB).
Průběh limitní izofony LAeq,T = 40 dB (platné pro noční období) je zřejmý z následujícího obrázku.
Obrázek: Průběh limitní izofony LAeq,T = 40 dB (výška 18 m nad terénem)

Pro nižší výšky bude rozsah limitní izofony ještě menší (dáno stíněním hranou budovy). Pokles se snižující se
výškou je dokladován pro výpočtový bod 1 (pouze pro ilustraci, nejedná se o chráněný prostor) v následující
tabulce.
Tabulka: Výsledky výpočtů hluku z provozovny

Bod

Výška

LAeq,T [dB]

1

3m

23,3

6m

25,5

9m

27,6

12 m

29,9

Z výsledků je zřejmé, že limitní hladina hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, je dodržena prakticky v rozsahu obrysu záměru a nezasahuje žádný
venkovní chráněný prostor ani prostor potenciální výstavby chráněných (obytných) objektů na okolních
parcelách dle platného územního plánu.
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Vliv technických zařízení budovy na chráněný venkovní prostor je tedy prokazatelně podlimitní a
problematika hluku z provozovny je spolehlivě řešitelná.

Hluk z dopravy
Vlastní vliv záměru AUPARK na hlukovou situaci území je akusticky nevýznamný. Cílová doprava záměru
nepřekročí cca 1.800 vozidel za den (převážně v denní době, pouze zlomek v noční době), to je při celkové
intenzitě dopravy na ulici Opuštěné v úrovni cca 35.000 vozidel za den (z toho cca 2.600 těžkých)
nevýznamný počet.

Hluk z výstavby
Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB, platí pro období mezi 7:00 a 21:00) bude
splněn do vzdálenosti nejvýše cca 60 metrů od místa provádění prací. V této vzdálenosti se nenachází žádný
chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb.
Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových
komunikací celkově málo významným způsobem (který nepřekročí očekávané vlivy vlastního záměru), navíc
půjde o vliv dočasný a krátkodobý.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody
Výstavbou polyfunkčního centra nebudou přímo dotčeny povrchové vody ani hydrologické charakteristiky
území.
Územím výstavby neprotéká žádný vodní tok, ani se zde nenachází žádná přirozená akumulace povrchových
vod. Území se nachází v prostředí městské aglomerace, přirozené odtokové poměry zde již byly narušeny
zástavbou a převedením podstatné části odtoku do veřejné kanalizační sítě.
Srážkové vody, zachycené na střechách budov a povrchu komunikací a manipulačních ploch budou odvedeny
areálovou kanalizací a zaústěny do stávající kanalizační sítě v území.
Provozem záměru budou produkovány splaškové vody v ročním objemu zhruba 30.441 m3. Splaškové vody
budou odváděny prostřednictvím veřejné kanalizační sítě na městskou ČOV v Modřicích a po vyčistění budou
vypouštěny do řeky Svratky. Celkové množství odpadních vod vypouštěných městskou ČOV do Svratky činí
řádově 107 m3/rok.
S ohledem na absenci přímých výstupů do vodních toků nelze očekávat v souvislosti s provozem záměru
přímé vlivy na kvalitu povrchových vod.
Prověřovaný záměr lze hodnotit takto: bez významných vlivů na povrchové vody.

Vlivy na podzemní vodu
Vlivy na hydrogeologické charakteristiky
Současná hladina podzemní vody se v zájmovém území pohybuje průměrně kolem úrovně 196,5 až 197,0 m
n.m (viz tabulka v části C).
Severozápadně a severně od zájmového území probíhala v letech 2001 – 2003 výstavba kolektoru
inženýrských sítí. Trasa kolektoru vede od křižovatky Uhelná – Opuštěná podél ulice Opuštěná, za ČS PHM
SHELL se lomí k severu a po 150 m pokračuje opět k východu. V rámci projektové přípravy stavby ŽUB –
Městská infrastruktura – bylo dále řešeno mimoúrovňové křížení nově projektované komunikace Bulvár
s komunikací Opuštěná při vybudování monolitické železobetonové vany pod ochranou štětových stěn v trase
komunikace Opuštěná. Posouzení vlivu existence kolektoru inženýrských sítí a projektovaného zapuštění
komunikace Opuštěná na režim podzemních vod bylo zpracováno na základě vytvořeného matematického
modelu proudění podzemních vod.
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Vliv existence kolektoru na směry proudění podzemních vod v okolí zájmového území je pouze minimální.
Projektovaná komunikace Opuštěná při plánovaném zanoření do neogenních jílů má však již vliv na směr
proudění a výšku hladiny podzemní vody výrazně větší. Dle vypracovaného matematického modelu
(Kuchovský, 2007) komunikace takto zanořená do neogenních jílů vytvoří nepropustnou bariéru, kterou
budou podzemní vody obtékat. Komunikace bude orientována prakticky kolmo k původním směrům proudění
a to se ve srovnání se současným stavem projeví vzdutím hladiny při nátokové straně (severně od
komunikace) maximálně o 0,6 m a naopak poklesem hladiny v prostoru jižně od komunikace o 0,4 m. Vzdutí
i pokles hladiny podzemní vody dle vypracovaného posudku budou pozorované na vzdálenost minimálně 150
m severně i jižně od zanořené části komunikace Opuštěná.
Projektovaný objekt polyfunkčního centra Aupark Brno je navržen se 3 nadzemními a 2 podzemními
podlažími pro parkování a technické místnosti. Tímto řešením kolem celého prostoru stavby vznikne
nepropustná betonová stěna, která bude mít také významný vliv na změny hydrogeologických poměrů
v jejím okolí. Základová spára bude na úrovni 191,4 m n.m., tedy v hloubce 5,1 až 5,6 m pod současnou
hladinou podzemní vody, zatím neovlivněnou stavbou zapuštěné komunikace Opuštěné. Po její realizaci dle
modelového řešení stoupne hladina podzemní vody na nátokové straně o cca 0,6 m a projektovanou stavbou
Auparku se dá očekávat vzdutí hladiny ještě výraznější.
Podrobnější informace o velikosti vzdutí hladiny podzemní vody stavbou budou získány hydrodynamickým
modelem proudění podzemní vody územím před zahájením výstavby, během její realizace a po jejím
dokončení. V území s nenulovou kontaminací podzemních vod budou výstupem modelu i pozměněné směry
proudění podzemní vody, které mohou přivádět tranzitní nadlimitní znečištění na pozemky dosud nezatížené.
Do tohoto modelu budou zakomponovány i přídatné vlivy již projektovaných, hluboko zakládaných objektů
v těsném sousedství staveniště.
Model umožní dále posoudit efektivitu variantních návrhů na eliminaci vzdutí hladiny podzemní vody a změn
směrů proudění. Bude simulován odvodňovací účinek obvodové drenáže v jedné a více etážích, paralelní
proudnicové drenáže pod stavbou, galerie širokoprofilových odvodňovacích studní, kombinace těchto metod
apod. Technická přípustnost variant bude konzultována s generálním projektantem stavby. U každé z variant
budou specifikovány omezující podmínky (například mezní snížení hladin, maximální dosahy depresí vůči
stávajícím a projektovaným objektům) a nezbytná technická zařízení (technické objekty pro regulaci
drenážního účinku apod.).
S ohledem na výše uvedené vyhodnocení je nezbytné, aby v následující etapě přípravy stavby byl
vypracován model proudění podzemních vod zohledňující vliv zapuštěné komunikace Opuštěná spolu
s projektovanou stavbou Auparku, který vyhodnotí rozsah ovlivnění hladiny podzemní vody a změny režimu
proudění v blízkém okolí zájmového území (např. budova Městského úřadu Šlapanice naproti navrženému
objektu Auparku, kde se již v minulosti při zvýšené hladině podzemních vod potýkali se zatápěním sklepů).
Je důležité také ověřit, zda přídatným vzdutím v důsledku stavby Auparku Brno nemůže hladina podzemní
vody stoupnout na úroveň kmenových stok.
Vzdutí hladiny podzemní vody založením objektu až do podložních jílů bude eliminováno realizací a trvalým
provozováním efektivního drenážního systému, který zajistí, aby výsledná průtočnost kvartérního kolektoru
zůstala zachována. Tento systém bude navržen v navazující projektové dokumentaci. Podkladem pro návrh
systému bude hydrodynamický model popisující výchozí stav, míru vzdutí bez realizace drenážního systému a
stav po jeho realizaci, a to za různých hydrologických stavů.
Vzhledem k technickým opatřením podrobně specifikovaným v další etapě přípravy stavby nedojde ke změně
odtokových poměrů v kvartérním kolektoru.
Vlivy na kvalitu podzemních vod
Navrženou stavbou polyfunkčního centra Aupark Brno nejsou předpokládány významné vlivy na kvalitu
podzemních vod. Jejich stávající kvalita je však v současnosti v místě stavby zhoršena důsledkem doznívající
kontaminace starých ekologických zátěží.
Ve vrtu HP-1 situovaném v centru plochy současného parkoviště byly průzkumem (Mazáč, 12/2007)
v podzemní vodě zjištěny koncentrace ClU překračující kritéria A MP MŽP, nepřekračující však nejvyšší
přípustné hodnoty znečištění odpadních vod předávaných do kanalizační sítě BVK a.s. Ve vrtech VJ25 a
VJ27 hloubených v roce 2006 situovaných za severním okrajem zájmového území se hodnoty ClU
pohybovaly také okolo kritéria A MP MŽP (viz příloha č. 1.7.), přičemž na hladině podzemní vody průzkumné
sondy VJ25 se nacházely ropné látky ve volné fázi v tloušťce 0,2 cm. Ve vrtu HP3a byly v roce 1998
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analyzovány koncentrace TCE 180 μg/l, překračující kritérium C MP MŽP a PCE 11 μg/l, překračující kritérium
B MP MŽP i limity BVK a.s.
Vzhledem k předpokladu lokálních zvýšených koncentrací chlorovaných etylénů a ropných látek v prostoru
zájmového území a jeho nejbližším okolí je potřeba upozornit na skutečnost, že při odčerpávání podzemní
vody při budování základů polyfunkčního centra bude patrně zapotřebí tyto odčerpávané vody před jejich
vypouštěním do stávající kanalizace předčišťovat na úroveň limitů kanalizačního řádu města Brna. V případě
realizace podrobného či doplňkového inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu pro stavbu je
zapotřebí získat maximum informací o kvalitě podzemní vody. Rovněž bude nutno zpracovat projektovou
dokumentaci čerpání podzemních vod a po jejím odsouhlasení ze strany BVK a.s., Povodí Moravy, s.p. a OŽP
MMB zažádat na OVLHZ MMB o vydání vodoprávního povolení k odčerpávání podzemních vod ze stavební
jámy.
Výstavbou ani provozem záměru nebudou dotčeny zdroje pitné vody.
Vliv na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit jako nízký a zanedbatelný.
Vliv na podzemní vody lze souhrnně hodnotit jako středně významný lokálního charakteru.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr vyžaduje zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu 1.685 m2; zábor pozemků určených k plnění
funkcí lesa není vyžadován.
Humusové horizonty fluvizemí modálních jsou velmi kvalitní skrývkové materiály (středně těžké zeminy
s obsahem humusu dobré kvality kolem 2,5 %, půdní reakce slabě kyselá), které je vhodné využít
k zúrodnění všech méně produkčních a neplodných půd. Lehčí materiály jsou vhodné při zúrodňování půd
zrnitostně těžších. Případné skrývky jednotlivých horizontů je nutné deponovat odděleně a nakládat s nimi ve
smyslu Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. (ochrana před znehodnocováním zaplevelením, erozí a zcizováním).
Přestože dotčená zemědělská půda je zařazena do I. třídy ochrany lze s ohledem na charakter zájmového
území hodnotit zábor ZPF jako akceptovatelný. Vlivy na půdu z hlediska záboru jsou hodnoceny jako málo
významné a lokální.
Navržený záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. Vliv na kvalitu půdy na okolních
pozemcích lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměr nebude zdrojem nebezpečných a rizikových látek, ani
jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.
Pro posouzení znečištění těžených zemin a pro rozhodnutí o jejich dalším využití bude nezbytné vycházet z
obsahů rizikových látek v těchto materiálech. Bude nutné provést rozbor půdních vzorků skrývky před
využitím k ozelenění zájmového území. Při inženýrsko-geologických průzkumných pracích doporučujeme
provést odběry vzorků půdy za účelem provedení orientačního průzkumu znečištění.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Výstavba projektovaného centra Aupark Brno je spojena se zásahem do horninového prostředí. Založení
objektu bude realizováno do svrchních částí neogenních jílů do hloubky cca 7 m pod terén, přičemž dojde
k odtěžení vrstev navážek a štěrků.
Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu ovlivněna. Provoz nepředstavuje významné riziko
pro kvalitu půdy a horninového prostředí v případě mimořádného stavu.
Jiné přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny. Poškození a ztrátu geologických či
paleontologických památek nelze předpokládat.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován na ekologicky nestabilním území v prostředí urbanizované městské zóny. V území
není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nelze tudíž předpokládat
přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů.
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Záměr vyžaduje odstranění stávající vegetace (dřeviny rostoucí mimo les) v malém rozsahu na plochách
bývalého zahradnictví. Jde o starší ovocné a náletové dřeviny. Součástí stavby bude realizace městské
zeleně, která bude součástí veřejného prostoru podél objektu.
Realizací záměru nedojde k zásahu do prvků územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr neovlivní žádné zvláště chráněné území ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo
ptačí oblast (Natura 2000).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna dřívější antropogenní činností, realizace záměru
charakter krajiny významně nezmění. V daném prostoru se uplatňují spíše urbanistické a architektonické
koncepty.
Území podél ulice Opuštěné je územním plánem města Brna určeno pro městské funkce, občanskou
vybavenost, administrativu a služby, významné jsou plochy pro dopravu.
Záměr odpovídá svojí náplní funkci vymezené územním plánem. Dopad realizace záměru na krajinu lze
označit jako zanedbatelný.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebude dotčen hmotný majetek mimo stavby určené k asanaci na území výstavby.
Dotčené inženýrské sítě budou přeloženy bez zásahu do jejich funkčnosti. Jiný majetek nebude dotčen nebo
nebude omezena jeho funkce.
V území nejsou známy žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence proto nebudou
ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není vyloučena. Je proto
nutné zajistit archeologický dozor resp. záchranný archeologický výzkum.
Lokalita je situována v oblasti ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno, ustanoveného
rozhodnutím Odboru kultury NVmB ze dne 6.4.1990 pod č.j. kult.402/90/sev. Je proto nutno dodržovat
podmínky ochrany, stanovené uvedeným nařízením a návaznými rozhodnutími. Za předpokladu respektování
ochranných podmínek a omezení ustanovených uvedeným rozhodnutím se nepředpokládá negativní ovlivnění
ochranného pásma a městské památkové rezervace.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr přitíží komunikační síť dotčeného území celkem cca 1.800 vozidly za den, z toho cca 40 nákladními.
Jde o počet, který je celkově málo významný. Při celkové intenzitě dopravy na ulici Opuštěné v úrovni cca
35.000 vozidel za den (z toho cca 2.600 těžkých) jde o podíl cca 5% na celkových intenzitách dopravy.
S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Realizace záměru vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů jiných, avšak funkčním zařazením obdobných,
a tím i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr respektuje dopravní rozvojové záměry v území, předpokládá realizaci staveb městské infrastruktury i
nového nádraží. Záměr neomezuje ostatní komunikace v území ani pěší nebo cyklistické trasy.
Pro období výstavby záměru lze učinit obdobné závěry jako pro období provozu, půjde navíc o vliv dočasný.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány. Nedochází k rozvoji ani k omezení stávající infrastruktury,
infrastrukturní sítě budou pouze přizpůsobeny resp. využity pro záměr.
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D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah negativních vlivů je vymezen rozsahem stavby, navazující automobilovou dopravou a ovlivněním
jednotlivých složek životního prostředí.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší (energetika, doprava),
→ vlivy na hlukovou situaci (areálové zdroje, doprava),
→ vlivy na podzemní vody (hladina podzemních vod).
Ve všech uvedených charakteristikách jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako nízké až střední,
prakticky málo významné, lokálního rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou
vlivy hodnoceny jako velmi nízké až nulové, objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.

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

omezování emise tuhých látek,

−

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

−

dodržování opatření pro prevenci úkapů či úniků ropných látek nebo jiných provozních kapalin,

−

účinnému zajištění techniky pro případ úniku závadných látek.

f Pro zásobování objektu tepelnou energií je doporučeno napojení na systém Centrálního zásobování
teplem.
V případě vlastních zdrojů tepelné energie budou tyto zdroje splňovat požadavek na sníženou produkci
škodlivin (zejména NOx), tzn. že budou vybaveny nízkoemisními hořáky.
f V navazující přípravě záměru je nutné zohlednit skutečnost, že řešená oblast se částečně nachází v
pasivní zóně zátopového území.
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f Pro zjištění plošného rozsahu zbytkové kontaminace související s dřívějším provozem stáčiště nafty pro
autobusy doporučujeme realizovat doprůzkum v západní a severozápadní části zájmového území, a to
formou vyhloubení nevystrojených průzkumných sond do hloubky 5 m v pravidelné síti 3 x 3 m. Ze sond
budou odebírány vzorky podzemních vod na stanovení koncentrací NEL a ClU a zonální vzorky zemin na
stanovení koncentrací NEL.
f V rámci navazující přípravy stavby je zapotřebí ověřit kvalitu zemin v celé ploše zájmového území, a to
jak z pohledu koncentrací NEL z důvodu dlouhodobého parkování autobusů (v minulosti i na
nezpevněném povrchu), tak z pohledu dalšího nakládání s výkopovou zeminou, která vznikne při
hloubení podzemních podlaží a základů objektů. S touto zeminou bude zapotřebí nakládat dle
kvalitativních limitů stanovených vyhl. č. 294/2005 Sb., tedy rozlišovat, zda je možno ji ukládat jako
rekultivační materiál na skládku Černovice, či je nutno ji odvážet na skládku skupiny S-OO.
V zájmovém území ve čtvercích o velikosti 15 x 15 m budou vyhloubeny průzkumné sondy do hloubky 3
m, z nichž budou odebrány zonální vzorky zemin (v 1 m intervalech) pro stanovení NEL a dílčí příspěvky
pro vytvoření 3 směsných reprezentativních vzorků pro laboratorní stanovení v rozsahu tab. 2.1, 10.1 a
10.2 vyhl.č. 294/2005 Sb.
Z 15 vybraných sond budou odebrány vzorky půdního vzduchu na stanovení volatilních organických
kontaminantů, rovněž by bylo odebráno 15 vzorků zemin ze svrchního hloubkového intervalu na
stanovení koncentrací PAU a vybraných stopových kovů.
f Při výkopových pracích a odčerpávání podzemních vod musí být na lokalitě prováděn odborný ekologický
dohled, při němž bude prováděno kontrolní vzorkování zemin a odčerpávaných podzemních vod.
f V navazující přípravě stavby je doporučeno vypracovat numerický model proudění podzemních vod
zohledňující vliv zapuštěné komunikace Opuštěná spolu s projektovanou stavbou polyfunkčního centra
Aupark Brno na režim hladin podzemní vody, na jehož základě bude stanoven rozsah ovlivnění úrovně
hladiny podzemní vody a změny hydrogeologických charakteristik v zájmovém území. Výsledky tohoto
modelu budou zohledněny v rámci technického řešení záměru i okolních staveb.
f V dalším stupni projektové dokumentace bude navržen efektivní drenážní systém, který zajistí, aby
výsledná průtočnost kvartérního kolektoru zůstala zachována. Tím bude eliminováno vzdutí hladiny
podzemní vody, které může být vyvoláno založením objektu až do podložních jílů. Podkladem pro návrh
systému bude hydrodynamický model popisující výchozí stav, míru vzdují bez realizace drenážního
systému a stav po jeho realizaci, a to za různých hydrologických stavů.
f Před zahájením odčerpávání podzemních vod při zemních pracích bude nezbytné získat vodoprávní
povolení. Současně je nutné počítat i s případným předčišťováním odčerpávaných podzemních vod před
jejich vypouštěním do kanalizace.
f Rovněž je vhodné zvážit realizaci pyrotechnického průzkumu, který má opodstatnění v souvislosti
s blízkostí bývalé strojírny a slévárny Vaňkovka, která byla za 2. světové války častým cílem leteckého
bombardování. V území nelze vyloučit pozůstatky leteckých bomb.
f Instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; zařízení
umístěná ve venkovním prostoru (na střeše objektu) budou vybavena protihlukovými opatřeními tak, aby
akustické imise na hranici areálu nepřekročily nejvyšší přípustné hygienické limity.
f V případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.
f Pro provoz vodohospodářského systému objektu bude vypracován provozní řád, zahrnující rozsah
monitorování jednotlivých objektů a účinnosti čistících zařízení a postup řešení mimořádných stavů.

D.V.

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

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Porovnání variant lze uvést pro navržené způsoby zásobování objektu tepelnou energií.
Z hlediska dlouhodobých charakteristik je rozdíl mezi oběma variantami na úrovni matematického modelu
prakticky nerozeznatelný. V případě krátkodobých maxim je příznivější varianta napojení na CZT, přičemž
rozdíl mezi variantou s vytápěním plynem představuje cca 0,5 % imisních limitů.
Vzhledem k zatížení ovzduší v centrální oblasti města Brna a překračování platných imisních limitů je
z hlediska ochrany ovzduší vhodnější varianta s napojením na CZT. V zájmovém území je již za současného
stavu významná imisní zátěž s překračováním platných imisních limitů. Nejvýznamnějším zdrojem znečištění
ovzduší v zájmovém území je doprava; tento stav se realizací navrženého záměru podstatněji nezmění.
Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující nerealizaci stavby. Nulová varianta v zásadě
odpovídá ponechání plochy v současném využití, tj. parkoviště autobusů.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez.
Využití území nevyvolává žádné zásadní střety zájmů z hlediska územního plánování.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou až střední, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy, včetně fotodokumentace dotčeného území, jsou součástí
příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.
V přílohách oznámení jsou dále v plném znění uvedeny:
−

rozptylová studie (příloha 3)

−

hluková studie (příloha 4).

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
V příloze č. 5 Doklady jsou doloženy doklady vztahující se k problematice územně plánovací dokumentace.
Vzhledem k době projednávání záměru jsou doloženy všechny dostupné dokumenty. Jedná se o následující
doklady:
−

MMB, Odbor územního plánování a rozvoje, Vyjádření k záměru výstavby polyfunkčního komplexu
při ul. Opuštěné a Trnité a k úpravě směrné části regulativu, č.j.: MMB/0097220/2008 ze dne
24.6.2008

−

MMB, Odbor územního plánování a rozvoje, Vyjádření k doplněné žádosti záměru výstavby
polyfunkčního komplexu při ul. Opuštěné a Trnité a k úpravě směrné části regulativu, č.j.:
MMB/0147001/2008 ze dne 14.8.2008

−

ÚMČmB, Brno-střed, Výpis z jednání 40. Rady městské části Brno-střed ze dne 11.2.2008

−

Jižní Centrum Brno, Udělení souhlasu s úpravou územního plánu ze dne 22.1.2008

−

KÚ Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Vyjádření k záměru napojení nového objektu AUPARK
BRNO na silnici I/42 Brno-VMO, č.j.: JMK 139663/2008 ze dne 19.11.2008

−

MMB, Odbor dopravy, Vyjádření ke studii výhledového dopravního řešení ulice Opuštěná v úseku
Plotní – Uhelná, zn.: MMB/0061444/2009 ze dne 18.3.2009

−

Brněnské komunikace, Vyjádření ke studii výhledového dopravního řešení ulice Opuštěná v úseku
Plotní – Uhelná, zn.: /3100-Nov-137/09 ze dne 12.3.2009

−

Policie ČR, Vyjádření k dokumentaci „AUPARK BRNO – dopravní napojení objektu - výhled“, č.j.:
PJM-20864/ČJ-2008-DP ze dne 24.9.2008

−

Arch.Design, Doplnění žádosti o úpravu směrné části regulativu, zn.: 090522/Au/MB ze dne
22.5.2009
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

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

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Předmětem záměru je výstavba polyfunkčního centra v prostoru ulic Opuštěná, Trnitá a Košťálova
v katastrálním území Trnitá, v lokalitě jižního centra.
Název záměru: POLYFUNKČNÍ CENTRUM Aupark Brno
Oznamovatel: HB REAVIS MANAGEMENT CZ spol. s r.o., Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

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

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

14.700 m2

počet parkovacích stání (krytých – v objektu):

828 stání pro OA

počet podlaží:

3 nadzemní + 2 podzemní
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Umístění záměru: jižně od centra města Brna při ulici Opuštěná
kraj:

Jihomoravský

obec:

Statutární město Brno

městská část:

Brno - střed

katastrální území: Trnitá, 610950
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)

Stavba je situována v exponované poloze plánovaného jižního centra mezi komunikacemi Opuštěná, Trnitá,
Rosická a Bulvár, v blízkosti hlavního železničního nádraží (v jeho plánované přesunuté poloze),
autobusového nádraží Zvonařka a historického jádra města Brna.
Pozemky v zájmovém území jsou v současnosti využívány zejména pro parkování (na terénu) a objekty pro
obchod a kanceláře. Nachází se zde povrchové odstavné parkoviště pro autobusovou dopravu a osobní
automobily, a několik staveb na hranici morální životnosti, které slouží pro kancelářské účely provozovatele
parkoviště. Způsob využití neodpovídá významu této lokality: v těsné návaznosti na historické jádro města a
plánovaný rozvoj jižní části centra.
Realizací centra bude využita plocha mezi již existujícími i plánovanými objekty. Nejvýznamnější kumulace
vlivů, která je však promítnuta do územně plánovacích podkladů a strategického hodnocení vlivů na životní
prostředí celého jižního centra města Brna, lze očekávat v oblasti dopravy a z ní vyplývající dopady na životní
prostředí (zejména v oblasti ovzduší a hluku).
V širším území je připravována řada staveb v rámci urbanizace tzv. jižního centra města Brna a jeho okolí.
Řada významných obchodních a administrativně-správních areálů je provozována, či se připravuje podél ulice
Heršpické. Koncepčně je připravována přestavba železničního uzlu Brno spojená s celkovou urbanizací a
revitalizací doposud zanedbaných ploch. Vlivy všech záměrů v území budou vzájemně interferovat.
Dle platného územního plánu je oblast jižní části centra určena k zastavění administrativními, kancelářským a
bytovými budovami a objekty sloužícími pro občanskou vybavenost včetně obchodu a služeb v blokovém
schématu městského charakteru.
Polyfunkční objekt Aupark Brno do zmíněného schématu zapadá a vyplňuje tak jeden z bloků plánované
zástavby.
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Urbanistické a architektonické řešení
Funkční využití
Navrhovaná stavba se nachází v exponované poloze plánovaného jižního centra města Brna, v těsné
návaznosti na historické jádro města. Vychází z požadavků investora na realizaci polyfunkčního objektu dle
architektonické studie britského architektonického atelieru Benoy. Náplní objektu budou prostory pro
obchod, služby, veřejné stravování, aktivity pro volný čas a parkování. V řadě nájemních jednotek je
plánován nepřetržitý provoz.
Prostorové řešení
Objekt je navržen se třemi nadzemními a dvěma podzemními podlažími pro parkování a technické místnosti.
Vnitřní uspořádání je navrženo s ohledem na uspořádání funkčních ploch v územním planu. V dotčeném
městském bloku se nacházejí dle platného územního plánu dvě funkční plochy s regulativem SJ (západní a
východní plocha), oddělené funkční plochou „Komunikace a prostranství místního významu“. Komunikace pro
automobilovou dopravu je v této funkční ploše nereálná vzhledem ke vzdálenosti vyústění do komunikace
Opuštěná a Rosická od křižovatek navrhovaných v rámci projektu městské infrastruktury při přesunu nádraží.
Minimální vzdálenost křižovatek (sjezdů) dle platných předpisů u daného charakteru komunikací je 70 m.
Průběh vnitřních obchodních ulic (pasáží) je navržen tak, aby umožňoval neomezený průchod z ulice Rosická
na Opuštěnou a z ulice Rosická na křižovatku Trnitá-Opuštěná v souladu s průběhem funkční plochy
„Komunikace a prostranství místního významu“. Trvale veřejně přístupnou pasáží (průchodem) je tento
regulativ územního plánu naplněn.
Obchodní ulice má stejný průběh ve všech nadzemních podlažích. Díky navrženým otvorům ve stropních
konstrukcích pasáží (galeriím) je i 1.NP prosvětleno denním světlem ze střešních světlíků.
Hlavní nosná konstrukce objektu bude monolitický železobetonový skelet s vyzdívkami a skládaným
opláštěním, s prosklenými výkladci směrem k městským komunikacím.
Návrh spodní stavby objektu zohledňuje rovněž přípravu pro průběh tratě severo-jižního diametru (SJD).
Zásobování objektu je řešeno z úrovně terénu jedním hlavním zásobovacím dvorem u křižovatky ulic
Rosická-Trnitá a druhým podružným v podloubí přístupném z ulice Bulvár.

Dopravní řešení
Parkování budou sloužit dvě podzemní podlaží (1. a 2. PP), která budou dopravně napojena na okolní
komunikace dvěma obousměrnými rampami s šířkou jízdních pruhů 3,0 m a podélným sklonem 14,0%.
Jedna bude ústit na ul. Opuštěnou, která je součástí malého městského okruhu, druhá na ul. Trnitou.
Plánovaný počet parkovacích stání pro osobní vozidla je 828, z toho 41 (5%) pro tělesně postižené.
Na ul. Trnitou bude dále napojen zásobovací dvůr objektu, a to v poloze naproti stávajícímu napojení ÚAN
Zvonařka. Je navržen pro současné odbavení 4 nákladních vozidel bez návěsu (délka max. 9,0 m). Druhá
možnost zásobování z opačné strany objektu přibude po zbudování Bulváru.
Předpokládá se, že k napojení na stávající dopravní infrastrukturu dojde pouze na krátký časový úsek,
případně vůbec. Předpokládaný termín dokončení dotčených částí stavby městské infrastruktury je v roce
2011-2012 stejně jako dokončení řešené stavby.
Napojení na navržené komunikace stavby městské infrastruktury se jeví z hlediska přitížení dopravou od
objektu Aupark Brno jako bezproblémové.
Základní výkresová dokumentace, ze které je zřejmý rozsah stavby a její základní dimenze, je doložena v
příloze tohoto oznámení. Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz
příloha č. 1.3.).
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Obrázek: Situace okolí stavby (1:10 000)

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v příloze č. 5 (Doklady):
MMB, Odbor územního plánování a rozvoje, Vyjádření k záměru výstavby polyfunkčního komplexu při ul.
Opuštěné a Trnité a k úpravě směrné části regulativu, č.j.: MMB/0097220/2008 ze dne 24.6.2008.
MMB, Odbor územního plánování a rozvoje, Vyjádření k doplněné žádosti záměru výstavby polyfunkčního
komplexu při ul. Opuštěné a Trnité a k úpravě směrné části regulativu, č.j.: MMB/0147001/2008 ze dne
14.8.2008:
„Úpravu směrné části regulativu návrhové plochy SJ na návrhovou plochu SO je možno provést až po
předložení upravené studie. Překročení množství prodejních ploch jsme podmínili prověřením širších
vztahů a návazností především:
-

dořešením dopravního napojení
prověřením kapacitního zatížení okolních komunikací a křižovatek.

Bylo předloženo kapacitní posouzení zatížení okolních křižovatek, které vyhovělo s tím, že pro zlepšení
průjezdu bylo navrženo prodloužení délky řadícího pruhu pro levé odbočení z ul. Zvonařky do ul. Trnité.
Rovněž dopravní napojení areálu je doloženo a bude možné za předpokladu kladného projednání
napojení budoucí rampy ul. Opuštěné s ŘSD ČR a JMK. Úpravu směrné části z SJ na SO je možno
provést (před vydáním ÚR) za předpokladu doložení výše uvedených požadavků.“
ÚMČmB, Brno-střed, Výpis z jednání 40. Rady městské části Brno-střed ze dne 11.2.2008.
„… schvaluje záměr úpravy směrné části ÚPmB z plochy stavební návrhové smíšené jádrové centrálního
charakteru – SJ na plochu stavební návrhovou smíšenou obchodu a služeb – SO, za účelem možnosti
realizace objektu „Polyfunkční objekt Aupark Brno“.
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 5
(Doklady):
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: JMK 66371/2008 ze dne 26.5.2008:
„… hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou navrhovanou evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast.“
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G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinný ráz, hlukovou a
dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto
složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
nízké až střední. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo
významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k významným negativním vlivům na obyvatelstvo. Vlivy na veřejné zdraví spojené s výstavbou a
provozem záměru lze hodnotit jako málo významné lokálního charakteru. Nejvýznamnějším aspektem
záměru je doprava, jejíž působení nevyvolá přeslimitní stavy (znečištění ovzduší, hluk) a ani ve spojení se
současnými aktivitami v území nepovede k překračování příslušných hygienických limitů v zájmovém území
záměru.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci jsou hodnoceny jako málo významné. Při srovnání uvažovaných
variant zásobování tepelnou energií (vlastní kotelna – CZT) je s ohledem na stávající zatížení ovzduší
v centrální části města Brna vhodnější varianta s napojením na systém CZT. V hodnoceném území je již za
současného stavu významná imisní zátěž vyvolaná především provozem vozidel na stávajících komunikacích.
Tento stav se však realizací navrženého záměru podstatněji nezmění.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Z výsledků je zřejmé, že limitní hladina hluku dle
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, z provozu
technologických zdrojů je v rozsahu obrysu záměru dodržena a nezasahuje žádný venkovní chráněný prostor
ani prostor potenciální výstavby chráněných (obytných) objektů na okolních parcelách dle platného
územního plánu. Vliv technických zařízení budovy na chráněný venkovní prostor je tedy prokazatelně
podlimitní, problematika hluku z provozovny je spolehlivě řešitelná.
Vliv dopravního hluku souvisejícího se záměrem je nevýznamný. Podíl na celkových hladinách hluku
nepřekročí nejvýše desetiny dB, což je hodnota akusticky nevýznamná. Hluková situace v území zůstane
proto po realizaci záměru nezměněna, nedojde ani ke vzniku nových přeslimitních stavů.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Výstavbou záměru Aupark Brno nebudou přímo dotčeny povrchové vody ani hydrologické charakteristiky
území. Záměr je bez nároků na odběr povrchových vod nebo na vypouštění odpadních vod do vod
povrchových. Realizací záměru dojde k navýšení odtoku srážkových vod odváděných do povrchového toku
v malém rozsahu. Pro časové rozložení odtoku je navržena retence těchto vod v rámci technického řešení
stavby.
Realizací záměru nelze vyloučit vliv na změny hydrogeologických poměrů v jeho okolí. Lze očekávat vzdutí
hladiny podzemí vody, které se může projevit na okolní infrastruktuře v podzemí a stavbách. Je proto
nezbytné vypracovat model proudění podzemních vod zohledňující vliv zapuštěné komunikace Opuštěná
spolu s projektovanou stavbou Auparku, který prověří a vyhodnotí rozsah ovlivnění hladiny podzemní vody a
změny režimu proudění v blízkém okolí zájmového území.
Navrženou stavbou polyfunkčního centra Aupark Brno nejsou předpokládány významné vlivy na kvalitu
podzemních vod. Jejich stávající kvalita je však v současnosti v místě stavby zhoršena důsledkem doznívající
kontaminace starých ekologických zátěží.
Vliv na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit jako nízký a zanedbatelný.
Vliv na podzemní vody lze souhrnně hodnotit jako středně významný lokálního charakteru.
Záměr vyžaduje zábor ZPF v rozsahu 1.685 m2. Vlivy na půdu (zábor, kvalita) jsou hodnoceny jako málo
významné, lokální.
Vliv na horninové prostředí lze označit jako zanedbatelný.
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V území není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nelze tudíž
předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů.
Ovlivnění prvků
předpokládáno.

územního

systému

ekologické

stability

ani

významných

krajinných

prvků

není

Záměr nekoliduje s žádnými zvláště chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími
oblastmi (Natura 2000).
V prostoru záměru se nenacházejí žádné architektonické a historické památky.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není vyloučena. Je proto
nutné zajistit archeologický dozor, případně záchranný archeologický výzkum.
Záměr přitíží komunikační síť dotčeného území celkem cca 1.800 vozidly za den, z toho cca 40 nákladními.
Jde o počet, který je celkově málo významný. Při celkové intenzitě dopravy na ulici Opuštěné v úrovni cca
35.000 vozidel za den (z toho cca 2.600 těžkých) jde o podíl cca 5% na celkových intenzitách dopravy.
Záměr respektuje dopravní rozvojové záměry v území, předpokládá realizaci staveb městské infrastruktury i
nového nádraží. S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu
zbytné dopravy. Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší
nebo cyklistické trasy.
Záměr nepředstavuje ani významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru výstavby a provozu „Polyfunkčního centra
Aupark Brno“ v k.ú. Trnitá hodnoceny jako přijatelné. Záměr nepředstavuje zdroj významného negativního
ovlivnění okolního území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem
záměru únosnou mez. Využití území nevyvolává žádné zásadní střety zájmů z hlediska
územního plánování.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako nízkou až střední, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití území.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí areálu 1:10 000
1.4. Hydrologická situace
1.5. Geologická situace
1.6. Syntetická mapa kvality zemin
1.7. Syntetická hydroekologická mapa
1.8. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
1.9. Fotodokumentace
2. Situace stavby
2.1. Situace širších vztahů (U1) 1:10 000
2.2. Výřez z územního plánu města Brna (U2) 1:5 000
2.3. Situace s regulačními prvky (U3) 1:1 000
2.4. Zastavovací situace (U4) 1:1 000
2.5. Dopravní řešení – napojení na stávající stav (U5) 1:1 000
2.6. Dopravní řešení – napojení na budoucí stav (U6) 1:1 000
2.7. Řešení inženýrských sítí (U7) 1:1 000
2.8. Pohledy, podélný řez (A4) 1:1 000
2.9. Vizualizace (A5)
3. Rozptylová studie
4. Hluková studie
5. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizace zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení, se nachází v jeho úvodní části.
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PŘÍLOHA 1

(MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

POLYFUNKÈNÍ CENTRUM Aupark Brno
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

POLYFUNKÈNÍ CENTRUM Aupark Brno
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

POLYFUNKÈNÍ CENTRUM Aupark Brno
1.3. SITUACE OKOLÍ ZÁMÌRU

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

POLYFUNKÈNÍ CENTRUM Aupark Brno
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE

LEGENDA:
lokalizace zámìru

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

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

POLYFUNKÈNÍ CENTRUM Aupark Brno
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

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

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

POLYFUNKÈNÍ CENTRUM Aupark Brno
1.5. GEOLOGICKÁ SITUACE

pøevzato podle Müller, Novák 2000
mìøítko 1 : 50 000

lokalizace zámìru

legenda tematického obsahu na následujícím listu

POLYFUNKÈNÍ CENTRUM Aupark Brno

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

1.5. GEOLOGICKÁ SITUACE - legenda
SPODNÍ KARBON

KVARTÉR

VISÉ
souvrství myslejovické

OTTNAG

HOLOCÉN
antropogenní uloeniny

štìrky a písky

droby

rašeliny a slatinné zeminy

jíly a prachové jíly

petromiktní slepence

fluviální pøevánì
hlinito - písèité sedimenty

pestré jíly

deluviofluviální
písèito-hlinité sediemnety

rzehakiové vrstvy
(støídání poloh jílù, pískù)

HOLOCÉN - PLEISTOCÉN
antropogenní uloeniny
rašeliny a slatinné zeminy

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

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

MEZOZOIKUM

SVRCHNÍ KØÍDA

PLIOCÉN - MIOCÉN
fluviální písèité štìrky

SPODNÍ BADEN (MORAV)
øasové a písèité vápence

souvrství protivanovské

perucko - korycanské vrstvy
(køemenné pískovce)

droby

SPODNÍ KØÍDA

souvrství bøezinské

brekcie s kalovými vápenci

pískovce

rudické vrstvy
(støídání kaolinických jílù a pískù)

SPODNÍ KØÍDA
brekcie s kalovými vápenci

boskovické brázda

DEVON - KARBON

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

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

bazální štìrky a písky

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

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

PROTEROZOIKUM
A SPODNÍ PALEOZOIKUM

SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM

BRNÌNSKÝ A SVRATECKÝ MASIV,
DEBLÍNSKÁ SKUPINA

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

dvojslídný svor s granátem

biotitický granodiorit
(typ Královo Pole)

migmatit a ortorula s turmalínem

køemenný diorit a tonalit

MORAVIKUM

OLEŠNICKÁ SKUPINA
biotitická a biotiticko - muskovitická pararula

leukotonalit (typ Jundrov)
biotitický granodiorit
(typ Tetèice)

dvojslídý svor s granátem

leukokratní a biotitický granit
(typ Èerná Hora)

krystalický vápenec

biotitický a amfibol - biotitický
granodiorit (typ Veverská Bítýška)

kvarcit a kvarcitická rula

biotitická pararula,
místy migmatitizovaná

jílové bøidlice

PALEOZOIKUM

èervenohnìdé jílovce,
prachovce a pískovce

vápnité jíly (šlíry)

droby

støídání drob, prachovcù a bøidlic

vápnité jíly (tégly)

KARPAT

støídání drob, prachovcù a bøidlic

bìlohorské souvrství
(pískovce, prachovce, jílovce)

PERMOKARBON

TERCIÉR

souvrství rozstáòské

PRAG - GIVET
souvrství stínavsko - chabièovské

BÍTEŠSKÁ SKUPINA
porfyroblastická
muskovitická ortorula

hlíznaté vápence køtinské

dvojslídá ortorula

tmavošedé biodetritové vápence
hádsko - øíèské

leukokratní ortorula

èerné bøidlice s vlokami vápencù

granitická pegmatitická ortorula

metabazit a metatuf
erlan
diorit, metadiorit
hornblendit, serpentinit
amfibolit

SKUPINA BÍLÉHO POTOKA

DEVON

sericiticko-biotitický a
chloriticko-biotitický fylit

metabazalt

svìtleìedé vápence vilémovické

fylit sericitický s polohami
kvarcitických fylitù

aplit, pegmatit

tmavì šedé lavicové
vápence laánecké

sericitický kvarcit

brachiopodové vápence josefovské

krystalický vápenec

SVRCHNÍ EIFEL - FRASN
souvrství macošské

ulový porfyr a ryolit
granodioritový a dioritový porfyrit
køemenná íla

vápence vavøinecké

pøevzato podle Müller, Novák 2000

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

POLYFUNKÈNÍ CENTRUM Aupark Brno
Pøíloha è. 1.6.
Syntetická mapa kvality zemin

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

POLYFUNKÈNÍ CENTRUM Aupark Brno
Pøíloha è. 1.7.
Syntetická hydroekologická mapa

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

POLYFUNKÈNÍ CENTRUM Aupark Brno
1.8. SITUACE NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

LEGENDA:
situace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

POLYFUNKÈNÍ CENTRUM Aupark Brno
1.9. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
pohled na øešené území z jihozápadu;
vlevo chodník a komunikace ul. Opuštìné

foto è. 2
pohled na støední èást øešeného území jihovýchodním smìrem
od ul. Opuštìné

foto è. 3
pohled na øešené území podél ulice Trnitá (vpravo);
v pozadí vpravo OC Vaòkovka

foto è. 4
pohled na jihozápadní èást øešeného území sz. smìrem

foto è. 5
pohled na øešené území severním smìrem;
vpravo v pozadí OC Vaòkovka

foto è. 6
pohled na øešené území podél ulice Košálova sv. smìrem;
v pozadí autobusové nádraí Zvonaøka a OC Vaòkovka
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována jako příloha oznámení záměru a vyhodnocení vlivů stavby
„POLYFUNKČNÍ CENTRUM Aupark Brno“ na životní prostředí.
Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem posuzovaného záměru. Výpočet byl
proveden pro dvě varianty:
a) imisní zátěž automobilovou dopravou vázanou na záměr a napojení objektu na systém
Centrálního zásobování teplem
b) imisní zátěže automobilovou dopravou vázanou na záměr a provoz vlastních zdrojů
tepelné energie (spalování zemního plynu).
Výsledkem výpočtu u obou řešených variant je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného
území. Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2), tuhými látkami frakce PM10 a
benzenem.
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č.
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

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

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

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

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

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů
stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů
stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí
vypočítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi
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Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmíněné metodiky SYMOS'97.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti buňky.
Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního
výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•
•

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.
Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.

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

Kat. I - 20 hodin
Kat. II - 6 dní
Kat. III - 2 roky

Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
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Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se
vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
3.1.1. Provoz areálu AUPARK Brno s dodávkou tepla ze sítě CZT
Jako bodové zdroje znečišťování ovzduší budou působit výduchy z odvětrání garáží v podzemních
podlažích objektu pro 828 vozidel.
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především automobilová doprava návštěvníků a
zaměstnanců objektu při předpokládané intenzitě dopravy 1800 osobních vozidel a 40 nákladních
automobilů přijíždějících za den (a stejný počet odjezdů). Rozložení dopravy na stávající silniční sít je
popsáno v textu oznámení.
3.1.2. Provoz areálu AUPARK Brno s vytápěním vlastními zdroji spalujícími zemní plyn
Pro vytápění objektu je uvažována plynová kotelna s celkovým instalovaným výkonem 3.700 kW.
Jako bodové zdroje znečišťování ovzduší budou působit výduchy z odvětrání garáží v podzemních
podlažích objektu pro 828 vozidel.
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především automobilová doprava návštěvníků a
zaměstnanců objektu při předpokládané maximální intenzitě dopravy 1800 osobních vozidel a 40
nákladních automobilů přijíždějících za den (a stejný počet odjezdů). Rozložení dopravy na stávající
silniční sít je popsáno v textu oznámení.

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice pro Brno, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn
použité větrné růžice je uveden v následující tabulce:
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

1,7

3,00

4,30

3,20

3,10

4,59

2,60

3,79

5,20

8,62

5

5,40

8,70

6,30

6,10

6,00

4,10

6,70

9,10

11

0,70

1,60

0,50

1,70

1,00

0,50

1,60

1,60

celkem

9,10

14,60

10,00

10,90

11,59

7,20

12,09

15,90

8,62

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 2000 x 1600
m s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK. Rozmístění jednotlivých bodů
je zřejmé z grafické přílohy této studie.
Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb.:
Znečišťující látka
Oxid dusičitý
PM10
Benzen

Doba průměrování

Imisní limit

1 hodina

200 µg.m

-3

Přípustná četnost překročení za kalendářní
rok
18

1 kalendářní rok

40 µg.m

-3

24 hodin

50 µg.m

-3

35

1 kalendářní rok

40 µg.m

-3

---

1 kalendářní rok

5 µg.m

-3

---

---
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4. Výsledky výpočtu
4.1. Příspěvek navrhovaného záměru – odběr tepla z rozvodné sítě
4.1.1. Oxid dusičitý (NO2)
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem hodnocených zdrojů,
dosahuje nejvýše 0,2 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu a výjezdu z areálu
na ul. Opuštěné. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat
hodnot ještě nižších.

V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o poměrně nízké hodnoty do 0,5% limitu (40 µg.m-3).
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Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem hodnocených zdrojů z výpočtu vycházejí
ve výši do 2,5 µg.m-3, tedy 1,2 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do
v okolí ulice Opuštěné. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže
dosahovat hodnot ještě nižších (1 µg.m-3 a méně).
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4.1.2. Tuhé látky (PM10)
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem hodnocených zdrojů,
dosahuje nejvýše 0,2 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do okolí ul. Plotní a ul. Zvonařka.
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě
nižších.

V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o poměrně nízké hodnoty do 0,5% limitu (40 µg.m-3).
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Maximální 24hodinové koncentrace PM10, vyvolané provozem hodnocených zdrojů z výpočtu
vycházejí ve výši do 2,5 µg.m-3, tedy 1,2 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum
vychází do okolí ul. Plotní a ul. Zvonařka. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek
imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších (1 µg.m-3 a méně).

9 (21)

Rozptylová studie – AUPARK BRNO

4.1.3. Benzen
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem hodnocených zdrojů,
dosahuje nejvýše 0,1 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do ulice Zvonařka a Trnitá.
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě
nižších.

V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o poměrně nízké hodnoty do 2% limitu (5 µg.m-3).
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4.2. Příspěvek navrhovaného záměru – vytápění z vlastní plynové kotelny
4.2.1. Oxid dusičitý (NO2)
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem hodnocených zdrojů,
dosahuje nejvýše 0,2 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu a výjezdu z areálu
na ul. Opuštěné. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat
hodnot ještě nižších.

V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o poměrně nízké hodnoty do 0,5% limitu (40 µg.m-3).
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Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem hodnocených zdrojů z výpočtu vycházejí
ve výši do 3,5 µg.m-3, tedy 1,2 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru v okolí ul. Opuštěné (Zvonařky). Příspěvky nad 2,5 µg.m-3 budou dosahovány také v prostoru
středu města (ul. Masarykovy).. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní
zátěže dosahovat hodnot ještě nižších (1 µg.m-3 a méně).
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4.2.2. Tuhé látky (PM10)
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem hodnocených zdrojů,
dosahuje nejvýše 0,2 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru ulice Plotní a ulice
Zvonařka. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot
ještě nižších.

V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o poměrně nízké hodnoty do 0,5% limitu (40 µg.m-3).
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Maximální 24hodinové koncentrace PM10, vyvolané provozem hodnocených zdrojů z výpočtu
vycházejí ve výši do 2,5 µg.m-3, tedy 1,2 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum
vychází do prostoru ulice Zvonařka a Plotní. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek
imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších (1 µg.m-3 a méně).
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4.2.3. Benzen
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem hodnocených zdrojů,
dosahuje nejvýše 0,1 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru ulice Zvonařka a Trnitá.
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě
nižších.

V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o poměrně nízké hodnoty do 2% limitu (5 µg.m-3).
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5. Stávající úroveň imisní zátěže zájmového území
5.1. Stávající imisní zátěž
V blízkosti hodnoceného záměru se nachází stanice imisního monitoringu č. 1637 Brno-Zvonařka,
hodnoty naměření na této stanici v roce 2006 jsou uvedeny v následující tabulce:

-3

průměrná roční koncentrace (µg.m )
-3

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m )

Oxid dusičitý (NO2)

Oxid siřičitý (SO2)

Tuhé látky - SPM

-

6,5

46,0

40

-

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m )

113,6

40,8

113,1

datum naměření maxima v daném roce

16.3.

32.1.

13.1.

-

125

50

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m )

161,8

62,8

-

datum naměření maxima v daném roce

16.3.

24.1.

-

200

350

-

-3

-3

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m )
-3

-3

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že v blízkosti měřící stanice dosahují koncentrace plynných
škodlivin podlimitní úrovně, tuhé znečišťující látky překračují limit pro maximální denní koncentrace.
Dále pro popis stávající úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie města
Brna zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže NO2, benzenu a PM10 v okolí
hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích:

5.1.1. Oxid dusičitý (NO2)
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Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace NO2 hodnot od 36 do 40 µg.m-3, v blízkosti ulice Plotní jsou dosahovány i
hodnoty vyšší než 40µg.m-3 (LVr=40µg.m-3). Maximální hodinové koncentrace NO2, v okolí
hodnoceného záměru dosahují hodnot do 160 µg.m-3, v blízkosti ul. Plotní i hodnot vyšších než
200µg.m-3 (LV1h=200µg.m-3).
5.1.2. Tuhé látky - PM10
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Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace tuhých látek v blízkosti
navrhovaného záměru dosahují nadlimitní úrovně (LV=40µg.m-3), především v blízkosti
významnějších komunikací (např. ul. Zvonařka a ul. Plotní).
Maximální 24hodinové koncentrace dosahují prakticky na celém území hodnot vyšších než je hodnota
imisního limitu (LV24h=50µg.m-3), s nadlimitní četností.
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5.1.3. Benzen

Nadlimitní imisní zatížení je za stávajícího stavu v okolí ulice Zvonařky a ul. Plotní, v ostatních částech
hodnoceného území je imisní zátěž na úrovni 80% imisního limitu (LVr=5µg.m-3) a nižší.

5.2. Celková očekávaná úroveň imisní zátěže zájmového území
Jak je presentováno v kapitole 4 nedojde v důsledku realizace hodnoceného záměru k významnější
změně imisní zátěže hodnoceného území. Stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru je však
vyšší, k překročení hodnot imisního limitu dochází již za stávajícího stavu především na ul. Plotní, u
tuhých látek a benzenu pak hlavně u ul. Opuštěné.
S ohledem na relativně nízkou výši imisních příspěvků hodnoceného záměru neočekáváme po
realizaci podstatnější změnu imisní zátěže, k jistému nárůstu však dojde. Jako variantu s nižším
imisním příspěvkem – tedy šetrnější ke kvalitě ovzduší, lze označit variantu s odběrem tepla
z centrální sítě zásobování teplem.
Celková imisní situace v hodnoceném území v budoucích letech dozná významných změn po realizaci
projektu městské infrastruktury a následného zastavění celého území. Imisní zátěž zde je a nadále
bude ovlivňována především emisemi automobilové dopravy. Celková situace tedy bude závislá na
budoucí poloze nových komunikací a intenzitě dopravy na nich (modelování tohoto stavu však není
na současném stupni poznání možné).
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6. Závěry
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že nejvyšší nárůst příspěvku ke stávající imisní zátěži
vyvolaný posuzovaným záměrem dosahuje:
•

pro maximální hodinové koncentrace NO2 do 2,5 µg.m-3 (do 1,2 % imisního limitu - 200µg.m-3) u
varianty s CZT, resp. do 3,5 µg.m-3 (do 1,8 % limitu) u varianty s vlastní kotelnou;

•

pro průměrné roční koncentrace NO2 do 0,02 µg.m-3 (tedy méně než 0,1 % hodnoty imisního limitu
- 40µg.m-3) v obou posuzovaných variantách;

•

pro maximální 24hodinové koncentrace PM10 do 0,3 µg.m-3 (do 0,6 % imisního limitu - 50µg.m-3) u
varianty s CZT, resp. do 0,4 µg.m-3 (do 0,8 % limitu) u varianty s vlastní kotelnou;

•

pro průměrné roční koncentrace PM10 do 0,04 µg.m-3 (tedy do 0,1 % hodnoty imisního limitu 40µg.m-3) v obou posuzovaných variantách;

•

pro průměrné roční koncentrace benzenu do 0,1 µg.m-3 (tedy do 2 % hodnoty imisního limitu 5µg.m-3) v obou posuzovaných variantách.

V případě součtu očekávaného imisního vlivu hodnocených zdrojů tepla a předpokládaných hodnot
stávající imisní zátěže také docházíme k závěru, že realizací navrhovaného záměru dojde v okolí
stavby k nárůstu imisní zátěže. Tento nárůst však nebude významný a podstatněji neovlivní stávající
imisní situaci hodnoceného území.

V Brně 21.4.2009

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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7. Přílohy
7.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů

Poznámka:
•

vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m
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1. Zadání a cíl hlukové studie
Hluková studie je vypracována jako součást oznámení záměru
AUPARK BRNO.
Cílem této studie je provést kvalifikovaný podklad pro příslušné kapitoly oznámení a pro následné
vyjádření příslušného orgánu hygienické služby. To znamená doložit řešitelnost hlukové problematiky,
prokázat že provoz záměru nebude způsobovat v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb přeslimitní hlukové vlivy a navrhnout
příslušná technická nebo organizační opatření pro zajištění dodržení hygienických limitů.
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2. Vstupní údaje

2.1. Popis záměru a dotčeného území
Předmětem záměru je vybudování polyfunkčního objektu, určeného pro obchod, služby, volnočasové
aktivity včetně souvisejícího parkování. Záměr se nachází v prostoru tzv. jižního centra města Brna, v
poloze mezi ulicemi Opuštěná, Trnitá, Evropská (nová ulice, nazývaná též Bulvár) a Košťálová.
Představuje jeden z prvních objektů, umisťovaných do tzv. jižního centra města Brna, v poloze před
připravovaným novým hlavním nádražím.
V současné době se v prostoru záměru nachází volná plocha, používaná pro parkování osobních vozidel
a autobusů. Územním plánem je prostor záměru zařazen mezi plochy: SJ – jádrové, tj. smíšené plochy
centrálního charakteru (zahrnující převážně obchodní provozovny, zařízení správy, hospodářství a
kultury) a plochy komunikací a prostranství místního významu.
Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku:
Obr. : Umístění záměru, komunikační síť a funkční plochy dle územního plánu města Brna
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Funkční plochy jsou definovány následovně:
SJ ... jádrové, tj. smíšené plochy centrálního charakteru, slouží převážně k umístění obchodních
provozoven, zařízení správy, hospodářství a kultury.
SO ... smíšené plochy obchodu a služeb, slouží převážně k umístění obchodních a servisních
provozoven a administrativy, které podstatně neruší bydlení.
DH ... hromadná osobní doprava (včetně technického zázemí)
OS ... školství1
Nejbližší chráněný venkovní prostor se nachází při ulicích Košťálové a Rosické, jižně od záměru (nejblíže
ve vzdálenosti cca 20 m od záměru, Košťálová 1 a Košťálová 3). Jde o třípodlažní činžovní domy, určené
k asanaci (nezbytný předpoklad pro realizaci staveb městské infrastruktury), asanace bude provedena
ještě před výstavbou záměru AUPARK. Na opačné straně ulice Opuštěné se nachází budova městského
úřadu Šlapanice, která není hlukově chráněným prostorem. Stejně tak vlastní objekt AUPARK není
chráněným prostorem (nemá obytnou, zdravotní resp. rekreační funkci).
Potenciálně chráněným prostorem jsou potom funkční plochy SO v okolí záměru (doposud nezastavěné).
Pohled do prostoru výstavby záměru včetně okolních objektů je zřejmý z následujícího obrázku:
Obr.: Panoramatický pohled na dotčené území od východu

Vlevo objekty Rosická 2, Košťálová 1 a Košťálová 3 (určeny k asanaci), vpravo objekt MÚ Šlapanice,
zcela vpravo Galerie Vaňkovka.
Uvažované zdroje hluku jsou následující:
Doprava
Prognózované intenzity dopravy na komunikační síti dotčeného území jsou zřejmé z následujícího
obrázku:

1

Plocha školství v obrázku je však v současné době využívána pro administrativně-správní účely (MÚ Šlapanice), jde
o definitivní řešení.
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Obr.: Intenzity dopravy na komunikační síti dotčeného území (rok 2030)

Údaje jsou uvedeny ve tvaru: počet vozidel za 24 h/z toho nákladních.

Uvedený model intenzit dopravy zahrnuje i intenzity dopravy vyvolané urbanizací území (včetně záměru
AUPARK).
Technologie záměru (hluk z provozovny)
Zdroje technologického hluku do venkovního prostoru, související se záměrem, budou dány provozem
technických zařízení budov (vzduchotechnika, chlazení), které budou umístěny na střeše objektu.
Technologické zdroje hluku na střeše objektu nepřekročí tyto akustické parametry:
akustický tlak:
soudobý počet:
umístění:

do LA,2m = 65 dB (den), do LA,2m = 55 dB (noc)
3
střecha objektu nad průběžnými svislými instalačními šachtami objektu
(výška zdrojů 18 m nad terénem)

Zdroje hluku umístěné uvnitř budovy jsou z hlediska ovlivnění venkovního prostoru akusticky
nevýznamné (týká se podzemního parkoviště).
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2.2. Použité podklady
[1] AUPARK BRNO. Urbanisticko - architektonická studie. Arch.Design, s.r.o., únor 2008
[2] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

2.3. Použitá metodika
Dopravní hluk je převzat z hodnocení provedeného v rámci posouzení staveb městské infrastruktury,
není tedy modelován v rámci této studie.
Vliv hluku technologie je vyhodnocen na základě ČSN ISO 9613-2 Akustika - Útlum při šíření zvuku ve
venkovním prostoru (Část 2 Obecná metoda výpočtu) a dle běžných postupů technické a akustické
praxe.
Výpočty jsou aplikovány ve výpočtovém programu HLUK+, verze 7.11. Nejistota metodiky se pohybuje v
úrovni 2. třídy přesnosti dle ČSN IEC 651 Zvukoměry, tj. v pásmu ±2 dB.

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

Korekce
dB
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

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

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

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5

S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
následovně:
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z provozovny uvažována hodnotami:
LAeq,8h = 50 dB v denní době (pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin z denního období),
LAeq,1h = 40 dB v noční době (pro 1 nejhlučnější hodinu z nočního období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích
uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 60 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 50 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk ze stavební činnosti uvažována hodnotami:
LAeq,14h = 65 dB v denní době (7:00 - 21:00),
LAeq,1h = 60 dB v brzké ranní a pozdní večerní době (6:00 - 7:00, 21:00 - 22:00),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (22:00 - 6:00).
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3. Hluk z provozovny
Je modelován stav s provozem technických zařízení budovy na střeše objektu. Pro všechny zdroje je
uvažován nepřetržitý plný výkon (s akustickým tlakem do LA,2m = 65 dB).
Průběh limitní izofony LAeq,T = 40 dB (platné pro noční období) je zřejmý z následujícího obrázku:
Obr.: Průběh limitní izofony LAeq,T = 40 dB (výška 18 m nad terénem)

Pro nižší výšky bude rozsah limitní izofony ještě menší (dáno stíněním hranou budovy). Pokles se
snižující se výškou je dokladován pro výpočtový bod 1 (pouze pro ilustraci, nejde o chráněný prostor):
Tab.: Výsledky výpočtů hluku z provozovny
Bod
1

Výška
3m
6m
9m
12 m

LAeq,T [dB]
23,3
25,5
27,6
29,9

Z výsledků je zřejmé, že limitní hladina hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, je dodržena prakticky v rozsahu obrysu záměru a nezasahuje žádný
venkovní chráněný prostor ani prostor potenciální výstavby chráněných (obytných) objektů na okolních
parcelách dle platného územního plánu.
Vliv technických zařízení budovy na chráněný venkovní prostor je tedy prokazatelně podlimitní,
problematika hluku z provozovny je spolehlivě řešitelná.
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4. Hluk z dopravního provozu
Hluková situace v prostoru záměru je dána zejména dopravním provozem na okolních veřejných
silničních komunikacích (zejména ulice Opuštěná) a dopravních plochách (autobusové nádraží
Zvonařka).
Hluková situace v území (po realizaci dopravních rozvojových záměrů, zahrnuje i dopravní provoz
související se záměrem AUPARK) je shrnuta v následujících obrázcích a tabulce (zdroj: Městská
infrastruktura - II. etapa. Dokumentace pro stavební povolení):
Obr.: Hluková situace v území - den
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Obr.: Hluková situace v území - noc

Tab.: Hladiny hluku při objektu AUPARK
Bod
10

11

14

15

Výška
2
8
14
2
8
14
2
8
14
2
8
14

LAeq,den [dB]
61,7
62,3
62,9
67,0
68,0
68,1
68,4
68,3
68,1
66,3
65,9
65,7

LAeq,noc [dB]
52,8
54,2
55,2
59,8
61,3
61,6
61,4
61,7
61,6
58,9
58,7
58,6

Je zřejmé, že jde o hlukově velmi exponovaný prostor. Hlukový limit LAeq,T = 60/50 dB (den/noc), platný
pro hluk z hlavních pozemních komunikací, je překročen ve všech výpočtových bodech. Protože však
objekt AUPARK není objektem užívaným k bydlení, rekreaci ani zdravotnickým účelům, není chráněným
prostorem ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
Vlastní vliv záměru AUPARK na hlukovou situaci území je akusticky nevýznamný. Cílová doprava
záměru nepřekročí cca 1 800 vozidel za den (z toho 40 nákladních); to je při celkové intenzitě dopravy na
ulici Opuštěné v úrovni cca 35 000 vozidel za den (z toho cca 2 600 těžkých) nevýznamný počet.

Strana: 11 z 15

AUPARK BRNO
HLUKOVÁ STUDIE

5. Hluk ze stavební činnosti
Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými imisemi zemních a
stavebních strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani
časový harmonogram nasazení však není přesně kvantifikován.
Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby, a to v době provádění zemních prací. Ekvivalentní
hladiny akustického tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních strojů (rypadla, nakladače)
dosahovat hodnot až do 90 dB ve vzdálenosti 5 až 10 m, u těžkých nákladních vozidel se tyto hladiny
pohybují v průměru okolo hodnoty 80 dB v téže vzdálenosti.
Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB, platí pro období mezi 7:00 a 21:00) tak
bude splněn do vzdálenosti nejvýše cca 60 metrů od místa provádění prací. V této vzdálenosti se
nenachází žádný chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb.
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6. Závěry a doporučení
Navržené řešení záměru AUPARK BRNO respektuje požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Požadované limitní hladiny hluku z provozovny pro nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní
prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb jsou spolehlivě dosažitelné.
Záměr se nachází v hlukově exponovaném prostoru, s přeslimitními hladinami dopravního hluku. Protože
však objekt AUPARK není objektem užívaným k bydlení, rekreaci ani zdravotnickým účelům, není
chráněným prostorem ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací. Vlastní vliv záměru AUPARK na dopravně-hlukovou situaci území je akusticky
nevýznamný.
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Přílohy

Hluk z provozovny

HLUK+

verze 7.11 normal

Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 |
1 |
208.1; 111.8 | 18.0| 2.0| 79.0| 1.000| 79.0| 0.40 |
| P 2 |
1 |
233.9; 165.5 | 18.0| 2.0| 79.0| 1.000| 79.0| 0.40 |
| P 3 |
1 |
282.5; 121.6 | 18.0| 2.0| 79.0| 1.000| 79.0| 0.40 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 17.0| 153.2; 136.9| 210.0; 44.5| 319.7; 118.5| 315.8; 147.1|
|
|
|
| 289.1; 198.8| 251.1; 205.5|
|
|
| 2. | Dům | 12.0| 186.5; 230.1| 235.9; 247.0| 232.0; 258.4| 182.6; 241.5|
| 3. | Dům | 12.0| 233.1; 256.4| 228.4; 271.7| 245.2; 276.9| 249.9; 261.6|
| 4. | Dům | 12.0| 166.5; 233.3| 161.8; 248.6| 178.6; 253.8| 183.3; 238.5|
| 5. | Dům | 12.0| 150.9; 218.0| 114.8; 205.1| 110.5; 217.2| 146.6; 230.1|
| 6. | Dům | 10.0| 235.5; 350.0| 239.0; 332.4| 269.2; 285.8| 340.8; 302.2|
|
|
|
| 328.3; 350.4|
|
|
|
| 7. | Dům | 8.0| 371.8; 302.6| 421.5; 317.1| 416.9; 332.8| 367.2; 318.3|
| 8. | Dům | 8.0| 301.3; 218.4| 327.5; 162.4| 341.3; 168.9| 315.1; 224.9|
| 9. | Dům | 8.0| 326.3; 246.2| 430.5; 295.5| 475.5; 200.3| 371.3; 151.0|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 17.0| 6 | 153; 137| 132| 110| 3.0
|
| 2
|Dům | 12.0| 4 | 187; 230|
52|
12| 3.0
|
| 3
|Dům | 12.0| 4 | 233; 256|
18|
16| 3.0
|
| 4
|Dům | 12.0| 4 | 167; 233|
18|
16| 3.0
|
| 5
|Dům | 12.0| 4 | 151; 218|
38|
13| 3.0
|
| 6
|Dům | 10.0| 5 | 236; 350|
93|
64| 3.0
|
| 7
|Dům | 8.0| 4 | 372; 303|
52|
16| 3.0
|
| 8
|Dům | 8.0| 4 | 301; 218|
62|
15| 3.0
|
| 9
|Dům | 8.0| 4 | 326; 246| 115| 105| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 222.2; 239.5 |
0.0 | 23.3 | 23.3 |
|
|
| 1 |
6.0 | 222.2; 239.5 |
0.0 | 25.3 | 25.3 |
|
|
| 1 |
9.0 | 222.2; 239.5 |
0.0 | 27.6 | 27.6 |
|
|
| 1 | 12.0 | 222.2; 239.5 |
0.0 | 29.9 | 29.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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