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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
PARKOVACÍ DŮM - ULICE TRNITÁ
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění, a slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je
zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona, doplněné hlukovou a rozptylovou studií.
Předmětem záměru je novostavba parkovacího domu včetně prostor pro služby v uličním parteru a
příjezdové komunikace k parkovacímu domu.
Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, může být zařazen jako:
kategorie II, bod 10.6, sloupec B: Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o
celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Dle § 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Oznamovatelem záměru je společnost Amec s.r.o.
Oznámení je zhotoveno firmou AMEC s.r.o. na základě objednávky projektanta stavby. Zpracování
oznámení proběhlo v červnu 2009. Byly použity podklady poskytnuté investorem.
Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru a jednotlivých složkách životního prostředí v jeho
okolí a možných vlivech záměru na tyto složky a veřejné zdraví. Širší veřejnosti doporučujeme
k prostudování Část G oznámení, která stručně shrnuje podstatné informace o záměru a jeho možných
vlivech na životní prostředí. Podrobnější informace jsou pak uvedeny v příslušných kapitolách oznámení.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1.

Obchodní firma
AMEC s.r.o.

A.2.

IČ
26211564

A.3.

Sídlo
Křenová 58
602 00 Brno

A.4.

Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Pavel Cetl
vedoucí projektů, držitel autorizace EIA
AMEC s.r.o.
Křenová 58
602 00 Brno
Tel.: (+420) 543 428 334
Fax: (+420) 543 240 676
GSM: (+420) 608 968 368
e-mail: cetl@amec.cz
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru
PARKOVACÍ DŮM - ULICE TRNITÁ
Zařazení záměru
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,
je následující:
kategorie:
bod:
název:

sloupec:

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

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

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je výstavba nového parkovacího objektu hromadných garáží s obchodním uličním parterem při
ulici Trnité v Brně.
Kapacita a umístění záměru vycházejí z vyšších požadavků na parkování osobních vozidel vyplývající z
existence stávajících obchodních objektů a autobusového a vlakového nádraží. Parkovací dům je
navrhován ve třech půdorysných variantách:
Varianta A

Zastavěná plocha budovy je vymezená uličními čarami, dostavuje
převážnou část bloku (viz. příloha 1)
zastavěná plocha
cca 6 800 m2
počet nadzemních podlaží
max. 7

Varianta B

Zastavěná plocha budovy respektuje stávající dům na pozemku p.č. 932
(k.ú. Trnitá) a ponechává podél ulice Trnitá staveniště pro budoucí
dostavbu uličního bloku (viz. příloha 1)
zastavěná plocha:
cca 6 000 m2
počet nadzemních podlažích:
max. 7
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Varianta C

Zastavěná plocha budovy je podél ulice Trnitá vymezena uliční čarou a
ponechává volné staveniště pro možnou dostavbu podél nové ulice (viz.
příloha 1)
zastavěná plocha:
cca 6 000 m2
počet nadzemních podlažích:
max. 7

Etapa 1

Parkovací dům
kapacita hromadné garáže:
1 130 parkovacích stání
(v časové etapě před dokončením realizace městské infrastruktury v rámci
přesunu Železničního uzlu Brno - ŽUB)
v rámci této etapy byly uvažovány stavební úpravy a dostavba OSC
Galerie Vaňkovka, OSC Galerie Vaňkovka a parkovací dům budou
vzájemně propojeny lávkou pro pěší
kapacita parkování po redukci 370 parkovacích stání (případně 600 míst v
závislosti na statickém řešení a propojení budovy centra a parkovacího
domu pojížděnou lávkou)

Etapa 2

Parkovací dům - počet parkovacích míst v parkovacím domě bude
navýšen o 270 parkovacích stání na celkových 1400 parkovacích stání
(po realizací dopravních staveb městské infrastruktury v rámci ŽUB)

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
obec:
městská část:
katastrální území:

Jihomoravský
Brno
Brno - střed
Trnitá (610950)

Staveniště se nachází v k.ú. Brno - Trnitá. Záměrem je novostavba parkovacího objektu při ulici Trnitá v
rozvojové lokalitě Jižního centra Brna. Novostavba je situována v novém uličním bloku, vymezeném
územním plánem města Brna při nároží ulic Trnitá a Opuštěná v sousedství obchodního centra Galerie
Vaňkovka.
Jižní část uličního bloku podél ulice Opuštěná je vymezená jako stabilizovaná plocha občanské
vybavenosti, nachází se zde budova Městského úřadu Šlapanice. Převážná část území uličního bloku je v
současné době bez stavebního využití, většinou se jedná o ostatní plochy a zahrady. Původní zástavba
charakteru předměstského bydlení byla asanována. Podél ulice Trnitá se nacházejí starší dva řadové
domy, užívané jako kancelářské provozy a jeden objekt pro bydlení.
Územním plánem města Brna je lokalita vyznačena jako návrhová stavební plocha smíšené jádrové
funkce centrálního charakteru (SJ). Míra stavebního využití je stanovena pro návrhovou stavební plochu
indexem podlažní plochy v hodnotě 3,5. Parkovací stání, odstavná stání a hromadné garáže pro potřebu
vyvolanou přípustným nebo podmíněně přípustným využitím území, jsou přípustné ve všech stavebních
plochách, pokud není navazující územně plánovací dokumentací stanoveno jinak.
Pro území Jižního centra byla vypracována podrobnější dokumentace Regulace centrálního území
dotčeného přestavbou Železničního uzlu Brno (Arch. Design, 11/2005). Tato dokumentace upřesňuje
organizaci dopravy a prostorové limity zástavby.
Umístění záměru je v souladu s funkčním využitím území dle územního i regulačního plánu a respektuje
vymezené uliční čáry a hranice. Záměr svým objemem překračuje směrně vymezenou intenzitu využití
území. Případná úprava indexu podlaží plochy bude řešena s pořizovatelem územního plánu města Brna
na základě definitivní varianty řešení parkovacího domu a projednání využití stavebního bloku (stavební
plochy).
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Prostor a okolí záměru v katastrálním území Trnitá jsou pro účely zpracování tohoto oznámení navrhovány
tzv. dotčeným územím.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku:

Obr.: Schéma umístění záměru

Podrobná situace objektu v příloze tohoto oznámení.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Charakterem záměru je novostavba max. sedmipodlažního parkovacího domu. Potřeba výstavby
parkovacího domu vycházejí z vyšších požadavků na parkování osobních vozidel vyplývající z existence
stávajících obchodních objektů a autobusového a vlakového nádraží.
V přízemí objektu budou umístěny nájemní plochy pro obchod a služby, v části přízemí a v ostatních
podlažích budou parkovací stání pro osobní vozidla.
Možnost kumulace s jinými záměry
Stávající objekt OSC má v prvním i druhém podlaží vybudovány jedno i dvoupodlažní obchodní plochy.
Nad nimi je pak jedno a půl podloží parkovacích ploch přístupných po dvou rampách z ulice Trnitá a ulice
Dornych. V současné době majitel objektu předpokládá provedení přestavby za účelem navýšení
prodejních ploch.
Při přestavbě dojde nejprve k odstranění nejvyššího půl parkovacího podlaží (4.np) z důvodu nevyhovující
konstrukční výšky pro budoucí obchodní podlaží. Následně se nad celým půdorysným tvarem objektu
postaví nové obchodní podlaží. Z důvodu statických (posilování některých sloupů) a pokud možno
minimálních zásahů do stávajících obchodních jednotek bude část střechy řešena jako lehká ocelová
konstrukce. Toto statické řešení umožní zrušení jedné ze dvou vjezdových ramp na střechu centra z ulice
Trnitá a v její půdorysné stopě bude OSC dostavěno ve všech třech podlažích. Tímto vzniknou další nové
pronajímatelné prostory. Stávající zasklení pasáže bude postupně zvedáno o jedno podlaží. Následně pak
bude odstraněno pojížděné souvrství nad 2. NP (dříve parkovací střecha) a prostory budou upravovány
pro nové nájemce. Technologické jednotky podél ulice Dornych budou ponechány v maximální možné
míře na původních místech bez úprav.
Ostatní jednotky budou postupně přemístěny na novou střechu a kapacitně doplněny. V přízemí dojde k
částečnému rozšíření zásobovacího dvora z ulice F. Wanniecka. Dojde i k některým přesunům stávajících
nájemců z důvodu optimálního rozložení jednotek po centru, ale i z důvodu vyhovění nájemcům na
optimalizaci velikosti jejich prodejní plochy.
Stávající plochy pro parkování na střeše tohoto centra a současně ve třetím nadzemním podlaží budou
redukovány a uvolněné prostory budou přebudovány pro obchodní a gastronomické funkce. Zamýšlená
přestavba obchodního centra předpokládá ponechání stávajícího dopravního napojení a příjezdové rampy
z ulice Dornych, dále zrušení rampy z ulice Trnitá a výhledově předpokládá propojení mezi parkovacím
domem a parkovištěm na střeše centra pomocí přemostění. Pro pěší bude realizováno propojení lávkou
mezi parkovacím domem a OSC Galerie Vaňkovka.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Navrhovaný stavební záměr vznikl jako potřeba doplnění parkovacích míst v souvislosti s vyšší poptávkou
po parkovacích stání pro osobní vozidla a také v souvislosti s přestavbou OSC (zvětšení obchodních
ploch). Stavbou parkovacího domu se zvýší parkovací kapacita v této části města, a to jak pro nakupující v
obchodním centru či blízkém okolí ale i pro cestující využívající nedaleké autobusové či vlakové nádraží.
Záměr je uvažován ve třech půdorysných variantách a dvou časových etapách.

FileName:
SaveDate:

C754-08-0 Parkovaci dum Trnita 3.doc
30.6.2009

Zakázka/Dokument: C754-08-0
Vydání: 01
Strana: 10 z 46

PARKOVACÍ DŮM - ULICE TRNITÁ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní údaje stavby
Záměrem je novostavba parkovacího domu. Jedná se o nepodsklepenou budovu hromadných garáží s
obchodním uličním parterem. Objekt bude prostřednictvím nadzemní lávky dopravně propojen s OSC
Galerie Vaňkovka, která je umístěna v protějším bloku přes ulici Trnitá.
Stavebně architektonické řešení
Parkovací dům bude mít max. 7 nadzemních podlaží a kapacitu podle zvolené etapy. Konstrukčně bude
řešen jako železobetonový skelet. V parteru domu bude prostor pro umístění nájemních ploch. Oba
objekty budou pro pěší vzájemně komunikačně spojeny v úrovni nového obchodního podlaží. Pokud
statické podmínky umožní na střechu OSC umístit 600 parkovacích míst, bude vybudována pojížděná
lávka mezi OSC a parkovacím domem, a to v úrovni střechy OSC.
V OSC Galerie Vaňkovka je 38 500 m2 stávající nájemní plochy a 960 stávajících parkovacích stání na 1,5
podlaží. Dostavbou vznikne v OSC cca 19 000 m2 nové nájemní plochy a parkovací kapacita bude řešena
ve variantách:
Varianta A

Zastavěná plocha budovy je vymezená uličními čarami, dostavuje
převážnou část bloku. Půdorysný tvar objektu parkovacího domu
(viz příloha 1).
Zastavěná plocha
cca 6 800 m2
Počet nadzemních podlaží
maximálně 7

Varianta B

Půdorysný tvar objektu parkovacího domu (viz. příloha 1)
Zastavěná plocha
cca 6 000 m2
Počet nadzemních podlaží
maximálně 7

Varianta C

Půdorysný tvar objektu parkovacího domu (viz. příloha 1)
zastavěná plocha
cca 6 000 m2
počet nadzemních podlaží
max. 7

Etapa 1

Počet parkovacích míst v parkovacím domě je 1 130 (v časové
etapě před dokončením realizace městské infrastruktury v rámci
přesunu Železničního uzlu Brno - ŽUB)
v rámci této etapy byly uvažovány stavební úpravy a dostavba
OSC Galerie Vaňkovka, OSC Galerie Vaňkovka a parkovací dům
budou vzájemně propojeny lávkou pro pěší
kapacita parkování po redukci 370 parkovacích stání (případně
600 míst v závislosti na statickém řešení a propojení budovy
centra a parkovacího domu pojížděnou lávkou)

Etapa 2

Parkovací dům - počet parkovacích míst v parkovacím domě bude
navýšen o 270 parkovacích stání na celkových 1400 parkovacích
stání (po realizací dopravních staveb městské infrastruktury v
rámci ŽUB)

Dopravní řešení
Dopravní napojení parkovacího domu bude na stávající ulici Trnitá a na novou ulici, která vznikne po
dobudování základního komunikačního systému lokality (Jižního centra) jako propojení mezi novým
bulvárem a ulicí Trnitá. Předpokládá se pohyb pouze osobních automobilů.
Parkovací dům a OSC Vaňkovka budou lávkou propojeny pro pěší.
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Zeleň
Stavba je plánována v místě původního předměstského bydlení, kde zástavba byla asanována. Část
území je v současné době využíváno jako plocha pro zázemí stavební mechanizace stavební společnosti.
Na zbylém území záměru se nachází bývalé hřiště a bývalá neudržovaná zahrada.
Budou provedeny terénní úpravy a doplnění zpevněných ploch a zeleně v prostoru mezi fasádou a
komunikacemi. V ulici Trnitá je dále plánována výsadba aleje stromů, pokud to bude umožněno vzhledem
k podzemnímu vedení sítí.

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

prosinec 2010

Předpokládaný termín ukončení výstavby,
uvedení do provozu:

březen 2012

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

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
tel.: 541 651 111
fax: 541 651 209

obec:

Statutární město Brno

Magistrát města Brna
Malinovského nám. 3,
601 67 Brno
tel.: 542 171 111
fax: 542 173 530

městské části:

Trnitá (Brno-střed)

Úřad městské části Brno-střed,
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
tel.: 542 526 111
fax 542 526 395
e-mail: podatelna@stred.brno.cz

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

Úřad městské části Brno-střed,
Stavební úřad
Měnínská 4
601 69 Brno
tel.: 545 526 400-404
fax 542 526 395
e-mail: podatelna@stred.brno.cz
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Zábor půdy:

celková plocha staveniště:
varianta A
varianta B
varianta C

cca 6 800 m2
cca 6 000 m2
cca 6 000 m2

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

cca 60% celkové plochy
bez nároků

Dotčené pozemky k.ú.Trnitá (610950):
pozemky ZPF:

p.č. 927, 933, 934/1, 934/2, 934/3, 935, 973, 974/2, 974/7, 974/18, 975

ostatní plocha:

p.č. 928, 929, 930, 931, 932, 936, 974/9, 976

B.II.2. Voda
Pitná voda
průměrná denní potřeba vody: varianta A
varianta B, C

2 m3/den
2 m3/den

max. denní potřeba vody:

varianta A
varianta B, C

2 m3/den
2 m3/den

max. hodinová potřeba vody:

varianta A
varianta B, C

1 m3/h
1 m3/h

roční úhrnná potřeba vody:

varianta A
varianta B, C

600 m3/rok
600 m3/rok

zdroj:

městský vodovodní řad

výstavba:

spotřeba vody nespecifikována (běžná).

požární voda

stávající SHZ nádrže z centra

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje
Provoz parkovacího domu (garáží) včetně obchodních jednotek nevyžaduje žádné významné surovinové
zdroje. Předpokládají se běžné zdroje stavebního materiálu pro daný typ staveb.
Zemní plyn
Zemní plyn nebude v parkovacím domě včetně obchodních jednotek využíván. Vytápění bude dálkové.
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Teplo
Teplo bude dodáváno z Tepláren Brno napojením na městský horkovod z nákupního centra.
potřeba tepla celkem:
varianta A
cca 70 kW
varianta B, C
cca 40 kW
Elektrická energie
Zásobování elektrickou energií bude provedeno napojením z nové trafostanice v sousedství objektu.
předpokládaný inst. výkon:
varianta A
cca 272 kW
varianta B, C
cca 172 kW

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr vyvolá automobilovou dopravu zahrnující provoz osobních vozidel. Navrhovaný záměr spolu
s obchodním centrem Galerie Vaňkovka předpokládá následující intenzity dopravy (příjezdy + odjezdy):
Model 1:

Parkovací dům (přímý vjezd)
Parkovací dům (boční vjezd)
Galerie Vaňkovka (vjezd Dornych)

Model 2:

Parkovací dům (přímý vjezd)
Parkovací dům (boční vjezd)
Galerie Vaňkovka (vjezd Dornych)

Model 3:

Parkovací dům (přímý vjezd)
Parkovací dům (boční vjezd)
Galerie Vaňkovka (vjezd Dornych)

Výstavba:
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5400 vozidel
63% směr Zvonařka
37% směr Úzká
3600 vozidel
42,5% směr Zvonařka
57,5% směr Úzká
3000 vozidel
50% směr Zvonařka
50% směr centrum
8304 vozidel
63% směr Zvonařka
37% směr Úzká
3600 vozidel
42,5% směr Zvonařka
57,5% směr Úzká
1920 vozidel
25% směr Zvonařka
75% směr centrum
10380 vozidel
62,5% směr Zvonařka
37,5% směr Úzká
4500 vozidel
42,5% směr Zvonařka
57,5% směr Úzká
3000 vozidel
50% směr Zvonařka
50% směr centrum

variabilní (špičkově desítky vozidel za den)
převážně těžká nákladní
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Automobilová doprava vyvolaná záměrem
Záměr vyvolá automobilovou dopravu zahrnující provoz osobních vozidel. Navrhovaný záměr spolu
předpokládá následující intenzity dopravy:
Etapa 1

1130 park. stání (obrátkovost 4,0)

4520 příjezdů a 4520 odjezdů

Etapa 2:

1400 park. stání (obrátkovost 4,0)

5600 příjezdů a 5600 odjezdů

Doprava vyvolaná záměrem bude produkovat následující množství emisí1:

Etapa 1
Etapa 2

tuhé látky
kg/km.den
0,0941
0,1165

SO2
kg/km.den
0,0395
0,0489

NOx
kg/km.den
2,8233
3,4979

CO
kg/km.den
4,1988
5,2021

org. látky
kg/km.den
0,7443
0,9221

V tomto případě se jedná o nízké množství emitovaných škodlivin.
Provoz parkoviště
Odvětrávání hromadných garáží je uvažováno jak volné, tak nucené s odtahem znehodnoceného vzduchu
z jednotlivých sekcí nad střechu objektu a bude produkovat následující množství emisí2:

Etapa 1
Etapa 2

tuhé látky
kg/den
0,0400
0,0500

SO2
kg/den
0,0204
0,0255

NOx
kg/den
1,3098
1,6372

CO
kg/den
2,5890
3,2362

org. látky
kg/den
0,4505
0,5630

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

B.III.2. Odpadní voda
Splašková voda
průměrná denní produkce:

varianta A
varianta B, C

2 m3/den
2 m3/den

max. hodinová produkce:

varianta A
varianta B, C

1 m3/h
1 m3/h

1
2

Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.
Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.
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předpokládaná roční produkce: varianta A
varianta B, C

600 m3/rok
600 m3/rok

napojení:

kanalizační systém města Brna

výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

Dešťová voda
celková produkce (zastřešené plochy, chodníky, komunikace):
varianta A
6 800 m2
varianta B, C
6 000 m2
intenzita návrhového deště:

varianta A
varianta B, C

průměrná 143 l/s.ha
průměrná 143 l/s.ha

odtokový součinitel:

varianta A
varianta B, C

1
1

množství dešťových vod:

varianta A
varianta B, C

průměrné 350 m3/h
průměrné 308 m3/h

způsob hospodaření s dešťovými vodami:
varianta A
varianta B, C

nehospodaří se
nehospodaří se

B.III.3. Odpady
Odpady z výstavby
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v
platném znění.
Odpady vzniklé při úpravě staveniště a výstavby parkovacího domu budou tříděny a zneškodněny:
- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním řízení
- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení ve spalovně komunálních odpadů
- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce
Za odpady z výstavby budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.
Tab: Přehled odpadů vznikajících při výstavbě
kategorie
odpadu
Papírové a lepenkové obaly
O
Plastové obaly
O
Dřevěné obaly
O
Adsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny
N
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Adsorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem
O
15 02 02
beton
O
cihly
O
tašky a keramické výrobky
O
dřevo
O
sklo
O
plasty
O
železo a ocel
O
kabely neuvedené pod 17 04 10
O
zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
O
směsný stavební odpad neuvedený pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
O
papír a lepenka
O
směsný komunální odpad
O
objemný odpad
O

kód odpadu název odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 02 02
15 02 03
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 09 04
20 01 01
20 03 01
20 03 07
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Odpady z provozu
Během provozu budou vznikat komunální odpady, v převládajícím složení – plasty, papír, sklo, v menší
míře bude vznikat i odpad kategorie nebezpečný – zářivky, baterie, barvy, obaly znečištěné nebezpečnými
látkami, vyřazená elektrická zařízení apod. Pro garáže je v návrhu kanalizace také počítáno s
odlučovačem tuků a lehkých kapalin. Veškeré odpady budou shromažďovány a předávány odborným
firmám k likvidaci. Odpady z provozu budou tříděny ihned při jejich vzniku.
Tab: Přehled odpadů vznikajících během provozu

kód
odpadu
13 05 02
13 05 03
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 02 02

kategorie
odpadu
Kaly z odlučovačů oleje
N
Kaly z lapáků nečistot
N
Papírové a lepenkové obaly
O
Plastové obaly
O
Dřevěné obaly
O
Adsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny
N
název odpadu

15 02 03

a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Adsorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem
15 02 02

O

20 01 01
20 01 21
20 03 01
20 03 03

Papír a lepenka
Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

O
N
O
O

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném znění.
Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami v
intervalech dle potřeby. S odpady z provozu bude nakládáno v souladu s odpadovým hospodářstvím
města Brna.

B.III.4. Ostatní
Hluk
akustický výkon technologických
zdrojů hluku (VZT, chlazení):
umístění zdrojů:
doprava:
maximální hladiny hluku z provozu na
parkovišti a účelových komunikacích:
výstavba:

do LA,w = 70 dB
střecha budovy záměru

LAeq,T < 50/40 dB u nejbližší obytné
zástavby (den/noc)
do 80 dB/5 m

Vibrace

nebudou produkovány ve významné míře

Záření ionizující záření:
elektromagnetické záření:

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

Další fyzikální nebo biologické faktory
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B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými
zařízeními.
•
•
•
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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
Záměr je umístěn na území města Brna, městská část Brno - střed, k.ú. Trnitá. Dotčené území se
nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky znamená:
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území se nedotýká žádného přírodního parku.
• Dotčené území není součástí lokality soustavy Natura 2000.
• V dotčeném území (v širším okolí záměru) se nachází významné krajinné prvky. Posuzovaný záměr
nezasahuje do žádného VKP.
• V dotčeném území se nevyskytují prvky územního systému ekologické stability.
• Území působnosti stavebního úřadu Brno-střed patří dle Sdělení č.8 uveřejněném ve Věstníku MŽP č.
6 z června 2009 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je
překračování hodnoty 24hodinového imisního limitu PM10 a průměrného ročního imisního limitu NO2
celkem na 83,6% území.
Na území posuzovaného záměru se nevyskytují povrchové vody, dotčené území neleží v záplavovém
území a neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje a rovněž není součástí chráněné oblasti
přirozené akumulace vod (CHOPAV). Dotčené území neleží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb.1
Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek
České republiky.
Dotčené území leží v ochranném pásmu městské památkové rezervace Brno.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost záměru.
Bližší údaje viz. následující kapitoly oznámení.

1

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

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dotčené území se nachází v městské části Brno - střed (k.ú. Trnitá). Městská část Brno - střed má 86 179
obyvatel (k 26. 8. 2007). V současné době je území posuzovaného záměru částečně zastavěné.
Záměr se nachází v rozvojové lokalitě Jižního centra Brna, mezi autobusovým a vlakovým nádražím v
novém uličním bloku, vymezeném územním plánem města Brna na nároží ulic Trnitá a Opuštěná v
sousedství OSC Galerie Vaňkovka Brno. Po dobudování základního komunikačního systému lokality (Jižní
centrum) bude záměr propojen mezi ulicí Trnitá a novým Bulvárem.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území působnosti stavebního úřadu Brno-střed patří dle Sdělení č.8 uveřejněném ve Věstníku MŽP č. 6
z června 2009 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování
hodnoty 24hodinového imisního limitu PM10 a průměrného ročního imisního limitu NO2 celkem na 83,6%
území
V hodnoceném území se provádí soustavné sledování kvality ovzduší na stanici imisního monitoringu
SMBRNO č. 1637 Brno-Zvonařka (BBMZA), vzdálené od místa záměru do 100m JZ směrem - viz
následující tabulka.
tab.: Imisní zátěž v roce 2007, stanice imisního monitoringu SMBRNO č. 1637 Brno-Zvonařka (BBMZA)
NO2
-3

průměrná roční koncentrace (µg.m )

41,0
-3

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m )

40
-3

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m )

96,3

datum naměření maxima v daném roce

28.2.
-3

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

-

počet překročení limitní hodnoty (případů za rok)

-

povolený počet překročení limitní hodnoty

-3

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

-

-3

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

200

Jak je z výše uváděných hodnot zřejmé, u oxidu dusičitého bylo na uvedené stanici zaznamenáno mírné
překročení hodnoty ročního imisního limitu, které odpovídá 102,5% imisního limitu (LV=40rµg.m-3).
Maximální hodinová koncentrace pak dosahuje cca 48% limitu (LV1h=200µg.m-3).
Vzhledem k tomu, že daná stanice v blízkosti záměru neprovádí měření tuhých látek frakce PM10, při
popisu stávajícího stavu imisní zátěže okolí záměru vycházíme z rozptylové studie Brna - stav k roku 2010
(J.Bucek, Brno).
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Oxid dusičitý (NO2)
obr.: Průměrné roční koncentrace NO2

obr.: Maximální hodinová koncentrace NO2

Z výsledků rozptylové studie města Brna je zřejmé, že v místě nejvyššího příspěvku záměru bude
dosahovat průměrná roční koncentrace NO2 36-40 µg.m-3 a maximální hodinové pozaďové koncentrace
NO2 101-140 µg.m-3. Rozhodující roli pro imisní zátěž v území přitom hraje provoz na významných
komunikacích v bezprostřední blízkosti řešeného území.
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Tuhé znečišťující látky frakce PM10
obr.: Průměrné roční koncentrace PM10

obr.: Četnost překročení imisního limitu pro 24hodinové koncentrace PM10

Z obrázku je zřejmé, v dotčeném úýemí se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují na nadlimitní úrovni
41-100 µg.m-3. Z obrázku pro četnost překročení imisního limitu PM10 je patrné, že v místě záměru budou
maximální 24hodinové pozaďové koncentrace PM10 překračovány s nadlimitní četností 36-40 případů za
rok.
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Klimatické faktory
Vymezené území přísluší dle E. Quitta celé do mírně teplé klimatické oblasti T 4 – 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:
Číslo oblasti

T4

Počet letních dnů

60 až 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

170-180

Počet mrazových dnů

100-110

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 až300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
110 až 120
50 až 60

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Záměrem je novostavba parkovacího objektu při ulici Trnité v rozvojové lokalitě Jižního centra Brna. Záměr
je situován v novém uličním bloku, vymezeném územním plánem města Brna na nároží ulic Trnitá a
Opuštěná v sousedství centra Galerie Vaňkovka.
V současnosti jsou u nejbližších hlukově chráněných prostor plněny stanovené hygienické limity pro denní
dobu. Významné průmyslové zdroje hluku se v současné době v lokalitě neuplatňují.
Další závažné (negativní či pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.
Ostatní
Další závažné (negativní či pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

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

hlavní povodí řeky 4-00-00 Dunaje,
dílčí povodí 4-15-01 Svratka po Svitavu,
drobné povodí 4-15-01-156/0 Ponávka od Rakovce po ústí.
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Ponávka je levobřežním přítokem Svratky. Plocha jejího povodí je 69,9 km2, délka toku 19,8 km, průměrný
průtok u ústí je 0,08 m3.s-1. Ponávka protékala v minulosti k.ú. Trnitá a Komárov, přibližně ve směru S - J.
Voda říčky Ponávky v současné době zájmovým územím již neprotéká. Voda z jejího povodí nad profilem
Myslínova (Brno - Královo Pole) je odváděna do Svitavy s vyústěním na Cacovické. V dalším úseku je
Ponávka zatrubněna, slouží jako kmenová stoka, z níž je splašková voda vedena přímo na městskou
čistírnu odpadních vod v Modřicích. Poslední úsek toku původní Ponávky (cca 1,7 km) - nezatrubněný - je
v současné době napájen pouze vodou ze Svitavské strouhy. Vodní tok Ponávka není významným vodním
tokem1. Správcem jsou Brněnské vodovody a kanalizace.
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 a rovněž zde není žádné ochranné pásmo vodního
zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů a neleží v záplavovém
území. Posuzované území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a podle
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb.2 neleží k.ú. Trnitá ve zranitelné oblasti.
Podzemní voda
Podle hydrogeologického rajónování ČR (Michlíček 1986) náleží zájmové území rajónu 224 - Dyjskosvratecký útvar, a to jeho severnímu výběžku. Zvodnění neogenních sedimentů rajónu je vázáno na dobře
propustné písčité až štěrkopísčité polohy. Bazální a stropní izolátor tvoří pelitické sedimenty charakteru
jílů, vápnitých jílů až jílovců. Zvodnění v neogénních sedimentech bylo ověřeno hydrogeologickým vrtem,
který byl vyhlouben na Dornychu, východně od zájmového území, do hloubky 150 m (Franzová 1983).
Kolektorem podzemní vody jsou zde neogénní písky, které byly vrtem ověřeny v neúplné mocnosti 76 m
v metráži 74 až 150 m pod úrovní terénu. Podzemní vody jsou artéského charakteru s negativní
piezometrickou výškou. Propustnost neogénního kolektoru je charakterizována koeficientem filtrace,
stanoveným na základě výsledků čerpací zkoušky v hodnotě kf = 5,56 . 10-5 m.s-1. Podzemní vody
terciérního kolektoru byly především v minulosti ve větší míře jímány jako vody technologické (Škrobárny,
Papírny, Lakrumka apod.). Jejich využití je v současné době minimální. Vzhledem k vysoké kvalitě a
značným zásobám těchto vod se však do budoucna uvažuje s jejich využitím k zásobování města Brna
pitnou vodou, případně by tato zvodeň sloužila jako záložní zdroj pitné vody pro brněnskou aglomeraci.
Podzemní voda mělkého zvodnění je na zájmovém území a v jeho širším okolí vázána na souvrství říčních
štěrků a štěrkopísků, které tvoří bázi kvartérní sedimentace. Tento horizont podzemní vody je v přímé
hydraulické spojitosti s povrchovými vodami okolních toků (Svratka, Svitava, resp. Ponávka), které
kvartérní kolektor odvodňují.
Bazální izolátor mělkého zvodnění tvoří na zájmovém území neogénní jíly, stropním izolátorem jsou pak
převážně jílovité povodňové hlíny. Hladina podzemní vody je převážně napjatá.
Podzemní voda kolektoru písčitých štěrků byla zjištěna v hloubkách 4 až 6 m pod úrovní terénu.
Propustnost kolektoru je průlinová, s koeficientem filtrace v řádu 10-4 m.s-1.
V antropogenních vrstvách mohou být přítomny zvodněné čočky.
Znečistění horninového prostředí a podzemních vod
Kvalita kvartérních podzemních vod a horninového prostředí je v zájmovém území ovlivněna v důsledku
jeho dlouhodobého antropogenního využití.
Celá oblast je v ochranném pásmu "oblasti prokázané a možné kontaminace podzemních vod". Veškeré
využívání ploch v tomto ochranném pásmu je přípustné podle zvláštních předpisů. Pro jakoukoliv stavební
činnost v tomto území musí být vyžádáno stanovisko OŽP MMB - městského geologa.

1
Ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č.333/2003 Sb. a vyhlášky
č.267/2005 Sb.
2
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových
hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
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Obr.: Výřez z územního plánu města Brna

Přímo v místě výstavby nejsou v Systému evidence kontaminovaných míst evidovány staré ekologické
zátěže.
V roce 1996 a 1997 proběhl v oblasti tzv. jižního centra Galerie Vaňkovky ekologický audit (Pospíšil a kol.
1997). Předpokládaný výraznější vliv slévárny a strojírny Vaňkovka, jejíž provoz byl definitivně ukončen
v roce 1992, na kvalitu podzemních vod nebyl prokázán. Byla však ověřena výrazná kontaminace
podzemní vody chlorovanými etylény (ClE) z tranzitního znečištění.
Na ekologický audit jižního centra navázal pravidelný monitoring kvality podzemní vody v této oblasti,
jehož výsledky prokázaly postupný nárůst koncentrací chlorovaných etylénů. Z důvodu nárůstu
koncentrací ClE a zvyšujícímu se plošnému znečištění podzemních vod ClE v této oblasti byly v letech
1998 a 1999 uskutečněny hydrogeologické průzkumy za účelem vymapování zdroje tohoto znečištění
(Pospíšil a kol.). Zdroj nebyl přesně lokalizován. Jako ohnisko kontaminace byl uvažován areál Vlněny
nebo skladových hal v areálu Mototechny.
Ve vzorcích podzemních vod odebraných při podzimní etapě monitoringu v roce 2001 dosahovaly
koncentrace ClE nižších hodnot. Tento stav byl s největší pravděpodobností způsoben výstavbou
kolektorů na ulicích Opuštěná a Křenová, která ovlivňuje směry proudění podzemní vody v širším okolí, a
tím i směr tranzitu předmětné kontaminace (Pospíšil 2001).
Předpokládaný rozsah kontaminace podzemní vody chlorovanými etylény, přesahující u jednotlivých ClE
kritérium C metodického pokynu MŽP, dosahuje plochy přibližně 20 000 m2.

C.II.5. Půda
Dotčené parcely na kterých bude probíhat výstavba areálu jsou (kromě ostatních ploch) součástí
zemědělského půdního fondu (ZPF). Pozemky jsou zařazeny do I. třídy ochrany, druh zahrada a orná
půda a jsou charakterizovány bonitovanou půdně ekologickou jednotkou (BPEJ) 25600. Do I. třídy ochrany
zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně
v plochách 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.
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Přehled dotčených pozemků ZPF:
Parcela

Katastrální
území

Druh
pozemku

BPEJ

Parcela

Katastrální
území

Druh
pozemku

BPEJ

927

Trnitá

zahrada

25600

973

Trnitá

orná půda

25600

933

Trnitá

zahrada

25600

974/2

Trnitá

orná půda

25600

934/1

Trnitá

zahrada

25600

974/7

Trnitá

orná půda

25600

934/2

Trnitá

zahrada

25600

974/18

Trnitá

orná půda

25600

934/3

Trnitá

zahrada

25600

975

Trnitá

orná půda

25600

935

Trnitá

zahrada

25600

Půdy ZPF na dotčených parcelách patří převážně do skupiny 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.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry
Podle geomorfologického členění ČR (Demek 1987) náleží zájmové území provincii Západní Karpaty,
soustavě Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Dyjskosvratecký
úval, podcelku Dyjsko-svratecká niva.
Území Dyjsko-svratecké nivy je tvořeno akumulačními nivami podél řek Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje.
Terén je v oblasti rovinný, nadmořská výška zájmového území směrem k jihu mírně klesá a pohybuje se
od 200,8 do 199,5 m n.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 náleží zájmové území sedimentární výplni karpatské předhlubně
neogénního stáří. V období miocénu došlo v oblasti k opakované mořské transgresi a k zaplavení
tektonicky podmíněných depresí. Na zájmovém území jsou zastoupeny sedimenty spodního badenu, ze
kterých převládá převážně pelitická facie tvořená komplexem modravě šedých, světlešedých,
nazelenalých vápnitých jílů s vložkami písků a štěrků (tégly). Tyto sedimenty vystupují v nadloží bazálních
klastik spodního badenu charakteru středně až hrubě zrnitých silně vápnitých písků, místy štěrkovitých.
Souvrství neogénu je mocnosti řádově stovek metrů. Povrch neogénu se očekává v hloubce cca 12 m pod
terénem.
Předneogenní podklad je tvořen horninami Brněnského masivu.
Nadloží neogénu je budováno fluviálními sedimenty okolních vodních toků (Svratka, Svitava, Ponávka).
Toto souvrství 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 řádu prvních metrů.
Tyto sedimenty, usazující se při povodních a tvořící svrchní vrstvu kvartérní fluviální sedimentace, jsou
převážně budovány jílovitými hlínami s různým podílem písčité frakce a organických látek.
Přípovrchové vrstvy pak tvoří převážně navážka reprezentovaná 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.
Zjišťování indexu radonového rizika není pro tento typ stavby vyžadováno. U stávajícího objektu Galerie
Vaňkovka je ochranná fólie proti pronikání radonu z podloží vybudována. Objekt parkovacího domu
takovou ochranu nevyžaduje.
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Surovinové a jiné přírodní zdroje
Lokalita záměru se nenachází v chráněném ložiskovém území. Nejsou zde evidovány oblasti sesuvů či
poddolovaná území. Oblast není vedena jako významná geologická lokalita.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na rozhraní dvou
biogeografických podprovincií - provincie panonské a provincie hercynské, na území Lechovického
bioregionu, jeho přechodné, tedy nereprezentativní části. Bioregion leží ve středu Jižní Moravy a zasahuje
podstatnou částí do Rakouska. Zabírá geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval.
Bioregion je tvořen štěrkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostrůvky krystalinika. Horninové podloží
tvoří nezpevněné sedimenty mořského neogénu - jíly, písky a štěrky, které jsou místy pevněji stmelené a v
různé míře vápnité. Převažuje zde 1. dubový vegetační stupeň, na severních svazích dominuje 2. bukodubový stupeň. Bioregion představuje část severopanonské podprovincie ovlivněné srážkovým stínem a
sousedstvím hercynských bioregionů. Díky srážkovému stínu je pro tento bioregion charakteristické
nejteplejší podnebí v České republice.
Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík,1988) se zkoumaná oblast nachází
ve fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Panonské termofytikum, fytogeografickém okrese 20b
Jihomoravská pahorkatina, Hustopečská pahorkatina.
Podle staršího členění patří zájmové území do oblasti sosiekoregionu 54 Bobravská vrchovina v
podprovincii hercynské, v provincii středoevropských listnatých lesů (Atlas životního prostředí a zdraví
obyvatelstva, 1992).
Podle geobotanické mapy tvořily původní vegetaci v území převážně dubo - habrové háje a acidofilní
doubravy.
Fauna a flóra
V zájmovém území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Lokalita plánované výsadby je
částečně zastavěná a zpevněná plocha s ostrůvky ruderalizované zeleně a neudržovanou zahradou
uprostřed. Dřeviny tvoří převážně ovocné stromy, náletové dřeviny a vzrostlé keře, zastoupeny jsou
následující druhy:
pajasan žlaznatý Ailanthus altissima, javor mléč Acer platanoides, moruše bílá Morus alba, topol bílý
Populus alba, ořešák královský Juglans regia, jedle, Abies sp., dřín obecný Cornus mas L., šeřík obecný
Syringa vulgaris L., bez černý Sambucus nigra, loubinec popínavý Parthenocissus inserta, réva vinná Vitis
Vinifera, ovocné stromy.
Stejně jako flóra je také fauna v okolí dotčeného území výrazně antropogenně ovlivněna. Lze zde
předpokládat výskyt drobných hlodavců (hraboš, myšice), popřípadě vzhledem k blízkosti lidských sídel
také synantropních druhů (myš, potkan). Přítomnost větších druhů obratlovců se vzhledem k lokalizaci
záměru nepředpokládá.
Zvláště chráněná území
V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku
nebo chráněné krajinné oblasti, nejsou zde vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
V dotčeném území se nevyskytují žádné přechodně chráněné plochy, památné stromy či přírodní parky.
Významné krajinné prvky
V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny.
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Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
V dotčeném území se nenachází žádný registrovaný VKP ani VKP ze zákona.
Územní systém ekologické stability
Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické
stability definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém
ekologické stability.
V dotčeném území nebyly prvky ÚSES stanoveny.
Lokality soustavy Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a
cenné biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na základě
směrnic 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.

C.II.8 Krajina
Posuzovaný záměr leží v urbanizovaném prostoru města Brna. Dotčené území leží cca 500 m jižně od
historického jádra města, na ulici Trnitá, v blízkosti OSC Galerie Vaňkovka Brno a autobusového nádraží
Zvonařka. Dotčeným územím je prostor severně od nárožní budovy Městského úřadu Šlapanice (zbytková
zástavba). Je tvořen několika zbytkovými plochami - zahrady, hřištěm a zarůstající dlouhodobě
nevyužívanou plochou.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Lokalita plánované výsadby je částečně zastavěná se zpevněnými plochami s ostrůvky ruderalizované
zeleně a neudržovanou zahradou uprostřed. Při výstavbě (v závislosti na realizované variantě) může dojít
k demolici stávajících objektů.
Architektonické a historické památky
Dotčené území leží v ochranném pásmu Městské památkové rezervace (OP MPR) Brno, ustanoveném
rozhodnutím Odboru kultury NVmB ze dne 6.4.1990 pod č.j. kult.402/90/sev.
Na pozemku záměru nejsou 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 a rovněž se zde nenachází drobná solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny
atd.). Nejblíže situovanou památkou podle výše uvedeného zákona je:
•

Železárna-slévárna a strojírna Vaňkovka, s omezením: bez budovy modelárny na pozemku č.898
Zvonařka č.75 (číslo rejstříku12243/7-84555)

Jedná se o velmi hodnotný průmyslový areál, který je pro své urbanistické a architektonické kvality a
dochovanou situací nárůstu (1856-1995) reprezentantem brněnského průmyslu od přelomu 19. a 20.
století do druhé půle 20. století. 23.3.2003 byla dokončena rekonstrukce bývalé strojírny a administrativní
budovy a v březnu 2005 byla otevřena nákupní Galerie Vaňkovka.
Tato památka však realizací oznamovaného záměru nebude dotčena.
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Archeologická naleziště
Na základě prostudování archeologických průzkumů v území blízkém posuzovanému záměru je nutno
pokládat dotčené území za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.
o státní památkové péči v platném znění. Při zásazích do terénu v takovémto teritoriu nelze (vzhledem
k jejich latenci) předem vyloučit narušení nebo odkrytí archeologických nálezů.
Níže uvádíme dosud zjištěnou archeologickou lokalitu a nálezy ve zkoumaném území.
•

Ulice Dornych, Trnitá, Opuštěná – osídlení na počátku pozdní doby kamenné (mladší fáze kultury s
moravskou malovanou keramikou, cca 4600 let před Kristem), v mladší a pozdní době bronzové
(velatická a podolská kultura okruhu středodunajských popelnicových polí, cca 1250 – 750 let před
Kristem). Nejpozději od 13. století pak setrvalé osídlení až do současnosti (mlýn Dornych s okolní
zástavbou vznikl patrně již někdy ve 13. století, Trnitá založena jako předměstská ves nejpozději
někdy na přelomu 13. a 14. věku).

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Novostavba Parkovacího domu je dopravně napojená na ulici Trnitou a novou ulici, která vznikne po
dobudování základního komunikačního systému lokality (Jižního centra) jako propojení mezi novým
Bulvárem a ulicí Trnitou.
Posuzovaný záměr je situován naproti obchodnímu a společenskému centru Galerie Vaňkovka. Stávající
plochy pro parkování jak na střeše tohoto centra, tak ve třetím nadzemním podlaží budou redukovány a
uvolněné prostory budou přebudovány pro obchodní a gastronomické funkce. Zamýšlená přestavba
obchodního centra předpokládá ponechání stávajícího dopravního napojení a příjezdové rampy z ulice
Dornych, dále zrušení rampy z ulice Trnitá a výhledově předpokládá propojení mezi parkovacím domem a
parkovištěm na střeše centra pomocí přemostění. Veškeré tyto změny v dopravním řešení v dotčeném
území byly zohledněny ve variantním řešení této hlukové studie.
Kapacita komunikací je vyhovující, na komunikační síti dotčeného území se neprojevují významnější
dopravní problémy.
Stávající dopravní situace je klasifikována následovně:
Automobilová doprava
Roční průměr denních intenzit pro komunikace navazující na areál záměru jsou znázorněny následujícími
dopravními kartogramy (Brněnské komunikace a.s., Útvar dopravního inženýrství, 2008).
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Obr.: Dopravní kartogramy ročních průměrných denních intenzit pro komunikace navazující na záměr
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Tramvajová doprava
Stanovené hodnoty intenzit tramvajové dopravy jsou následující:
Tab.: Roční průměr denních intenzit dopravy (www.idos.cz, 2009)
komunikace

počet
souprav

Dornych

473

Dopravní napojení parkovacího domu na městskou komunikační síť bude provedeno napojením na ulici
Trnitá.
Kapacita záměru je plánována a prověřována v souvislostech s připravovanými stavbami městské
infrastruktury v rámci přesunu Železničního uzlu Brno, zejména se stavbou komunikace v ulici Opuštěné a
realizací nového bulváru ve dvou časových etapách:
Výpočtově byla brána varianta s největší plochou, která byla počítána v závislosti na etapě a počtu
parkovacích míst:
Model 1 –

uvažovaná etapa 1 s kapacitou 1130 parkovacích stání parkovacího domu + redukovaná
kapacita 370 parkovacích stání OSC Galerie Vaňkovka

Model 2 –

uvažovaná etapa 1 s kapacitou 1130 parkovacích stání parkovacího domu + redukovaná
kapacita 600 parkovacích stání OSC Galerie Vaňkovka

Model 3 –

uvažovaná etapa 2 s kapacitou 1400 parkovacích stání parkovacího domu + redukovaná
kapacita 600 parkovacích stání OSC Galerie Vaňkovka

V území jsou dostupné veškeré nezbytné inženýrské sítě, na které bude možno oznamovaný záměr
napojit.

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

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

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdraví obyvatel žijících v blízkém okolí místa záměru by mohlo být ovlivněno škodlivými faktory především
v souvislosti s navazující dopravou a provozem zamýšleného záměru. Z hlukové studie (viz příloha 2) však
vyplývá, že z dopravního hlediska a z hlediska provozu parkovacího domu se hluková situace v území
významně nezmění a hygienické limity budou prokazatelně plněny v denní i noční době ve všech
uvažovaných variantách. Z rozptylové studie (viz příloha 3) vyplývá, že spolu s vyvolanou dopravou a
provozem parkovacího domu dojde k mírnému zvýšení stávající imisní zátěže v dotčeném území,
především v prostoru ulice Trnitá. Ve všech variantách je však ovlivnění celkové imisní situace málo
významné a lze konstatovat, že hodnocené zdroje znečišťování ovzduší nebudou způsobovat výraznější
změnu imisní zátěže v dotčeném území a ani nevyvolají vznik nových nadlimitních stavů
Výstavba ani provoz parkovacího domu tedy nevytváří žádná podstatná zdravotní ani sociální rizika pro
obyvatelstvo. Záměr odpovídá platné územně plánovací dokumentaci a představuje logickou návaznost na
stávající výstavbu. Realizace záměru zlepší možnosti parkování v centru města.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Stávající imisní zátěž zájmového území bude v důsledku stavby ovlivněna především emisemi z dopravy
stavebních materiálů a zeminy a provozem stavebních strojů. Hlavními emitovanými škodlivinami bude
prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, omezená pouze na úvodní období výstavby
a její vliv tedy bude nízký.
Pro vyhodnocení celkového nárůstu imisní zátěže oxidu dusičitého a tuhých látek byl zpracován výpočet
dle metodiky SYMOS 97, verze 2003, který zahrnuje provoz automobilové dopravy vázané na záměr
„Parkovací dům – ulice Trnitá“.
Výpočtové modely byly zpracovány ve třech variantách v důsledku uvažovaných změn dopravního řešení
v dotčeném území (viz detailní popis v příloze 3 – Rozptylová studie)
NO2
Nejvyšší příspěvky jsou dosahovány u všech modelů v místě uvažovaného parkovacího domu.
Ve výpočtovém modelu 1 bude předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení v nejbližším
okolí dosahovat do 4 µg.m-3, tedy cca 2 % imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3), u průměrných ročních
koncentrací pak do 0,4 µg.m-3 tedy do 1 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Naopak v některých místech
dotčeného území je dosahováno snížení krátkodobého maximálního zatížení o cca 4 µg.m-3, u průměrných
ročních koncentrací pak o cca 0,4 µg.m-3.
Ve výpočtovém modelu 2 bude předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení v nejbližším
okolí dosahovat do 6 µg.m-3, tedy cca 3 % imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3), u průměrných ročních
koncentrací pak do 0,6 µg.m-3 tedy do 1,5 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Naopak v některých místech
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dotčeného území je dosahováno snížení krátkodobého maximálního zatížení o cca 3 µg.m-3, u průměrných
ročních koncentrací pak o cca 0,3 µg.m-3.
Ve výpočtovém modelu 3 bude předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení v nejbližším
okolí dosahovat do 9 µg.m-3, tedy cca 4,5 % imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3), u průměrných ročních
koncentrací pak do 1,2 µg.m-3 tedy do 3 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Naopak v některých místech
dotčeného území je dosahováno snížení krátkodobého maximálního zatížení o cca 1 µg.m-3, u průměrných
ročních koncentrací pak o cca 0,1 µg.m-3.
PM10
Nejvyšší příspěvky jsou dosahovány u všech modelů opět v místě uvažovaného parkovacího domu.
Ve výpočtovém modelu 1 bude předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení v nejbližším
okolí dosahovat do 0,4 µg.m-3, tedy cca 0,8 % imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3), u průměrných ročních
koncentrací pak do 0,1 µg.m-3 tedy do 0,25 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Naopak v některých místech
dotčeného území je dosahováno snížení krátkodobého maximálního zatížení o cca 0,4 µg.m-3, u
průměrných ročních koncentrací pak o cca 0,1 µg.m-3.
Ve výpočtovém modelu 2 bude předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení v nejbližším
okolí dosahovat do 0,6 µg.m-3, tedy cca 1,2 % imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3), u průměrných ročních
koncentrací pak do 0,18 µg.m-3 tedy do 0,45 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Naopak v některých
místech dotčeného území je dosahováno snížení krátkodobého maximálního zatížení o cca 0,3 µg.m-3, u
průměrných ročních koncentrací pak o cca 0,09 µg.m-3.
Ve výpočtovém modelu 3 bude předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení v nejbližším
okolí dosahovat do 0,9 µg.m-3, tedy cca 1,8 % imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3), u průměrných ročních
koncentrací pak do 0,25 µg.m-3 tedy do 0,63 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Naopak v některých
místech dotčeného území je dosahováno snížení krátkodobého maximálního zatížení o cca 0,1 µg.m-3, u
průměrných ročních koncentrací pak o cca 0,03 µg.m-3.
Příspěvek provozu záměru tedy u žádné z variantních řešení nezpůsobí významnější změnu stávajícího
stavu imisního zatížení hodnoceného území.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro posouzení hluku z provozu provozovny byla vypracována hluková studie (viz příloha 2).
Výpočtově je hodnocen příspěvek ke stávající hlukové zátěži záměru „PARKOVACÍ DŮM - ULICE
TRNITÁ“, který má vzniknout jako potřeba doplnění potřebných parkovacích míst v dotčeném území.
Uvažovaným zdrojem hluku byla tedy automobilová doprava vyvolaná provozem záměru a také na
okolních komunikacích. Jako půdorysné řešení objektu byla zvolena Varianta A, která uvažuje největší
zastavěnou plochu a tedy potencionálně nejvyšší možné ovlivnění dotčeného území.
Byl modelován jednak vliv nárůstu dopravního provozu na hlukovou situaci v místě záměru a jednak vliv
hluku z provozovny, tj. z provozu přilehlých venkovních parkovišť a stacionárních technologických zdrojů
hluku z technického zázemí záměru a manipulačních komunikací a parkovišť v areálu.
Z uvedených výsledků vyplývá, že za stávajícího stavu jsou vlivem provozu Galerie Vaňkovka plněny
stanovené hygienické limity jak pro dobu denní, tak pro dobu noční.
V budoucím stavu, součtem provozů Galerie Vaňkovka a nově uvažovaného parkovacího domu na ulici
Trnitá nebude prokazatelně u nejbližších hlukově chráněných prostor docházet k překračování
stanovených hygienických limitů v denní ani v noční době a to ani pro jednu z uvažovaných modelových
výpočtových variant. K překračování stanovených hygienických limitů prokazatelně nebude docházet ani
po přičtení standardní nejistoty metodiky výpočtu ±2dB.
Vzhledem k tomu, že v Galerii Vaňkovka bude v budoucnosti redukován počet parkovacích stání, hodnoty
ekvivalentní hladiny hluku u nejbližších hlukově chráněných prostor doznají významného snížení oproti
stávajícímu stavu.
Hluk v období výstavby je řešitelný.
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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 odvodnění území
Pozemek pro výstavbu oznamovaného záměru je částečně zpevněný, zbytek plochy tvoří ostrůvky
ruderalizované zeleně a udržovaná zahrádka. Na ploše zahrady a zeleně dochází k přirozenému
vsakování srážkových vod do volného terénu. Realizací záměru dojde ke zpevnění a zastřešení ploch:
varianta A
6 800 m2
varianta B, C
6 000 m2.
Srážky ze zpevněné a zastavěné plochy se již nebudou přirozeně vsakovat, ale budou z území odváděny
přípojkami do kanalizace.
Omezení infiltrace je z hlediska povodí zanedbatelné, projeví se pouze lokálně, bez ovlivnění širšího okolí.
Celkově lze vliv na charakter odvodnění hodnotit jako nevýznamný.
Vliv na jakost povrchových vod
Splaškové vody z areálu v množství cca 600 m3 za rok (varianta A i varianta B,C) budou svedeny
prostřednictvím kanalizační přípojky do kanalizačního řadu města. V areálu nebudou produkovány
průmyslové odpadní vody a nebudou používány a ani skladovány látky ohrožující jakost vod. Hodnoty
znečištění a množství vypouštěných odpadních vod budou odpovídat smluvním požadavkům vyplývajícím
z limitů kanalizačního řádu města.
Dešťové vody ze zastřešených ploch, chodníků a komunikací budou rovněž odváděny do kanalizačního
systému města Brna.
Realizace záměru se na jakosti povrchových vod neprojeví.
Vlivy na podzemní vodu
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik může dojít při stavbách podobného rozsahu zejména v
souvislosti se zásahem do podložních hornin, které mají v dané oblasti funkci kolektoru podzemní vody, či
jejím odčerpáváním, popř. omezením dotace srážkovými vodami.
Nepředpokládá se čerpání podzemních vod či realizace vsakovacích vrtů v souvislosti s výstavbou a
provozem parkovacího domu. Navýšení objektu Galerie Vaňkovka bude využívat stávajících napojení
inženýrských sítí.
Omezení infiltrace zpevnění ploch je z hlediska povodí zanedbatelné, projeví se pouze lokálně, bez
ovlivnění širšího okolí.
Objekt parkovacího domu bude založen v úrovni stávajícího terénu, s mírnými terénními úpravami –
zarovnání lokálních depresí a vyvýšenin. Úroveň hladiny podzemní vody se očekává v hloubce 3 – 6 m
v závislosti na ročním období a množství atmosférických srážek. Nepředpokládá se zasažení podzemní
vody základovými konstrukcemi. Může dojít k zastižení lokálně zvodněné čočky v přípovrchové zóně.
Kvalita podzemních vod nebude ovlivněna, pokud se budou při výstavbě dodržovat bezpečností opatření
proti její kontaminaci, tj. mechanizace bude v dobrém stavu, bez úkapů olejů či pohonných hmot, budou
používány pouze degradabilní oleje. Při zjištění kontaminace v horninovém prostředí musí být zabráněno
dalšímu transportu do podzemní vody.
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D.I.5. Vlivy na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF) nebo
ovlivněním její kvality. Záměr bude realizován na pozemcích zařazených do I. třídy ochrany půdy. Před
výstavbou bude provedeno jejich vynětí ze ZPF.
Na celé ploše areálu bude provedena skrývka ornice. Ornice bude použita pro zpětné ohumusování ploch
zeleně, zbylá část bude odvezena a uložena v souladu s požadavky uvedenými ve vynětí ze ZPF.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Z hlediska nároku na zábor ZPF lze označit vliv realizace záměru na půdu jako negativní.
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě objektů
nepředpokládá negativní vliv.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Základová spára parkovacího domu bude dle projektového řešení volena v úrovni stávajícího terénu.
Nejsou plánovány podzemní prostory ani výstavba násypů. Budou provedeny pouze minimální terénní
úpravy, výkopové práce pro základové konstrukce zasáhnou především navážkové vrstvy případně
náplavové hlíny.
Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem areálu narušeny. Poškození a ztrátu geologických či
paleontologických památek nelze předpokládat.
Kvalita horninového prostředí může být ovlivněna znečištěním v důsledku předcházejícího průmyslového
využití celé oblasti. U výkopové zeminy musí být při jejím zpětném využití na terénní úpravy dodržen zákon
o odpadech 185/2001 Sb. v posledním znění, který říká, že u výkopové zeminy musí být prokázáno
dodržení limitních hodnot koncentrací škodlivin. V ostatním případě se zeminou musí být nakládáno jako
s odpadem a musí být uložena na odpovídající skládce.
Stavba samotná tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území, bez dalších
významných vlivů na její kvalitu.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Ovlivnění biotické složky životního prostředí realizací záměru lze označit, především vzhledem k nárokům
na kácení dřevin rostoucích mimo les, jako mírně negativní.
Záměr je umístěn do antropogenně ovlivněného území, v němž se nevyskytují přirozené biotopy a
nepředpokládáme zde výskyt chráněných rostlinných ani živočišných druhů ani významných biotopů. Pro
jejich trvalé osídlení a rozmnožování se zde nevyskytují vhodné ani přirozené podmínky. Přímé poškození
či vyhubení významných druhů rostlin a živočichů nebo jejich biotopů je proto prakticky vyloučeno.
V rámci stavby dojde k odstranění vzrostlých dřevin dotčeného území. Přesný rozsah kácení bude
stanoven v dalším stupni projektové dokumentace. Kácení zeleně bude provedeno v období vegetačního
klidu, na základě povolení příslušného orgánu ochrany přírody.
V době realizace stavby a při jejím vlastním provozu bude okolní fauna a flóra ovlivňována zvýšenými
imisemi a hlukem. Koncentrace imisí však nebudou dosahovat kritických hodnot, jež by mohly vést k
poškození rostlin a živočichů v okolí stavby.
K ovlivnění fauny a flóry dojde při provádění skrývek povrchových vrstev půd. Je zřejmé, že různé rostlinné
i živočišné druhy mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny v různé míře. U některých pohyblivějších
živočichů je možné předpokládat ztrátu biotopu s jeho možnou náhradou v okolních lokalitách (ptáci, hmyz
apod.) Některým méně pohyblivým živočichům (brouci) hrozí fyzická likvidace. Další skupinou rostlin a
živočichů jsou většinou velmi početné drobné druhy. Vzhledem k populační dynamice drobných druhů je
pravděpodobné, že na vhodných okolních stanovištích mohou být jejich početní ztráty nahrazeny.
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Realizací záměru nebudou dotčeny prvky územního systému ekologické stability ani významné krajinné
prvky. Na základě stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody (Krajský úřad Jihomoravského kraje),
podle § 45i zákona 114/1992 Sb., č.j. S-JMK 62815/2009 OŽP/Tr ze dne 20.5.2009, posuzovaný záměr
nemůže mít významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 (viz příloha 4.2.).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Účelem záměru je výstavba parkovacího domu s obchodními jednotkami, které budou zabírat cca 20%
plochy přízemí. Dotčené území leží v rozvojové zóně, tzv. "jižního centra". V současnosti je celé území
severně od ulice Opuštěná víceméně nezastavěné a představuje rozsáhlou zbytkovou plochu sevřenou z
východu ulicí Trnitá, ze severozápadu náspem železniční trati a souběžnou ulicí Uhelná a ze severu pak
ulicí Úzká (kde již stojí nový objekt katastrálního úřadu Brno - venkov. V budoucnu bude celé území
postupně zastavěno bloky budov. S ohledem na budoucí rozvoj, parkovací dům zvýší možnosti a kapacity
parkovacích míst v této části města, např. bezprostřední sousedství s OSC Vaňkovka a hotelem Trinity.
Z hlediska vlivů na krajinný ráz širšího území lze konstatovat, že objekt svým uspořádáním, umístěním, a
výškovou hladinou stávající krajinný urbánní ráz krajiny negativně neovlivní. Celé širší území totiž
představuje z hlediska urbanismu vývojově nedokončené území, nestabilizovanou plochu a také silně
degradovaný prostor. V tomto smyslu může být řízené zastavění území hodnoceno pozitivně jako
městotvorný prvek.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V rámci přípravy staveniště se provede odstranění křovin a dřevin z prostoru stavby a odstraní se případné
oplocení zahrádky a drobných objektů. Hmotný majetek nebude významně ovlivněn.
Architektonické památky nebudou z důvodu jejich absence v lokalitě ovlivněny.
Oznamovaný záměr se nachází na území archeologických zájmů ve smyslu § 22 odst.2, zákona č.20/1987
Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je povinen předem oznámit
provádění výkopových prací Archeologickému ústavu Akademie věd a v případě nálezu postupovat podle
§176 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vlivy na dopravu jsou dány zejména vznikem nové dopravní atraktivity v území, kterou bude záměr
představovat.
Záměr vyvolá automobilovou dopravu zahrnující provoz osobních vozidel. Navrhovaný záměr spolu
s obchodním centrem Galerie Vaňkovka předpokládá následující intenzity dopravy (příjezdy + odjezdy):
Model 1:

Parkovací dům (přímý vjezd)
Parkovací dům (boční vjezd)
Galerie Vaňkovka (vjezd Dornych)

Model 2:

Parkovací dům (přímý vjezd)
Parkovací dům (boční vjezd)
Galerie Vaňkovka (vjezd Dornych)
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5400 vozidel
63% směr Zvonařka
37% směr Úzká
3600 vozidel
42,5% směr Zvonařka
57,5% směr Úzká
3000 vozidel
50% směr Zvonařka
50% směr centrum
8304 vozidel
63% směr Zvonařka
37% směr Úzká
3600 vozidel
42,5% směr Zvonařka
57,5% směr Úzká
1920 vozidel
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25% směr Zvonařka
75% směr centrum
Model 3:

Parkovací dům (přímý vjezd)
Parkovací dům (boční vjezd)
Galerie Vaňkovka (vjezd Dornych)

10380 vozidel
62,5% směr Zvonařka
37,5% směr Úzká
4500 vozidel
42,5% směr Zvonařka
57,5% směr Úzká
3000 vozidel
50% směr Zvonařka
50% směr centrum

Negativní vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány. Bude provedeno napojení záměru na příslušné
inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, NN) a realizovány přeložky stávajících sítí (nadzemní VN,
podzemní VN, O2,TKR).

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Vzhledem k malému imisnímu působení (ovzduší, hluk) záměru a vyvolané dopravy nebude realizací
záměru docházet k zvyšování zdravotních rizik, ani k narušování faktorů pohody obyvatelstva.

D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Negativní vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
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D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Za běžného provozu nevyvolává záměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného
dodržování platných zákonných předpisů, norem, předpisů a schválených provozních nebo havarijních
řádů.
Přesto lze nalézt některá dílčí opatření, která mohou omezit potenciální negativní působení realizace
záměru:
•

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

•

Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměna mazacích náplní atd.) s výjimkou denní
údržby.

•

Všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby bylo zamezeno
případným únikům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů. Stání vozidel zajistit na
zpevněných plochách.

•

V průběhu výstavby je třeba maximálním způsobem snižovat prašnost důsledným kropením plochy
staveniště v suchých dnech, udržovat v čistotě výjezdy na veřejné komunikace a vyjíždějící vozidla a
omezit volné skládky prašných materiálů.

•

V průběhu provozu udržovat parkoviště v čistotě, zejména po zimním období zajistit odstranění
posypových hmot (vnesených vozidly i z vlastní aplikace) z plochy parkoviště i obslužných komunikací.

•

Kvalita horninového prostředí může být lokálně výrazně ovlivněna znečištěním v důsledku
předcházejícího průmyslového využití celé oblasti. U výkopové zeminy musí být při jejím zpětném
využití na terénní úpravy dodržen zákon o odpadech 185/2001 Sb. v posledním znění. U zeminy musí
být prokázáno, že jsou dodrženy limitní hodnoty koncentrací škodlivin. V ostatním případě se zeminou
musí být nakládáno jako s odpadem.

•

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

•

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

•

Veškeré kontaminované vody (dešťové vody z parkoviště) budou zachyceny odlučovačem ropných
látek dostatečné kapacity a účinnosti. Odlučovač ropných látek bude instalován a provozován na
základě povolení a podmínek příslušného vodoprávního úřadu.

•

Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu (v období říjen - březen).

•

Vzhledem k blízkosti obytné zástavby je tedy nutné omezit práce produkující nadměrný hluk pouze na
denní období s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních hodin (tedy na období mezi 7.00 až
19.00).
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D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Toto oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o výstavbě a provozu posuzovaného
záměru (dokumentace pro územní řízení). Tomu byla přizpůsobena i úroveň zpracování oznámení, která
je zaměřena spíše na pojmenování jednotlivých vlivů než na konkrétní detailní rozbory. Vzhledem k tomu,
že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit podrobnějšími analýzami, lze říci,
že se v průběhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti,
které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je řešen ve třech půdorysných variantách v jedné lokalitě.
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ČÁST F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační řešení objektu je dokladováno v příloze 1 tohoto oznámení.
Schematický řez parkovacího domu:
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F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Parkovací dům - ulice Trnitá
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb. (dále
jen zákon). Je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona a slouží jako základní podklad pro provedení
zjišťovacího řízení podle § 7 uvedeného zákona.
Záměrem je výstavba nového parkovacího domu - max. sedmipodlažní, nepodsklepené budovy
hromadných garáží s obchodním uličním parterem. Staveniště se nachází na ulici Trnitá (k.ú. Trnitá, Brnostřed). Jedná se o území vyznačené územním plánem města Brna jako návrhová stavební plocha smíšené
jádrové funkce centrálního charakteru. Převážná část území je v současné době bez stavebního využití,
jedná se o ostatní plochy a zahrady. Původní zástavba charakteru předměstského bydlení byla
asanována. Podél ulice Trnitá dožívají dva řadové domy, využívané jako kancelářské provozy.
Potřeba výstavby parkovacího domu je vyvolána zvyšujícími se nároky na parkovací stání pro osobní
vozidla v návaznosti na blízké obchodní aktivity (TESCO, OSC Galerie Vaňkovka) a také autobusové a
vlakové nádraží.
Novostavba parkovacího domu je dopravně napojená na ulici Trnitá a novou
dobudování základního komunikačního systému lokality (Jižního centra) jako
Bulvárem a ulicí Trnitá. Předpokládá se také propojení přemostěním mezi
parkovištěm pro osobní automobily na střeše centra OSC Vaňkovka a lávka
parkovacím domem.

ulici, která vznikne po
propojení mezi novým
parkovacím domem a
pro pěší mezi OSC a

Kapacitní údaje záměru:
Varianta A

Zastavěná plocha budovy je vymezená uličními čarami, dostavuje
převážnou část bloku (viz. příloha 1)
zastavěná plocha
cca 6 800 m2
počet nadzemních podlaží
max. 7

Varianta B

Zastavěná plocha budovy respektuje stávající dům na pozemku p.č. 932
(k.ú. Trnitá) a ponechává podél ulice Tnitá staveniště pro budoucí
dostavbu uličního bloku (viz. příloha 1)
zastavěná plocha:
cca 6 000 m2
počet nadzemních podlažích:
max. 7

Varianta C

Zastavěná plocha budovy je podél ulice Trnitá vymezena uliční čarou a
ponechává volné staveniště pro možnou dostavbu podél nové ulice (viz.
příloha 1)
zastavěná plocha:
cca 6 000 m2
počet nadzemních podlažích:
max. 7

Etapa 1

Parkovací dům
kapacita hromadné garáže
1 130 parkovacích stání
(v časové etapě před dokončením realizace městské infrastruktury v rámci
přesunu Železničního uzlu Brno - ŽUB)
OSC Galerie Vaňkovka
kapacita parkování po redukci
370 parkovacích stání
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(případně 600 míst v závislosti na statickém řešení a propojení budovy
centra a parkovacího domu pojížděnou lávkou)
Parkovací dům - počet parkovacích míst v parkovacím domě bude
navýšen o 270 parkovacích stání na celkových 1400 parkovacích stání
(po realizací dopravních staveb městské infrastruktury v rámci ŽUB)

Etapa 2

Obr. Umístění záměru

Nároky záměru na infrastrukturní zdroje (voda, plyn, elektrická energie apod.) nejsou ničím výjimečné,
bude využito stávajících rozvodných sítí, které jsou v území k dispozici. Parkovací dům bude napojen na
městský horkovod.
Výstupy do životního prostředí jsou omezeny na emise do ovzduší (dané vzduchotechnikou a souvisejícím
dopravním provozem), vypouštění splaškových a srážkových odpadních vod a emise hluku. Zpracované
hodnocení prokázalo, že nedochází k přeslimitnímu ovlivnění životního prostředí v okolním území.
Další ekologické vlivy jsou celkově málo významné. Produkce odpadů se nevymyká běžné produkci.
Záměr je umisťován do prostoru, který nepodléhá z hlediska ochrany přírody a krajiny zvláštnímu režimu.
V dotčeném území se nenachází žádné chráněné území, nejsou zde vyhlášeny žádné přírodní rezervace
nebo přírodní památky, nenachází se zde prvky územního systému ekologické stability ani lokality Natura
2000.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou tedy možné vlivy záměru přijatelně nízké.
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ČÁST H
PŘÍLOHY
Příloha 1 Mapová příloha
Příloha 2 Hluková studie
Příloha 3 Rozptylová studie
Příloha 4 Doklady:
4.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru
4.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody

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
Situace záměru (bez měřítka)

Situace - varianta A

Situace - varianta B

Situace - varianta C

Typické podlaží - varianta A

---______
______

OSC Vaňkovka
Parkovací dům
Lávka

Typické podlaží - varianta B

---______
______

OSC Vaňkovka
Parkovací dům
Lávka

Typické podlaží - varianta C

---______
______

OSC Vaňkovka
Parkovací dům
Lávka

Příloha 2
Hluková studie
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1 Zadání a cíl studie
Předkládaná studie je vypracována jako příloha oznámení na základě objednávky společnosti Pelčák a
partner, s.r.o., pro posouzení hluku ze záměru:
PARKOVACÍ DŮM - ULICE TRNITÁ
Předmětem a cílem této studie je posouzení vlivu provozovny na hlukovou situaci v území. To jmenovitě
znamená:
• dokladovat údaje o nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru ev. prostorech
• vyhodnotit vliv hluku dopravy související s provozem provozovny, včetně provozu parkovišť
• vyhodnotit vliv hluku z instalovaných technologických zařízení
• navrhnout případná opatření pro splnění požadovaných limitů
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2 Vstupní údaje

2.1 Popis dotčeného území a záměru
Všeobecné údaje
Záměrem je novostavba parkovacího objektu při ulici Trnité v rozvojové lokalitě Jižního centra Brna. Záměr
je situován v novém uličním bloku, vymezeném územním plánem města Brna na nároží ulic Trnitá a
Opuštěná v sousedství centra Galerie Vaňkovka.
Jižní část uličního bloku podél Opuštěné ulice je vymezená jako stabilizovaná plocha občanské
vybavenosti, nachází se zde budova Městského úřadu Šlapanice. Převážná část území uličního bloku je v
současné době bez stavebního využití, většinou se jedná o ostatní plochy a zahrady.
Potřeba výstavby parkovacího domu je vyvolána narůstajícími nároky na parkovací stání v území v
důsledku stávajících i nově vznikajících aktivit - obchodních center (např. OSC Vaňkovka atd.), úřadů (MÚ
Šlapanice, Katastrální úřad atd.) a také blízkostí autobusového a vlakového nádraží.
Nejbližší hlukově chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor se pak nachází v těchto
vzdálenostech od centra stavby:
1 ... chráněný venkovní prostor - rodinný dům na ulici Trnitá, Brno - Trnitá
- vzdálenost od záměru cca 50 metrů
2 ... chráněný venkovní prostor - rodinný dům na ulici Trnitá, Brno - Trnitá
- vzdálenost od záměru cca 50 metrů
3 ... chráněný venkovní prostor - rodinný dům na ulici Trnitá, Brno - Trnitá
- vzdálenost od záměru cca 50 metrů
4 ... chráněný venkovní prostor - Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Brno - Trnitá
- vzdálenost od záměru cca 150 metrů

Umístění záměru a referenčních bodů je zřejmé z následujícího obrázku:
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Obr.: Schéma umístění záměru v dotčeném území (bez měřítka)

Dopravní napojení, intenzity dopravy
Novostavba Parkovacího domu je dopravně napojená na ulici Trnitou a novou ulici, která vznikne po
dobudování základního komunikačního systému lokality (Jižního centra) jako propojení mezi novým
Bulvárem a ulicí Trnitou.
Posuzovaný záměr je situován naproti obchodnímu a společenskému centru Galerie Vaňkovka. Napojení
parkovacího domu na stávající uliční síť bude realizováno odbočením z komunikace Trnitá SV a SZ
vjezdem a v jedné z uvažovaných modelových variant také přes nadzemní lávku na střechu Galerie
Vaňkovka a následně přes stávající výjezd z Galerie Vaňkovka na ulici Dornych. Výpočtově byly
hodnoceny všechny uvažované varianty. Zamýšlená přestavba obchodního centra předpokládá
ponechání stávajícího dopravního napojení a příjezdové rampy z ulice Dornych, dále zrušení rampy z
ulice Trnitá.
Z důvodu propojení mezi parkovacím domem a parkovištěm na střeše centra Galerie Vaňkovka do
výpočtu zahrnujeme kromě dopravy vázané na provoz parkovacího domu také dopravu vázanou na
provoz Galerie Vaňkovka. Ve výpočtech je zohledněna plánovaná redukce parkovacích stání v prostoru
Galerie Vaňkovka vyvolaná budoucím uvažovaným navýšením prodejní plochy. Veškeré tyto změny v
dopravním a provozním řešení v dotčeném území byly zohledněny ve variantním řešení této hlukové
studie.
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Stávající dopravní situace je klasifikována následovně:
Automobilová doprava
Roční průměr denních intenzit pro komunikace navazující na areál záměru jsou znázorněny následujícími
dopravními kartogramy (Brněnské komunikace a.s., Útvar dopravního inženýrství, 2008).
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Tramvajová doprava
Stanovené hodnoty intenzit tramvajové dopravy jsou následující:
Tab.: Roční průměr denních intenzit dopravy (www.idos.cz, 2009)
komunikace

počet
souprav

Dornych

473

Dopravní napojení parkovacího domu na městskou komunikační síť bude provedeno napojením na ulici
Trnitá.
Kapacita záměru je plánována a prověřována v souvislostech s připravovanými stavbami městské
infrastruktury v rámci přesunu Železničního uzlu Brno, zejména se stavbou komunikace v ulici Opuštěné a
realizací nového bulváru a navrhované přestavby Galerie Vaňkovka ve dvou časových etapách:
Výpočtově bylo hodnoceno následující:
Model 1 –

uvažovaná etapa 1 s kapacitou 1130 parkovacích stání parkovacího domu + redukovaná
kapacita 370 parkovacích stání OSC Galerie Vaňkovka

Model 2 –

uvažovaná etapa 1 s kapacitou 1130 parkovacích stání parkovacího domu + redukovaná
kapacita 600 parkovacích stání OSC Galerie Vaňkovka

Model 3 –

uvažovaná etapa 2 s kapacitou 1400 parkovacích stání parkovacího domu + redukovaná
kapacita 600 parkovacích stání OSC Galerie Vaňkovka

Výpočtově je hodnocen příspěvek ke stávající hlukové zátěži záměru „PARKOVACÍ DŮM - ULICE
TRNITÁ“, který má vzniknout jako potřeba doplnění potřebných parkovacích míst v dotčeném území.
Uvažovaným zdrojem hluku byla tedy automobilová doprava vyvolaná provozem záměru a také na
okolních komunikacích. Jako půdorysné řešení objektu byla zvolena Varianta A, která uvažuje největší
zastavěnou plochu a tedy potencionálně nejvyšší možné ovlivnění dotčeného území.
Záměr vyvolá automobilovou dopravu zahrnující provoz osobních vozidel. Navrhovaný záměr spolu
s obchodním centrem Galerie Vaňkovka předpokládá následující intenzity dopravy (příjezdy + odjezdy):

Model 1:

Parkovací dům (přímý vjezd)
Parkovací dům (boční vjezd)
Galerie Vaňkovka (vjezd Dornych)

Model 2:

Parkovací dům (přímý vjezd)
Parkovací dům (boční vjezd)
Galerie Vaňkovka (vjezd Dornych)
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Model 3:

Parkovací dům (přímý vjezd)
Parkovací dům (boční vjezd)
Galerie Vaňkovka (vjezd Dornych)

Výstavba:

intenzita dopravy:
druh vozidel:

10380 vozidel
62,5% směr Zvonařka
37,5% směr Úzká
4500 vozidel
42,5% směr Zvonařka
57,5% směr Úzká
3000 vozidel
50% směr Zvonařka
50% směr centrum

variabilní (špičkově desítky vozidel za den)
převážně těžká nákladní

Stacionární zdroje hluku
Stávající stacionární zdroje hluku

Po podrobné prohlídce lokality byly na stávající Galerii Vaňkovka identifikovány následující dominantní
zdroje hluku. Tyto zdroje budou zachovány i do budoucího stavu lokality a tudíž jsou započítány jak do
stávající, tak do budoucí modelové výpočtové varianty.
Tab. : Zdroje hluku a jejich akustické charakteristiky

zdroj

zařízení-charakteristika

LA,W(dB)

P 235-245

vzduchotechnické zařízení

60.0

Budoucí stacionární zdroje hluku

Stacionární zdroje hluku do venkovního prostoru jsou v této studii modelovány jako stálé působení
průmyslových zdrojů hluku. Akustické charakteristiky stacionárních zdrojů hluku byly poskytnuty
projektantem záměru.
Větrání hromadných garáží v 1.- 7. nadzemním podlaží bude kombinací přirozeného a nuceného větrání.
Přes otevřený obvodový plášť se nasává vzduch a šachtami ve středu dispozice se odtahuje nad střechu
objektu. Nucené větrání parkovacího domu budou zajišťovat 4 vzduchotechnické jednotky umístěné na
střeše budovy parkovacího domu.
Provoz automobilů (startování, příjezd, odjezd) v jednotlivých podlažích je modelován jako jednotlivé
stacionární zdroje umístěné na střeše a fasádě budovy. Akustický výkon jednotlivých zdrojů na střeše a na
fasádě byl pro celodenní provoz stanoven na hodnotu LA,W=50 dB (zdroje P1-P230). Vzhledem k tomu, že
všechny tyto zdroje nebudou v souběžném 24-hodinovém provozu, je tak modelován nejnepříznivější
možný stav, který by mohl provozem parkovacího domu nastat a to jak v době denní, tak v době noční.

Tab. : Zdroje hluku a jejich akustické charakteristiky
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2.2 Použité podklady
[1] Sčítání dopravy v roce 2005 – Ředitelství silnic a dálnic ČR
[2] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
[3] Zákon č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví
[4] mapové podklady (www.mapy.cz)

2.3 Použitá metodika
Výpočet dopravního hluku je proveden ve smyslu Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy
(RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracoviště Brno, I. vydání 1991), novela 1996 (Novela metodiky pro
výpočet hluku ze silniční dopravy, Ing. Jan Kozák, CSc., RNDr. Miloš Liberko, publikováno v příloze
Zpravodaje Ministerstva životního prostředí č. 3/1996), novela 2004 (Novela metodiky výpočtu hluku
silniční dopravy, RNDr. Miloš Liberko, publikováno v časopisu Ministerstva životního prostředí Planeta
č. 2/2005).
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.
Výpočetní postup je aplikován v programu HLUK+ verze 7.16 (JpSoft, březen 2006), nejistota metodiky se
pohybuje v pásmu ±2 dB.
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2.4 Hygienické limity
Pro hodnocení hlukové situace v území jsou využity charakteristiky hluku v chráněném venkovním
prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb.
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou
dány nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, takto:
Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním
prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní
hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v
noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou
účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku
A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se
rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3
k nařízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky
nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
Korekce jsou následující:
Způsob využití území

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor

1)
-5
0
0

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

4)
+15
+15
+20

Korekce uvedené v tabulce se 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 hluku6), 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:
Pro hluk technologických zařízení a provozu parkoviště a hluk z provozovny je použita korekce +0 dB a
nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor je tak uvažována
hodnotami:
LAeq,T = 50/40 dB denní/noční doba
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Pro hluk z dopravy na veřejné pozemní komunikaci je použita korekce +5 dB, pro hluk na hlavních
komunikacích je použita korekce +10dB a pro starou hlukovou zátěž je použita korekce +20 dB (viz výše)
a nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor je tak
uvažována hodnotou:
LAeq,T = 70/60 dB denní/noční doba ...hluk z dopravy - korekce na starou hlukovou zátěž
Závazné stanovení limitů je v kompetenci Krajské hygienické stanice.
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3 Hluk z dopravy
Výsledky výpočtu hluku z dopravy na přilehlých pozemních komunikacích jsou uvedeny v následující
tabulce1:
Tab.: Hluk z dopravy (výpočet pro den)

Bod

1
1
2
2
3
3
4
4

Výška
[m]

Limit
LAeq [dB] - Den

Současný stav
Den
LAeq [dB]

3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
8.0

70
70
70
70
70
70
70
70

48.6
49.8
55.4
56.5
62.6
63.4
50.5
52.7

Budoucí stav
Den
Model 1

Budoucí stav
Den
Model 2

Budoucí stav
Den
Model 3

Varianta A
LAeq [dB]
48.8
50.0
55.2
56.2
62.5
63.4
50.7
52.8

Varianta B
LAeq [dB]
48.9
50.1
55.4
56.5
63.0
63.9
51.1
53.2

LAeq [dB]
48.9
50.1
55.6
56.7
63.4
64.3
51.5
53.6

Budoucí stav
Noc
Model 1

Budoucí stav
Noc
Model 2

Budoucí stav
Noc
Model 3

Varianta A
LAeq [dB]
40.6
41.7
46.7
47.8
54.0
54.8
42.1
44.2

Varianta B
LAeq [dB]
40.6
41.8
46.9
48.0
54.4
55.2
42.4
44.6

LAeq [dB]
40.6
41.8
47.1
48.1
54.8
55.6
42.8
44.9

Tab.: Hluk z dopravy (výpočet pro noc)

Bod

1
1
2
2
3
3
4
4

Výška
[m]

Limit
LAeq [dB] - Noc

Současný stav
Noc
LAeq [dB]

3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
8.0

60
60
60
60
60
60
60
60

40.1
41.3
46.9
48.0
54.0
54.8
42.0
44.2

Z výpočtového modelu vyplývá, že za stávající situace jsou spolehlivě plněny stanovené hygienické limity
pro denní i noční dobu. Realizací záměru dojde k nevýznamnému navýšení ekvivalentní hladiny hluku.
Toto navýšení nebude mít vliv na hlukovou situaci v území a nebude způsobovat vznik nových nadlimitních
stavů a to ani v jedné z modelových výpočtových variant.

1

Protokoly z výpočtu jsou archivovány u zpracovatele hlukové studie.

FileName:
SaveDate:

Parkovací dům Trnitá_HS.doc
30.6.2009

Zakázka: C754-08-0/Z01
Vydání: 01
Strana: 13 z 21

PARKOVACÍ DŮM - ULICE TRNITÁ
HLUKOVÁ STUDIE

4 Hluk z provozu záměru

4.1 Hluk z provozu na účelových komunikacích
Do stávajícího stavu lokality je započítán pouze provoz na parkovištích a účelových komunikací Galerie
Vaňkovka. Do stavu budoucího je započítán součet parkovišť a účelových komunikací jak Galerie
Vaňkovka, tak nově uvažovaného parkovacího domu.
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtových modelů pro hluk z dopravy na účelových
komunikacích1.
Tab.: Stávající situace lokality

Bod

Výška
[m]

1
1
2
2
3
3
4
4

3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
8.0

Limit
LAeq [dB]
den
50
50
50
50
50
50
50
50

noc
40
40
40
40
40
40
40
40

Galerie Vaňkovka
LAeq
[dB]
den
37.6
39.5
42.5
43.2
44.5
45.0
44.5
46.2

LAeq
[dB]
noc
28.5
30.5
33.4
34.1
35.5
35.9
35.4
37.1

Tab.: Budoucí situace lokality

Bod

Výška
[m]

1
1
2
2
3
3
4
4

3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
8.0

Limit
LAeq [dB]
den
50
50
50
50
50
50
50
50

noc
40
40
40
40
40
40
40
40

Model 1
LAeq
[dB]
den
29.8
32.0
38.3
39.0
40.6
41.1
42.6
44.6

Model 2
LAeq
[dB]
noc
20.7
23.0
29.2
29.9
31.5
32.0
33.5
35.5

LAeq
[dB]
den
31.8
34.1
40.4
41.0
42.6
43.1
44.0
45.8

Model 3
LAeq
[dB]
noc
22.8
25.0
31.3
32.0
33.5
34.0
34.9
36.8

LAeq
[dB]
den
31.9
34.1
40.4
41.0
42.6
43.1
44.3
46.2

LAeq
[dB]
noc
22.8
25.0
31.3
32.0
33.6
34.0
35.2
37.1

Z hodnot uvedených v tabulce je zřejmé, že hladiny hluku z dopravního provozu záměru (pohyb vozidel po
účelových komunikacích) ve stávajícím stavu splňují stanovené hygienické limity pro dobu denní i noční.
Ve stavu budoucím nebudou prokazatelně v nejbližším, resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním
prostoru přesahovat definované hygienické limity v denní ani noční době. A to ani po přičtení standardní
nejistoty metodiky výpočtu ±2 dB ani v jedné z modelových variant. Vzhledem k tomu, že v Galerii
Vaňkovka bude v budoucnosti redukován počet parkovacích stání, hodnoty ekvivalentní hladiny hluku u
nejbližších hlukově chráněných prostor doznají významného snížení oproti stávajícímu stavu.

1

Protokoly z výpočtu jsou archivovány u zpracovatele hlukové studie.
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4.2 Hluk z provozu technologie
Do výpočtového modelu hluku z provozu stacionárních technologických zdrojů byly zadány akustické
výkony všech zdrojů hluku umístěných na objektu provozovny a byl modelován 100% výkon
technologických zdrojů hluku. Do hluku z provozu technologie byl započítán i celodenní provoz automobilů
(startování, příjezd, odjezd) v jednotlivých podlažích. Ten je modelován jako jednotlivé stacionární zdroje
umístěné na střeše a fasádě budovy.
Do stávajícího stavu lokality je započítán pouze provoz technologických zdrojů Galerie Vaňkovka. Do
stavu budoucího je započítán součet technologických zdrojů jak Galerie Vaňkovka, tak nově uvažovaného
parkovacího domu.
V následující tabulce uvádíme výsledky tohoto modelu u nejbližších hlukově chráněných prostor1:
Tab.: Stávající situace lokality

Bod

Výška
[m]

1
1
2
2
3
3
4
4

3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
8.0

Limit
LAeq [dB]
den
50
50
50
50
50
50
50
50

noc
40
40
40
40
40
40
40
40

Galerie
Vaňkovka
LAeq
[dB]
den
noc
0.0
1.3
2.4
4.1
2.4
3.2
10.0
12.2

Tab.: Budoucí situace lokality – provoz technologie

Bod

Výška
[m]

1
1
2
2
3
3
4
4

3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
8.0

Limit
LAeq [dB]
den
50
50
50
50
50
50
50
50

noc
40
40
40
40
40
40
40
40

Model 1, 2, 3
LAeq
[dB]
den
noc
31.7
32.1
22.2
25.2
24.0
24.6
22.8
23.9

Jak je zřejmé z uvedených výsledků, při plném výkonu všech zdrojů hluku na objektu provozovny jsou jak
ve stávajícím, tak v budoucím stavu ve všech referenčních bodech prokazatelně plněny definované
hygienické limity jak pro denní, tak i noční dobu a to i po přičtení standardní nejistoty metodiky výpočtu
±2dB a to pro všechny modelové výpočty.

2
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4.3 Souhrnné hodnocení hluku z provozovny
Souhrnným hodnocením hluku vznikajícího provozem záměru se rozumí výpočet výsledné hodnoty
ekvivalentní hladiny akustického tlaku jednak ze související dopravy na přilehlých účelových komunikacích
a jednak z instalovaných technologických zdrojů a tudíž i provozu automobilů v parkovacím domě.
Do stávajícího stavu lokality je započítán pouze provoz Galerie Vaňkovka. Do stavu budoucího je
započítán součet provozů jak Galerie Vaňkovka, tak nově uvažovaného parkovacího domu.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty vypočtené ve sledovaných referenčních bodech1:

Tab.: Stávající situace lokality – souhrnné hodnocení

Bod

Výška
[m]

1
1
2
2
3
3
4
4

3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
8.0

Limit
LAeq [dB]
den
50
50
50
50
50
50
50
50

noc
40
40
40
40
40
40
40
40

Galerie Vaňkovka
LAeq
[dB]
den
37.6
39.5
42.5
43.2
44.5
45.0
44.5
46.2

LAeq
[dB]
noc
28.5
30.5
33.4
34.1
35.5
35.9
35.4
37.1

Obr.: Stávající situace lokality – Galerie Vaňkovka (izofony jsou napočteny ve výšce 4m)
Den

1

Noc
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Tab.: Budoucí situace lokality – souhrnné hodnocení

Bod

Výška
[m]

1
1
2
2
3
3
4
4

3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
8.0

Limit
LAeq [dB]
den
50
50
50
50
50
50
50
50

noc
40
40
40
40
40
40
40
40

Model 1
LAeq
[dB]
den
33.9
35.1
38.4
39.1
40.7
41.2
42.7
44.6

Model 2
LAeq
[dB]
noc
32.0
32.6
30.0
31.1
32.3
32.8
33.9
35.8

LAeq
[dB]
den
34.8
36.2
40.4
41.2
42.7
43.1
44.0
45.9

Model 3
LAeq
[dB]
noc
32.2
32.9
31.8
32.8
34.0
34.5
35.1
37.0

LAeq
[dB]
den
34.8
36.3
40.4
41.2
42.7
43.2
44.3
46.2

LAeq
[dB]
noc
32.2
32.9
31.8
32.8
34.0
34.5
35.5
37.3

Obr.: Budoucí situace lokality – souhrnné hodnocení (izofony jsou napočteny ve výšce 4m)
Model 1
Den

Noc

Model 2

Den
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Model 3
Den

Noc

Z uvedených výsledků vyplývá, že za stávajícího stavu jsou plněny stanovené hygienické limity jak pro
dobu denní, tak pro dobu noční.
Součtem provozů Galerie Vaňkovka a nově uvažovaného parkovacího domu na ulici Trnitá nebude
prokazatelně u nejbližších hlukově chráněných prostor docházet k překračování stanovených hygienických
limitů v denní ani v noční době. K překračování stanovených hygienických limitů prokazatelně nebude
docházet ani po přičtení standardní nejistoty metodiky výpočtu ±2dB.
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5 Hluk z výstavby
Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými emisemi zemních a
stavebních strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani
časový harmonogram nasazení však nelze přesně kvantifikovat. Obecně lze říci, že 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 v okolí
hodnoty 80 dB v téže vzdálenosti. Celkové hladiny hluku budou záviset mj. i na kvalitě a údržbě strojového
parku a budou dány energetickým součtem všech spolupůsobících zdrojů, tj. budou závislé na počtu
zdrojů hluku a jejich časovém nasazení v průběhu dne.
Hygienické limity platné pro období výstavby jsou splnitelné za použití příslušných organizačních opatření
(vhodné umístění zdrojů hluku, omezení doby provádění prací).
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6 Závěry a doporučení
Stávající hluk z dopravního provozu v řešeném území v současné době splňuje stanovené hygienické
limity pro denní i noční dobu. Z dopravního hlediska se realizací záměru hluková situace v území
významně nezmění. Realizací záměru dojde pouze k akusticky nevýznamným nárůstům ekvivalentní
hladiny hluku, které nebudou mít vliv na vznik nových nadlimitních stavů v území a to ani pro jeden
výpočtový model.
Z uvedených výsledků vyplývá, že za stávajícího stavu jsou vlivem provozu Galerie Vaňkovka plněny
stanovené hygienické limity jak pro dobu denní, tak pro dobu noční.
V budoucím stavu, součtem provozů Galerie Vaňkovka a nově uvažovaného parkovacího domu na ulici
Trnitá nebude prokazatelně u nejbližších hlukově chráněných prostor docházet k překračování
stanovených hygienických limitů v denní ani v noční době a to ani pro jednu z uvažovaných modelových
výpočtových variant. K překračování stanovených hygienických limitů prokazatelně nebude docházet ani
po přičtení standardní nejistoty metodiky výpočtu ±2dB.
Vzhledem k tomu, že v Galerii Vaňkovka bude v budoucnosti redukován počet parkovacích stání, hodnoty
ekvivalentní hladiny hluku u nejbližších hlukově chráněných prostor doznají významného snížení oproti
stávajícímu stavu.
Hluk v průběhu výstavby je řešitelný, ve špičkových obdobích (zejména při pracích na počátku výstavby)
však nelze vyloučit rušivé vlivy. Vzhledem k blízkosti obytné zástavby je tedy nutné omezit práce
produkující nadměrný hluk pouze na denní období s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních
hodin (tedy na období mezi 7.00 až 19.00).
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována jako příloha oznámení záměru dle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
Výpočtově je hodnocen příspěvek ke stávající imisní zátěži NO2 a PM10 z provozu oznamovaného záměru
„PARKOVACÍ DŮM - ULICE TRNITÁ“, který má vzniknout jako potřeba doplnění potřebných parkovacích
míst v dotčeném území. Uvažovaným zdrojem znečišťování ovzduší byla tedy automobilová doprava
vyvolaná provozem záměru a také na okolních komunikacích. Jako půdorysné řešení objektu byla zvolena
Varianta A, která uvažuje největší zastavěnou plochu a tedy potencionálně nejvyšší možné ovlivnění
dotčeného území.
Posuzovaný záměr je situován naproti obchodnímu a společenskému centru Galerie Vaňkovka. Napojení
na stávající uliční síť bude dvěma vjezdy na ulici Trnitou a přes nadzemní lávku na střechu Galerie
Vaňkovka a následně přes stávající výjezd z Galerie Vaňkovky na ulici Dornych.
Z důvodu propojení mezi parkovacím domem a parkovištěm na střeše centra Galerie Vaňkovka do výpočtu
zahrnujeme kromě dopravy vázané na provoz parkovacího domu také dopravu vázanou na provoz Galerie
Vaňkovky. Ve výpočtech je zohledněna plánovaná redukce parkovacích stání v prostoru Galerie Vaňkovka
vyvolaná plánovaným navýšením prodejní plochy.
Veškeré tyto změny v dopravním řešení v dotčeném území byly zohledněny ve variantním řešení této
rozptylové studie, řešeny jsou 3 varianty označované v této studii jako MODEL 1 až MODEL 3.
V modelových výpočtech bylo uvažováno, že veškerá záměrem vyvolaná doprava navýší intenzity dopravy
na přilehlých komunikacích městské sítě. Ve skutečnosti však část záměrem vyvolané dopravy se již
nachází ve stávajícím dopravním proudu, proto budou reálné příspěvky dosahovat nižších hodnot než
uvádí dále presentované výpočty.
Celková stávající úroveň imisní zátěže v hodnoceném území byla vyhodnocena na základě údajů
z Rozptylové studie města Brna (Bucek).

2. Charakteristika území
Záměrem je novostavba parkovacího objektu při ulici Trnitá v rozvojové lokalitě Jižního centra Brna.
Novostavba je situována v novém uličním bloku, vymezeném územním plánem města Brna na nároží ulic
Trnitá a Opuštěná v sousedství obchodního centra Galerie Vaňkovka.
Nejbližší obytná zástavba se nachází v bezprostřední blízkosti jihovýchodním směrem v ulici Trnitá.
Terén zájmového území je stejně tak jako terén v místě samotného záměru rovinatý.
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3. Metoda výpočtu očekávaného znečištění
3.1. Použitá metodika
Výpočet imisní zátěže škodlivinami byl prováděn, s ohledem na stávající imisní limity, podle metodiky
SYMOS ve formě výpočtového programu SYMOS 97 verze 2003 (IDEA-ENVI s.r.o.), kdy výsledkem
výpočtu byly průměrné roční koncentrace a maximální krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého resp.
tuhých látek. Výsledky výpočtu byly porovnávány se stávajícími platnými imisními limity.

3.2. Použité imisní limity
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., v
aktuálním znění:
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4. Vstupní data
4.1. Definice zájmového území
Zájmové území je vymezeno obdélníkem o rozměrech 1800 x 1600 m orientovaným podle zeměpisných
souřadnic. Tento prostor zahrnuje potenciálně dotčenou část města Brna. Podrobněji je vymezení
zájmového území zřejmé z následujícího obrázku.

Poloha záměru je zakreslena červeně.
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4.2. Data o zdrojích znečišťování ovzduší
Hodnocený záměr zahrnuje zdroje vyvolané dopravním provozem záměru jednak na přilehlých
parkovištích a jednak na navazujících komunikacích. Zároveň bylo zohledněno variantní dopravní řešení
dotčeného území včetně uvažované přestavby obchodního centra Galerie Vaňkovka.
Výpočtově byly hodnoceny následující dopravní řešení:
MODEL 0 -

uvažovaná stávající kapacita parkovacích stání OSC Galerie Vaňkovka a neexistence
parkovacího domu

MODEL 1 –

uvažovaná etapa 1 s kapacitou 1130 parkovacích stání parkovacího domu + redukovaná
kapacita 370 parkovacích stání OSC Galerie Vaňkovka

MODEL 2 –

uvažovaná etapa 1 s kapacitou 1130 parkovacích stání parkovacího domu + redukovaná
kapacita 600 parkovacích stání OSC Galerie Vaňkovka

MODEL 3 –

uvažovaná etapa 2 s kapacitou 1400 parkovacích stání parkovacího domu + redukovaná
kapacita 600 parkovacích stání OSC Galerie Vaňkovka

4.2.1. Automobilová doprava
Záměr vyvolá automobilovou dopravu zahrnující provoz osobních vozidel. Navrhovaný záměr
spolu s obchodním centrem Galegie Vaňkovka předpokládá následující intenzity dopravy:
MODEL 1:

Parkovací dům (přímý vjezd)
Parkovací dům (boční vjezd)
Galerie Vaňkovka (vjezd Dornych)

MODEL 2:

Parkovací dům (přímý vjezd)
Parkovací dům (boční vjezd)
Galerie Vaňkovka (vjezd Dornych)

MODEL 3:

Parkovací dům (přímý vjezd)
Parkovací dům (boční vjezd)
Galerie Vaňkovka (vjezd Dornych)

5400 vozidel
63% směr Zvonařka
37% směr Úzká
3600 vozidel
42,5% směr Zvonařka
57,5% směr Úzká
3000 vozidel
50% směr Zvonařka
50% směr centrum
8304 vozidel
63% směr Zvonařka
37% směr Úzká
3600 vozidel
42,5% směr Zvonařka
57,5% směr Úzká
1920 vozidel
25% směr Zvonařka
75% směr centrum
10380 vozidel
62,5% směr Zvonařka
37,5% směr Úzká
4500 vozidel
42,5% směr Zvonařka
57,5% směr Úzká
3000 vozidel
50% směr Zvonařka
50% směr centrum

Jako další zdroje znečišťování ovzduší jsou zahrnuty do modelu také samotná parkoviště uvažovaných
záměrů.
Jako bodové zdroje budou působit výduchy VZT, které zajišťují nucené větrání hromadných parkovacích
stání v jednotlivých patrech parkovacího domu. Uvažuje se, že cca 2/3 emisí bude vystupovat výduchy
vedenými nad střechu objektu a zbývající emise bude vystupovat volně větranými částmi jednotlivých
pater.
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Použité emisní faktory
Pro výpočet emisí NOx a PM10 produkovaných motory vozidel byly využity emisní faktory získané pomocí
programu MEFA 02 doporučeného ministerstvem životního prostředí.

4.3. Poloha výpočtových bodů
Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů vzdálených od sebe 50 m. Poloha
referenčních bodů je graficky znázorněna na následujícím obrázku:

Ve všech bodech pravidelné sítě byl výpočet prováděn ve výšce cca 1 m nad terénem.

4.4. Meteorologická data
Pro výpočet byla použita podrobná větrná růžice, vytvořená ČHMÚ Praha, oddělením modelování a
expertíz.
Souhrn této růžice je uveden v následující tabulce:
S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

klid

9,10

14,60

10,00

10,90

11,59

7,20

12,09

15,90

8,62
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5. Analýza a zhodnocení modelové imisní situace
Výpočty jsou zpracovány pro oxid dusičitý NO2 a tuhé látky frakce PM10, které jsou s ohledem na množství
emisí produkovaných uvažovanými zdroji a úroveň stávající imisní zátěže rozhodnými škodlivinami, u
nichž může nejdříve nastat dosažení či překročení imisního limitu.
Vzhledem k uvažované (s hodnoceným záměrem přímo nesouvisející) redukci parkovacích stání
obchodního centra Galerie Vaňkovka byl modelován také stávající stav, který byl porovnán se všemi
vypočtenými variantními řešeními. Výsledkem je vyhodnocení celkové imisní zátěže vyvolané
oznamovaným záměrem spolu s obchodním centrem Galerie Vaňkovka v porovnání se stávajícím stavem.
Vyhodnocení imisní zátěže hodnoceného území je provedeno v další části této studie.

5.1. Příspěvek k imisní zátěži oxidem dusičitým
5.1.1. Roční průměrné koncentrace
V důsledku realizace hodnoceného záměru a předpokládané změně intenzit dopravy dojde ke změně
imisní situace v okolí předmětné stavby.
K nárůstu imisní zátěže dojde především v prostoru ulice Trnité, kde příspěvek k průměrné roční
koncentraci NO2 způsobený provozem dosahuje následujících hodnot:

Model 1
Model 2
Model 3

Příspěvek záměru a OSC Galerie Vaňkovka
% imisního limitu
Prům. roční koncentrace
-3
(40 µg.m )
-3
1,4 µg.m
3,5 %
-3
1,6 µg.m
4,0 %
-3
2,2 µg.m
5,5 %

Rozdíl od stávajícího stavu
% imisního limitu
Prům. roční koncentrace
-3
(40 µg.m )
-3
0,4 µg.m
1,0 %
-3
0,6 µg.m
1,5 %
-3
1,2 µg.m
3,0 %

Nejvyšší příspěvek je dosahován ve všech případech v místě uvažovaného parkovacího domu, v širším
okolí vychází příspěvky průměrné roční koncentrace ještě nižší. U modelů 1 a 2 je dokonce místně
dosahováno snížení imisních koncentrací v prostorách OSC Galerie Vaňkovka. Nejvyššího poklesu bude
dosaženo v případě Modelu 1, kdy pokles činí 0,3 µg.m-3 , tedy 0,75% imisního limitu. V případě Modelu
3, kdy k poklesu imisní zátěže prakticky nedochází.
Ve všech případech tedy jde o relativně malé změny stávající imisní zátěže v rozsahu jednotek % imisního
limitu pro průměrné roční koncentrace (LV=40 µg.m-3). Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiložených
obrázků:
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Příspěvek záměru a OSC Galerie Vaňkovka

Rozdíl od stávajícího stavu

Model 1

Model 2

Model 3

Automobilová doprava vyvolaná záměrem závažnějším způsobem neovlivní stávající imisní situaci
v hodnoceném území ani u jedné z variant a nebude ani příčinou překročení imisních limitů v lokalitě.
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5.1.2. Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace
Z hlediska maximální hodinové koncentrace NO2 dojde k nárůstu imisní zátěže především v prostoru ulice
Trnité, kde příspěvek způsobený provozem dosahuje následujících hodnot:

Model 1
Model 2
Model 3

Příspěvek záměru a OSC Galerie Vaňkovka
% imisního limitu
Prům. roční koncentrace
-3
(200 µg.m )
-3
9 µg.m
4,5 %
-3
12 µg.m
6,0 %
-3
15 µg.m
7,5 %

Rozdíl od stávajícího stavu
% imisního limitu
Prům. roční koncentrace
-3
(200 µg.m )
-3
4 µg.m
2,0 %
-3
6 µg.m
3,0 %
-3
9 µg.m
4,5 %

Maximum je dosahováno opět v místě uvažovaného parkovacího domu. V ostatních částech zájmového
území je příspěvek maximální hodinové koncentrace nižší. U modelů 1 a 2 je dokonce místně dosahováno
snížení imisních koncentrací v dotčeném území. Nejvyššího poklesu bude dosaženo v případě Modelu 1,
kdy pokles činí 4 µg.m-3, tedy 2 % imisního limitu. V případě Modelu 3 k poklesu imisní zátěže prakticky
nedochází.
Ve všech případech tedy jde o relativně malé změny stávající imisní zátěže v rozsahu jednotek % imisního
limitu pro maximální krátkodobé koncentrace (LV=200µg.m-3). Pole rozložení koncentrací je zřejmé
z přiložených obrázků:
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Příspěvek záměru a OSC Galerie Vaňkovka

Rozdíl od stávajícího stavu

Model 1

Model 2

Model 3

Také v případě maximálních hodinových koncentrací z výpočtu vyplývá, že provoz zdrojů nebude
způsobovat ani u jedné z variant nárůst imisní zátěže nad limitní hodnotu, tedy ani překročení limitem
tolerovaných dob překročení limitu.
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5.2. Příspěvek k imisní zátěži tuhými látkami
5.2.1. Roční průměrné koncentrace
V důsledku realizace hodnoceného záměru a předpokládané změně intenzit dopravy dojde ke změně
imisní situace v okolí předmětné stavby.
K nárůstu imisní zátěže dojde především v prostoru ulice Trnité, kde příspěvek k průměrné roční
koncentraci PM10 způsobený provozem dosahuje následujících hodnot:

Model 1
Model 2
Model 3

Příspěvek záměru a OSC Galerie Vaňkovka
% imisního limitu
Prům. roční koncentrace
-3
(40 µg.m )
-3
0,4 µg.m
1,0 %
-3
0,5 µg.m
1,25 %
-3
0,6 µg.m
1,5 %

Rozdíl od stávajícího stavu
% imisního limitu
Prům. roční koncentrace
-3
(40 µg.m )
-3
0,1 µg.m
0,25 %
-3
0,18 µg.m
0,45 %
-3
0,25 µg.m
0,63 %

Nejvyšší příspěvek je dosahován opět v prostoru uvažovaného parkovacího domu, v širším okolí záměrů a
příjezdových komunikací vychází příspěvky průměrné roční koncentrace nižší. U modelů 1 a 2 je
dosahováno snížení imisních koncentrací v prostoru OSC Galerie Vaňkovka. Nejvyššího poklesu bude
dosaženo v případě Modelu 1, kdy pokles činí 0,08 µg.m-3, tedy 0,2 % imisního limitu. V případě Modelu 3
k poklesu imisní zátěže prakticky nedochází.
Ve všech případech tedy jde o relativně malé změny stávající imisní zátěže v rozsahu desetin % imisního
limitu pro průměrné roční koncentrace (LV=40 µg.m-3). Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiložených
obrázků:
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Příspěvek záměru a OSC Galerie Vaňkovka

Rozdíl od stávajícího stavu

Model 1

Model 2

Model 3

Vyvolaná automobilová doprava ani u jedné z variant závažnějším způsobem neovlivní stávající imisní
situaci v hodnoceném území a nebude tedy ani příčinou překročení imisních limitů v lokalitě.
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5.2.2. Maximální krátkodobé (24hodinové) koncentrace
Z hlediska maximální 24hodinové koncentrace PM10 dojde k nárůstu imisní zátěže především v prostoru
ulice Trnité, kde příspěvek způsobený provozem dosahuje následujících hodnot:
Příspěvek záměru a OSC Galerie Vaňkovka
% imisního limitu
-3
(50 µg.m )
-3
0,9 µg.m
1,8 %
-3
1,2 µg.m
2,4 %
-3
1,5 µg.m
3,0 %

Prům. roční koncentrace
Model 1
Model 2
Model 3

Rozdíl od stávajícího stavu
% imisního limitu
-3
(50 µg.m )
-3
0,4 µg.m
0,8 %
-3
0,6 µg.m
1,2 %
-3
0,9 µg.m
1,8 %

Prům. roční koncentrace

Maximum je dosahováno v prostoru uvažovaného parkovacího domu. V ostatních částech zájmového
území je příspěvek maximální 24hodinové koncentrace nižší. U modelů 1 a 2 je dokonce dosahováno
snížení imisních koncentrací v dotčeném území. Nejvyššího poklesu bude dosaženo v případě Modelu 1,
kdy pokles činí 0,4 µg.m-3, tedy 0,8 % imisního limitu. V případě Modelu 3 k poklesu imisní zátěže
prakticky nedochází.
Ve všech případech tedy jde o relativně malé změny stávající imisní zátěže, maximálně v rozsahu jednotek
% imisního limitu pro maximální denní koncentrace (LV=50µg.m-3). Pole rozložení koncentrací je zřejmé
z přiložených obrázků:
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Příspěvek záměru a OSC Galerie Vaňkovka

Rozdíl od stávajícího stavu

Model 1

Model 2

Model 3

Také v případě maximálních 24hodinových koncentrací z výpočtu vyplývá, že provoz zdrojů nebude
způsobovat ani u jedné z variant významnou změnu stávající imisní zátěže tuhými látkami v území,
nepředpokládáme ani zvýšení počtu limitem tolerovaných dob překročení limitu.
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6. Analýza a zhodnocení reálné imisní situace
Pro účely celkového zhodnocení imisní zátěže zájmového území uvažujeme, s ohledem na druh
posuzovaného záměru, se stávající zátěží oxidem dusičitým NO2 a tuhými látkami frakce PM10.
V hodnoceném území se provádí soustavné sledování kvality ovzduší. Pro informaci zde uvádíme stávající
imisní zátěže z nejbližší stanice imisního monitoringu SMBRNO č. 1637 Brno-Zvonařka (BBMZA),
vzdálené od místa záměru do 100m JZ směrem - viz následující tabulka.
tab.: Imisní zátěž v roce 2007, stanice imisního monitoringu SMBRNO č. 1637 Brno-Zvonařka (BBMZA)
NO2
-3

průměrná roční koncentrace (µg.m )

41,0
-3

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m )

40
-3

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m )

96,3

datum naměření maxima v daném roce

28.2.
-3

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

-

počet překročení limitní hodnoty (případů za rok)

-

povolený počet překročení limitní hodnoty

-3

maximální naměřená hodinová koncentrace (µg.m )

-

datum naměření maxima v daném roce

-3

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

200

Jak je z výše uváděných hodnot zřejmé, u oxidu dusičitého bylo na uvedené stanici zaznamenáno mírné
překročení hodnoty ročního imisního limitu. Vzhledem k tomu, že daná stanice v blízkosti záměru
neprovádí měření tuhých látek frakce PM10, při popisu stávajícího stavu imisní zátěže okolí záměru
vycházíme z rozptylové studie Brna - stav k roku 2010 (J.Bucek, Brno).
Oxid dusičitý (NO2)
obr.: Průměrné roční koncentrace NO2
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obr.: Maximální hodinová koncentrace NO2

Z výsledků rozptylové studie města Brna je zřejmé, že v místě nejvyššího příspěvku záměru bude
dosahovat průměrná roční koncentrace NO2 36-40 µg.m-3 a maximální hodinové pozaďové koncentrace
NO2 101-140 µg.m-3. Rozhodující roli pro imisní zátěž v území přitom hraje provoz na významných
komunikacích v bezprostřední blízkosti řešeného území.
Přírůstek průměrné roční koncentrace NO2 vlivem záměru bude v nejvíce dotčených místech dosahovat
max. 1,2 µg.m-3. Přírůstek maximální hodinové koncentrace NO2 vlivem záměru bude v nejvíce dotčených
místech dosahovat maximálně 9 µg.m-3. V širším území jsou dosahovány příspěvky ještě nižší.
Při uvažování pozaďové imisní zátěže v tomto prostoru na stejné úrovni jako za současného stavu tedy
vlivem záměru nepředpokládáme významnou změnu stávající imisní zátěže NO2.
Tuhé znečišťující látky frakce PM10
obr.: Průměrné roční koncentrace PM10
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ROZPTYLOVÁ STUDIE
obr.: Četnost překročení imisního limitu pro 24hodinové koncentrace PM10

Z obrázku je zřejmé, v dotčeném úýemí se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují na nadlimitní úrovni
41-100 µg.m-3. Z obrázku pro četnost překročení imisního limitu PM10 je patrné, že v místě záměru budou
maximální 24hodinové pozaďové koncentrace PM10 překračovány s nadlimitní četností 36-40 případů za
rok.
Přírůstek průměrné roční koncentrace PM10 vlivem záměru bude v nejvíce dotčených místech dosahovat
max. 0,25 µg.m-3, přírůstek k maximální hodinové koncentrace PM10 max. 0,9 µg.m-3. V širším okolí
záměru jsou přírůstky koncentrací k pozaďové imisní zátěži ještě nižší. Vlivem záměru tedy
nepředpokládáme významnou změnu stávající imisní zátěže tuhými látkami v dotčeném území ani
navýšení četnosti překračování imisního limitu pro 24hodinové koncentrace PM10 oproti stávajícímu stavu.
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7. Závěr
Provoz záměru PARKOVACÍ DŮM - ULICE TRNITÁ spolu s vyvolanou automobilovou dopravou
provozem sousedního obchodního centra Galerie Vaňkovka mírně zvýší stávající imisní zátěž území
v blízkosti záměru, především v prostoru ulice Trnité. V modelech 1 a 2 dokonce dochází v některých
místech dotčeného území ke snížení imisní zátěže.
Ve všech třech variantních řešeních je však ovlivnění celkové imisní situace v dotčeném území málo
významné. V modelových výpočtech bylo uvažováno, že veškerá záměrem vyvolaná doprava navýší
intenzity dopravy na přilehlých komunikacích městské sítě. Ve skutečnosti však pravděpodobně značná
část záměrem vyvolané dopravy se již nachází ve stávajícím dopravním proudu, proto budou reálné
příspěvky dosahovat pravděpodobně mnohem nižších hodnot.
Vypočtené průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, včetně započtené předpokládané stávající imisní
zátěže, nebudou dosahovat hodnot imisního limitu pro průměrné roční koncentrace.
V případě maximální krátkodobé imisní zátěže rovněž v hodnoceném území nedojde po realizaci záměru k
dosažení či překročení limitní hodnoty pro krátkodobá maxima imisní zátěže oxidem dusičitým.
Vypočtený příspěvek k roční koncentraci tuhých látek PM10 prakticky neovlivní stávající imisní zátěž
v území a nezpůsobí tedy ani dosažení či překročení definovaného imisního limitu.
V případě maximální krátkodobé imisní zátěže tuhými látkami rovněž vlivem záměru nepředpokládáme
významnou změnu stávajícího stavu ani vznik nových nadlimitních stavů (tj. navýšení počtu případů
překročení imisního limitu nad tolerovaný počet).
Příspěvek hodnocených zdrojů ke stávající imisní zátěži oxidem dusičitým a tuhými látkami je málo
významný. Závěrem tedy lze konstatovat, že hodnocené zdroje znečišťování ovzduší nebudou
způsobovat výraznější změnu imisní zátěže v dotčeném území ani nevyvolají vznik nových
nadlimitních stavů.

V Brně 30.7.2009
………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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