Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství

Administrativně bytový komplex
Sochorova II
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí

Oznamovatel:
ESPYRA, a.s.

Administrativně bytový komplex Sochorova II
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Seznam zpracovatelů oznámení

Oznámení zpracoval:
Ing. Alexandr MERTL
držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí
č. j. 961/196/OPV/93 ze dne 7.6.1994
platnost autorizace prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 45335/ENV/06 ze dne 7.7.2006

Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz

Datum zpracování oznámení:

14.12.2009

Seznam osob, které se podílely na zpracování oznámení:
Jméno a příjmení

Bydliště

Telefon

Ing. Alexandr Mertl
Ing. Petr Mynář
Ing. Pavel Cetl
Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
Ing. Tomáš Chudárek
Ing. Gerta Pejšová

Trstěnice u Litomyšle
Brno
Brno
Brno
Brno
Útěchovice

777 903 767

Spolupráce na oznámení:
Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
Igor Sedlák – vedoucí projektu

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft.
Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW 11, registrovaným u společnosti Corel
Corporation.

STRANA 1 z 62

Administrativně bytový komplex Sochorova II
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Obsah
Titulní list
Seznam zpracovatelů oznámení .................................................................................................. 1
Obsah ...................................................................................................................................... 2
Úvod ........................................................................................................................................ 3
ČÁST A (ÚDAJE O OZNAMOVATELI) ............................................................................................... 4

A.1. Obchodní firma .................................................................................................................
A.2. IČ ....................................................................................................................................
A.3. Sídlo ................................................................................................................................
A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele .....................................................................................

4
4
4
4

ČÁST B (ÚDAJE O ZÁMĚRU) ........................................................................................................... 5

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE .............................................................................................................. 5
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH ....................................................................................................... 16
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH ...................................................................................................... 19
ČÁST C (ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ) ........................................ 25

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ ... 25
C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 27
ČÁST D (ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ................... 40

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI ......................................................................................... 40
D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI ......................................... 49
D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE ............................................................................................................. 49
D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ ...................................................................................................... 49
D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ ................................................................... 50
ČÁST E (POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) ......................................................................... 51

E.I. POPIS VARIANT ŘEŠENÍ .................................................................................................. 51
E.II. POROVNÁNÍ VARIANT ..................................................................................................... 51
ČÁST F (DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) ...................................................................................................... 52

F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE ...................................................................................... 52
F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE ............................................................. 52
ČÁST G (VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) .......................... 53

G.I. INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ ..................................................................................... 53
G.II. INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU ......................................................................... 53
G.III. INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ .............................................................. 58
ČÁST H (PŘÍLOHY) ..................................................................................................................... 61

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

1
2
3
4
5

Základní obrazové, grafické a mapové přílohy
Situace záměru
Rozptylová studie
Hluková studie
Doklady

STRANA 2 z 62

Administrativně bytový komplex Sochorova II
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Administrativně bytový komplex Sochorova II
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto
zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, bodu 10.5, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty
a bude tedy ve smyslu §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7
zákona. Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Jméno oznamovatele
ESPYRA, a.s.

A.2. IČ
27747069

A.3. Sídlo
Sochorova 23, 616 00 Brno

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Marek Vinter, MBA, předseda představenstva

A.5. Projektant
Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
tel: 541 420 911
zastoupený: Ing.arch. Radoslav Kobza
Igor Sedlák, vedoucí projektu
Ing. Arch. Radoslav Novotný, architekt
Ing. Arch. Silvia Dikantová, architekt

Oznamovatele zastupuje na základě plné moci ze dne 26.3.2009:
Ing. Yvona Čumová
Klatovská 426/60, 602 00 Brno
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Administrativně bytový komplex Sochorova II
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

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

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

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
plocha řešeného území

13 808 m2

zastavěná plocha

6 001 m2

obslužná komunikace

3 221 m2

počet parkovacích míst (celkem)

270 stání

z toho stání pro administrativní objekty

112 stání (103 garáže, 9 venkovních)

z toho stání pro bytové domy

158 stání (98 garáže, 60 venkovních)

B.I.3. Umístění záměru
Prostor a okolí záměru jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv. dotčeným územím.
Plocha pro výstavbu záměru - administrativně bytového komplexu - se nachází v severozápadní části Brna, v
městské části Žabovřesky (k.ú. Žabovřesky), na rozmezí současně zastavěného území a volných pozemků
nivy řeky Svratky.
Pozemek pro výstavbu se nachází na konci jižní části ulice Sochorovy. Má trojúhelníkový tvar: z jihu jej
vymezuje ulice Kníničská, ze severovýchodu tramvajová trať, procházející od Rosického náměstí k ulici
Kníničské. Východní strana částečně přiléhá k ulici Sochorově a částečně ustupuje do vnitrobloku. Na části
pozemku se nachází sběrný dvůr, zbývající část pozemků byla v minulosti využívána jako zahrádky.
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Kraj:

Jihomoravský

Obec:

Statutární město Brno

Městská část:

Žabovřesky

Katastrální území:

Žabovřesky (610470)

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

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem záměru je výstavba administrativně bytového komplexu, který bude sestávat z obytných a
administrativních budov s doprovodnými - doplňkovými provozy.
Plocha určená k zástavbě se nachází na území městské části Žabovřesky, na rozmezí současně zastavěného
území městské části a volných pozemků nivy řeky Svratky. Údolí řeky Svratky se v této části otvírá v širokou
kotlinu lemovanou horizontem zalesněných kopců ze všech světových stran mimo stranu východní a
severovýchodní. Tímto směrem se rozkládá v mírném svahu rodinná a sídlištní zástavba Žabovřesk. Ta se
díky poměrně nízkému měřítku domů, prolíná se zelení. Administrativně bytový komplex je umístěn na konci
jižní části ulice Sochorovy.
Přímo navazující zástavba je poměrně různorodá. Severozápadně od staveniště se nachází areál SOU spojů
s panelovými objekty o čtyřech až deseti podlažích. Severovýchodně, mezi staveništěm a rodinnou
zástavbou, probíhá v současnosti výstavba bytových domů o cca čtyřech podlažích a jihovýchodně a
jihozápadně na konci ulice Sochorovy se nachází novostavba bytového a administrativního objektu Avriopoint
o šesti a osmi podlažích. Zbývající část ulice Sochorovy je vymezena zejména rodinnými domy.
V severovýchodní části nově navrhované zástavby se nachází ekodvůr, sloužící jako shromažďovací místo
odpadu (SMO): pouze pro odpady skupiny 20 (komunální odpady) a odpady kategorie č. 15 01 10 ( obaly
obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné). Dále je zde prováděn zpětný odběr
elektrozařízení z domácnosti. Neodebírá se zde odpad skupiny 17 (stavební a demoliční odpad) a skupiny 16
(pneumatiky). Ekodvůr provozuje A.S.A., spol. s.r.o.
Větší část řešeného území se nachází na ploše nevyužívaných zahrádek s výskytem neudržované zeleně.
Dendrologický průzkum stanoví stromy vhodné k zachování, jichž bude dle možností využito v ozelenění
volných ploch.
Pro celé území mezi ulicemi Štursovou, Kníničskou, Sochorovou a SOU spojů byla vypracována územní studie
Urbanistická studie okolí ulice Sochorova (Arch.design, 2004).
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Předkládaný záměr je v souladu s rozvojem dotčeného území. Podle platného územního plánu města Brna
(dále ÚPmB) je plocha pro plánovanou výstavbu vedena jako plocha SJ - jádrové tj. smíšené plochy
centrálního charakteru s koeficientem IPP 1.4 a SV – smíšené plochy výroby a služeb s koeficientem IPP 1,8.
Regulační plán pro danou oblast nebyl zpracován.
Nově navrhované bytové domy splňují předepsaný IPP 1.4. Objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a
vyhovují požadavku na využití částí přiléhajícího vnitrobloku pro každodenní rekreaci jejich obyvatel (tj. zeleň
a hřiště).
Administrativní budovy jsou navrženy dle ÚPmB na místě určeném pro SV a splňují předepsaný IPP 1.8. Jsou
uvažovány jako administrativní budovy s malou návštěvností, s případným umístěním služeb přípustných dle
přílohy č. 1 vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004.
Stávající sběrný dvůr bude přemístěn na místo v ÚPmB určeném pro plochy s technickou vybaveností TO
(likvidace odpadů). Přemístění sběrného dvora není součástí předloženého záměru a bude řešeno
samostatnou projektovou dokumentací.
V ÚPmB bude provedena úprava hranic funkčních ploch dotčených novou výstavbou.
Není známo, že by v dotčeném území byly připravovány záměry, které by svým charakterem mohly vést ke
kumulaci vlivů s předkládaným záměrem.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměrem investora je vybudovat v území administrativně bytový komplex. Posuzovaná lokalita byla vybrána
s ohledem na:
-

možnost polyfunkční výstavby, danou ÚPmB,

-

další možný rozvoj výstavby v daném území,

-

znalost problematiky vybraného území,

-

blízkost centra,

-

a dobré napojení na dopravní infrastrukturu.

Dotčené území se nachází na rozmezí zastavěného území a volných pozemků nivy řeky Svratky, kde se údolí
řeky Svratky otvírá v širokou kotlinu lemovanou horizontem zalesněných kopců. V současnosti je díky svému
charakteru velmi atraktivní pro bytovou výstavbu a dynamicky se rozvíjí.
V roce 2004 byla pro lokalitu mezi ulicemi Štursouvou, Kníničskou, Sochorovou a SOU spojů vypracována
územní studie Urbanistická studie okolí ulice Sochorova. Předkládaný záměr je součástí širší koncepce
„nábřežní“ zástavby podél ulice Kníničské, jako nové hodnoty prostředí.
Umístění záměru je vázáno na popsané území vymezené dostupnými pozemky a není navrženo ve více
variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Zásady urbanistického řešení
Předmětem záměru je vybudování polyfunkčního administrativně bytového komplexu v dosud nezastavěné
lokalitě v k.ú. Žabovřesky na konci jižní části ulice Sochorovy.
Pro urbanistický koncept byly rozhodující zejména následující zásady.
-

Minimalizovat hlukové dopady na obytné prostředí.

-

Výškovou úrovní objektů kolem čtyř podlaží umožnit dobré zapojení do krajinného prostředí i
do relativně nízké zástavby Žabovřesk a Komína.

-

Podpořit vznik možné „nábřežní“ zástavby podél ulice Kníničské jako možné vznikající hodnoty
prostředí.

STRANA 7 z 62

Administrativně bytový komplex Sochorova II
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

-

Identifikovatelně vymezit prostranství veřejná, poloveřejná a soukromá a dosáhnout vysokou
míru jejich obytnosti.

-

Umístit největší objem bytového domu v části pozemku s nejkvalitnějším prostředím.

-

Zhodnotit kvalitní krajinné prostředí zejména umožněním co největšího množství výhledů na
panorama lesnatých svahů.

Zástavba bude tvořena dvěma řadami objektů.
V jihovýchodní části území výstavby je umístěna řada tří čtyřpodlažních administrativních budov.
Jejich hmota navazuje na další objekty umístěné podél ulice Kníničské, zejména administrativní
objekty Techmaš a Avriopoint. Vzniká tak zárodek kvalitní nábřežní zástavby ve vazbě na volné plochy zeleně
v široké nivě řeky Svratky. Zároveň tyto domy vytvářejí bariéru izolující obytné prostředí vnitrobloku.
Dopravní obsluha objektů je navržena z jižní strany z nově realizované obslužné komunikace procházející od
ulice Sochorovy k přesunutému sběrnému dvoru na západním okraji řešeného území. Z této komunikace jsou
navrženy vjezdy i vstupy do administrativních objektů.
V severovýchodní části pozemku je umístěna dvakrát zalomená řada bytových domů. Je tak vytvořen
polouzavřený blok s vnitřním obytným prostorem chráněným od hluku z dopravy od ulice Kníničské i
tramvajové trati procházející podél severozápadního okraje řešeného území. V hmotě bytových domů je
uprostřed vytvořen průchod, který umožní vnitrobloku jistou míru vazby na vnější prostranství zástavby.
Řada bytových domů je tvořena čtyřmi sekcemi, které výškově gradují od západu k východu od čtyř
do šesti podlaží. První dvě západní sekce mají jednostranně orientované byty k jihovýchodu až jihu.
Přístupové chodby k bytům procházejí podél severní fasády zatížené hlukem od tramvajové trati. Ve dvou
sekcích ve vnitrobloku jsou umístěny byty orientované k východu a k západu. Dopravní obsluha je navržena
z nově realizované komunikace procházející podél bytových domů po severozápadní a severovýchodní
straně. Tato komunikace je napojená na východní straně na ulici Sochorovu a na západní straně na novou
veřejnou komunikaci u přesunutého sběrného dvora. Část této komunikace je zklidněná jako pojížděný
chodník. Z této komunikace jsou navrženy vstupy do jednotlivých sekcí.
Zásady architektonicko-stavebního řešení
Architektonický koncept administrativních domů vychází zejména z následujících zásad:
-

základní hmotu administrativních domů členit do menších objemů odpovídajících měřítku prostředí,

-

vyšší mírou použití přírodních materiálů a zeleně na fasádách přispět k začlenění do kvalitního
přírodního prostředí,

-

zdůraznit komerční význam objektů výraznějším měřítkem hmot a materiálovým řešením ze
strany ulice Kníničské,

-

drobnějším měřítkem dílčích hmot a materiálovým řešením směrem do vnitrobloku přispět
k jeho obytné pohodě,

-

hlavní část parkovacích míst umístit pod objekty,

-

poslední patro objektů ze severní strany ustoupit tak, aby nezhoršilo podmínky oslunění bytových
domů,

-

hmotu tohoto podlaží vytvořit přerušovaně tak, aby byl umožněny výhledy většímu množství bytů.

Tři administrativní budovy (AB 1, AB 2, AB 3) tvoří souvislou třípodlažní hmotu, na kterou jsou nasunuté 3
předstupující hmoty mezi 2. a 4. NP. Na východní straně přechází hmota 4. NP přes nároží ulice Sochorovy,
které tak zdůrazňuje. Členění jižní fasády je dále zjemněno vybráním předsunutých hmot v jednom modulu
mezi 3. a 4. NP. Měřítko severní fasády zjemňuje větší množství vykonzolovaných hmot délky jednoho
modulu a výšky jednoho podlaží.
Tři nejvyšší podlaží těchto objektů jsou určena pro kanceláře (řešena jako „open space“ prostor s jedním
vertikálním komunikačním jádrem). Vstupní podlaží může být u dvou objektů využito kombinovaně pro
kanceláře, vstupní prostory a případné služby. U vstupního podlaží východního objektu je možné využití ke
komerčním účelům. V suterénu všech objektů je umístěno parkování. Dva objekty mají patra ve větší míře
polozapuštěná, aby byly minimalizovány zemní práce. Východní objekt má celé jedno podlaží podzemní,
vysunuté severním směrem z půdorysu objektu.
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Střechy domů jsou řešeny s vrstvou vegetačního substrátu pro umístění extenzívní zeleně. Významně tak
bude sníženo odtokové množství dešťové vody do retenčních objektů.
Materiálové řešení fasád je uvažováno z kontaktního zateplovacího systému, doplňovaného skládaným
pláštěm, s přídavným zateplením minerální vlnou v kombinaci s plochami prosklení z hliníkových systémů.
Jižní fasáda bude doplněna svislými i vodorovnými slunolamy v barevném provedení tak, aby byly
minimalizovány nadměrné tepelné zisky ze slunečního záření v letním období.
Architektonický koncept bytových domů je formován zejména těmito zásadami:
-

rozdílný přístup k tvarovému a materiálovému řešení dvou sekcí izolačních bytových domů a
dvou sekcí bytového domu ve vnitrobloku,

-

izolační dům směrem do vnitrobloku členit do drobnějších hmot tak, aby bylo dosaženo pestré
nabídky bytů různých velikostí a atraktivní osobitosti výrazu každého bytu,

-

fasádu Izolačního domu směrem k tramvajové trati vytvořit jako kompaktní byť detailně
strukturovanou kompaktní stěnu odpovídající vnitřní zejména komunikační funkci přilehlých prostor,

-

hlavní část parkovacích míst umístit pod objekty,

-

výškovým umístěním parkovacího podlaží odsunout první obytné patro z přímého kontaktu
s veřejně přístupnými prostranstvími.

Bytová zástavba je tvořena dvěma domy: bytovým domem chodbovým (BD 1) o dvou sekcích a bytovým
domem s centrálními komunikačními jádry (BD 2). Bytové fasády chodbového bytového domu jsou detailně
hmotově členěny zejména prvkem částečného zapuštění fasády bytu a zde vložením balkónové desky. Na
balkóně je tak vytvořena vyšší míra intimity a v místnosti s předsunutou stěnou možnost širšího výhledu
v případě použití rohového okna. Chodbová severní fasáda je kompaktní.
Hmota bytového domu s centrálním komunikačním jádrem je kompaktní a je strukturována pouze hrou
předsazených balkónových desek.
Skladba bytů v obou domech je vytvořena zejména s ohledem na preferenci bytů dvoupokojových
s doplněním bytů ostatních velikostí. Žádný z bytů nepřesahuje rozlohu 120 m2.
Střechy domů jsou řešeny s vrstvou vegetačního substrátu pro umístění extenzívní zeleně. Významně tak
bude sníženo odtokové množství dešťové vody do retenčních objektů. Kaskádové řešení bytových domů
zajišťuje přístupnost střech a jejich obytné využití.
Pod oběma bytovými domy je umístěno průběžné polozapuštěné parkovací podlaží.
Materiálové řešení je uvažováno z kontaktního zateplovacího systému v kombinaci dřevěných obkladů a
obkladů z cementotřískových desek. Jako doplněk budou používány šablony z titanzinkového plechu a
pozinkovaného tahokovu a zábradlí pozinkovaná s výplní z pozinkovaného tahokovu.
Zásady technického řešení stavby
Administrativní domy – AB1 (SO 01), AB2 (SO 02), AB3 (SO 03)
Dispoziční řešení - každá ze tří administrativních budov má jedno komunikační jádro procházející mezi
parkovacím a 4. NP a na něj napojené sociální zázemí. Dva západní objekty jsou vybaveny jedním výtahem,
větší východní objekt má výtahy dva. Jádra a jejich vztah k sociálnímu zázemí byla koncipována buď pro
výstavbu sociálního zázemí nájemníky v rámci jejich pronajatých ploch nebo pro výstavbu sociálního zařízení
investorem se zajištěním jejich přístupnosti chodbovým systémem od jednotlivých pronajatých kancelářských
jednotek.
1. PP – má dva trakty: podél Kníničské trakt technických a přípojkových místností a skladů, směrem do
vnitrobloku trakt parkovací o 2 respektive 4 řadách stání. Toto podlaží je přístupné po schodišti ze vstupní
haly a výtahu.
1. NP – je vstupním podlažím se samostatnou vstupní halou pro každý administrativní objekt. Z haly je
navrženo samostatné schodiště z parkovacího podlaží tak, aby byla umožněna kontrola návštěvníků na
recepci ve vstupní hale. Z haly je pak přístupné hlavní schodiště a výtah. Ve zbývající části podlaží jsou
umístěny komerční prostory se samostatnými vstupy nebo kanceláře přístupné z komunikačního jádra.

STRANA 9 z 62

Administrativně bytový komplex Sochorova II
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

2. a 3. NP – slouží v plném rozsahu pro kancelářské účely.
4. NP – je kancelářské, ustupující, s možností umístění nadstandardních kanceláří, umožňujících výstupy na
terasu.
Stavebně konstrukční řešení - administrativní budovy jsou navrženy jako objekty se 4 nadzemními a 1
podzemním podlažím.
Jedná se o tři vzájemně dilatačně oddělené objekty, označené AB1 (SO 01), AB2 (SO 02), AB3 (SO 03).
Objekty na sebe navazují a tvoří celek přibližně obdélníkového půdorysu o rozměrech 159x25,5m.
V suterénu je šířka parkovacích ploch dilatačního celku AB1 rozšířena pod okolním terénem na š. 38,5m.
Šířka podlouhlého tvaru objektu je v nejvyšším podlaží redukována a na vzniklé střešní ploše ve 4. NP je
navržena terasa. Střecha nad nejvyšším podlažím je rovněž plochá.
Z konstrukčního hlediska se jedná o železobetonový monolitický skelet sestávající ze železobetonových
sloupů, stěn a desek, podporovaný na hlubinných základech tvořených vrtanými širokoprofilovými pilotami.
ŽB skelet doplňují nenosné cihelné vyzdívky obvodového pláště.
Bytový dům chodbový - BD 1 (SO 04, 05)
Dispoziční řešení - každá ze 2 sekcí bytového domu má vlastní komunikační jádro s jedním výtahem a
schodištěm, ze kterého jsou přístupné přístupové chodby k bytům, procházející mezi polozapuštěným
parkovacím a 4. resp. 5. NP.
Skladba bytů je vytvořena zejména s ohledem na preferenci bytů 2-pokojových s doplněním bytů ostatních
velikostí. Koncepce řešení umožňuje poměry bytů různých velikostí měnit dle požadavků investora. Byty jsou
navrženy zejména jednostranně orientované do vnitrobloku.
1. PP – je celé parkovací. Toto podlaží je přístupné z hlavního schodiště a výtahu. Příjezd je zajištěn po
rampě z jihovýchodní strany.
1. NP – je vstupním podlažím se samostatnou vstupní halou, která navazuje přímo na terén a umožňuje
přímý přístup pro imobilní a kočárky přímo k výtahu. Úroveň bytů je cca o polovinu podlaží zvednuta. Přístup
k bytům zajišťuje chodba. Z chodby jsou přístupné i sklepní kóje pro jednotlivé byty. Směrem do vnitrobloku
jsou byty doplněny o terasy, které polohově navazují na patro garáží.
2. až 4. NP – podlaží s byty a sklepními kójemi s přístupem z podélné chodby vedené v severní části domu.
5. NP – toto podlaží je navrženo pouze v západní části druhé sekce BD1. Začíná v severním nároží lomu
druhé sekce a navazuje na 5.NP BD2.
Bytový dům s centrálním komunikačním jádrem - BD 2 (SO 06)
Každá ze dvou sekcí bytového domu má vlastní komunikační jádro s jedním výtahem a schodištěm
procházejícím mezi polozapuštěným parkovacím podlažím a 6. NP. Skladba bytů je vytvořena zejména
s ohledem na preferenci bytů 2-pokojových s doplněním bytů ostatních velikostí. Koncepce řešení umožňuje
poměry bytů různých velikostí měnit dle požadavků investora. Byty jsou navrženy zejména jednostranně
orientované případně orientované do dvou fasád na sebe kolmo navazujících. V případě požadavku je možno
vytvořit i příčně orientované byty vyšší kategorie.
1. PP – je dvoutraktové: podél východní strany je navržen trakt technických a přípojkových místností a
sklepních boxů, směrem do vnitrobloku trakt parkovací o dvou řadách stání. Toto podlaží je přístupné
z hlavního schodiště a výtahu. Příjezd je zajištěn po rampě z jihozápadní strany.
1. NP – je vstupním podlažím se samostatnou vstupní halou, která navazuje přímo na terén a umožňuje
přímý přístup pro imobilní a kočárky přímo k výtahu. Úroveň bytů je cca o polovinu podlaží zvednuta.
2. až 6. NP – je celé určeno pro byty.
Stavebně konstrukční řešení – bytové domy jsou navrženy jako objekty se 4 až 6 nadzemními a 1
podzemním podlažím.
Jedná se o 3 vzájemně dilatačně oddělené objekty, které na sebe navazují:
SO 04

4 nadzemní podlaží

SO 05

4 až 5 nadzemních podlaží
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SO 06

5 až 6 nadzemních podlaží.

Objekty jsou uspořádány do nepravidelného půdorysu (viz situace v příloze č. 2). Nadzemní část objektů má
šířku max. 13,79 m (SO 04 a SO 05), resp. 18,0m (SO 06). Suterén s parkovacími plochami je oproti
nadzemní části rozšířen na 16,95 resp. 22,95m.
Střecha objektů je navržena plochá, vzhledem k odstupňovanému výškovému řešení jsou na části plochých
střech navrženy terasy.
Z konstrukčního hlediska se jedná o železobetonový monolitický skelet sestávající ze železobetonových
sloupů, stěn a desek, podporovaný na hlubinných základech tvořených vrtanými širokoprofilovými pilotami.
ŽB skelet doplňují částečně nosné a většinou nenosné cihelné vyzdívky obvodového pláště a zdivo příček.
Přístřešky pro komunální odpad (SO 07)
V rámci výstavby bytových domů jsou navrženy 3 přístřešky pro umístění kontejnerů.
Pro bytový dům BD1 jsou uvažovány 1-2 zděné přístřešky z betonových tvárnic se zastřešením, o půdorysu
2x6m, vysoké 1,8m. Pro bytový dům BD2 je navržen 1 přístřešek o půdorysu 12x1,7m, vysoké 1,8m (zadní
stěnu bude tvořit přiléhající betonový plot.
Administrativní budovy budou mít nádoby na komunální odpad umístěny uvnitř objektů, v blízkosti sjezdů do
garáží.
Dětské hřiště (SO 08)
Polokruhová plocha hřiště o rozloze cca 225 m2 bude navazovat na centrální, organicky trasovaný chodník.
Ze západu bude ohraničeno sedací, dřevěnou, víceúrovňovou lavicí dlouhou 13m a širokou 1m.
Vybavení hřiště budou tvořit dřevěné, resp. plastové typizované herní prvky, splňující veškerá kritéria
stanovená platnými normami a předpisy v EU a ČR (EN 1176,EN1177). Herní prvky budou kotveny zemními
kotvami do betonových podpěr neviditelně v zemi.
Seznam předpokládaných herních prvků: pružinové houpadlo 2x, skluzavka, pískoviště, síťová houpačka a
síťová věž. Vlastní hrací prostor – dopadová zóna bude opatřena pryžovým bezpečnostním povrchem.
Oplocení a venkovní ochranná zábradlí (SO 09)
Oplocení v délce 56m, 2m vysoké, bude umístěno na pozemku investora v SV části pozemku a bude sloužit
k oddělení pozemku bytového komplexu od sousedních pozemků č. 957 a 956. Bude tvořeno betonovými
tvárnicemi, základem bude ŽB pas výšky cca 1,5m.
Ochranné zábradlí v délce 97m, sloužící k zamezení vstupu do kolejiště, bude umístěno ve vzdálenosti
9,7m od bytového domu BD1 směrem k tramvajové trati, bude navazovat na oplocení sběrného dvora a
nové oplocení komplexu. Bude vzdáleno min. 3m od nejbližší koleje.
Venkovní informační systém (SO 10)
Reklamní pylon čtvercového půdorysu 2x2m, vysoký 7m, sloužící ke zviditelnění firem využívajících
pronajímatelné plochy administrativních budov, bude umístěn před admin. budovou AB1 v prostoru zelené
plochy před východní fasádou. Reklamní plochy budou podsvíceny, konstrukce z pozinkované oceli bude
založená na ŽB patce.
Součástí stavby bude řada objektů inženýrské infrastruktury:
-

venkovní kanalizace jednotná, splašková a dešťová vč. přípojek IO 107 (1. etapa) a IO 108 (2.
etapa),

-

retenční nádrže a vsaky pro možnost regulovaného odtoku dešťových vod IO 113 a 114 (1. a 2. et.),

-

odlučovač ropných látek IO 115 (2. etapa) – pro dešťové odp. vody ze severního nadzemního
parkoviště u adm. budovy AB1,

-

venkovní rozvod vody vč. přípojek IO 109 a 110 (1. a 2. etapa) pro zásobení komplexu pitnou vodou,

-

venkovní plynovod vč. přípojek IO 111 a 112 (1. a 2. etapa) napojený na stávající STL plynovod,

-

venkovní rozvody VN IO 116 (1. etapa) – napojení objektů administrativy ze stávající kabelové trasy
E.ON kabelovou smyčkou VN ,
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-

venkovní rozvody NN IO 117 (1. etapa) a IO 118 (2. etapa) ze stávající trafostanice v ul. Sochorova,

-

venkovní osvětlení IO 120 (1. etapa) a IO 121 (2. etapa) na přístupových komunikacích (příjezdová,
vedlejší a pěší komunikace), napojené na stávající rozvody veřejného osvětlení v ul. Sochorova,

-

venkovní rozvody sdělovacích kabelů vč. přeložek IO 122 (1.etapa) přeložky slaboproudých inž.
sítí a IO 123 (1. etapa) venkovní rozvody slabopr. inž. sítí.

V rámci vybudování příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru bude provedena pod komunikací venkovní
infrastruktura, na kterou budou napojeny přípojky k administrativním budovám a dešťová kanalizace
z vnitrobloku komplexu. Dále budou v předstihu provedeny přeložky sítí vyvolané nově budovanou
komunikací ke sběrnému dvoru.
Obslužná komunikace IO 103 (1. etapa) - s povrchem asfaltobetonovým bude navazovat na stávající ul.
Sochorovu, bude zúžena na 7m a povede až k přemístěnému sběrnému dvoru. Z ní budou odbočovat
k jednotlivým admin. budovám sjezdy do parkovacích podlaží. Mezi sjezdy budou umístěna kolmá parkovací
stání s povrchem ze zámkové dlažby o rozměrech 2,4 x 5,3m (stání pro ZTP 3,5 x 5,3). Chodníky pro
obsluhu adm. domů budou navazovat na stávající i na zónu vnitrobloku. Jsou navrženy v š. 2m ze zámkové
dlažby.
Komunikace a zpevněné plochy IO 104 (2. etapa)
-

vnitřní dvoupruhová komunikace v š. 6m v délce 53m, navazující na obslužnou, pro příjezd do
garáží BD 1;

-

jednosměrně pojížděný chodník o š. 4,5m, s povrchem ze zámkové dlažby, vedoucí k bytovým
domům, povede mezi tram. tratí a byt. domy;

-

parkovací stání v podzemních garážích i venkovní; venkovní, řazená kolmo, budou o rozměrech 2,4 x
5,3m (pro ZTP 3,5 x 5,3m) povrchem ze zámkové dlažby;

-

chodníky, navazující na stávající i na zónu vnitrobloku, budou obsluhovat adm. i bytové domy, jsou
navrženy ze zámkové dlažby v š. 2m, z boku budovy AB1 v š. 3m, s obrubou navazující na stávající stav
(před budovou Avriopointu),

-

chodníky ve vnitrobloku v místě park. úprav ze zámkové dlažby povede napříč vnitroblokem
s odbočeními k AB3 a AB2, odvodněny budou do zatravněných přiléhajících ploch.

Venkovní a sadové úpravy IO 105 budou sestávat ze sadových úprav vnitrobloku, ostatních ploch a
střešních zahrad:
-

vnitroblok - plochy pro sadové úpravy budou vymezeny organicky trasovaným centrálním chodníkem
směrem Z-V, menšími bočními chodníky a zpevněnými plochami; na hlavní chodník bude bezprostředně
navazovat plocha pro dětské hřiště (viz SO 08); v zelených plochách v jižní části vnitrobloku budou
vymodelovány mírné terénní valy (v= do1,5m), které budou opticky oddělovat prostor vnitrobloku od
administrativní části; zelené plochy budou doplněny výsadbou vzrostlých listnatých a jehličnatých
stromů, popřípadě solitérními keři, skupinami keřů a okrasných travin, podél opěrných stěn u teras
bytového domu a podél stěny administrativní budovy jsou navrženy popínavé rostliny s podpůrným
lankovým systémem; plochy bez výsadeb budou zatravněné;

-

ostatní plochy - menší zelené plochy - ostrůvky na okrajích parkovacích ploch před administrativní
budovou a úzké zelené pásy a menší zelené plochy podél severovýchodní fasády bytového domu;
v několika menších plochách, kde to nebude v kolizi s rozhledovými trojúhelníky, budou vysazeny
vzrostlé listnaté stromy; východně od bytového domu mezi příjezdovými komunikacemi vznikne
trojúhelníková volná zelená plocha, kde bude provedena výsadba vzrostlých listnatých stromů; plochy
bez výsadeb budou zatravněné;

-

střešní zahrada - pro extenzivní střešní zeleň (skupinové plošné výsadby odolných suchovzdorných
skalniček) bude připraveno vegetační souvrství na hydroizolační folii v tloušťce 100-200mm.

Celkem je navrhováno k výsadbě 42 vzrostlých listnatých stromů, 3 jehličnaté stromy, cca 850 ks listnatých
keřů a okrasných travin, 210 ks popínavých rostlin ke konstrukcím, a dále celoplošné výsadby
suchovzdorných trvalek a okrasných travin na plochých střechách navrhovaných budov. Pozn: Výběr

rostlinného materiálu byl proveden s ohledem na stanovištní podmínky, kde budou rostliny vysázeny. Rovněž
bylo respektováno trasování podzemních i nadzemních inženýrských sítí.
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Sadové úpravy budou doplněny mobiliářem: kovové lavičky bez opěry s kovovou konstrukcí a kvalitní
dřevěnou výplní a odpadkové koše, tvarově a materiálově sladěné.
Vzduchotechnika a chlazení
Objekty jsou po stránce vzduchotechniky a chlazení řešeny samostatně. Nároky na zařízení jsou vzhledem
k dispozicím a vnitřnímu využití prostoru podobné.
Návrh klimatizace (KLM) a větrání (VZT) předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků
na pohodu prostředí v jednotlivých prostorech. V zásadě je KLM a VZT zařízení použito pro prostory, které
nelze větrat okny a pro prostory, jejichž provoz vyžaduje použití těchto zařízení.
Garáže umístěné pod úrovní terénu a budou nuceně odvětrávány potrubním ventilátorem s tlumiči hluku.
Větrání a chlazení obchodních jednotek - v přízemních podlažích administrativních budov jsou
uvažovány prodejní plochy. Tyto prostory mají nezávislou vzduchotechniku na ostatních prostorech budovy.
Vzduchotechnika zajišťuje teplovzdušné větrání a chlazení prostoru.
Kancelářské prostory - tyto prostory budou napojeny na centrální vzduchotechnickou jednotku, která
zajišťuje teplovzdušné větrání společně s centrálním chlazením a v zimním období i dovlhčování přívodního
vzduchu.
Technické zázemí – kotelny, strojovny, prostory náhradního zdroje, rozvodny, sklady a přidružené
místnosti budou větrány samostatně podle provozních potřeb těchto místností.
Větrání a chlazení bytových jednotek - bude zajištěno větrání hygienického zázemí každé bytové
jednotky, zařízení pro odvod zplodin z kuchyňských center (odsávací digestoř s vlastní ventilátorovou
jednotkou). Chlazení obytných prostor není uvažováno, pouze v případě požadavku budoucího uživatele bytu
je možné zřízení chlazení v bytové jednotce. Je předpokládáno osazení nástěnných chladících jednotek.
Vytápění
V celém komplexu bude instalováno ústřední vytápění, které je součástí řešení interního mikroklimatu a je
projektováno v návaznosti na vzduchotechniku a chlazení.
Administrativní domy - v centrální kotelně budou instalovány vždy dva teplovodní kondenzační kotle
Buderus:
AB 1 o celkovém předpokládaném výkonu 480 kW (2x240)
AB 2 o celkovém předpokládaném výkonu 320 kW (2x160)
AB 3 o celkovém předpokládaném výkonu 320 kW (2x160)
Bytové domy - v centrální kotelně budou instalovány vždy dva teplovodní kotle Buderus:
BD 1 o celkovém předpokládaném výkonu 460 kW (2x230)
BD 2 o celkovém předpokládaném výkonu 590 kW (2x295).
Prostory jednotlivých bytů a nebyt. prostor budou vytápěny pomocí bytových předávacích stanic. Ohřev TUV
bude zajišťován pomocí deskových výměníků, které budou instalovány v jednotlivých bytových stanicích.
Dopravní řešení stavby
Areál záměru se nachází v docházkové vzdálenosti k zastávkám městské hromadné dopravy. V blízkosti se
nachází tramvajové zastávky linek 1, 3, 11, autobusové linky 44, 84, 67 a trolejbusové linky 30, 36. Svým
řešením vytváří podmínky pro využití pěší i cyklistické dopravy.
Příjezd k záměru je ulicí Sochorovou, dopravní obsluha záměru má charakter osobní dopravy. Dopravní
napojení lokality je možné pouze z ulice Sochorovy.
Doprava uvnitř areálu - pro dopravní obsluhu areálu je navržena místní obslužná komunikace navazující
na stávající komunikaci. Vede k přemístěnému sběrnému dvoru (SD) v západní části řešeného území, od
kterého navazuje jednosměrně pojížděný chodník. Z této komunikace jsou navrženy vjezdy do parkovacích
podlaží každého ze tří administrativních objektů a příjezd k zásobovací rampě obchodního prostoru v přízemí
objektu AB 1. Vstupy do administrativních domů jsou navrženy z chodníku vedoucího podél této komunikace.
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Na prodlouženou komunikaci Sochorova navazují dva úseky vnitřních komunikací pro automobilovou
dopravu, napojující se na sjezdy do parkovacích podlaží bytového domu BD2 z východu a BD1 ze západu.
Podél těchto komunikací jsou umístěna další parkovací stání. Stání u východní komunikace slouží pro
komerční prostory, stání podél západní komunikace doplňuje nabídku pro bytové domy. Přístup k bytovým
domům je navržen jednosměrně pojížděným chodníkem, který propojuje západní a východní vnitřní
komunikaci a je navržen na průjezd zásahových jednotek.
Dopravní provoz, související se záměrem, bude probíhat prakticky výhradně v denní době (z cca 96%).
Řešení dopravy v klidu - v rámci záměru je navrženo celkem cca 270 parkovacích míst pro osobní vozidla
(z toho cca 15 pro osoby se sníženou schopností pohybu). Z tohoto počtu 160 parkovacích míst přísluší k
bytům, 110 k administrativě.
Období výstavby – oplocené staveniště bude napojeno příjezdem i výjezdem na městskou komunikaci
Sochorova. Hlavní vjezd je navržen v místě napojení budoucí místní komunikace (viz výše). Jako vedlejší
staveniště pro skládku mezideponie zeminy a ornice pro zpětné zásypy je navrženo využívat část vedlejší
parcely mezi ul. Kníničská a novou komunikací k Ekodvoru s příjezdem po této nové komunikaci.
Liniovým staveništěm budou trasy přeložek a přípojek inženýrských sítí pro nový objekt, které budou
prováděny mimo obvod hlavního staveniště.
Trasa pro zásobení stavby, odvoz zeminy, odpadů a příjezd na staveniště je po městských komunikacích z
ulice Sochorova a do ní z ulice Štursova, Horova a dále Královopolská.
Při staveništní dopravě nesmí být ve větší míře omezen provoz na městských komunikacích sloužících k
příjezdu na staveniště. Dále staveništní doprava nesmí omezovat provoz MHD na ulicích Štursova, Horova a
dále Královopolská a navazujících městských komunikacích.
V prostoru staveniště bude instalováno zařízení pro čištění vozidel stavby vyjíždějících ze staveniště, zejména
při odvozu vytěžené zeminy. Případné znečištění stávajících komunikací bude okamžitě odstraněno.
Popis technologie a výrobního programu
Navrhované objekty nemají výrobní charakter. Bytová část komplexu obsahuje cca 114 bytových jednotek,
čistá kancelářská plocha se předpokládá cca 5.300 m2.
Bytové domy budou tvořit blokovou strukturu s funkcí pro bydlení, s využitím vnitrobloku pro každodenní
rekreaci místních obyvatel (tj. zeleň a hřiště).
Počty bytů
DB1
Byt 1+kk

4

Byt 2+kk

25

Byt 3+kk

22

Byty celkem

51

DB2
Byt 1+kk

10

Byt 2+kk

35

Byt 3+kk

17

Byt 4+kk

1

Byty celkem

63

Administrativní budovy jsou uvažovány pro administrativu s malou návštěvností, s případným umístěním
služeb přípustných dle přílohy č.1 vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004. Využití komerčních ploch
bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace dle potřeb a požadavků jednotlivých uživatelů.
Pro zásobování prodejní plochy v AB1 je vedle rampy pro přístup do garážové části objektu vyčleněn prostor
pro příjezd zásobování k objektu. Manipulační prostor bude přizpůsoben požadavkům budoucího uživatele
případných prodejních ploch.
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5 329 m2

Čistá kancelářská plocha

680 m2

Čistá prodejní plocha
Obrázek: Situace okolí stavby (1:10 000)

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

11/2010

Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení provozu:

12/2012

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

Jihomoravský

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

město:

Statutární město Brno

Magistrát města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

městská část:

Brno –Žabovřesky

Úřad městské části města Brna, Brno - Žabovřesky
Horova 28, 616 00 Brno
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Příslušným stavebním úřadem je Úřad městské části Brno - Žabovřesky, Stavební úřad. Ten vydává:
−

územní rozhodnutí,

−

stavební povolení.

Mezi další nezbytná navazující rozhodnutí patří:
−

povolení ke kácení dřevin podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. (UMČ Brno-Žabovřesky),

−

souhlas se záborem ZPF a rozhodnutí o výši odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (UMČ Brno-Žabovřesky).

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

B.II.1. Půda
Celková plocha záměru je cca 13 808 m2. Většina dotčených pozemků je vedena jako orná půda nebo
zahrada s ochranu ZPF. V souvislosti s výstavbou komplexu dojde k trvalému záboru pozemků náležejících
k zemědělskému půdnímu fondu (ZPF) v rozsahu cca 1 ha. Dotčené zemědělské pozemky budou odňaty ze
ZPF.
Přehled pozemků dotčených záměrem je uveden v tabulce v příloze 1.7. Přehled dotčených pozemků.
Hranice pozemků jsou patrné na celkové situaci stavby v příloze č. 2.2.
Ochranná pásma
Na pozemku se nenachází žádné pásmo hygienické či vodohospodářské ochrany.
Rovněž se zde nenachází ochranné pásmo lesa, chráněného území přírody, prvku soustavy Natura 2000 ani
významného krajinného prvku.
Nacházejí se zde ochranná pásma inženýrských sítí: kanalizace, vodovod, plyn, telefon.
Nachází se zde ochranné pásmo drah (30 m).

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

Pitná voda
Fáze výstavby - pro potřebu stavby a zařízení staveniště bude provedena v předstihu provizorní staveništní
přípojka s případnou dočasnou vodoměrnou šachtou s podružným měřením a rozvod vody dostatečné
kapacity. Přípojku pro stavbu je navrženo provést z rozvodů vody realizovaných v rámci příjezdové
komunikace a inženýrských sítí k novému sběrnému dvoru. Na staveništní přípojku vody bude připojena také
buňka se sociálním zařízením, ve které budou umístěny pouze sprchové boxy a umyvadla. Přípojka pro
stavbu bude po ukončení výstavby zaslepena.
Tento zdroj vody pro výstavbu Administrativně bytového komplexu Sochorova II bude také využit pro
realizaci výstavby Ekodvora.
Se správcem vodovodní sítě bude dohodnuto konkrétní odběrné místo a množství odběru pro připojení
stavby.
Fáze provozu - pro zásobování pitnou a požární vodou je navrženo prodloužení stávajícího distribučního
vodovodu DN100 popř. DN80 o cca 420m vodovodu a jeho propojení s vodovodním řadem v ulici Sochorova.
Vodovod bude proveden dle Standardů města Brna.
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Profil jednotlivých vodovodních přípojek bude navržen na základě požadovaných průtoků. Místo napojení
vodovodní přípojky na nově navržený řad bude určeno dle požadavků správce sítě. Vodoměrné sestavy
budou umístěny ve venkovních vodoměrných šachtách popř. v suterénech objektů.
Potřeby vody budou kapacitně pokryty z veřejného vodovodu, který je ve správě společnosti BVK a.s.
Hydrostatický tlak ve veřejné vodovodní síti je na kótě 272,50 m.n.m. tj v posledním nadzemním podlaží
bude vnitřním vodovodem zajištěn tlak 0,20 MPa.
Potřeba pitné vody ve fázi provozu bude dle projektové dokumentace činit:
- kanceláře:
- gastroprovozy:
- byty:
Souhrnná potřeba:

600 osob
200 osob
262 osob

70 l/osoba/den
95 l/osoba/den
170 l/osoba/den

- průměrná denní potřeba
- maximální denní potřeba
- roční potřeba

Qd = 105,5 m3/den
Qdmax. = 158,3 m3/den
Qr = 38 522 m3/rok

Technologická voda
Potřeba technologické vody je předpokládána ve fázi výstavby pro:
−

výrobu betonové případně maltové směsi,

−

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být
pokryta rozvodem pitné vody a odběrem z vodovodní sítě.
Ve fázi provozu není potřeba technologické vody uvažována.
Požární voda
Vodu pro hasební účely pro budovy do výšky cca 30 m je možno odebírat přímo ze stávající vodovodní sítě
bez zesílení tlaku, jelikož v síti je dostatečná hodnota hydrodynamického tlaku, požadovaná dle ČSN 73 0873
a ČSN 75 5401.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě. Stavba bude napojena na sítě
E.ON.
Pro potřebu stavby a zařízení staveniště bude nutno realizovat novou přípojku VN pro objektovou trafostanici
umístěnou v obj. AB1 v předstihu až k objektu. Přípojka bude napojena na dočasnou provizorní trafostanici,
která bude po zprovoznění nové trafostanice odvezena. Další možné připojení části stavby na el. energii je
po dohodě s provozovatelem sítě napojení stavby na stávající distribuční trafostanici umístěnou ve stávajícím
objektu na ul. Sochorova. Dočasné měření spotřeby el. energie pro stavbu bude umístěno v provizorní
trafostanici případně v hlavním stavebním rozvaděči.
Objekty administrativně bytového komplexu budou napojeny ze stávající kabelové trasy VN 22 kV, která je
vedena v ulici Kníničská. Na stávající kabel VN bude naspojkována kabelová smyčka VN, která bude
ukončena v novém rozvaděči v nové odběratelské trafostanici.
Ze stávající distribuční trafostanice na ulici Sochorova budou v souběhu se stávajícími kabely NN vyvedeny
nové kabely NN. V 1. NP administrativní budovy AB1 bude umístěna nová odběratelská trafostanice s
transformátorem o výkonu do 1600 kVA a rozvaděč VN v majetku odběratele. Pod transformátorem bude
umístěna záchytná havarijní jímka. V rozvodně NN bude umístěn rozvaděč NN s jištěním pro jednotlivé
kabelové vývody.
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Elektrická energie bude využívána pro veřejné osvětlení, osvětlení interiérů, vzduchotechniku, chlazení,
rozvod tepla a zásobování dalších spotřebičů podle provozních potřeb administrativních a bytových domů.
Celkové nároky na el. energii:

bytové domy

administrativní domy

výpočtový příkon

587 kW

1 205 kW

předpokládaná spotřeba

140 MW/rok

290 MW/rok.

Zemní plyn
Nové objekty budou napojeny na stávající ocelový STL plynovod v ulici Sochorova. Pro zásobování komplexu
zemním plynem budou provedeny dvě STL plynovodní větve. Jednotlivé objekty budou na venkovní plynovod
napojeny plynovodními přípojkami.
Max.hodinová potřeba plynu:

250,6 m3/hod

Roční potřeba zemního plynu:

546 038,0 m3/rok

Tepelná energie
V celém komplexu bude instalováno ústřední vytápění.
Jednotlivé byty i nebytové prostory budou vytápěny pomocí bytových předávacích stanic. Ohřev TUV bude
zajišťován pomocí deskových výměníků, které budou instalovány v jednotlivých bytových stanicích.
Jako zdroj tepla jsou navrženy sestavy dvou teplovodních kondenzačních kotlů Buderus pro jednotlivé
objekty (AB 1,2,3 a BD 1,2) o následujícím výkonu:
Administrativní domy - v centrální kotelně budou instalovány vždy dva teplovodní kondenzační kotle
Buderus: AB 1 o celkovém předpokládaném výkonu 480 kW (2x240)
AB 2 o celkovém předpokládaném výkonu 320 kW (2x160)
AB 3 o celkovém předpokládaném výkonu 320 kW (2x160)
Bytové domy - v centrální kotelně budou instalovány vždy dva teplovodní kotle Buderus:
BD 1 o celkovém předpokládaném výkonu 460 kW (2x230)
BD 2 o celkovém předpokládaném výkonu 590 kW (2x295).
Výkon celkem

2 170 kW

Roční potřeba tepla

20 451,85 MWh

Vstupní suroviny
Hlavními vstupy bude materiál pro zajištění administrativní činnosti, chodu obchodů, hygienického zázemí a
údržby objektů. Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství, bez významných
přepravních či jiných nároků.
Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Předmětem záměru je vybudování areálu bytových a administrativních domů v městské části Brno –
Žabovřesky, v území navazujícím na ulici Sochorovu, vymezeném z východu ul. Sochorovou, z jihu ul.
Kníničskou, ze severozápadu tramvajovou tratí a ze severovýchodu pozemky zástavby ul. Sochorovy. V
současné době se na ploše záměru nachází sběrný dvůr, část je nezastavěná, část využívána jako zahrádky,
část opuštěná a neudržovaná.
Příjezd k záměru je ulicí Sochorovou, dopravní obsluha záměru bude mít charakter osobní dopravy.
V rámci záměru je navrženo celkem cca 270 parkovacích míst pro osobní vozidla (z toho cca 15 pro osoby se
sníženou schopností pohybu). Z tohoto počtu 158 parkovacích míst přísluší k bytům, 112 k administrativě.
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U bytových parkovacích míst je uvažováno s průměrným obratem 1 osobní vozidlo na parkovací místo a den,
u administrativních parkovacích míst 2 osobní vozidla na parkovací místo a den. Intenzita osobní dopravy tak
nepřekročí cca 380 přijíždějících osobních vozidel za den a stejný počet odjezdů. Nákladní doprava nebude
provozována resp. bude zanedbatelná.
Dopravní provoz, související se záměrem, bude probíhat prakticky výhradně v denní době (z cca 96%).
Areál záměru se nachází v docházkové vzdálenosti k zastávkám městské hromadné dopravy. Svým řešením
vytváří podmínky pro využití pěší i cyklistické dopravy.
Dopravní nároky v období výstavby záměru nepřekročí špičkově jednotky nákladních vozidel denně. Stavební
doprava bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací.
Období výstavby
Hlavní vjezd a výjezd z hlavního staveniště bude napojen příjezdem i výjezdem na městskou komunikaci
Sochorova. Hlavní vjezd je navržen v místě napojení budoucí místní komunikace (viz výše). Jako vedlejší
staveniště pro skládku mezideponie zeminy a ornice pro zpětné zásypy je navrženo využívat část vedlejší
parcely mezi ul. Kníničská a novou komunikací k ekodvoru s příjezdem po této nové komunikaci.
Trasa pro zásobení stavby, odvoz zeminy, odpadů a příjezd na staveniště je navržena po městských
komunikacích z ulice Sochorova a do ní z ulice Štursova, Horova a dále Královopolská.
Dopravní nároky v období výstavby záměru nepřekročí špičkově jednotky nákladních vozidel denně. Stavební
doprava bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací. Významnější bude
pouze krátkodobě při betonáži nebo montáži hrubé stavby, popř. při budování komunikací.
Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Čistící zóna pro očištění
automobilů bude umístěna u výjezdu ze stavby.

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

B.III.1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
V etapě výstavby bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím, při nichž bude docházet k
emisi prašných částic. Doba zvýšených emisí bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a
bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.
Charakterem se bude jednat o plošný zdroj sekundární prašnosti na ploše odpovídající výměře staveniště
(důsledek pojezdu nákladních automobilů v prostoru staveniště, provoz stavebních mechanismů a vznos
lehkých frakcí materiálů z povrchu staveniště a stavebních hmot).
Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným doprovodným prvkem každé stavební činnosti. Prašnost ze stavební
činnosti je nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních koncentrací relativně nahodilá. Její působení bude
přechodné a nepřekročí období výstavby. Negativní vlivy tohoto projevu lze eliminovat organizací práce,
očistou vozidel vyjíždějících ze staveniště, ohrazením staveniště a kropením kritických míst.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Teplo pro vytápění objektů včetně ohřevu teplé užitkové vody bude zajištěno plynovými kotli v kotelnách
jednotlivých objektů. Celková roční spotřeba plynu se předpokládá 546 040 m3.
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Emitované množství škodlivin1 z vytápění zemním plynem je uvedeno v následující tabulce:
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

10,9

5,2

709,8

174,7

34,9

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroje znečišťování ovzduší bude za provozu působit parkoviště osobních vozidel. Zdrojem emisí
budou osobní automobily využívající parkoviště. Při uvažované maximální intenzitě dopravy bude parkoviště
produkovat následující množství škodlivin:
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/den

g/den

g/den

g/den

g/den

0,1

1,7

81,5

231,7

40,0

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Jako liniový zdroj znečišťování ovzduší budou za provozu působit vozidla využívající předmětný areál.
Zdrojem emisí budou automobily pojíždějící v areálu a na příjezdové komunikaci. Předpokládaná emise
škodlivin2 při uvažované maximální intenzitě dopravy 380 osobních vozidel přijíždějících za den a maximálně
2 nákladní vozidla za den (a stejný počet odjezdů) je uvedena v následující tabulce:
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

0,001

0,002

0,122

0,325

0,058

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

Napojení na kanalizaci
Pro odvod splaškových a dešťových vod z administrativně bytového komplexu Sochorova II jsou navrženy
dvě jednotné gravitační kanalizační stoky, zaústěné do nově osazených šachet (prefabrikovaná
s monolitickým dnem) na stávající kanalizační stoce DN1000 (Š1 a Š3) v ulici Sochorova. Tyto šachty musí
být řešeny jako šachty spojné a nutno po konzultaci se správcem sítě zvážit riziko zpětného vzdutí.
Potrubním materiálem jednotné kanalizace bude kamenina (spoje s integrovaným těsněním), šachty budou
prefabrikované.
V souvislosti s harmonogramem výstavby bude nejprve vybudována stoka A1, vedoucí pod obslužnou
komunikací situovanou jižně od administrativních budov a bude provedena příprava pro napojení stoky A2
(výstavba šachty Š3) v ulici Sochorova. V rámci druhé etapy pak dojde k dobudování stoky A2 v plném
rozsahu.
Pro zajištění kontrolovaného odtoku dešťových vod z řešeného území budou v zelených plochách komplexu
vybudovány celkem tři retenční nádrže (RETENCE 1~3) včetně tří čerpacích stanic (ČŠ1, ČŠ2 a ČS3). Při
návrhu velikosti retenčních nádrží se vychází z tzv. 15-ti minutového deště o periodicitě p = 0,2 pro území se
sklonem terénu do 1,0%. Retenční nádrže i čerpací stanice budou koncipovány jako systémové řešení při
zachování maximální provozní spolehlivosti (dvojice čerpadel v každé čerpací šachtě, možnost dálkového
monitoringu, bezpečnostní přepad umožňující gravitační odtok dešťových vod do jednotné kanalizace, …).

1

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

2

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle MEFA 02
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Postup výstavby retenčních nádrží včetně čerpacích šachet musí být v souladu s etapizací budování dešťové
kanalizace, resp. kanalizace jednotné. Proto v rámci I. etapy dojde k realizaci retenční nádrže (vč.
odpovídající čerpací šachty) RETENCE 1 a v rámci II. etapy poté k realizaci nádrží RETENCE 2 a 3 (vč. ČŠ).
Dešťové odpadní vody ze severního nadzemního parkoviště u administrativní budovy AB 1 budou do stoky
dešťové kanalizace (Šd11) napojeny přes podzemní odlučovač ropných látek (ORL). Při návrhu jeho velikosti
zohledněna možnost jeho vyplavení při případném přívalovém dešti. Navržený odlučovač ropných látek bude
systémovým řešením a bude vybudován v rámci II. etapy výstavby.
Odpadní vody splaškové
Splaškové vody budou produkovány provozem hygienických zařízení sociálního zázemí objektů.
Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat odběru pitné vody:
PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH

průměrná denní produkce
3

105,5 m .den

max. denní produkce

-1

3

158,3 m .den

roční produkce

-1

3

38 522 m .rok

-1

Srážkové vody
Hlavním zdrojem odtoku srážkových vod ve fázi provozu budou srážky spadlé na střechy budov, parkovacích
ploch a komunikací.
Část dešťových vod bude likvidována na pozemku plánovaného komplexu vsakem (zelené plochy, zelené
střechy) a zbývající část (přepad zelených střech, zpevněné komunikace kolem komplexu) potom bude
odvedena do retenčních podzemních nádrží (RETENCE 1~3). Odtud bude mechanicky řízeně přečerpávána
(ČŠ1, ČŠ2 a ČS3) do stok jednotné kanalizace (Š2, Š4 a Š10) vždy tak, aby nedošlo k překročení
stanoveného limitu odtoku dešťových vod 10 l/s.ha.
Pro výpočet odtokového množství dešťových vod byla použita intenzita 15-ti minutového deště o periodicitě
p = 0,2 pro území se sklonem terénu do, případně nad, 1,0%. Výsledný poměr ploch pro vsakování
dešťových vod ku celkové ploše řešeného komplexu odpovídá vyhlášce č. 501/2006 Sb.
Druh povrchu

Odvodňovaná plocha
F (m2)

Odtokový
součinitel k

Intenzita i
(l/s.m2)

Výsledek (l/sec)
Qd=F*k*i

zelené střechy

4 520

0,50

0,0161

35,39

zatravněné plochy

4 071

0,10

0,0161

6,55

384

0,30

0,0161

1,85

734

0,50

0,0161

5,91

2 897

0,60

0,0203

35,29

terasy (bet. dlažba)

1 412

0,70

0,0161

15,91

komunikace (asfalt)

7 665

0,90

0,0203

29,05

celkem

15 608

0,47

plochy pro zasakování celkem

5 189

mlat
chodníky svahované do zeleně
(zám. dlažba)
komunikace, chodníky (zám.
dlažba)

poměr dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.

řízený odtok max.

130,95
15,00

0,33

Velikost celkového objemu retence a velikost řízeného odtoku (resp. doby nutné pro prázdnění retenčních
nádrží) pro řešený komplex je řešena v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. (§20 odst. 5 písm. c) a je
v souladu s požadavkem na odtok dešťových vod 10 l/s.ha.
Množství dešťových vod
(l/s)

Bezpečnostní
koeficient

Dosazení

Objem retenčních nádrží
celkem (m3)

130,95

1,25

(130,95 * 60 * 15*1,25) /1000

≈ 145
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Objem (m3)

Výkon (l/s)

Doba nutná pro prázdnění
(min)

50

5,12

162

Retenční nádrž – RETENCE 2

35

3,62

161

Retenční nádrž – RETENCE 3

60

6,26

160

Celkem

145

15,00

≈ 160

Typ objektu
Retenční nádrž – RETENCE 1

Odtok srážkových vod ze střechy lze v průměrném klimatickém roce předpokládat ve výši cca 4 600 m3
(≈ 0,15 l.s1- průměrný odtok).
Parkovací stání budou zajištěna odlučovači ropných látek.
Odpadní vody technologické
Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.
Čistící zařízení, recipient
V rámci kanalizačního systému jsou navržena standardní zařízení k předčištění odpadních vod (odlučovač
tuků (příp. gastro provozy), odlučovače lehkých kapalin (parkovací plochy), retenční jímky (zadržení
dešťových vod).
Odpadní splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace splaškových vod a dále na městskou ČOV v
Modřicích. Konečným recipientem srážkových i splaškových odpadních vod bude tok Svratky (recipient
přečištěných odpadních vod z městské ČOV).

B.III.3. Odpady
S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle
tohoto zákona tříděn, shromažďován a zneškodňován podle jednotlivých druhů a kategorií stanovených dle
katalogu, vydaného vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb.. Při nakládání s odpady bude postupováno v souladu
s vyhláškou Jihomoravského kraje č. 309/2004 Sb., kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového
hospodářství Jihomoravského kraje, i vyhláškou města Brna, upravující místní podmínky při nakládání s
komunálním a stavebním odpadem na území města Brna.
Období výstavby – odpad bude vznikat při přípravě území a ze stavebního materiálu při stavebních
pracích. V rámci výstavby administrativně bytového komplexu proběhnou bourací práce pouze v minimálním
rozsahu. Jedná se o odstranění dvou prefabrikovaných garáží s jednou garáží přizděnou a dvou dřevěných
zahradních polorozbořených přístřešků na pozemku investora v prostoru bývalých zahrádek. Bourací práce
většího rozsahu se uskuteční pouze v rámci přesunu sběrného dvora, které budou řešeny v rámci
samostatné projektové dokumentace.
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy odbornou firmou v souladu
s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. Konkrétní způsob naložení s odpadem bude
doložen při kolaudačním řízení (dodavatelské firmy budou povinny doložit způsob zneškodnění).
Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských
sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a
technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí.
Odpady z výstavby:

kód, název, kategorie:

17 00 00, stavební a demoliční odpady,

množství:

tisíce t/období výstavby

nakládání:

předávání odborným firmám.

převážně O, výjimečně N
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S odpady vzniklými při realizaci díla bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,
v této posloupnosti:
-

Materiálově využitelné odpady budou využity – recyklovány.

-

Spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovně.

-

Nespalitelné odpady, které nelze materiálově využít, budou odstraněny – přemístěny na skládku
k tomuto účelu určenou.

Období provozu – očekává se produkce běžného komunálního odpadu. Ten bude skladován ve speciálních
nádobách, umístěných v samostatné místnosti v přízemí každého administrativního domu vedle vjezdu do
garáží. Pro bytové domy jsou pro každou sekci navrženy přístřešky k umístění odpadních kontejnerů. Tato
místa jsou vždy umístěna v blízkosti každého vstupu do dané sekce domu. Pro každý vstup bytového domu
jsou uvažovány tři kontejnery o obsahu 1100 l. Při výpočtu bylo uvažováno s produkcí odpadu 4 l/os/den.
Odpady budou odváženy k tomu určenou organizací. Dvakrát do roka budou přistaveny kontejnery k likvidaci
nadrozměrných odpadů.
Předpokládaná produkce odpadů z údržby budov
Doporučené zneškodnění
Zatřídění odpadů

Místo produkce

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

kat. O

Údržba

Sběr odpadů (využití)

15 01 02

Plastové obaly

kat. O

Údržba

Sběr odpadů (využití)

15 01 03

Dřevěné obaly

kat. O

Údržba

Spalovna

15 02 03

Čistící tkaniny, filtrační materiály

kat. O

Klimatizace, VZT

Spalovna

17 04 11

Kabely

kat. O

Údržba, opravy

Sběr odpadů (využití)

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce

kat. O

Stavební opravy

Skládka

19 08 09

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků kat. O
obsahující pouze jedlé oleje a jedlé
tuky

Lapače tuků –
stravování

Odstranění opráv. osobou

20 01 21

Zářivky apod.

kat. N

Údržba osvětlení

Odstranění opráv. Osobou

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

Kat. O

Údržba zeleně

Kompostování

Předpokládaná produkce odpadů z činností nájemců vnitřních prostorů budov (administrativa,
přidružené služby)
Doporučené zneškodnění
Zatřídění odpadů

Místo produkce

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

kat. O

Administrativa, služby Sběr odpadů (využití)

15 01 02

Plastové obaly

kat. O

Administrativa, služby Sběr odpadů (využití)

15 01 03

Dřevěné obaly

kat. O

Administrativa, služby Spalovna

20 03 01

Směsný komunální odpad

Kat. O

Nájemci, obyvatelé

Spalovna

B.III.4. Ostatní
Hluk
Dopravní provoz související se záměrem je ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace 1996, 2004) považován za zdroj hluku z dopravy. Průměrný počet
do cca 760 osobních vozidel (v součtu příjezdů a odjezdů) přesahuje limitní hodnotu dle uvedených
metodických pokynů, kde za zdroj hluku ve venkovním prostředí je považována "doprava po pozemních
komunikacích s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu, resp.
automobilová doprava po těchže komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší než hlukové imise, vyvolané
intenzitou dopravy 30 osobních automobilů za hodinu". Vzhledem k tomu, že vstupem pro výpočet
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dopravního hluku je intenzita a skladba dopravního proudu, nejsou zde uváděny hlukové emise jednotlivých
vozidel.
Součástí záměru jsou běžná technická zařízení budov (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace apod.), v
bytové části individuální a akusticky nevýznamné, v administrativní části centrální, umístěné na střeše. Emise
hluku nepřekročí tyto parametry:
akustický výkon:
soudobý počet:
umístění:
doba provozu:

do LW,A = do 72/69 dB (den/noc)
do 7
střecha administrativního objektu nad svislými instalačními šachtami,
výška zdrojů 17 m nad terénem (1 m nad střechou)
nepřetržitá, v noční době omezená

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

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky.
V objektech nebudou skladovány žádné chemické, výbušné nebo vysoce hořlavé látky.
Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany.
Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, doprava nebezpečného zboží nebude běžně
prováděna.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Předmětem záměru je výstavba administrativně bytového komplexu, který bude sestávat z obytných a
administrativních budov s doprovodnými - doplňkovými provozy.
Plocha určená k zástavbě se nachází na území městské části Žabovřesky, na rozmezí současně zastavěného
území městské části a volných pozemků nivy řeky Svratky. Údolí řeky Svratky se v této části otvírá v širokou
kotlinu lemovanou horizontem zalesněných kopců ze všech světových stran mimo stranu východní a
severovýchodní. Tímto směrem se rozkládá v mírném svahu rodinná a sídlištní zástavba Žabovřesk. Ta se
díky poměrně nízkému měřítku domů prolíná se zelení. Administrativně bytový komplex je situován na konci
jižní části ulice Sochorovy.
Přímo navazující zástavba je poměrně různorodá. Severozápadně od staveniště se nachází areál SOU spojů
s panelovými objekty o čtyřech až deseti podlažích. Severovýchodně, mezi staveništěm a rodinnou
zástavbou, probíhá v současnosti výstavba bytových domů o cca čtyřech podlažích a jihovýchodně a
jihozápadně na konci ulice Sochorovy se nachází novostavba bytového a administrativního objektu Avriopoint
o šesti a osmi podlažích. Zbývající část ulice Sochorovy je vymezena zejména rodinnými domy.
Širší okolí stavby a její poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obrázek: Situace zájmového území (1:25 000)
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Zvláště chráněná území
Národní parky (NP) - V okolí se žádný národní park nenachází.
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – V okolí se žádná CHKO nenachází, nejbližší chráněnou krajinnou
oblastí je CHKO Moravský kras, vzdálená vzdušnou čarou cca 7 km západním směrem.
Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky - Na
místě stavby ani jeho blízkém okolí se žádná z těchto kategorií nenachází, nejblíže je PP Údolí
Kohoutovického potoka (2 km jižně) a PP Medlánecké kopce a PP Netopýrky (více jak 2 km severně).
Přírodní parky (PP) - V zájmovém území se žádný přírodní park nenachází.
Památné stromy - Nejbližšími památnými stromy je Lipové stromořadí na ulici Bráfové – oboustranná alej
lip srdčitých a velkolistých, více jak 0,5 km východně od místa stavby.
Významné krajinné prvky (VKP)
Významné krajinné prvky ze zákona (les, vodní tok, rybník, …) v okolí záměru jsou následující:

Les – nejbližší les se nachází cca 350 m severně, jde o hřbet kolem Kozí hory, táhnoucí se na sever přes
Palackého vrch až k Medláneckým kopcům.

Vodní tok, údolní niva – nejbližším vodním tokem je řeka Svratka, cca 0,5 km jihozápadně od stavby.
Mezi tokem a místem stavby se nachází frekventovaná silnice, zemědělsky obhospodařované pozemky a
zemědělský areál.
V blízkosti stavby se žádné registrované VKP nenacházejí, nejblíže leží Wilsonův les (cca 1 km jižně od
stavby).
Územní systémy ekologické stability
Nadregionální - ve vzdálenosti cca 5 km západně až severozápadně od místa stavby se nachází
nadregionální biocentrum Podkomorské lesy, z něhož vycházejí osy tří nadregionálních biokoridorů - na sever
nadregionální biokoridor Podkomorské lesy - Josefovské údolí, na jih NRBK Podkomorské lesy - Údolí Dyje, a
na severozápad NRBK Údolí Hodonínky - Podkomorské lesy.
Regionální - souběžně s nadregionálním systémem jde ve vzdálenosti cca 1 km ve směru sever - jih
regionální biokoridor spojující regionální biocentra Baba a Holedná; z RBC Holedná (z regionálních prvků
ÚSES nejbližší, 1 km vzdálené biocentrum, za řekou Svratkou) pokračuje pak na jih až jihovýchod RBK
Holedná-Pod myslivnou.
Místní (lokální) - nejblíže se nachází lokální biokoridor severně od místa stavby v oblasti Kozí hory (dále než
250 m), a jižně lokální biocentrum u řeky Svratky (více jak 300 m vzdálené). Prvky nejsou propojeny.
Území soustavy Natura 2000
Ptačí oblasti (PO) - v blízkosti záměru se žádná ptačí oblast nenachází.
Evropsky významné lokality (EVL) - Nejbližší evropsky významné lokality jsou EVL Pisárky (CZ 0623808)
– necelé 2 km jižně, EVL Hobrtenky (CZ 0623807) – 2 km západně, EVL Netopýrky (CZ 0622173) – 2,5 km
severně, EVL Kamenný vrch (CZ 0624067) – 3 km jižně.
Území záměru se nachází mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Území záměru se nachází ve vnějším ochranném pásmu vodárenského odběru ze Svratky v Brně - Pisárkách.
V širším okolí záměru nejsou registrovány staré ekologické zátěže.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je umístěn na území městské části Žabovřesky, na rozmezí současně zastavěného území městské
části a volných pozemků nivy řeky Svratky. Údolí řeky Svratky se v této části otvírá v širokou kotlinu
lemovanou horizontem zalesněných kopců. Tímto směrem se rozkládá v mírném svahu rodinná a sídlištní
zástavba Žabovřesk. Ta se díky poměrně nízkému měřítku domů prolíná se zelení. Administrativně bytový
komplex je situován na konci jižní části ulice Sochorovy.
Přímo navazující zástavba je poměrně různorodá. Severozápadně od staveniště se nachází areál SOU spojů
s panelovými objekty o čtyřech až deseti podlažích. Severovýchodně, mezi staveništěm a rodinnou
zástavbou, probíhá v současnosti výstavba bytových domů o cca čtyřech podlažích a jihovýchodně a
jihozápadně na konci ulice Sochorovy se nachází novostavba bytového a administrativního objektu Avriopoint
o šesti a osmi podlažích. Zbývající část ulice Sochorovy je vymezena zejména rodinnými domy.
Nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se nachází
ve vzdálenosti cca 60 metrů severovýchodně od záměru, jde o prostor rodinných domů při ulici Sochorově.
Nejbližší trvale obývaná zástavba se nachází na ulici Sochorova ve vzdálenosti 60 m SV od záměru. V ulici
Sochorova žije trvale několik desítek obyvatel, v širším okolí pak půjde o stovky až tisíce obyvatel.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel v dotčeném území nejsou k dispozici, pravděpodobně se neliší od stavu v
obdobných lokalitách města Brna.

C.II.2. Ovzduší a klima
Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T2, tedy v teplé oblasti s následující charakteristikou:
T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem,
krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T2
50 až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160 -170

Počet mrazových dnů

100 -110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu

8 až 9

Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 -100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 - 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 až 50

Počet dnů zamračených

120 -140

Počet dnů jasných

40 až 50
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Kvalita ovzduší
Území Městské části Brno Žabovřesky patří (dle sdělení č. 8 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 6 z
června 2009) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), na 34,1% území je překročen denní imisní
limit pro PM10, na 68,6% území je překročen cílový imisní limit pro benzo(a)pyren.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 135 - Brno-Kroftova, vzdálená od hodnocené
lokality cca 0,4 km. Naměřené hodnoty NO2 a PM10 za rok 2008 jsou uvedeny v následující tabulce.
Parametr

NO2

PM10

24,4

23,1

40

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m )

68,9

112,0

datum naměření maxima v daném roce

20.2.

25.2.

-3

-

50

-3

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m )

-

-

datum naměření maxima v daném roce

-

-

200

-

-3

průměrná roční koncentrace (µg.m )
-3

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

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

-3

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

Stanice Brno-Kroftova v roce 2008 naměřila u oxidu dusičitého roční průměrnou koncentraci v úrovni 61%
imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená denní maxima dosahovala
hodnot 68,9 µg.m-3, tedy hodnot na úrovni cca 34,5% imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace
(LV1h=200 µg.m-3).
U tuhých znečišťujících látek frakce PM10 byla na stanici Brno-Kroftova v roce 2008 naměřena roční
průměrná koncentrace přibližně na úrovni 58% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40
µg.m-3). Naměřená 24hodinová maxima dosahovala hodnot 112 µg.m-3, tedy hodnot nad úrovní imisního
limitu pro maximální 24hodinové koncentrace (LV24h=50 µg.m-3), hodnota imisního limitu byla dosažena
s podlimitní četností (22x).
Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie
Jihomoravského kraje a rozptylové studie Města Brna zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní
zátěže NO2 a PM10 v okolí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích.

Oxid dusičitý (NO2)
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Z obrázků je patrné, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti navrhovaného záměru
dosahují úrovně do 26 µg.m-3, tedy do 65% imisního limitu (LV=40µg.m-3), maximální hodinové koncentrace
dosahují hodnot do 150 µg.m-3, tedy do 75% limitu (LV=200µg.m-3), v blízkost ul. Žabovřeské jsou
dosahovány i hodnoty vyšší.

Tuhé látky (PM10)

Z obrázků je patrné, že roční průměrné koncentrace PM10 v blízkosti navrhovaného záměru dosahují hodnot
do 36 µg.m-3, tedy pod hodnotou imisního limitu (LV=40µg.m-3), maximální 24hodinové koncentrace
dosahují hodnoty imisního limitu (LV=50µg.m-3) s podlimitní četností, v blízkosti ul. Žabovřeské, Kníničské a
Královopolské jsou dosahovány i hodnoty vyšší.
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází v prostoru uzavřeném mezi ulicemi Sochorovou, Kníničskou a tramvajovou tratí na
samostatném tělese. Nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní
prostor staveb se nachází ve vzdálenosti cca 60 metrů severovýchodně od záměru, jde o prostor rodinných
domů v ulici Sochorova.
Stávající hluková situace v dotčeném území je dána dopravním hlukem z okolních komunikací (Kníničská,
tramvajové tratě). Dle hlukové mapy města Brna jsou v prostoru záměru očekávány hladiny hluku menší než
60-65 dB ve dne a 50-55 dB v noci.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchové vody
Zájmové území náleží hlavnímu povodí č. 4 -15 - 01 Svratka po Svitavu, dílčímu povodí č. 4-15-01-153.
Záměr se nachází v přímém povodí levého břehu Svratky.
Řeka Svratka pramení na západních svazích Křivého Javoru ve výšce 760 m n.m. a ústí do Dyje ve střední
nádrži soustavy Nové Mlýny jako její levostranný přítok po 173,9 km toku. Plocha povodí Svratky činí
7 118,7 km2, průměrný dlouhodobý průtok u ústí do Dyje činí 27,24 m3.s-1.
Svratka je významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Správcem toku Svratky je Povodí Moravy, a.s. , provoz Brno - Svratka.
Svratka protéká ve směru SZ – JV 500 km JZ od lokality, záměr se nachází na úrovni ř. km 51 toku.
Na vlastním území staveniště se nenachází žádný vodní tok ani povrchová akumulace vody.
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Hydrologické údaje o toku Svratky v blízkosti zájmového území jsou uvedeny v následující tabulce.
hydrologické údaje o toku Svratky
Měrný profil

P

Hs
2

[km ]

[mm]

qa
-1

Qa
-2

[l.s .km ]

3

Qm
-1

[m3.s-1]

[m .s ]
Q270

Q330

Q355

Q364

Svratka pod Veverkou

1 565,72

634

5,16

8,08

2,73

1,48

1,09

0,53

Svratka - Pisárky

1 631,92

631

4,97

8,11

2,93

1,87

1,39

0,95

Svratka pod Ponávkou

1 706,71

627

4,8

8,2

2,97

1,9

1,41

0,95

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

plocha povodí nad profilem

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

průměrný roční průtok

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

průměrný roční úhrn srážek na povodí

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

m-denní průtoky

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

průměrný roční specifický odtok

Poznámka:

převzato podle Plch a kol. 1992

Obrázek: Hydrologická situace (výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000, list 24-32 a 24-41)

Podzemní vody
Na zájmovém území a v širším okolí je, z hlediska podmínek pro oběh a akumulaci podzemních vod, možné
vymezit následující základní hydrogeologické systémy:
-

podložní krystalické horniny Brněnského masívu,
horniny kvartérního pokryvu.

Horniny předneogénního nebo předkvartérního podkladu náleží podle hydrogeologického rajónování
(Michlíček, 1986) rajónu 657 – Krystalinikum brněnské jednotky. Podzemní vody jsou v prostředí
krystalických hornin Brněnského masívu vázány na přípovrchovou zónu rozvětrání a rozvolnění hornin
s puklinovou, případně průlinovou propustností a na hlubší systém puklinového oběhu. Propustnost hornin
masívu je závislá na míře jejich rozpukání, otevřenosti puklin a na typu výplně puklin. Významnější
akumulace podzemních vod jsou vázány na tektonicky porušená pásma, kde je předpokládán hlubší dosah
oběhu podzemních vod a kde dochází k drenáži okolních puklinových systémů.
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Celkově lze označit prostředí hornin masívu jako prostředí nepříznivé pro oběh a akumulaci podzemních vod.
Případné odběry podzemních vod z tohoto prostředí mají pouze lokální význam a nízkou vydatnost (řádově
10-1 l.s-1).
Podzemní vody Brněnského masívu jsou obecně charakteristické nízkou mineralizací, vody Ca-SO4 nebo
Mg-HCO3 typu se zde vyskytují pouze výjimečně.
Z kvartérních sedimentů mají na zájmovém území význam fluviální sedimenty akumulované v údolí Svratky.
Jedná se o souvrství souvrstvím kvartérních fluviálních štěrkopísků, na které jsou vázány podzemní vody
mělkého zvodnění. Podzemní vody mělké zvodně jsou v přímé souvislosti s povrchovými vodami toku
Svratky. Zvodnění v prostředí říčních sedimentů je dále dotováno podpovrchovým přítokem z údolních svahů
případně přítokem podzemní vody z okolních akumulací v prostředí tektonicky porušených pásem
Brněnského masívu.
Směr proudění podzemní vody lze očekávat k jihozápadu až k jihu, k toku řeky Svratky.
Pramenní oblasti
Záměr se nachází mimo pramenní oblasti.
Zátopová území
Území stavby se nachází mimo zátopové území pro Q100 řeky Svratky.
Vodní zdroje
Území záměru se nachází na území ochranného pásma vodárenského odběru Brno - Pisárky.
Vodárenský odběr a úprava vody na řece Svratce jsou situovány v Brně – Pisárkách, na úrovni ř. km 49,5
Svratky. Úpravna vody v Pisárkách byla jedním ze zdrojů pro Brno, v současné době již není zdroj užíván pro
dodávku pitné vody (nahrazeno napojením města Brna na Vírský přivaděč vody).
Perspektivně je předpokládáno udržování zařízení vodárny v provozu jako záložního zdroje s tím, že
ochranná pásma zůstanou prozatím zachována ve stávajícím rozsahu. Správcem zdroje je společnost
Brněnské vodovody a kanalizace, a.s.

C.II.5. Půda
Záměr je situován částečně na plochách zemědělské půdy, částečně na ostatních plochách.
Dle bonitace zemědělského půdního fondu převažuje na zájmovém území zařazení do BPEJ: 2.56.00.
Na základě metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve znění zákona ČNR
č. 10/1993 Sb., jsou půdní představitelé zájmové lokality zařazeni do I. třídy ochrany zemědělské půdy.
Zařazení půdních představitelů do BPEJ a tříd ochrany zemědělské půdy:
BPEJ
2.56.00

Třída ochrany
I.

Klimatický region: teplý, mírně suchý, průměrná roční teplota 8-9°C, roční úhrn srážek 500-600 mm.
Hlavní půdní jednotka: Nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké půdy, s příznivými fyzikálními
vlastnostmi i vláhovými poměry. Nivní půdy jsou vývojově velmi mladé půdy, vyplňují plochá dna říčních
údolí, zejména podél větších toků, půdotvorným substrátem jsou říční náplavy. Obsah humusu střední,
prohumóznění zasahuje poměrně hluboko. Původními porosty byly lužní lesy, druhotnými údolní louky.
Sklonitost: rovina až úplná rovina, expozice všesměrná. Půdy bezskeletovité (s celkovým obsahem skeletu do
10%), půda hluboká.

STRANA 32 z 62

Administrativně bytový komplex Sochorova II
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

C.II.5. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek, 1984) náleží území následujícím morfologickým
jednotkám:
-

provincie Česká vysočina,
soustava Česko-moravská,
oblast Brněnská vrchovina,
celek Bobravská vrchovina,
podcelek Lipovská pahorkatina,
okrsek Žabovřeská kotlina.

Lipovská vrchovina tvoří střední část Bobravské vrchoviny. Jedná se o soustavu protáhlých hřbetů a prolomů
převážně na krystalických horninách brněnského plutonu. Střední výška Lipovské vrchoviny je 319 m n.m.,
střední sklon 5°34'.
Žabovřeskou kotlina je tektonická sníženina v horninách brněnského masívu, vyplněná neogénními a
kvartérními sedimenty.
Zájmové území se nachází na okraji obytné zástavby městské části Žabovřesky, v údolí Svratky, které tvoří
dominantní morfologický prvek na zájmovém území. Nadmořské výšky terénu se v místě výstavby pohybují
okolo 210 m n.m.
Geologické poměry
Lokalita výstavby záměru se nachází v území budovaném krystalickými horninami Brněnského masívu.
Deprese povrchu Brněnského masívu jsou částečně vyplněny neogénními sedimenty severního výběžku
karpatské předhlubně, které vychází k povrchu v širším okolí lokality.
Brněnský masív se v oblasti dělí na západní granodioritovou oblast, centrální bazické pásmo tvořené diority a
metabazity a na východní granodioritovou oblast.
Zájmová lokalita se nachází v oblasti tektonického styku centrálního bazického pásma a západní
granodioritové oblasti. Metabazalty centrálního pásma vystupují k povrchu severně od lokality ve vyšších
partiích Palackého hřbetu a jihovýchodně v oblasti Kraví hory.
Obrázek: Geologická situace (výřez z geologické mapy Brna a okolí 1 : 50 000; Miller, Novák 2000)

STRANA 33 z 62

Administrativně bytový komplex Sochorova II
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

V období miocénu došlo v oblasti k opakované mořské transgresi a k zaplavení tektonicky podmíněných
depresí. V širším okolí lokality jsou místy v podloží kvarteru zastoupeny sedimenty spodního badenu, které
jsou tvořeny převážně pelitickou facií budovanou komplexem modravě šedých, světlešedých, nazelenalých
vápnitých jílů s vložkami písků a štěrků (tégly).
Nejstaršími sedimenty kvartérního stáří jsou fluviální sedimenty pleistocénního stáří (günz – mindel). Jedná
se o štěrkopísčité sedimenty řeky Svratky, jejichž výskyt je vázán na údolní nivu řeky, a na vyšší terasy
v oblasti údolních svahů. V nadloží štěrkopísčitých sedimentů vystupují jílovité a jílovitopísčité zeminy
mladších náplavů, případně spraše.
Nerostné zdroje
Stavba se nachází mimo území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem.
Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby, území není poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.

C.II.6. Fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Území patří do biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynské,
biogeografického regionu 1.24 Brněnského. Jedná se zde o bukodubový vegetační stupeň.
Fytogeografická charakteristika území
Zájmové území spadá do fytogeografického obvodu Panonské termofytikum, do fytogeografického okresu
Znojemsko-brněnská pahorkatina, do Jihomoravského okruhu. Potenciální přirozenou vegetací je v daném
území černýšová dubohabřina.
Fauna a flóra
Místo stavby leží na okraji široké údolní nivy řeky Svratky, v zastavěném území města Brna, na okraji
stanoveného záplavového území. Od severozápadu je ohraničeno tramvajovými kolejemi (za nimi se nachází
ladem ležící prostor podobný místu stavby, dále pak zástavba), od jihu rovněž kolejemi a navíc
frekventovanou komunikací v ulici Kníničská. Za silnicí je zemědělsky obdělávaná niva Svratky, pomístně
s dřevinnými lemy. Na jihovýchodě se v současnosti nachází areál ASA (sběrný dvůr – odpady), na
severovýchodě až východě navazuje lokalita na zástavbu ulice Sochorovy. Severní hranici budoucí stavby
tvoří pěší stezka mezi bývalými zahrádkami a dále zástavba rodinných domů.
Na vlastním místě stavby se dnes nacházejí zpustlé zahrady a sady se zbytky výsadeb a množstvím stromů a
keřů. Bohužel většina stromů je v dezolátním stavu, jsou různě ořezané, olámané a napadené houbovými
infekcemi. V bývalých zahradách také dodnes stojí velké množství staveb (chatky, garáže, kůlny apod.),
většinou napůl zbořených, a nachází se zde množství odpadů (stavební suť, komunální odpad,
elektrospotřebiče, …).
Prohlídka místa stavby byla provedena 13.11.2009, a to s ohledem na roční období pouze jako orientační
botanický průzkum (na stavbu bude zpracován samostatný dendrologický průzkum v dalších fázích PD).
Při prohlídce byly nalezeny např. tyto druhy a rody rostlin:
Dřeviny: borovice (Pinus sp.), hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea), hlošina úzkolistá (Elaeagnus
angustifolia), jabloň (Malus sp.), jalovec (Juniperus sp.), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer
platanoides), lípa (Tilia sp.), líska obecná (Corylus avellana), mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium),
netvařec křovitý (Amorpha fruticosa), ořešák královský (Juglans regia), pámelník bílý (Symphoricarpos
albus), pámelník červenoplodý (Symphoricarpos orbiculatus), plamének (Clematis sp.), růže (Rosa sp.), svída
bílá (Cornus alba), svída krvavá (Cornus sanguinea), šeřík obecný (Syringa vulgaris), švestka (Prunus
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domestica), tis červený (Taxus baccata), topol (Populus sp.), třešeň (Prunus avium), vrba (Salix sp.), zlatice
(Forsythia sp.), aj.
Byliny: barvínek menší (Vinca minor), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), břečťan popínavý (Hedera
helix), hluchavka nachová (Lamium purpureum), hvězdnice (Aster sp.), chmel otáčivý (Humulus lupulus),
jahodník (Fragaria sp.), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum), lebeda (Atriplex
sp.), listopadka (Chrysanthemum sp.), lopuch (Arctium sp.), měsíčnice roční (Lunaria annua), mochna husí
(Potentilla anserina), mochna plazivá (Potentilla reptans), opletka (Fallopia sp.), orlíček obecný (Aquilegia
vulgaris), ostružiník maliník (Rubus idaeus), ostružiník (Rubus sp.), ostřice srstnatá (Carex hirta), ovsík
vyvýšený (Arrhenatherum elatius), pitulník (Galeobdolon sp.), podběl lékařský (Tussilago farfara), pýr plazivý
(Elytrigia repens), řeřicha (Lepidium sp.), srdečník obecný (Leonurus cardiaca), srha laločnatá (Dactylis
glomerata), tolice vojtěška (Medicago sativa), třtina (Calamagrostis sp.), turan roční (Erigeron annuus),
vlaštovičník větší (Chelidonium majus), vrbovka (Epilobium sp.), zlatobýl (Solidago sp.) – rozsáhlé porosty, a
další.

Vzhledem k době průzkumu (listopad) je samozřejmě množství rostlin, které bylo možné nalézt a
identifikovat, velmi zúžené. Přesto lze z charakteru lokality a nalezených druhů dovodit, že s největší
pravděpodobností se zde nenacházejí žádné zvláště chráněné nebo vzácnější druhy rostlin. Nalezeny byly
běžné, všeobecně se vyskytující až ruderální (popř. invazivní) druhy rostlin, které lze na tomto typu
stanoviště očekávat, a dále záměrně vysazené a pěstované zahradnické druhy a kultivary jako pozůstatek
bývalých zahrádek. Nomenklatura rostlin je použita z publikace Klíč ke květeně České republiky (K.Kubát a
kol., Academia, Praha 2002).
Zoologický průzkum nebyl prováděn. Náhodně byl při pochůzce zjištěn havran polní (Corvus frugilegus) a
sojka obecná (Garrulus glandarius), lze předpokládat výskyt řady dalších pěvců i jiných ptáků, dále výskyt
drobných savců, měkkýšů, hmyzu apod. Daná lokalita je pro výše uvedené skupiny zvířat významná
vzhledem ke koncentraci dřevin (hnízdní možnosti, potrava, úkryty, …), velikosti (cca 1,5 ha) i vzhledem
k relativnímu klidu (t.č. neovlivňováno lidskou činností), ovšem není nikterak výjimečná a je izolovaná.
V širším okolí se vyskytují obdobné lokality, ale s menší rozlohou, na protějších svazích nad Svratkou jsou
rozsáhlé porosty lesů, parků i zahrádek.
Územní ochrana přírody
Popis územní ochrany přírody je uveden v kapitole C.I. Výčet nejvýznamnějších environmentálních
charakteristik dotčeného území.
Na vlastním řešeném území záměru nejsou vymezeny žádné prvky územního systému ekologické
stability. Nejbližšími prvky jsou lokální biokoridor na sever od místa stavby v oblasti Kozí hory (dále než 250
m) a jižně lokální biocentrum u řeky Svratky (více jak 300 m vzdálené). Prvky nejsou propojeny.
Na řešené území nezasahují žádné významné krajinné prvky (ze zákona ani registrované). Nejbližším je
les cca 350 m severně, jde o hřbet kolem Kozí hory, táhnoucí se na sever přes Palackého vrch až
k Medláneckým kopcům.
Jiná zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP) v zájmovém území nejsou vymezena.
Na území záměru nezasahuje žádná ptačí oblast, která by byla součástí soustavy Natura 2000.
V zájmovém území záměru není vymezena žádná evropsky významná lokalita.
Krajina
V daném území se jedná o pravěkou sídelní krajinu pannonica. Jde o krajinný typ A – krajina zcela
přeměněná lidskou činností s převahou nízkého stupně ekologické stability, tj. krajina urbanizovaná. Souvislá
zástavba volně sousedí se suburbánním prostředím – zahrádky, údolní niva Svratky s dřevinnými lemy a
roztroušenou zástavbou. V tomto úseku řeky je niva na levém břehu poměrně plochá a široká, se
stanoveným záplavovým územím a nevhodná pro zástavbu. V širším kontextu je řeka lemována převážně
prudkými svahy, zčásti zalesněnými, zčásti se zahrádkářskými koloniemi a zčásti se zástavbou.
Vlastní místo stavby se nachází v nadmořské výšce kolem 200 m nad mořem, téměř na rovině, na rozhraní
údolní nivy s roztroušenou zástavbou a zastavěného území. Zástavba na severu až východě je tvořena
převážně nízkými rodinnými domy, roztroušeně se v blízkém i širším okolí nacházejí také několikapatrové

STRANA 35 z 62

Administrativně bytový komplex Sochorova II
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

administrativní i obchodní objekty a objekty služeb. Na jihu je místo stavby od nivy Svratky odděleno
širokou, velmi frekventovanou silnicí a tramvajovou tratí.
Krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou daného území (§ 12 zákona č. 114/1992
Sb.). Z hlediska přírodního se v území nacházejí (přímo na místě stavby) jako pozitivní prvek staré zahrady
s množstvím dřevin, v okolí roztroušená zeleň kolem komunikací, v širším okolí pak vodní tok a zalesněné
svahy. Za negativum lze považovat celkovou urbanizaci území na místě stavby i v širokém okolí – souvislá i
roztroušená zástavba (budovy, komunikace – i víceúrovňové), technicistní prvky (různá nadzemní vedení,
veřejné osvětlení, oplocení), reklamní poutače, zorněná údolní niva, atp.
Z pohledu kulturního se v území stavby a nejbližším okolí nenachází žádné významnější stavby, najdeme
zde pouze běžné rodinné domky a administrativní budovy, a dále komunikace. Severně se v zastavěném
území nacházejí architektonicky cennější vilky.
Historicky lze území z širšího hlediska charakterizovat jako území dlouhodobě člověkem využívané (řádově
staletí). Konkrétně místo stavby však nebylo nikdy souvisle zastavěné.
Situace zájmového území je patrná na následujícím obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.6).
Obrázek: Situace záměru na podkladu ortofotomapy

C.II.7. Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek
V prostoru výstavby se nacházejí plochy zeleně: opuštěné staré zahrady se zahradními domky a kůlnami.
V jihovýchodním rohu řešeného území se nachází sběrný dvůr odpadů, který bude přemístěn do nové polohy
západně od řešeného území. Jiné objekty v okolí stavby nebudou záměrem dotčeny. Výstavbou
infrastruktury budou dotčeny stávající sítě, v nezbytných případech budou provedeny jejich přeložky.
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Architektonické a historické památky
Na zájmovém území výstavby ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné architektonické 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. Na pozemku se rovněž nenachází
drobná solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.).
Archeologická naleziště
Řešená plocha se nachází na území archeologických zájmů ve smyslu § 22 odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu může dojít na takovém teritoriu
k narušení nebo odkrytí archeologických nálezů; v takovém případě je nezbytné provedení záchranného
archeologického výzkumu.
Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází na v současné době nezastavěném prostoru, volně navazujícím na ulici Sochorovu v Brně.
Součástí záměru je i vybudování komunikačního napojení na tuto ulici.
Geometrie komunikační sítě dotčeného území a umístění záměru jsou zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek: Komunikační síť dotčeného území, umístění záměru

Záměr je dopravně napojen na ulici Sochorovu. Ulice Sochorova představuje hlavní městskou sběrnou
komunikaci funkční třídy B2 (tj. 2. třída městských komunikací). Intenzita dopravy se zde pohybuje v úrovni
cca 2.150 vozidel za 24 hodin, z toho cca 2 % nákladních.
Ulice Sochorova je dále napojena na hlavní městské sběrné komunikace Horova a Královopolská a jejich
prostřednictvím na další komunikační síť. Intenzita dopravy na ul. Horově se pohybuje v úrovni cca
7.000 vozidel za 24 hodin, z toho cca 5 % nákladních, na ulici Královopolské cca 5000 vozidel za 24 hodin, z
toho cca 8 % nákladních.
Jižně od záměru, bez přímého napojení, prochází ulice Kníničská, která je součástí základního komunikačního
systému města Brna. Intenzita dopravy zde dosahuje cca 21.000 vozidel za 24 hodin, z toho cca 6 %
nákladních.
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V blízkosti záměru procházejí dvě tramvajové tratě na samostatném tělese. Severozápadně záměru prochází
linky č. 3 a 11, intenzita tramvajové dopravy je zde 382 souprav za 24 hodin, z toho 358 ve dne a 24 v noci.
Jižně od záměru, podél ulice Kníničské, prochází linka č. 1, intenzita tramvajové dopravy je zde 385 souprav
za 24 hodin, z toho 352 ve dne a 33 v noci.
Stavebně-technický stav komunikací je vyhovující, na komunikační síti dotčeného území se neprojevují
významnější kapacitní problémy. V širším území se potom projevují kapacitní problémy (vznik kongescí) v
důsledku objízdných tras při výstavbě úseku velkého městského okruhu - tunelů Dobrovského. Tento stav je
dočasný a po dokončení tunelů se situace významně zlepší.
V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.
Územně plánovací dokumentace
Platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD) pro řešené území je Územní plán města Brna (ÚPmB),
schválený v roce 1994, v aktualizované podobě. Územní plán určuje pro dotčené území tyto funkce:
SJ – jádrové tj. smíšené plochy centrálního charakteru s koeficientem IPP 1,4
SV – smíšené plochy výroby a služeb s koeficientem IPP 1,8
Regulační plán pro danou oblast nebyl zpracován.
•

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

Přípustné jsou:
-

obchodní, kancelářské a správní budovy,

-

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

-

provozovny stravování a ubytovací zařízení,

-

zábavní zařízení,

-

podstatně nerušící výrobní provozovny (řemeslného charakteru),

-

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

-

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

-

bytové domy.

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

maloobchodní provozovny do 5 000 m2 prodejní plochy.

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

SV – smíšené plochy výroby a služeb
slouží převážně k umístění výrobních provozoven, které podstatně neruší bydlení.

Přípustné jsou:
-

provozovny výroby a služeb,

-

administrativní budovy,

-

maloobchodní a velkoobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy,

-

maloobchodní a velkoobchodní provozovny do velikosti 5 000 m2 prodejní plochy za
předpokladu situování ve vícepodlažním objektu odpovídajícím charakteru území a zajištění
parkování v objektu,

-

provozovny stravování a ubytovací zařízení,

-

zahradnictví,

-

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

-

zábavní zařízení.

Podmíněně přípustné jsou:
-

byty pro majitele a vedoucí provozoven za podmínky, že jsou
předmětné provozovny,

součástí stavebního objemu

-

maloobchodní a velkoobchodní provozovny do 10 000 m2
prověření v navazující ÚPD,

-

maloobchodní a velkoobchodní provozovny do 5 000 m2 prodejní plochy nesplňující výše
uvedené podmínky pro přípustné stavby za podmínky prověření v navazující ÚPD.

prodejní plochy za podmínky

Hranice řešeného území na podkladu Územního plánu města Brna je znázorněna na následujícím obrázku.
Obrázek: Situace záměru na podkladu Územního plánu města Brna (bez měřítka)
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr není významným zdrojem znečišťování prostředí.
Vlastní provoz administrativně bytového komplexu neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, která by
způsobovala přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk, jiné fyzikální faktory), které by
mohly mít přímé či nepřímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i nízké ovlivnění obyvatel z hlediska
potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik.
Záměr je umístěn na plochách jádrových a smíšených v návaznosti na stávající zástavbu v ulici Kníničská a
Sochorova; nejbližší obytná zástavba se nachází cca 60 m a více od hranice řešeného území v ulici
Sochorova. Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli
postižitelné negativní důsledky na obyvatelstvo a veřejné zdraví.
Záměr nemá vliv na žádné rekreační plochy nebo aktivity.
Sociální a ekonomické důsledky
Sociální nebo ekonomické dopady realizace záměru lze hodnotit z hlediska významu jako pozitivní a
z hlediska velikosti jako nízké. Záměr bude mít lokální význam v rámci městské zástavby, významnější
důsledky nejsou očekávány.
Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vliv hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi z vytápění objektů v areálu a
z provozu osobních vozidel uživatelů administrativní části komplexu a obyvatel bytových domů.
Pro vyhodnocení vlivů nárůstu emise znečišťujících látek byl v rámci tohoto oznámení zpracován výpočet
vyvolaného příspěvku imisní zátěže. Výpočet byl proveden dle metodiky SYMOS 97 a hodnotí nárůst imisní
zátěže NO2 a tuhých látek PM10 v okolí stavby. Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky znázorněny na
následujících obrázcích. Pro podrobnější informace odkazujeme na přílohu č. 3 Rozptylová studie.
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Obrázek: Vliv na ovzduší – imisní charakteristiky NO2

příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2

příspěvek průměrné roční koncentrace NO2

Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající imisní zátěž oxidem
dusičitým (NO2) v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů. V případě krátkodobých koncentrací je v
prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů současná úroveň maximální hodinové koncentrace pod
150 µg.m-3, tedy pod 75% imisního limitu (LV1h = 200 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto
prostoru činí 2,5 µg.m-3, tedy do 1,3 % imisního limitu.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují v hodnotách
do 26 µg.m-3, tedy do 65% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto
prostoru činí 0,3 µg.m-3, tedy 0,75 % imisního limitu.
Z rozptylové studie tedy vyplývá, že příspěvek imisní zátěže NO2 vyvolaný provozem posuzovaného záměru
výrazně neovlivňuje celkovou úroveň imisní zátěže NO2 v hodnoceném území a v součtu se stávající imisní
zátěží bude podlimitní.
Obrázek: Vliv na ovzduší – imisní charakteristiky PM10

příspěvek maximální 24hodinové koncentrace PM10

příspěvek průměrné roční koncentrace PM10
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Stávající (denní) imisní zátěž tuhými znečišťujícími látkami frakce PM10 v hodnoceném území je nad úrovní
imisních limitů, v případě maximálních 24 hodinových koncentrací je v prostoru maximálních příspěvků
hodnocených zdrojů dosahována koncentrace nad hodnotou imisního limitu (LV24h = 50 µg.m-3), četnost
dosažení této koncentrace je podlimitní (LV=35 případů za rok). Maximální očekávaný nárůst imisní
koncentrace v tomto prostoru činí 0,25 µg.m-3, tedy 0,5 % imisního limitu, doby dosažení této koncentrace
jsou velmi krátké a není tedy předpoklad, že by v důsledku provozu hodnocených zdrojů došlo k navýšení
četnosti překročení limitní koncentrace.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují do 36 µg.m-3,
tedy pod hodnotou imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto prostoru
činí 0,015 µg.m-3, tedy asi 0,04 % imisního limitu.
Z rozptylové studie tedy vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem posuzovaného záměru
stávající imisní zátěž podstatněji nezmění.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat z hlediska významu za negativní, z hlediska velikosti
za nízké, rozsahem lokální.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro vyhodnocení předpokládaných vlivů hluku byla zpracována hluková studie (viz příloha č. 4 tohoto
oznámení). V podrobnostech odkazujeme na tuto přílohu, její závěry jsou shrnuty v následujícím textu.
Nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se nachází
na ulici Sochorově. Jde jednak o stávající jednopodlažní domky, střídavě rozmístěné podél ulice, jednak o
nový čtyřpodlažní bytový objekt na jihovýchodní straně ulice (vedle Avriocentra). Další chráněný prostor
představuje obytná část vlastního záměru. Referenční výpočtové body (č. 1 až 9) jsou voleny v potenciálně
nejvíce dotčeném prostoru, viz následující obrázek. V případě bodů č. 1 až 7 jde o body, umístěné u
vlastního záměru, body č. 8 a 9 jsou určeny pro posouzení vlivů souvisejícího dopravního provozu v ulici
Sochorově.
Obrázek: Situace výpočtových bodů

STRANA 42 z 62

Administrativně bytový komplex Sochorova II
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Hluk z provozovny
Hluk z provozovny je dán výhradně technickým zařízením budov. V rámci záměru nebudou provozovány
žádné výrobní nebo jiné činnosti produkující hluk. Stejně tak všechny komunikace, nacházející se v prostoru
záměru, jsou veřejné.
Výsledky výpočtu hluku z provozovny jsou shrnuty v následující tabulce.
Tabulka: Hluk z provozovny
Bod

Výška
[m]

1

3
6
9
12
3
6
9
12
15
3
6
9
12
15
3
6
9
12
15
18
3
6
9
12
3
6
9
12
15
3
6
9
12
15
18
2
6
9
12
15

2

3

4

5

6

7

8
9

Limit (den/noc)
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40

14,6
15,9
18,6
27,0
10,8
11,5
12,5
14,6
20,9
11,6
12,2
13,0
14,4
16,9
22,0
23,8
26,0
28,5
30,1
36,2
24,2
26,1
28,5
31,4
25,4
26,8
28,0
28,9
35,9
24,5
26,4
28,7
31,3
33,3
38,6
19,4
23,3
24,0
24,5
28,6

11,6
12,9
15,6
24,0
7,8
8,5
9,5
11,6
17,9
8,6
9,2
10,0
11,4
13,9
19,0
20,8
23,0
25,5
27,1
33,2
21,2
23,1
25,5
28,4
22,4
23,8
25,0
25,9
32,9
21,5
23,4
25,7
28,3
30,3
35,6
16,4
20,3
21,0
21,5
25,6

Z výsledků je zřejmé, že hygienické limity dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro hluk z provozovny (tj. LAeq,T = 50/40 dB den/noc), jsou v nejbližším
resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru staveb
dodrženy, a to s velmi značnou rezervou. Nejsou proto navrhována dodatečná opatření, je třeba dbát
běžných pravidel protihlukové ochrany (volba technologií a jejich údržba).
Hluk z dopravy
Hluk z dopravního provozu je dán provozem na veřejných komunikacích a tramvajových tratích.
Výsledky výpočtu hluku z dopravy jsou shrnuty v následující tabulce.

STRANA 43 z 62

Administrativně bytový komplex Sochorova II
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Tabulka: Výsledky výpočtů hluku z dopravy
Bod

Výška
[m]

1

3
6
9
12
3
6
9
12
15
3
6
9
12
15
3
6
9
12
15
18
3
6
9
12
3
6
9
12
15
3
6
9
12
15
18
2
6
9
12
15

2

3

4

5

6

7

8
9

Limit (den/noc)
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
60/50
60/50
60/50
60/50
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45

67,8
68,5
68,8
68,7
67,6
68,2
68,2
68,1
68,0
57,0
58,5
59,5
60,4
61,0
48,4
49,9
51,0
52,4
53,6
54,4
50,4
51,9
53,1
54,6
42,9
44,7
46,0
47,8
49,7
44,7
46,3
47,5
48,9
50,2
51,3
59,6
56,9
56,8
57,7
58,5

59,0
59,8
60,0
59,9
58,8
59,4
59,4
59,3
59,2
48,2
49,7
50,7
51,6
52,2
39,8
41,3
42,4
43,8
45,0
45,8
42,0
43,6
44,7
46,2
34,5
36,2
37,6
39,3
41,2
36,0
37,6
38,8
40,2
41,5
42,5
48,7
46,3
46,7
47,8
48,9

Výsledky jsou diskutovány pro skupiny referenčních bodů, které mají společné podmínky:
•
•
•
•
•

body 1 - 2,
bod 3,
bod 4,
body 5 - 7,
body 8 - 9.

Body 1 - 2
Body 1 až 2 se nacházejí na fasádě objektu, přilehlé k tramvajové trati, v ochranném pásmu tramvajové
dráhy (ve smyslu drážního zákona 30 metrů od osy krajní koleje). Hladiny hluku se zde pohybují v úrovni až
cca LAeq,T = 70/60 dB (den/noc), tj. významně přes limit LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).
Návrh opatření pro dodržení limitu ve venkovním prostoru zde prakticky nepřichází v úvahu (z důvodu
úzkého kontaktu s tratí). Z tohoto důvodu nejsou k fasádě orientované k tramvajové trati umístěny žádné
obytné místnosti resp. okna obytných místností.

Bod 3
Bod 3 se nachází na vnější fasádě objektu, již mimo ochranné pásmo dráhy. Hladiny hluku se zde pohybují v
úrovni cca LAeq,T = 60/50 dB (den/noc), tj. přes limit LAeq,T = 55/45 dB (den/noc).
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Rozhodujícím zdrojem hluku je zde tramvajová trať Sochorova, návrh opatření pro zajištění limitu ve
venkovním prostoru (obdobně jako v bodech 1 až 2) nepřichází v úvahu. V tomto prostoru je tedy možno
uvažovat s vyloučením obytné funkce resp. oken obytných místností.

Bod 4
Bod 4 se nachází na vnější fasádě objektu, odlehlé od tramvajové trati (která zde již není dominantním
zdrojem hluku). Hluková situace je zde vyhovující, hladiny hluku zde splňují limit LAeq,T = 55/45 dB
(den/noc), resp. nacházejí se v pásmu nejistoty výpočtu.

Body 5 - 7
Body 5 - 7 se nachází uvnitř vnitrobloku. Hluková situace je zde bez dalších opatření vyhovující, hladiny
hluku zde splňují limit LAeq,T = 55/45 dB (den/noc).
Pozn.: Bod 5 a jím reprezentovaná fasáda se stále ještě nachází v ochranném pásmu tramvajové dráhy, byl
by zde tedy aplikovatelný i limit LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).

Body 8 - 9
Hladiny hluku v bodech 8 a 9 se pohybují v úrovni do LAeq,T = 60 dB ve dne a LAeq,T = 49 dB v noci. Jsou
podlimitní vzhledem k limitu LAeq,T = 60/50 dB (den/noc), platnému pro hluk z hlavních pozemních
komunikací.
Pro stanovení příspěvku záměru k hlukové situaci v těchto bodech je proveden doplňující výpočet, jehož
výsledky jsou shrnuty v následující tabulce.
Tabulka: Příspěvek záměru k hluku z dopravy
Bod

Výška
[m]

Limit (den/noc)
LAeq [dB]

Bez záměru

Se záměrem

Rozdíl

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

8

2

60/50

58,5

47,5

59,6

48,7

+ 1,1

+ 1,2

9

6

60/50

55,9

45,3

56,9

46,3

+ 1,0

+ 1,0

9

60/50

56,0

45,9

56,8

46,7

+ 0,8

+ 0,8

12

60/50

57,0

47,3

57,7

47,8

+ 0,7

+ 0,5

Je zřejmé, že nárůst hladin hluku v ulici Sochorově v důsledku dopravního provozu záměru se pohybuje
vesměs v úrovni do cca + 1,0 dB, přičemž nezpůsobuje vznik nových přeslimitních stavů.
Z výsledků je zřejmé, že navržené řešení záměru respektuje požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limitní hladiny hluku dle nařízení vlády č.
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou dodrženy jak pro hluk z
provozovny (tj. z vlastního záměru), tak pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích. Záměr nezpůsobí
dosažení nebo překročení limitních hodnot hluku v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním
prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb.
Významnější je problematika ochrany vlastního objektu záměru před vlivy okolí, a to zejména před vlivy
hluku z tramvajové trati Sochorova. Pro tento účel jsou navržena příslušná opatření (vyloučení obytné funkce
ve fasádě přilehlé k tramvajové trati).
Hluk z výstavby
Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými imisemi zemních a stavebních
strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani časový
harmonogram nasazení však není přesně kvantifikován.
Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby v době provádění zemních prací, v dalších fázích
výstavby bude hlukové zatížení nižší. Akustický výkon zdrojů hluku je limitován nařízením vlády č. 9/2002
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č.
342/2003 Sb. a 198/2006 Sb. Nepřekročí hladinu akustického výkonu LAW = 103 dB, čemuž odpovídá hladina
akustického tlaku LA,10m = 78 dB resp. LA,50m = 64 dB.
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V dalších fázích výstavby při provádění stavebních a konstrukčních prací bude již hlukové zatížení nižší.
Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku pro období provádění stavebních prací (LAeq,T = 65 dB, platí
pro období mezi 7:00 a 21:00) tak bude splněn do vzdálenosti nejvýše cca 50 metrů od místa provádění
prací. V této vzdálenosti se nenachází žádný chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor
staveb.
Vlivy na hlukovou situaci lze považovat z hlediska významu za negativní, z hlediska velikosti za nízké,
rozsahem lokální.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody
Výstavbou administrativně bytového komplexu nebudou přímo dotčeny povrchové vody ani hydrologické
charakteristiky území. Územím výstavby neprotéká žádný vodní tok, ani se zde nenachází žádná přirozená
akumulace povrchových vod.
Území je v současné době využíváno převážně jako zahrádkářská kolonie, ve východní části lokality výstavby
je v současné době provozováno sběrné středisko odpadů. Převážná část srážek spadlá na území je proto
odpařena nebo spotřebována vegetací, menší část vody odchází z území povrchovým a podpovrchovým
odtokem nebo zasakuje do podzemí.
Po realizaci záměru budou srážkové vody, zachycené na zpevněných plochách odvedeny novou kanalizační
přípojkou do veřejné kanalizační sítě v povodí kmenové stoky B. Změnou zástavby tak dojde k navýšení
přímého odtoku z území do povrchových toků (přes ČOV) na úkor evapotranspirace a zasakování do
podzemí. Rozloha zpevněných povrchů bude činit zhruba 0,73 ha, odtok srážkových z těchto ploch lze v
průměrném klimatickém roce, předpokládat ve výši cca 4 600 m3/rok (≈ 0,14 l.s1- průměrný odtok).
Splaškové vody budou odváděny veřejnou kanalizací bez možnosti ovlivnit kvalitu vod přirozených
hydrologických a hydrogeologických systémů v místě záměru.
S ohledem na absenci přímých výstupů do vodních toků nelze očekávat v souvislosti s provozem záměru
přímé vlivy na kvalitu povrchových vod.
Vlivy na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit z hlediska velikosti jako
velmi nízké až zanedbatelné.
Vlivy na podzemní vodu
Výskyt podzemní vody je na lokalitě předpokládán v prostředí fluviálních štěrkopísků řeky Svratky. Během
výstavby není vyloučeno zasažení hladiny mělkého zvodnění během výkopových prací, není vyloučeno
dočasné čerpání pro odvodnění výkopové jámy bez významných dopadů na hydrogeologické poměry lokality.
V další fázi přípravy stavby bude proveden průzkum pro ověření základových a hydrogeologických
charakteristik na lokalitě výstavby.
V době provozu stavby nejsou očekávány vlivy na podzemní vody. Provoz areálu nevyžaduje čerpání
podzemních vod, zasakování vod srážkových do podzemí mimo plochy vegetace není dle projektové
dokumentace předpokládáno.
Provoz nepředstavuje významné riziko pro kvalitu podzemních vod v případě mimořádných stavů. V areálu
není předpokládán zvýšený rozsah nakládání s nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č.
254/2001 Sb. o vodách. Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku odpovídá běžné úrovni
obecného rizika silniční dopravy, parkovací plochy pak budou zabezpečeny odlučovači ropných látek.
Výstavbou ani provozem záměru nebudou dotčeny zdroje pitné vody.
Vlivy na podzemní vody lze souhrnně hodnotit z hlediska velikosti jako nízké až zanedbatelné, bez
významnějších rizik.
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D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr vyžaduje zábor zemědělské půdy, na dotčených stavebních pozemcích je evidován zemědělský půdní
fond. Rozsah trvalého záboru ZPF je odhadován na cca 10 000 m2. Dočasný zábor ZPF není předpokládán.
Dotčené zemědělské půdy jsou zařazeny do I. třídy ochrany ZPF, s vysokou agronomickou hodnotou.
S ohledem na platné územně-plánovací podklady lze odnětí zemědělské půdy považovat za akceptovatelné.
Navržený záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.
Vliv na kvalitu (znečištění) půdy v zájmovém území lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměr nebude zdrojem
nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.
Vlivy na půdu z hlediska záboru lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, z hlediska velikosti jako
nízké, rozsahem lokální.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vybudování bytových a administrativních domů bude spojeno s výkopovými pracemi místního rozsahu.
Výkopy bude zasaženo kvartérní souvrství. Tato skutečnost představuje lokální zásah bez dalších dopadů na
geologické poměry. Skladba horninového prostředí v podloží stavby bude ověřena inženýrsko-geologickým
průzkumem v dalších fázích přípravy stavby.
Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu ovlivněna. Provoz nepředstavuje významné riziko
pro kvalitu půdy a horninového prostředí v případě mimořádného stavu.
Prověřovaný záměr lze hodnotit jako bez významných vlivů na geologické poměry.
Jiné přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny. Poškození a ztrátu geologických či
paleontologických památek nelze předpokládat.
Lokalizace záměru není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru je bez významných nároků
na těžbu nerostných surovin pro potřebu výstavby. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy
nebo provozu záměru dotčeny.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Uvažovaná stavba je novou výstavbou na rozhraní souvisle zastavěného území a údolní nivy, od které stavbu
odděluje frekventovaná silnice. Výstavba je plánovaná v místech, která jsou územním plánem určena jako
smíšené plochy výroby a služeb, a smíšené plochy centrálního charakteru, lemované ostatní městskou zelení.
Výstavba má být uskutečněna na ploše bývalých zahrad.
Vlivy na flóru: Při stavbě dojde pravděpodobně k úplnému nebo téměř úplnému odstranění zeleně,
nacházející se na místě stavby. Při botanické obhlídce (listopad 2009) byly nalezeny běžné druhy bylin i
dřevin, odpovídající charakteru zájmového prostoru (staré opuštěné zahrady), dřeviny jsou vesměs ve
špatném stavu. Pokud to bude možné, bude vhodné případně zachovat jednotlivé cennější dřeviny. Dřevinná
vegetace na relativně velké ploše (1,5 ha) má však větší význam jako biotop řady živočichů.
Vhodnými sadovými úpravami mohou být negativní vlivy stavby (likvidace zeleně) alespoň částečně
kompenzovány.
Vlivy na faunu: Zvířata žijící na území budoucí stavby budou ovlivněna nepřímo, ztrátou pobytových,
hnízdních, potravních aj. možností. Zoologický průzkum nebyl proveden, lze předpokládat výskyt drobnějšího
ptactva, drobných savců, hmyzu atd. Zčásti se pravděpodobně po zahájení stavby přesunou na obdobnou
sousední lokalitu (západně) – ptáci, popř. někteří savci, hmyz, …, zčásti nelze vyloučit nutnost přesunu
živočišných jedinců na náhradní stanoviště.
Na lokalitě nebyl zjištěn výskyt stabilních ani periodických mokřadních biotopů a proto není předpokládán
reprodukční výskyt žádného z druhů obojživelníků.
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
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Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr neovlivní žádné zvláště chráněné území ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo
ptačí oblast (Natura 2000). Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byly předběžně vyloučeny
stanoviskem KÚ JMK (viz přílohy č. 5).
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy lze souhrnně hodnotit z hlediska významu jako negativní, z hlediska
velikosti jako nízké, rozsahem lokální.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Jedná se výstavbu v zastavěném území obce (města Brna), kde se ochrana krajinného rázu uplatňuje
omezeně a spíše je třeba respektovat urbanistické a architektonické požadavky na zástavbu v území. Celkově
lze konstatovat, že krajina v místě nebude stavbou výrazně ovlivněna. Nová výstavba bude 4 – 6 podlažní,
takže nepřevýší okolní zástavbu a svým charakterem se nebude odlišovat od budov postavených v okolí
v posledních letech. S ohledem na polohu místa stavby (nízko položená lokalita na okraji údolní nivy) nebude
nová výstavba ani při pohledu ze vzdálenějších míst působit rušivě.
Významný pozitivní vliv z hlediska krajinářského může mít výsadba bohaté zeleně v okolí stavby (ve
vnitrobloku i podél komunikace), popř. ponechání vybraných kvalitních jedinců ze stávajících dřevin. Je třeba
respektovat plochy ostatní městské zeleně dle platného územního plánu.
Charakter záměru odpovídá funkci vymezené územním plánem. Dopad realizace záměru na krajinu lze
hodnotit jako prakticky nulový (jde o výstavbu v zastavěném území), lokálního rozsahu, bez významných
negativních důsledků.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebude dotčen hmotný majetek mimo rozsah staveniště. Stavba komplexu nezasahuje do okolních
objektů s výjimkou nevyužívaných objektů na ploše staveniště.
Dotčené inženýrské sítě budou přeloženy či upraveny bez zásahu do jejich funkčnosti. Jiný majetek nebude
dotčen nebo nebude omezena jeho funkce.
V území nejsou známy žádné architektonické a historické památky, které by byly výstavbou centra ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není jednoznačně vyloučena,
neboť zájmové území je územím s archeologickými nálezy. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo
jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Celkový počet vozidel
obsluhujících záměr nepřekročí v součtu příjezdů a odjezdů cca 760 vozidel (v naprosté většině osobních) za
24 hodin. Tato vozidla přitíží ulici Sochorovu (s pozaďovou úrovní dopravy cca 2 150 vozidel za 24 hodin),
dále se doprava rozdělí do více směrů a na kapacitní komunikace městského komunikačního systému. Z
dopravního hlediska proto nevzniká významný negativní vliv.
Záměr prakticky uzavírá výstavbu při ulici Sochorově, tj. není zde následně očekáván další významný růst
dopravy. Záměr je také v souladu s územním plánem, nedochází proto k nárůstu zbytné dopravy. Realizace
záměru vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů jiných, avšak obdobných, a tím i dopravními nároky
srovnatelných.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy resp. systémy hromadné dopravy.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období provozu, půjde navíc o vliv dočasný.
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D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah negativních vlivů je vymezen nejvýznamnějšími negativními vlivy očekávanými při realizaci a provozu
administrativně bytového komplexu, mezi které lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší (vytápění, doprava),
→ vlivy na hlukovou situaci (doprava),
→ zábor zemědělské půdy (realizace záměru),
→ vliv na dopravní zátěže (doprava).
Z uvedeného rozboru vyplývá, že z hlediska negativních důsledků nevyvolává vlastní umístění záměru
významné negativní důsledky. Ty jsou vyvolány provozem záměru, přičemž nejvýznamnější vlivy lze
předpokládat v oblasti dopravy a souvisejících faktorů (ovzduší, hluk). Umístění záměru lze hodnotit jako
akceptovatelné bez zvláštních podmínek.
Vlivy provozu záměru jsou omezeny na nejbližší okolí areálu. V tomto prostoru lze důsledky realizace záměru
hodnotit jako nízké až střední, prakticky však málo významné, lokálního rozsahu.
V širším okolí posuzovaného záměru pak lze očekávat razantní pokles velikosti vlivů ve všech
charakteristikách a vlivy realizace záměru lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné, objektivně
neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

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

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
f Před zahájením stavby budou ověřeny geologické a hydrogeologické poměry. V rámci přípravy stavby
bude proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum se zaměřením na podmínky formulované na
základě rešerše dostupných průzkumů a měření. Na základě výsledků podrobného IG průzkumu bude
upřesněno založení objektů.
f Srážkové vody ze střechy objektů budou akumulovány v retenčních nádržích a řízeně vypouštěny do
veřejné kanalizace.
f Srážkové vody z parkovacích ploch budou před zaústěním do kanalizace vedeny přes odlučovač
(odlučovače) ropných látek; obsah zbytkového znečištění NEL na výstupu z ORL stanoví příslušný
vodoprávní úřad nebo správce kanalizace.

STRANA 49 z 62

Administrativně bytový komplex Sochorova II
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

f Instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; zařízení
umístěná ve venkovním prostoru (na střeše objektu) budou vybavena protihlukovými opatřeními tak, aby
akustické imise na hranici areálu nepřekročily nejvyšší přípustné hygienické limity.
f Vnitřní uspořádání obytných objektů bude respektovat požadavek na protihlukovou ochranu před vlivy
hluku z tramvajové trati Sochorova. Na fasádě přilehající k tramvajové trati bude vyloučena obytná
funkce. Podrobnější podmínky stanoví v případě potřeby detailní hluková studie v rámci další přípravy
záměru.
f V noční době (mezi 21:00 až 7:00) bude vyloučena stavební činnost.
f Kácení dřevin provádět až po přesném vytýčení stavby v terénu, aby mohly být případně zachovány
kvalitnější dřeviny (zejména vzrostlé stromy).
f Plán výsadeb realizovaných jako součást záměru přizpůsobit ponechávaným dřevinám.
f Kácení a jiné zásahy do vegetace provádět mimo vegetační období a mimo období hnízdění ptáků.
f Ponechané exponované dřeviny před zahájením stavby vhodně zabezpečit před poškozením (bednění
kolem kmenů a podobně).
f Všechny druhy živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním apod., fyzické i právnické osoby
jsou povinny dbát při provádění jakýchkoliv prací na to, aby nedocházelo ke zraňování nebo úhynu
živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky dostupnými prostředky - § 5 zákona
114/1992 Sb. Proto je nutné při vlastní stavbě věnovat pozornost výskytu všech živočichů a v případě
hrozícího usmrcení nebo zranění zajistit jejich přemístění mimo stavbu na vhodné stanoviště v blízkosti
stavby, v případě nutnosti ve spolupráci s orgánem ochrany přírody, popř. s Agenturou ochrany přírody a
krajiny.
f Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek jak při dopravě, tak při vlastních stavebních pracích,

−

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

−

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

−

účinnému zajištění techniky pro případ úniku závadných látek.

f V případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Záměr (administrativně bytový komplex) není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování
životního prostředí. Charakter záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní
prostředí nebo veřejné zdraví. Vlastní provoz stavby nevyvolává významné negativní vlivy.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě umístění dané situováním dostupných pozemků v návaznosti na již existující
zástavbu v ulici Kníničská a Sochorova. Lokalizace záměru proto nebyla řešena ve více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě.

E.II.

POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující
nerealizaci stavby.
Nulová varianta, která v zásadě odpovídá zachování současného stavu, je hodnocena jako varianta
srovnávací.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a
nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska
územního plánování; záměr je v souladu se záměry územního plánování v dané lokalitě.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou až střední, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy jsou součástí příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.
V přílohách oznámení jsou dále v plném znění uvedeny:
−

rozptylová studie (příloha 3)

−

hluková studie (příloha 4).

F.II.

DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uváděny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

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

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Záměrem investora je výstavba administrativně bytového komplexu, který bude sestávat z obytných a
administrativních budov s doprovodnými - doplňkovými provozy. Tento záměr je v souladu s regulativy
funkčních ploch, vymezených územním plánem (SJ – jádrové – smíšené plochy centrálního charakteru, SV –
smíšené plochy výroby a služeb).
Název záměru: Administrativně bytový komplex Sochorova II
Oznamovatel: ESPYRA, a.s., Sochorova 23, 616 00 Brno
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

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

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

13 808 m2

zastavěná plocha

6 001 m2

obslužná komunikace

3 221 m2

počet parkovacích míst (celkem)

270 stání

z toho stání pro administrativní objekty

112 stání (103 garáže, 9 venkovních)

z toho stání pro bytové domy

158 stání (98 garáže, 60 venkovních)

Plocha pro výstavbu záměru - administrativně bytového komplexu - se nachází v severozápadní části Brna, v
městské části Žabovřesky (k.ú. Žabovřesky), na rozmezí současně zastavěného území a volných pozemků
nivy řeky Svratky.
Pozemek pro výstavbu se nachází na konci jižní části ulice Sochorovy. Má trojúhelníkový tvar: z jihu jej
vymezuje ulice Kníničská, ze severovýchodu tramvajová trať, procházející od Rosického náměstí k ulici
Kníničské. Východní strana částečně přiléhá k ulici Sochorově a částečně ustupuje do vnitrobloku. Na části
pozemku se nachází sběrný dvůr, zbývající část pozemků byla v minulosti využívána jako zahrádky.
Kraj:

Jihomoravský

Obec:

Statutární město Brno

Městská část:

Žabovřesky

Katastrální území:

Žabovřesky (610470)

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

Předmětem záměru je výstavba administrativně bytového komplexu, který bude sestávat z obytných a
administrativních budov s doprovodnými - doplňkovými provozy.
Plocha určená k zástavbě se nachází na území městské části Žabovřesky, na rozmezí současně zastavěného
území městské části a volných pozemků nivy řeky Svratky. Údolí řeky Svratky se v této části otvírá v širokou
kotlinu lemovanou horizontem zalesněných kopců ze všech světových stran mimo stranu východní a
severovýchodní. Tímto směrem se rozkládá v mírném svahu rodinná a sídlištní zástavba Žabovřesk. Ta se
díky poměrně nízkému měřítku domů, prolíná se zelení. Administrativně bytový komplex je umístěn na konci
jižní části ulice Sochorovy.
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Záměrem investora je vybudovat v území administrativně bytový komplex. Posuzovaná lokalita byla vybrána
s ohledem na:
-

možnost polyfunkční výstavby, danou ÚPmB,

-

další možný rozvoj výstavby v daném území,

-

znalost problematiky vybraného území,

-

blízkost centra,

-

a dobré napojení na dopravní infrastrukturu.

Dotčené území se nachází na rozmezí zastavěného území a volných pozemků nivy řeky Svratky, kde se údolí
řeky Svratky otvírá v širokou kotlinu lemovanou horizontem zalesněných kopců. V současnosti je díky svému
charakteru velmi atraktivní pro bytovou výstavbu a dynamicky se rozvíjí.
V roce 2004 byla pro lokalitu mezi ulicemi Štursouvou, Kníničskou, Sochorovou a SOU spojů vypracována
územní studie Urbanistická studie okolí ulice Sochorova. Předkládaný záměr je součástí širší koncepce
„nábřežní“ zástavby podél ulice Kníničské, jako nové hodnoty prostředí.
Umístění záměru je vázáno na popsané území vymezené dostupnými pozemky a není navrženo ve více
variantách.
Není známo, že by v dotčeném území byly připravovány záměry, které by svým charakterem mohly vést ke
kumulaci vlivů s předkládaným záměrem.
Zásady urbanistického řešení
Předmětem záměru je vybudování polyfunkčního administrativně bytového komplexu v dosud nezastavěné
lokalitě v k.ú. Žabovřesky na konci jižní části ulice Sochorovy.
Pro urbanistický koncept byly rozhodující zejména následující zásady.
-

Minimalizovat hlukové dopady na obytné prostředí.

-

Výškovou úrovní objektů kolem čtyř podlaží umožnit dobré zapojení do krajinného prostředí i
do relativně nízké zástavby Žabovřesk a Komína.

-

Podpořit vznik možné „nábřežní“ zástavby podél ulice Kníničské jako možné vznikající hodnoty
prostředí.

-

Identifikovatelně vymezit prostranství veřejná, poloveřejná a soukromá a dosáhnout vysokou
míru jejich obytnosti.

-

Umístit největší objem bytového domu v části pozemku s nejkvalitnějším prostředím.

-

Zhodnotit kvalitní krajinné prostředí zejména umožněním co největšího množství výhledů na
panorama lesnatých svahů.

Zástavba bude tvořena dvěma řadami objektů.
V jihovýchodní části území výstavby je umístěna řada tří čtyřpodlažních administrativních budov.
Jejich hmota navazuje na další objekty umístěné podél ulice Kníničské, zejména administrativní
objekty Techmaš a Avriopoint. Vzniká tak zárodek kvalitní nábřežní zástavby ve vazbě na volné plochy zeleně
v široké nivě řeky Svratky. Zároveň tyto domy vytvářejí bariéru izolující obytné prostředí vnitrobloku.
Dopravní obsluha objektů je navržena z jižní strany z nově realizované obslužné komunikace procházející od
ulice Sochorovy k přesunutému sběrnému dvoru na západním okraji řešeného území. Z této komunikace jsou
navrženy vjezdy i vstupy do administrativních objektů.
V severovýchodní části pozemku je umístěna dvakrát zalomená řada bytových domů. Je tak vytvořen
polouzavřený blok s vnitřním obytným prostorem chráněným od hluku z dopravy od ulice Kníničské i
tramvajové trati procházející podél severozápadního okraje řešeného území. V hmotě bytových domů je
uprostřed vytvořen průchod, který umožní vnitrobloku jistou míru vazby na vnější prostranství zástavby.
Řada bytových domů je tvořena čtyřmi sekcemi, které výškově gradují od západu k východu od čtyř
do šesti podlaží. První dvě západní sekce mají jednostranně orientované byty k jihovýchodu až jihu.
Přístupové chodby k bytům procházejí podél severní fasády zatížené hlukem od tramvajové trati. Ve dvou
sekcích ve vnitrobloku jsou umístěny byty orientované k východu a k západu. Dopravní obsluha je navržena
z nově realizované komunikace procházející podél bytových domů po severozápadní a severovýchodní
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straně. Tato komunikace je napojená na východní straně na ulici Sochorovu a na západní straně na novou
veřejnou komunikaci u přesunutého sběrného dvora. Část této komunikace je zklidněná jako pojížděný
chodník. Z této komunikace jsou navrženy vstupy do jednotlivých sekcí.
Zásady architektonicko-stavebního řešení
Architektonický koncept administrativních domů vychází zejména z následujících zásad:
-

základní hmotu administrativních domů členit do menších objemů odpovídajících měřítku prostředí,

-

vyšší mírou použití přírodních materiálů a zeleně na fasádách přispět k začlenění do kvalitního
přírodního prostředí,

-

zdůraznit komerční význam objektů výraznějším měřítkem hmot a materiálovým řešením ze
strany ulice Kníničské,

-

drobnějším měřítkem dílčích hmot a materiálovým řešením směrem do vnitrobloku přispět
k jeho obytné pohodě,

-

hlavní část parkovacích míst umístit pod objekty,

-

poslední patro objektů ze severní strany ustoupit tak, aby nezhoršilo podmínky oslunění bytových
domů,

-

hmotu tohoto podlaží vytvořit přerušovaně tak, aby byl umožněny výhledy většímu množství bytů.

Tři administrativní budovy (AB 1, AB 2, AB 3) tvoří souvislou třípodlažní hmotu, na kterou jsou nasunuté 3
předstupující hmoty mezi 2. a 4. NP. Na východní straně přechází hmota 4. NP přes nároží ulice Sochorovy,
které tak zdůrazňuje. Členění jižní fasády je dále zjemněno vybráním předsunutých hmot v jednom modulu
mezi 3. a 4. NP. Měřítko severní fasády zjemňuje větší množství vykonzolovaných hmot délky jednoho
modulu a výšky jednoho podlaží.
Tři nejvyšší podlaží těchto objektů jsou určena pro kanceláře (řešena jako „open space“ prostor s jedním
vertikálním komunikačním jádrem). Vstupní podlaží může být u dvou objektů využito kombinovaně pro
kanceláře, vstupní prostory a případné služby. U vstupního podlaží východního objektu je možné využití ke
komerčním účelům. V suterénu všech objektů je umístěno parkování. Dva objekty mají patra ve větší míře
polozapuštěná, aby byly minimalizovány zemní práce. Východní objekt má celé jedno podlaží podzemní,
vysunuté severním směrem z půdorysu objektu.
Střechy domů jsou řešeny s vrstvou vegetačního substrátu pro umístění extenzívní zeleně. Významně tak
bude sníženo odtokové množství dešťové vody do retenčních objektů.
Architektonický koncept bytových domů je formován zejména těmito zásadami:
-

rozdílný přístup k tvarovému a materiálovému řešení dvou sekcí izolačních bytových domů a
dvou sekcí bytového domu ve vnitrobloku,

-

izolační dům směrem do vnitrobloku členit do drobnějších hmot tak, aby bylo dosaženo pestré
nabídky bytů různých velikostí a atraktivní osobitosti výrazu každého bytu,

-

fasádu Izolačního domu směrem k tramvajové trati vytvořit jako kompaktní byť detailně
strukturovanou kompaktní stěnu odpovídající vnitřní zejména komunikační funkci přilehlých prostor,

-

hlavní část parkovacích míst umístit pod objekty,

-

výškovým umístěním parkovacího podlaží odsunout první obytné patro z přímého kontaktu
s veřejně přístupnými prostranstvími.

Bytová zástavba je tvořena dvěma domy: bytovým domem chodbovým (BD 1) o dvou sekcích a bytovým
domem s centrálními komunikačními jádry (BD 2). Bytové fasády chodbového bytového domu jsou detailně
hmotově členěny zejména prvkem částečného zapuštění fasády bytu a zde vložením balkónové desky. Na
balkóně je tak vytvořena vyšší míra intimity a v místnosti s předsunutou stěnou možnost širšího výhledu
v případě použití rohového okna. Chodbová severní fasáda je kompaktní.
Hmota bytového domu s centrálním komunikačním jádrem je kompaktní a je strukturována pouze hrou
předsazených balkónových desek.
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Skladba bytů v obou domech je vytvořena zejména s ohledem na preferenci bytů dvoupokojových
s doplněním bytů ostatních velikostí. Žádný z bytů nepřesahuje rozlohu 120 m2.
Střechy domů jsou řešeny s vrstvou vegetačního substrátu pro umístění extenzívní zeleně. Významně tak
bude sníženo odtokové množství dešťové vody do retenčních objektů. Kaskádové řešení bytových domů
zajišťuje přístupnost střech a jejich obytné využití.
Pod oběma bytovými domy je umístěno průběžné polozapuštěné parkovací podlaží.
Stavebně konstrukční řešení – bytové domy jsou navrženy jako objekty se 4 až 6 nadzemními a 1
podzemním podlažím.
Jedná se o 3 vzájemně dilatačně oddělené objekty, které na sebe navazují:
SO 04

4 nadzemní podlaží

SO 05

4 až 5 nadzemních podlaží

SO 06

5 až 6 nadzemních podlaží.

V rámci vybudování příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru bude provedena pod komunikací venkovní
infrastruktura, na kterou budou napojeny přípojky k administrativním budovám a dešťová kanalizace
z vnitrobloku komplexu. Dále budou v předstihu provedeny přeložky sítí vyvolané nově budovanou
komunikací ke sběrnému dvoru.
Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obrázek: Situace okolí stavby (1:10 000)

Popis technologie a výrobního programu
Navrhované objekty nemají výrobní charakter. Bytová část komplexu obsahuje cca 114 bytových jednotek,
čistá kancelářská plocha se předpokládá cca 5.300 m2.
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Bytové domy budou tvořit blokovou strukturu s funkcí pro bydlení, s využitím vnitrobloku pro každodenní
rekreaci místních obyvatel (tj. zeleň a hřiště).
Administrativní budovy jsou uvažovány pro administrativu s malou návštěvností, s případným umístěním
služeb přípustných dle přílohy č.1 vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004. Využití komerčních ploch
bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace dle potřeb a požadavků jednotlivých uživatelů.
Pro zásobování prodejní plochy v AB1 je vedle rampy pro přístup do garážové části objektu vyčleněn prostor
pro příjezd zásobování k objektu. Manipulační prostor bude přizpůsoben požadavkům budoucího uživatele
případných prodejních ploch.
5 329 m2

Čistá kancelářská plocha

680 m2

Čistá prodejní plocha

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z územně plánovací dokumentace je uvedeno v příloze č. 5
(Doklady):
Úřad městské části města Brna, Brno-Žabovřesky, Stavební úřad, č.j.: SU/09/0010889 ze dne
16.11.2009:
„Administrativně bytový komplex Sochorova II je navržen v plochách dle územního plánu m. Brna SV –
což jsou plochy smíšené, které jsou určeny převážně pro umístění obchodních a výrobních provozoven a
dále na plochách SJ – plochy smíšené jádrové, ve kterých musí být objekty pro bydlení řešeny
bezbariérově tak, aby vyhověly hlukovému zatížení ze stávající i budoucí tramvajové trati i hluku
z automobilové dopravy. Na základě shora uvedených skutečností je možné konstatovat, že navržený
komplex je v souladu s regulativy platného Územního plánu města Brna“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 5
(Doklady):
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: JMK 155560/2009 ze dne 19.11.2009:
„… hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou navrhovanou evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast.“

G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinný ráz, hlukovou a
dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto
složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí. Jejich popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
nízké. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo významné a
nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k významným negativním vlivům na obyvatelstvo. Vlivy na veřejné zdraví spojené s výstavbou a
provozem administrativně bytového komplexu lze hodnotit jako málo významné, lokálního charakteru.
Nejvýznamnějšími aspektem záměru je doprava a vlivy z ní vyplývající (znečišťování ovzduší, hluk, intenzity
dopravy). V žádném z uvedených faktorů nejsou očekávány přeslimitní stavy (znečištění ovzduší, hluk) a ani
ve spojení se současnými aktivitami v území nepovede realizace záměru k překračování příslušných
hygienických limitů v zájmovém území.
Z rozptylové studie vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem posuzovaného záměru výrazně
neovlivňuje celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném území a v součtu se stávající imisní zátěží bude
podlimitní. Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat z hlediska významu za negativní,
z hlediska velikosti za nízké, rozsahem lokální.
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Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Z výsledků hlukové studie je zřejmé, že navržené
řešení záměru respektuje požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací. Limitní hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou dodrženy jak pro hluk z provozovny (tj. z vlastního záměru), tak pro
hluk z dopravy na veřejných komunikacích. Záměr nezpůsobí dosažení nebo překročení limitních hodnot
hluku v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním
prostoru staveb.
Významnější je problematika ochrany vlastního objektu záměru před vlivy okolí, a to zejména před vlivy
hluku z tramvajové trati Sochorova. Pro tento účel jsou navržena příslušná opatření (vyloučení obytné funkce
ve fasádě přilehlé k tramvajové trati).
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Významné vlivy na povrchové nebo podzemní vody nejsou předpokládány. Záměr je umístěn na okraji
stávající zástavby, území je využíváno převážně jako zahrádkářská osada, na území se nevyskytují povrchové
vody. Převážná část srážek spadlá na území je spotřebována vegetací nebo odpařena. Realizací stavby dojde
k navýšení přímého odtoku srážkových vod z lokality prostřednictvím kanalizace, bez významných vlivů na
hydrologické a hydrogeologické systémy.
Kvalita podzemních ani povrchových vod nebude provozem ani výstavbou ohrožena. Záměr je bez nároků na
odběr povrchových vod nebo na vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V provozu nebude
nakládáno s látkami nebezpečnými vodám, srážkové vody z komunikací i splaškové vody budou odvedeny do
veřejné kanalizace.
Vlivy na povrchové i podzemní vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit jako nízké a
zanedbatelné.
Vlivy na geologické poměry lze hodnotit z hlediska velikosti jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem
jako lokální. Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu ovlivněna.
Záměr vyžaduje zábor zemědělské půdy, na dotčených stavebních pozemcích je evidován zemědělský půdní
fond. Rozsah trvalého záboru ZPF je odhadován na cca 10 000 m2. Dotčené zemědělské půdy jsou zařazeny
do I. třídy ochrany ZPF, s vysokou agronomickou hodnotou. S ohledem na platné územně-plánovací
podklady lze odnětí zemědělské půdy považovat za akceptovatelné.
Uvažovaný záměr představuje novou stavbu v již zastavěném území města, mimo přímý kontakt s prvky
ochrany přírody a krajiny. Výstavba je plánovaná v místech, která jsou územním plánem určena
k zástavbě pro plochy výroby a služeb a plochy smíšené centrálního charakteru.
Realizací záměru dojde k likvidaci převážné většiny stávající zeleně na lokalitě, které je však v poměrně
špatném stavu. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy lze souhrnně hodnotit z hlediska významu jako negativní,
z hlediska velikosti jako nízké, rozsahem lokální.
Na lokalitě nebyl zjištěn výskyt stabilních ani periodických mokřadních biotopů a proto není předpokládán
reprodukční výskyt žádného z druhů obojživelníků.
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr neovlivní žádné zvláště chráněné území ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo
ptačí oblast (Natura 2000). Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byly předběžně vyloučeny
stanoviskem KÚ JMK (viz přílohy č. 5).
Architektonické a historické památky v okolí záměru nebudou ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není vyloučena. Je proto
nutné zajistit archeologický dozor, případně záchranný archeologický výzkum.
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Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Celkový počet
vozidel obsluhujících záměr nepřekročí v součtu příjezdů a odjezdů cca 760 vozidel (v naprosté většině
osobních) za 24 hodin. Tato vozidla přitíží ulici Sochorovu (s pozaďovou úrovní dopravy cca 2 150 vozidel za
24 hodin), dále se doprava rozdělí do více směrů a na kapacitní komunikace městského komunikačního
systému. Z dopravního hlediska proto nevzniká významný negativní vliv.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy.
Záměr nepředstavuje ani významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru „Administrativně bytový komplex
Sochorova II“ v k.ú. Žabovřesky na území města Brna hodnoceny jako přijatelné. Záměr nepředstavuje zdroj
významného negativního ovlivnění okolního území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem
záměru únosnou mez a nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území
nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování; záměr je v souladu se záměry
územního plánování v dané lokalitě.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit převážně jako nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití území.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí areálu 1:10 000
1.4. Hydrologická situace
1.5. Geologická situace
1.6. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
1.7. Přehled dotčených pozemků
2. Situace stavby
2.1. Situace širších vztahů 1:2000
2.2. Celková situace stavby 1:500
2.3. Vizualizace stavby
3. Rozptylová studie
4. Hluková studie
5. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizace zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení, se nacházejí v jeho úvodní části.
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(MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Administrativnì bytový komplex Sochorova II
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Administrativnì bytový komplex Sochorova II
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Administrativnì bytový komplex Sochorova II
1.3. SITUACE OKOLÍ ZÁMÌRU

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Administrativnì bytový komplex Sochorova II
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE

LEGENDA:
lokalizace zámìru

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

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Administrativnì bytový komplex Sochorova II
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

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

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Administrativnì bytový komplex Sochorova II
1.5. GEOLOGICKÁ SITUACE

pøevzato podle Müller, Novák 2000
mìøítko 1 : 50 000

lokalizace zámìru

legenda tematického obsahu na následujícím listu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Administrativnì bytový komplex Sochorova II
1.5. GEOLOGICKÁ SITUACE - legenda
SPODNÍ KARBON

KVARTÉR

VISÉ
souvrství myslejovické

OTTNAG

HOLOCÉN
antropogenní uloeniny

štìrky a písky

droby

rašeliny a slatinné zeminy

jíly a prachové jíly

petromiktní slepence

fluviální pøevánì
hlinito - písèité sedimenty

pestré jíly

deluviofluviální
písèito-hlinité sediemnety

rzehakiové vrstvy
(støídání poloh jílù, pískù)

HOLOCÉN - PLEISTOCÉN
antropogenní uloeniny
rašeliny a slatinné zeminy

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

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

MEZOZOIKUM

SVRCHNÍ KØÍDA

PLIOCÉN - MIOCÉN
fluviální písèité štìrky

SPODNÍ BADEN (MORAV)
øasové a písèité vápence

souvrství protivanovské

perucko - korycanské vrstvy
(køemenné pískovce)

droby

SPODNÍ KØÍDA

souvrství bøezinské

brekcie s kalovými vápenci

pískovce

rudické vrstvy
(støídání kaolinických jílù a pískù)

SPODNÍ KØÍDA
brekcie s kalovými vápenci

boskovické brázda

DEVON - KARBON

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

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

bazální štìrky a písky

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

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

PROTEROZOIKUM
A SPODNÍ PALEOZOIKUM

SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM

BRNÌNSKÝ A SVRATECKÝ MASIV,
DEBLÍNSKÁ SKUPINA

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

dvojslídný svor s granátem

biotitický granodiorit
(typ Královo Pole)

migmatit a ortorula s turmalínem

køemenný diorit a tonalit

MORAVIKUM

OLEŠNICKÁ SKUPINA
biotitická a biotiticko - muskovitická pararula

leukotonalit (typ Jundrov)
biotitický granodiorit
(typ Tetèice)

dvojslídý svor s granátem

leukokratní a biotitický granit
(typ Èerná Hora)

krystalický vápenec

biotitický a amfibol - biotitický
granodiorit (typ Veverská Bítýška)

kvarcit a kvarcitická rula

biotitická pararula,
místy migmatitizovaná

jílové bøidlice

PALEOZOIKUM

èervenohnìdé jílovce,
prachovce a pískovce

vápnité jíly (šlíry)

droby

støídání drob, prachovcù a bøidlic

vápnité jíly (tégly)

KARPAT

støídání drob, prachovcù a bøidlic

bìlohorské souvrství
(pískovce, prachovce, jílovce)

PERMOKARBON

TERCIÉR

souvrství rozstáòské

PRAG - GIVET
souvrství stínavsko - chabièovské

BÍTEŠSKÁ SKUPINA
porfyroblastická
muskovitická ortorula

hlíznaté vápence køtinské

dvojslídá ortorula

tmavošedé biodetritové vápence
hádsko - øíèské

leukokratní ortorula

èerné bøidlice s vlokami vápencù

granitická pegmatitická ortorula

metabazit a metatuf
erlan
diorit, metadiorit
hornblendit, serpentinit
amfibolit

SKUPINA BÍLÉHO POTOKA

DEVON

sericiticko-biotitický a
chloriticko-biotitický fylit

metabazalt

svìtleìedé vápence vilémovické

fylit sericitický s polohami
kvarcitických fylitù

aplit, pegmatit

tmavì šedé lavicové
vápence laánecké

sericitický kvarcit

brachiopodové vápence josefovské

krystalický vápenec

SVRCHNÍ EIFEL - FRASN
souvrství macošské

ulový porfyr a ryolit
granodioritový a dioritový porfyrit
køemenná íla

vápence vavøinecké

pøevzato podle Müller, Novák 2000

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství
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1.6. SITUACE NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

výøez z ortofotomapy ÈR, pøevedeno do mìøítka 1 : 10 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Administrativně bytový komplex Sochorova II
1.7. Přehled dotčených pozemků

PŘEHLED DOTČENÝCH POZEMKŮ
Parc.

Výměra

Druh pozemku

Umístění na pozemku

2

LV

číslo

m

819

5160/1

1238

Využití
Orná půda

Administr.byt.komplex

ZPF
819

5160/2

1699

Orná půda

Administr.byt.komplex

ZPF

Obslužná komunikace
Vedlejší zař. staveniště

10001

5160/3

42

Orná půda

Administr.byt.komplex

ZPF
10001

5137/2

2448

Ostatní plocha

Administr.byt.komplex

Silnice

Obslužná komunikace
Vedlejší zař. staveniště

10001

5137/10

19

Ostatní plocha

Administr.byt.komplex

Silnice
10001

5137/11

24

Ostatní plocha

Administr.byt.komplex

Silnice

Obslužná komunikace
Přípojky NN, SLP

8810

905/1

499

Ostatní plocha

Administr.byt.komplex

Ostatní kom.
819

10001

945/6

947/4

175

2229

Ostatní plocha

Administr.byt.komplex

Ostatní kom.

Obslužná komunikace

Ostatní plocha
Ostatní kom.

10001

943/1

260

Ostatní plocha
Dobývací prostor

819

10001

943/2

944/8

19

221

Obslužná komunikace

Obslužná komunikace

Ostatní plocha
Dobývací prostor

Obslužná komunikace

Ostatní plocha

Přípojka SLP, kanalizace

Ostatní kom.
10001

945/5

1775

Ostatní plocha

Administr.byt.komplex

Ostatní kom.

Obslužná komunikace
Vedl. zař. staveniště

10001

945/7

84

Ostatní plocha

Administr.byt.komplex

Ostatní kom.
819

954

1383

Zahrada

Administr.byt.komplex

ZPF
10001

4870

11

Ostatní plocha

Vedlejší zař. staveniště

Ostatní kom.
819

5101

285

Zahrada

Obslužná komunikace

Strana: 1 (4)

Administrativně bytový komplex Sochorova II
1.7. Přehled dotčených pozemků
Parc.
LV

číslo

Výměra

Druh pozemku

m

Využití
ZPF

819

819

10001

5099

5100

5064

Umístění na pozemku

2

438

158

72

Vedlejší zař. staveniště

Zahrada
ZPF

Obslužná komunikace

Zahrada

Obslužná komunikace

ZPF

Vedlejší zař. staveniště

Orná půda

Vedlejší zař. staveniště

ZPF
4001

5093/1

94

Orná půda

Vedlejší zař. staveniště

ZPF
10001

5093/14

24

Orná půda

Vedlejší zař. staveniště

ZPF
10001

5136/1

77

Ostatní plocha

Obslužná komunikace

Silnice

Přípojky,

4008

5136/7

14

Ostatní plocha

Napojení kanalizace

4313

5176

843

Orná půda

Administr.byt.komplex

ZPF
10001

5175/1

1068

Orná půda

Administr.byt.komplex

ZPF
819

5175/2

40

Orná půda

Administr.byt.komplex

ZPF
819

5174

536

Orná půda

Administr.byt.komplex

ZPF
819

5173/1

694

Orná půda

Administr.byt.komplex

ZPF
819

5173/2

18

Ostatní plocha

Administr.byt.komplex

Zast. plocha a nádvoří
819

5137/3

18

Ostatní plocha

Administr.byt.komplex

Zast. plocha a nádvoří
819

5172

304

Orná půda

Administr.byt.komplex

ZPF
819

5171

329

Orná půda

Administr.byt.komplex

ZPF
10001

5170

627

Orná půda

Administr.byt.komplex

ZPF
819

5169

678

Orná půda

Administr.byt.komplex

ZPF
819

5168

556

Zahrada

Administr.byt.komplex

ZPF

Obslužná komunikace
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1.7. Přehled dotčených pozemků
Parc.

Výměra

LV

číslo

m

819

5167

219

819

10001

819

819

5166

5165

5164

5163

Druh pozemku

Umístění na pozemku

2

395

212

438

41

Využití
Zahrada

Administr.byt.komplex

ZPF

Obslužná komunikace

Zahrada

Administr.byt.komplex

ZPF

Obslužná komunikace

Orná půda

Administr.byt.komplex

ZPF

Obslužná komunikace

Orná půda

Administr.byt.komplex

ZPF

Obslužná komunikace

Ostatní plocha

Administr.byt.komplex

Jiná plocha
819

819

819

5162

5161

5159

584

669

87

Zahrada

Administr.byt.komplex

ZPF

Obslužná komunikace

Zahrada

Administr.byt.komplex

ZPF

Obslužná komunikace

Orná půda

Administr.byt.komplex

ZPF
819

819

819

5158

5157

5156

1786

558

1197

Zahrada

Administr.byt.komplex

ZPF

Obslužná komunikace

Zahrada

Administr.byt.komplex

ZPF

Obslužná komunikace

Orná půda

Administr.byt.komplex

ZPF

Obslužná komunikace
Vedlejší zař. staveniště

60000

5178/1

5098

Ostatní plocha

Komunikace v adm.byt. komplexu

Jiná plocha
10001

877/1

1493

Ostatní plocha

Přípojka NN

Ostatní kom.
8810

905/1

499

Ostatní plocha

Obslužná komunikace, Přeložka NN, SLP

Ostatní kom.
10001

877/12

74

Ostatní plocha

Přípojka NN

zeleň
10001

877/15

727

Ostatní plocha

Přípojka NN

Ostatní kom.
10001

946/8

203

Ostatní plocha

Přípojka NN

Ostatní kom.
10001

946/9

41

Ostatní plocha

Přeložka SLP

Ostatní kom.
8810

945/9

5

Ostatní plocha

Přeložka SLP

Ostatní kom.
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1.7. Přehled dotčených pozemků
Parc.

Výměra

Druh pozemku

Umístění na pozemku

2

LV

číslo

m

8810

945/8

38

Využití
Ostatní plocha

Přeložka SLP

Ostatní kom.
4008

5136/5

632

Ostatní plocha

Úprava vjezdu ( v rámci obslužné komunikace)

Jiná plocha.
6000

944/7

297

Ostatní plocha

Přípojka VN

Ostatní kom
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PŘÍLOHA 2
(SITUACE STAVBY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Administrativnì bytový komplex Sochorova II
2.3. VIZUALIZACE STAVBY

PŘÍLOHA 3
(ROZPTYLOVÁ STUDIE)

ADMINISTRATIVNĚ BYTOVÝ KOMPLEX SOCHOROVA II

ROZPTYLOVÁ STUDIE

Zpracováno podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998
a její aktualizace dle zákona č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

Administrativně bytový komplex Sochorova II - Rozptylová studie
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Administrativně bytový komplex Sochorova II - Rozptylová studie

1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována jako součást oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb. na
realizaci stavby „Administrativně bytový komplex Sochorova II“.
Poloha domů je znázorněna na následujícím obrázku (červeně):

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

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

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

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

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

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

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

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

•

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

Kat. I - 20 hodin

•

Kat. II - 6 dní

•

Kat. III - 2 roky

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů
Plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti
na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů
Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na
dostatečný počet délkových elementů.
Poznámka: Liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem.
Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. stanovit četnosti
výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní
větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech
třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje
z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této
reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice
od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní
stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad
zemí.
Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje pět tříd
stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se vyskytující
mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací
tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje
relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho
četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Záměr spočívá ve vybudování dvou komplexů budov. Severněji umístěný komplex bude tvořen
bytovými domy, podél ulice Kníničské budou administrativní domy. Objekty budou vytápěny teplem
z vlastních plynových kotelen:
výkon kotelny
(kW)

max. spotřeba plynu
(m3/h)

bytový dům BD 1

460

53,1

bytový dům BD 2

590

68,1

administrativní dům AB 1

480

55,4

administrativní dům AB 2

320

37,0

administrativní dům AB 3

320

37,0

Odtahy spalin od plynových kotlů budou zaústěny do komínů vyvedených nad úroveň střechy.
Emise jsou vypočteny na základě emisních faktorů dle vyhlášky č. 205/2009 Sb.
Ve všech objektech je v 1. podzemním podlaží navrženo kryté parkoviště s celkovou kapacitou 201
parkovacích stání (98 státní u bytových domů a 103 stání u administrativních domů).
Dále bylo ve výpočtu uvažováno s venkovními parkovacími stáními v počtu 69 stání. Celkem je tedy
navrženo 270 parkovacích stání.
Zdroji emisí škodlivin do ovzduší bude příjezd a pojezd osobních automobilů o intenzitě 380 osobních
vozidel za den a maximálně 1 lehké a 1 těžké nákladní vozidlo za den (a stejný počet odjezdů). Pro
výpočet emise byly použity faktory dle MEFA 02.

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

celkem

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

9,10

14,60

10,00

10,90

11,59

7,20

12,09

15,90

8,62
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3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m
s krokem sítě 50 m a počátkem souřadnic v levém dolním rohu orientovaná shodně s JSTK.
Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis.
Výpočtové body pravidelné sítě jsou uvažovány ve výšce 1 m nad terénem. Poloha jednotlivých bodů
je zřejmá z grafické přílohy této studie.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb.,
v aktuálním znění:
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4. Úroveň stávající imisní zátěže
4.1. Výsledky měření stávající imisní zátěže zájmového území
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 135 - Brno-Kroftova, vzdálené od
hodnocené lokality cca 0,4 km. Naměřené hodnoty NO2 a PM10 za rok 2008 jsou uvedeny
v následující tabulce:

-3

průměrná roční koncentrace (µg.m )
-3

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m )

NO2

PM10

24,4

23,1

40

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m )

68,9

112,0

datum naměření maxima v daném roce

20.2.

25.2.

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

-

50

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m )

-3

-

-

datum naměření maxima v daném roce

-

-

200

-

-3

-3

-3

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

Stanice Brno-Kroftova v roce 2008 naměřila u oxidu dusičitého roční průměrné koncentrace 61%
imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená denní maxima dosahovala
hodnot 68,9 µg.m-3, tedy hodnot na úrovni cca 34,5% imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).
U tuhých znečišťujících látek frakce PM10 byly na stanici Brno-Kroftova v roce 2008 naměřeny roční
průměrnou koncentraci přibližně na úrovni 58% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace
(LVr=40 µg.m-3). Naměřená 24hodinová maxima dosahovala hodnot 112 µg.m-3, tedy hodnot nad
úrovní imisního limitu pro maximální 24hodinové koncentrace (LV24h=50 µg.m-3), hodnota imisního
limitu byla dosažena s podlimitní četností (22x).
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4.2. Diskuse úrovně imisní zátěže zájmového území
Hodnocení stávající imisní zátěže oxidem dusičitým v hodnoceném území na základě výsledků měření
měřících stanic je v městském, respektive příměstském prostředí poněkud problematické, především
s ohledem na významný vliv emisí automobilové dopravy na celkovou imisní zátěž.
Z tohoto důvodu při vyhodnocení výsledků výpočtů této studie při stanovaní stávající imisní zátěže
využíváme výsledky rozptylové studie města Brna zpracované Mgr. Buckem:
Oxid dusičitý (NO2)
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Z prezentovaných obrázků je patrné, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti
navrhovaného záměru dosahují úrovně do 26 µg.m-3, tedy do 65% imisního limitu (LV=40 µg.m-3),
maximální hodinové koncentrace dosahují hodnot do 150 µg.m-3, tedy do 75% limitu (LV=200 µg.m-3.
v blízkost ul. Žabovřeské jsou dosahovány i hodnoty vyšší.
Tuhé znečišťující látky (PM10)

Z prezentovaných obrázků je patrné, že roční průměrné koncentrace PM10 v blízkosti navrhovaného
záměru dosahují hodnot do 36 µg.m-3, tedy pod hodnotou imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální
24hodinové koncentrace dosahují hodnoty imisního limitu (LV=50 µg.m-3) s podlimitní četností,
v blízkosti ul. Žabovřeské, Kníničské a Královopolské jsou dosahovány i hodnoty vyšší.
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5. Výsledky výpočtu
5.1. Výsledky výpočtu imisního příspěvku NO2 z provozu nových zdrojů
5.1.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení ročního imisního limitu.
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru vlastního areálu v blízkosti
východního okraje administrativní budovy. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu záměru bude dle
výpočtu dosahovat u průměrných ročních koncentrací hodnot do 0,3 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší, než je hodnota
příslušného imisního limitu (40 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.1.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace.
Maximální příspěvek vychází do prostoru cca 200 m severně a severovýchodně od areálu v blízkosti
ulice Štursovy. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu bude dle výpočtu dosahovat u maximálních
hodinových koncentrací hodnot do 2,5 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek ve výši 1,2 % imisního limitu (200µg.m-3),
který zásadním způsobem neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.

5.1.3. Doby překročení limitních koncentrací
Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že k překračování imisních limitů vlivem hodnocených
zdrojů nedochází.
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5.2. Výsledky výpočtu imisního příspěvku PM10 z provozu nových zdrojů
5.1.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací PM10
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení ročního imisního limitu.
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru parkoviště při východní
straně administrativního objektu ve vlastním areálu. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu areálu
bude dle výpočtu dosahovat u průměrných ročních koncentrací hodnot do 0,015 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (40 µg.m-3), který prakticky neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.1.2. Hodnoty maximálních 24hodinových koncentrací PM10
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální 24hodinové
koncentrace.
Maximální příspěvek vychází do prostoru cca 200 m severně v blízkosti ulice Štursova. Nárůst imisní
zátěže v důsledku provozu bude dle výpočtu dosahovat u maximálních 24hodinových koncentrací
hodnot do 0,25 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek na úrovni cca 0,5% hodnoty příslušného
imisního limitu (50 µg.m-3).

5.1.3. Doby překročení limitních koncentrací
Jak je z vypočtených hodnot zřejmé, bude imisní příspěvek hodnoceného záměru dosahovat poměrně
nízkých hodnot s poměrně krátkou dobou trvání, proto nepředpokládáme prakticky žádnou změnu
stávající imisní zátěže ani dob trvání dosahovaných koncentraci.
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6. Celkové hodnocení vlivu záměru
Oxid dusičitý (NO2)
Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající imisní zátěž
oxidem dusičitým (NO2) v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů, v případě krátkodobých
koncentrací je v prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů maximální hodinová
koncentrace pod 150 µg.m-3, tedy pod 75% imisního limitu (LV1h = 200 µg.m-3). Očekávaný nárůst
imisní koncentrace v tomto prostoru činí 2,5 µg.m-3, tedy do 1,3 % imisního limitu.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují na
hodnotě 26 µg.m-3, tedy cca 65% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní
koncentrace v tomto prostoru činí 0,3 µg.m-3, tedy 0,75 % imisního limitu.
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem
posuzovaného „Administrativně bytového komplexu Sochorova II“ výrazně neovlivňuje celkovou
úroveň imisní zátěže v hodnoceném území a v součtu se stávající imisní zátěží bude podlimitní.
Tuhé znečišťující látky (PM10)
Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající imisní zátěž
tuhými znečišťujícími látkami frakce PM10 v hodnoceném území je nad hodnotou imisního limitu pro
maximální 24hodinové koncentrace. V prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů je za
současného stavu dosahována koncentrace nad hodnotou imisního limitu (LV24h = 50 µg.m-3), četnost
dosažení této koncentrace je však podlimitní (LV=35 případů za rok), imisní limit tedy zde není
překračován. Maximální očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto prostoru činí 0,25 µg.m-3, tedy
cca 0,5 % imisního limitu, doby dosažení této koncentrace jsou velmi krátké a není tedy předpoklad,
že by v důsledku provozu hodnocených zdrojů došlo k navýšení četnosti překročení limitní
koncentrace.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují do
36 µg.m-3 tedy do cca 90% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace
v tomto prostoru činí 0,015 µg.m-3, tedy asi 0,04 % imisního limitu.
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem
posuzovaného „Administrativně bytového komplexu Sochorova II“ je nízký a současná imisní zátěž
tuhými znečišťujícími látkami se v podstatě nezmění.
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7. Závěry
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že imisní zátěž vyvolaná provozem posuzovaného
záměru „Administrativně bytový komplex Sochorova II“ nezpůsobí přeslimitní nárůst imisní zátěže.
Příspěvek provozu areálu (k pozaďové imisní zátěži) oxidem dusičitým (NO2) je nízký, v případě
maximálních hodinových koncentrací vychází maximální hodnoty příspěvku do 1,3 % imisního limitu
pro maximální hodinové koncentrace (IHk=200 µg.m-3).
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty příspěvků pohybují do 0,75 %
hodnoty imisního limitu (IHr=40 µg.m-3).
Příspěvek provozu areálu (k pozaďové imisní zátěži) tuhými látkami frakce PM10 je nízký. V případě
maximálních denních koncentrací vychází maximální hodnoty příspěvku cca 0,5 % imisního limitu pro
maximální 24hodinové koncentrace (LV24h=50 µg.m-3) s krátkou dobou trvání, tedy bez významnějšího
vlivu na celkovou četnost stávající imisní zátěže.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty příspěvků pohybují do 0,04 %
hodnoty imisního limitu (IHr=40 µg.m-3).
Celková imisní zátěž zájmového území (při zahrnutí vlivu všech ostatních zdrojů znečišťování ovzduší,
např. bodových a dálkových přenosů znečištění) nebude dosahovat hodnot imisního limitu.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu
posuzovaného „Administrativně bytového komplexu Sochorova II“ včetně záměrem vyvolaného
nárůstu dopravy nebude docházet k překračování imisních limitů NO2 a PM10 v hodnoceném území.
V Brně 30.11.2009

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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8. Přílohy
8.1. Poloha výpočtových bodů pravidelné sítě
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1. Zadání a cíl studie
Výpočtová akustická studie je vypracována jako součást oznámení záměru
ADMINISTRATIVNĚ BYTOVÝ KOMPLEX SOCHOROVA II.
Cílem studie je provést kvalifikovaný podklad pro příslušné kapitoly oznámení a pro následné vyjádření
příslušného orgánu hygienické služby. To znamená doložit způsob řešení hlukové problematiky, prokázat
že provoz záměru nebude způsobovat v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru
resp. chráněném venkovním prostoru staveb přeslimitní hlukové vlivy a navrhnout příslušná technická nebo
organizační opatření pro zajištění dodržení hygienických limitů (pokud nutno).
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2. Vstupní údaje
2.1. Popis záměru a dotčeného území
Umístění a popis záměru
Předmětem záměru je vybudování areálu bytových a administrativních domů. Záměr je umístěn v prostoru
navazujícím na ulici Sochorovu (městská část Brno - Žabovřesky), vymezeném z východu ul. Sochorovou,
z jihu ul. Kníničskou, ze severozápadu tramvajovou tratí a ze severovýchodu pozemky zástavby ul.
Sochorovy. V současné době je plocha záměru nezastavěná, částečně využívána jako zahrádky, částečně
opuštěná a zdevastovaná.
Nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se
nachází na ulici Sochorově. Jde jednak o stávající jednopodlažní domky, střídavě rozmístěné podél ulice,
jednak o nový čtyřpodlažní bytový objekt na jihovýchodní straně ulice (vedle Avriocentra). Další chráněný
prostor představuje obytná část vlastního záměru. Referenční výpočtové body (č. 1 až 9) jsou voleny v
potenciálně nejvíce dotčeném prostoru, viz následující obrázek. V případě bodů č. 1 až 7 jde o body,
umístěné u vlastního záměru, body č. 8 a 9 jsou určeny pro posouzení vlivů souvisejícího dopravního
provozu v ulici Sochorově.
Obr.: Umístění záměru, poloha výpočtových bodů

Administrativní část záměru, nacházející se na jižní straně, zároveň slouží jako bariéra proti hluku šířenému
z dopravně zatížené ulice Kníničské.
Bytová část záměru, nacházející se na severozápadní straně, leží v ochranném pásmu tramvajové dráhy
(dle drážního zákona definovaného vzdáleností 30 metrů od osy krajní koleje). K tramvajové trati jsou v
tomto případě orientovány pouze servisní části domů a bytů (chodby, komory). Obytné místnosti jsou
orientovány zejména (u fasády přiléhající k tramvajové trati výhradně) do vnitrobloku.
Vizualizace záměru je zřejmá z následujícího obrázku.
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Obr.: Objekty záměru, pohled od jihozápadu

V popředí administrativní objekt, za ním obytný objekt s parkovou úpravou vnitrobloku, zcela vlevo
tramvajová trať.
Jiné chráněné prostory se v kontaktu se záměrem nenacházejí.
Stávající hluková situace v referenčních výpočtových bodech je dána hlukem ze silničního dopravního
provozu na ulici Kníničské a z tramvajového provozu na drahách podél ulice Kníničské a mezi ul. Kníničskou
a Sochorovou.

Zdroje hluku
Uvažovanými zdroji hluku jsou:
Ulice Sochorova:

silniční automobilová doprava na ulici Sochorově
intenzita dopravy: 2900 voz/24 h, z toho 16 nákladních (těžké a střední)
den: 175 voz/1 h, z toho 1 nákladní
noc: 15 voz/1 h, z toho 0 nákladních
výpočtová rychlost: 40 km/h
referenční hodnota LAeq7,5m = 56,0 dB (den), 45,0 dB (noc)
v uvedené intenzitě dopravy je již zahrnuta intenzita související se záměrem
(750 voz/24 h, z toho 0 nákladních)

Ulice Kníničská:

silniční automobilová doprava na ulici Kníničské
intenzita dopravy: 22 000 voz/24 h, z toho 666 nákladních (těžké a střední)
tj. (v každém směru): 11 000 voz/24 h, z toho 333 nákladních
den: 660 voz/1 h, z toho 40 nákladních
noc: 49 voz/1 h, z toho 2 nákladní
výpočtová rychlost: 60 km/h
referenční hodnota LAeq7,5m = 63,6 dB (den), 51,9 dB (noc)

Tramvaj Sochorova:

tramvajová doprava na dráze vedené po samostatném tělese mezi ulicemi
Sochorovou a Kníničskou (linky 3+11)
intenzita dopravy: 382 souprav/24 h, z toho den: 358 souprav, noc: 24 souprav
tj. (v každém směru): 191 souprav/24 h, z toho den: 179 souprav, noc: 12 souprav
typ souprav: T2 (dvouvozové, tyristorové řízení)
typ svršku: A (otevřený)
výpočtová rychlost: 60 km/h
referenční hodnota LAeq7,5m = 65,8 dB (den), 57,0 dB (noc)
(pozn.: orientačním měřením byla zjištěna referenční hodnota LAeq7,5m = 64,9 dB
(den), tj. výpočtový model je konzervativní)
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Tramvaj Kníničská:

tramvajová doprava na dráze vedené po samostatném tělese souběžně s ulicí
Kníničskou (linka 1)
intenzita dopravy: 385 souprav/24 h, z toho den: 352 souprav, noc: 33 souprav
tj. (v každém směru): 193 souprav/24 h, z toho den: 176 souprav, noc: 17 souprav
typ souprav: T2 (dvouvozové, tyristorové řízení)
typ svršku: A (otevřený)
výpočtová rychlost: 60 km/h
referenční hodnota LAeq7,5m = 65,7 dB (den), 58,5 dB (noc)

Vzduchotechnické a výměníkové jednotky administrativní části záměru:
celkový počet (předpoklad): 7
doba provozu: nepřetržitá (v noční době omezená)
akustický výkon: LA,w = 72,0 dB (den), 69,0 dB (noc)

2.2. Použité podklady
[1] Bytové a administrativní domy Sochorova. Oznámení záměru. Ing. Alexandr Mertl, koncept listopad
2009
[2] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

2.3. Použitá metodika
Studie je zpracována ve smyslu metodického pokynu NRL pro výpočtové akustické studie ze dne
11.9.2008, schváleného Hlavním hygienikem ČR dne 13.10.2008.
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.
Vliv dopravního hluku je vyhodnocen ve smyslu Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy
(RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracoviště Brno, I. vydání 1991, novela 1996, 2005).
Výpočetní postupy jsou aplikovány v autorizovaném programu HLUK+, verze 7.11.
Odhadnutá nejistota výpočtu je ±2,0 dB, výpočtový model je přitom konzervativní, tj. vede spíše k
nadhodnocení výsledků.

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

Způsob využití území
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

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

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

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5

S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
následovně:
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z provozoven uvažována hodnotami:
LAeq,8h = 50 dB v denní době (pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin z denního období),
LAeq,1h = 40 dB v noční době (pro 1 nejhlučnější hodinu z nočního období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a drahách
uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 55 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích a drahách
(mimo železniční dráhu) v ochranném pásmu dráhy uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 60 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 50 dB v noční době (pro celé noční období).
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Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích a
železničních drahách v ochranném pásmu dráhy uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 60 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 55 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích a
drahách uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 70 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 60 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk ze stavební činnosti uvažována hodnotami:
LAeq,14h = 65 dB v denní době (7:00 - 21:00),
LAeq,1h = 60 dB v brzké ranní a pozdní večerní době (6:00 - 7:00, 21:00 - 22:00),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (22:00 - 6:00).
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3. Hluk z provozovny
Hluk z provozovny je dán výhradně technickým zařízením budov. V rámci záměru nebudou provozovány
žádné výrobní nebo jiné činnosti, produkující hluk. Stejně tak všechny komunikace, nacházející se v
prostoru záměru, jsou veřejné.
Výsledky výpočtu hluku z provozovny jsou shrnuty v následující tabulce.
Tabulka: Hluk z provozovny
Bod

Výška
[m]

1

3
6
9
12
3
6
9
12
15
3
6
9
12
15
3
6
9
12
15
18
3
6
9
12
3
6
9
12
15
3
6
9
12
15
18
2
6
9
12
15

2

3

4

5

6

7

8
9

Limit (den/noc)
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40

14,6
15,9
18,6
27,0
10,8
11,5
12,5
14,6
20,9
11,6
12,2
13,0
14,4
16,9
22,0
23,8
26,0
28,5
30,1
36,2
24,2
26,1
28,5
31,4
25,4
26,8
28,0
28,9
35,9
24,5
26,4
28,7
31,3
33,3
38,6
19,4
23,3
24,0
24,5
28,6

11,6
12,9
15,6
24,0
7,8
8,5
9,5
11,6
17,9
8,6
9,2
10,0
11,4
13,9
19,0
20,8
23,0
25,5
27,1
33,2
21,2
23,1
25,5
28,4
22,4
23,8
25,0
25,9
32,9
21,5
23,4
25,7
28,3
30,3
35,6
16,4
20,3
21,0
21,5
25,6

Z výsledků je zřejmé, že hygienické limity dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro hluk z provozovny (tj. LAeq,T = 50/40 dB den/noc), jsou v nejbližším
resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru staveb
dodrženy, a to s velmi značnou rezervou. Nejsou proto navrhována dodatečná opatření, je třeba dbát
běžných pravidel protihlukové ochrany (volba technologií a jejich údržba).
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4. Hluk z dopravního provozu
Hluk z dopravního provozu je dán provozem na veřejných komunikacích a tramvajových tratích.
Výsledky výpočtu hluku z dopravy jsou shrnuty v následující tabulce.
Tabulka: Hluk z dopravy
Bod

Výška
[m]

1

3
6
9
12
3
6
9
12
15
3
6
9
12
15
3
6
9
12
15
18
3
6
9
12
3
6
9
12
15
3
6
9
12
15
18
2
6
9
12
15

2

3

4

5

6

7

8
9

Limit (den/noc)
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
60/50
60/50
60/50
60/50
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45

67,8
68,5
68,8
68,7
67,6
68,2
68,2
68,1
68,0
57,0
58,5
59,5
60,4
61,0
48,4
49,9
51,0
52,4
53,6
54,4
50,4
51,9
53,1
54,6
42,9
44,7
46,0
47,8
49,7
44,7
46,3
47,5
48,9
50,2
51,3
59,6
56,9
56,8
57,7
58,5

59,0
59,8
60,0
59,9
58,8
59,4
59,4
59,3
59,2
48,2
49,7
50,7
51,6
52,2
39,8
41,3
42,4
43,8
45,0
45,8
42,0
43,6
44,7
46,2
34,5
36,2
37,6
39,3
41,2
36,0
37,6
38,8
40,2
41,5
42,5
48,7
46,3
46,7
47,8
48,9

Výsledky jsou diskutovány pro skupiny referenčních bodů, které mají společné podmínky:
•
•
•
•
•

body 1 - 2,
bod 3,
bod 4,
body 5 - 7,
body 8 - 9.
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Body 1 - 2
Body 1 až 2 se nacházejí na fasádě objektu, přilehlé k tramvajové trati, v ochranném pásmu tramvajové
dráhy (ve smyslu drážního zákona 30 metrů od osy krajní koleje). Hladiny hluku se zde pohybují v úrovni
až cca LAeq,T = 70/60 dB (den/noc), tj. významně přes limit LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).
Návrh opatření pro dodržení limitu ve venkovním prostoru zde prakticky nepřichází v úvahu (z důvodu
úzkého kontaktu s tratí). Z tohoto důvodu nejsou k fasádě orientované k tramvajové trati umístěny žádné
obytné místnosti resp. okna obytných místností.

Bod 3
Bod 3 se nachází na vnější fasádě objektu, již mimo ochranné pásmo dráhy. Hladiny hluku se zde pohybují
v úrovni cca LAeq,T = 60/50 dB (den/noc), tj. přes limit LAeq,T = 55/45 dB (den/noc).
Rozhodujícím zdrojem hluku je zde tramvajová trať Sochorova, návrh opatření pro zajištění limitu ve
venkovním prostoru (obdobně jako v bodech 1 až 2) nepřichází v úvahu. V tomto prostoru je tedy možno
uvažovat s vyloučením obytné funkce resp. oken obytných místností.

Bod 4
Bod 4 se nachází na vnější fasádě objektu, odlehlé od tramvajové trati (která zde již není dominantním
zdrojem hluku). Hluková situace je zde vyhovující, hladiny hluku zde splňují limit LAeq,T = 55/45 dB
(den/noc), resp. nacházejí se v pásmu nejistoty výpočtu.

Body 5 - 7
Body 5 - 7 se nachází uvnitř vnitrobloku. Hluková situace je zde bez dalších opatření vyhovující, hladiny
hluku zde splňují limit LAeq,T = 55/45 dB (den/noc).
Pozn.: Bod 5 a jím reprezentovaná fasáda se stále ještě nachází v ochranném pásmu tramvajové dráhy,
byl by zde tedy aplikovatelný i limit LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).

Body 8 - 9
Hladiny hluku v bodech 8 a 9 se pohybují v úrovni do LAeq,T = 60 dB ve dne a LAeq,T = 49 dB v noci. Jsou
podlimitní vzhledem k limitu LAeq,T = 60/50 dB (den/noc), platnému pro hluk z hlavních pozemních
komunikací.
Pro stanovení příspěvku záměru k hlukové situaci v těchto bodech je proveden doplňující výpočet, jehož
výsledky jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka: Hluk z dopravy
Bod

8
9

Výška
[m]
2
6
9
12

Limit (den/noc)
LAeq [dB]
60/50
60/50
60/50
60/50

Bez záměru

Se záměrem

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

58,5
55,9
56,0
57,0

47,5
45,3
45,9
47,3

59,6
56,9
56,8
57,7

48,7
46,3
46,7
47,8

Rozdíl
Den
LAeq [dB]
+
+
+
+

1,1
1,0
0,8
0,7

Noc
LAeq [dB]
+
+
+
+

1,2
1,0
0,8
0,5

Je zřejmé, že nárůst hladin hluku v ulici Sochorově v důsledku dopravního provozu záměru se pohybuje
vesměs v úrovni do cca + 1,0 dB, přičemž nezpůsobuje vznik nových přeslimitních stavů.
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5. Hluk ze stavební činnosti
V rámci stavební činnosti budou prováděny zemní práce (příprava území, zakládání objektů), následně
stavební a konstrukční práce.
Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby v době provádění zemních prací, v dalších fázích
výstavby bude hlukové zatížení nižší. Akustický výkon zdrojů hluku je limitován nařízením vlády č. 9/2002
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č.
342/2003 Sb. a 198/2006 Sb. Nepřekročí hladinu akustického výkonu LAW = 103 dB, čemuž odpovídá
hladina akustického tlaku LA,10m = 78 dB resp. LA,50m = 64 dB.
V dalších fázích výstavby při provádění stavebních a konstrukčních prací bude již hlukové zatížení nižší.
Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku pro období provádění stavebních prací (LAeq,T = 65 dB,
platí pro období mezi 7:00 a 21:00) tak bude splněn do vzdálenosti nejvýše cca 50 metrů od místa
provádění prací. V této vzdálenosti se nenachází žádný chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní
prostor staveb.
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6. Závěry a doporučení
Navržené řešení záměru ADMINISTRATIVNĚ BYTOVÝ KOMPLEX SOCHOROVA II respektuje požadavky
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Limitní hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, jsou dodrženy jak pro hluk z provozovny (tj. z vlastního záměru), tak pro hluk z dopravy na
veřejných komunikacích. Záměr nezpůsobí dosažení nebo překročení limitních hodnot hluku v nejbližším
nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb.
Významnější je problematika ochrany vlastního objektu záměru před vlivy okolí, a to zejména před vlivy
hluku z tramvajové trati Sochorova. Pro tento účel jsou navržena příslušná opatření (vyloučení obytné
funkce ve fasádě přilehlé k tramvajové trati).
Hluk ze stavební činnosti je v daném prostoru spolehlivě řešitelný.
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Přílohy
Protokol z výpočtu - den

HLUK+

verze 7.11 normal

Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
AUTOMOBILY: Kninicska --> Bystrc
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
620.00, podíl nákladních aut:
6 %.
|
|/1 Krajní body: [ -1.2, 93.8] [ 429.0,
2.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 60.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.
AUTOMOBILY: Kninicska -> centrum
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
620.00, podíl nákladních aut:
6 %.
|
|/1 Krajní body: [ -3.4, 90.1] [ 410.7,
1.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 60.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.
AUTOMOBILY: Sochorova
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
175.00, podíl nákladních aut:
1 %.
|
|/1 Krajní body: [ 356.5, 94.1] [ 396.0, 158.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.0 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 396.0, 158.1] [ 433.9, 255.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K8.
OBECNÁ
: 3+11 --> centrum
(V rovině) |
|/1 Krajní body: [ 61.2, 107.6] [ 409.4, 254.5] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.8 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K9.
OBECNÁ
: 3+11 --> Bystrc
(V rovině) |
|/1 Krajní body: [ 406.7, 257.8] [ 60.0, 111.9] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.8 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K10. OBECNÁ
: 1 --> centrum
(V rovině) |
|/1 Krajní body: [ 45.9, 92.6] [ 402.1, 17.6] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 402.1, 17.6] [ 429.3, 14.5] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 429.3, 14.5] [ 480.4, 15.2] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K11. OBECNÁ
: 1 --> Bystrc
(V rovině) |
|/1 Krajní body: [ 484.1, 18.5] [ 427.5, 18.5] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 427.5, 18.5] [ 401.5, 21.6] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 401.5, 21.6] [ 46.5, 95.9] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 |
1 |
207.8; 108.2 | 17.0| 2.0| 72.0| 1.000| 72.0| 0.40 |
| P 2 |
1 |
228.6; 103.3 | 17.0| 2.0| 72.0| 1.000| 72.0| 0.40 |
| P 3 |
1 |
250.0;
98.7 | 17.0| 2.0| 72.0| 1.000| 72.0| 0.40 |
| P 4 |
1 |
271.1;
94.1 | 17.0| 2.0| 72.0| 1.000| 72.0| 0.40 |
| P 5 |
1 |
292.2;
89.5 | 17.0| 2.0| 72.0| 1.000| 72.0| 0.40 |
| P 6 |
1 |
313.7;
84.9 | 17.0| 2.0| 72.0| 1.000| 72.0| 0.40 |
| P 7 |
1 |
334.8;
80.3 | 17.0| 2.0| 72.0| 1.000| 72.0| 0.40 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 16.6| 194.3; 102.1| 345.8; 69.0| 350.0; 88.0| 198.5; 121.1|
| 2. | Dům | 20.0| 309.8; 117.4| 314.6; 161.8| 297.6; 163.6| 292.8; 119.2|
| 3. | Dům | 16.4| 264.7; 180.0| 295.1; 160.0| 302.0; 170.5| 271.6; 190.5|
| 4. | Dům | 13.4| 202.0; 151.4| 264.8; 179.9| 270.0; 168.4| 207.2; 139.9|
| 6. | Dům | 13.4| 264.9; 179.8| 270.1; 168.4| 277.1; 171.7|
|
| 7. | Dům | 16.4| 297.6; 163.7| 302.1; 170.5| 314.6; 161.9|
|
| 8. | Dům | 16.4| 297.5; 163.6| 295.2; 160.0| 297.0; 158.8|
|
| 9. | Dům | 6.0| 364.8; 121.9| 371.8; 131.7| 368.2; 134.3| 361.2; 124.5|
|10. | Dům | 6.0| 376.4; 141.2| 390.2; 166.3| 415.6; 244.7| 407.9; 246.5|
|
|
|
| 369.4; 144.9|
|
|
|
|11. | Dům | 6.0| 425.0; 207.0| 427.8; 223.2| 432.4; 234.9| 442.2; 254.5|
|
|
|
| 450.4; 250.8| 431.8; 204.9|
|
|
|12. | Dům | 15.0| 434.8; 166.6| 416.8; 170.3| 387.7; 79.4| 413.7; 65.9|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 16.6| 4 | 194; 102| 155|
19| 2.0
|
| 2
|Dům | 20.0| 4 | 310; 117|
45|
17| 2.0
|
| 3
|Dům | 16.4| 4 | 265; 180|
36|
13| 2.0
|
| 4
|Dům | 13.4| 4 | 202; 151|
69|
13| 2.0
|
| 6
|Dům | 13.4| 3 | 265; 180|
15|
7| 2.0
|
| 7
|Dům | 16.4| 3 | 298; 164|
17|
7| 2.0
|
| 8
|Dům | 16.4| 3 | 298; 164|
5|
2| 2.0
|
| 9
|Dům | 6.0| 4 | 365; 122|
12|
4| 2.0
|
|10
|Dům | 6.0| 5 | 376; 141| 109|
12| 2.0
|
|11
|Dům | 6.0| 6 | 425; 207|
50|
11| 2.0
|
|12
|Dům | 15.0| 4 | 435; 167| 103|
28| 2.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 206.2; 156.8 | 67.8 | 14.6 | 67.8 |
|
|
| 1 |
6.0 | 206.2; 156.8 | 68.5 | 15.9 | 68.5 |
|
|
| 1 |
9.0 | 206.2; 156.8 | 68.8 | 18.6 | 68.8 |
|
|
| 1 | 12.0 | 206.2; 156.8 | 68.7 | 27.0 | 68.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 277.5; 188.7 | 67.6 | 10.8 | 67.6 |
|
|
| 2 |
6.0 | 277.5; 188.7 | 68.2 | 11.5 | 68.2 |
|
|
| 2 |
9.0 | 277.5; 188.7 | 68.2 | 12.5 | 68.2 |
|
|
| 2 | 12.0 | 277.5; 188.7 | 68.1 | 14.6 | 68.1 |
|
|
| 2 | 15.0 | 277.5; 188.7 | 68.0 | 20.9 | 68.0 |
|
|
| 3 |
3.0 | 310.3; 167.5 | 57.0 | 11.6 | 57.0 |
|
|
| 3 |
6.0 | 310.3; 167.5 | 58.5 | 12.2 | 58.5 |
|
|
| 3 |
9.0 | 310.3; 167.5 | 59.5 | 13.0 | 59.5 |
|
|
| 3 | 12.0 | 310.3; 167.5 | 60.4 | 14.4 | 60.4 |
|
|
| 3 | 15.0 | 310.3; 167.5 | 61.0 | 16.9 | 61.0 |
|
|
| 4 |
3.0 | 312.1; 125.3 | 48.4 | 22.0 | 48.4 |
|
|
| 4 |
6.0 | 312.1; 125.3 | 49.9 | 23.8 | 50.0 |
|
|
| 4 |
9.0 | 312.1; 125.3 | 51.0 | 26.0 | 51.0 |
|
|
| 4 | 12.0 | 312.1; 125.3 | 52.4 | 28.5 | 52.4 |
|
|
| 4 | 15.0 | 312.1; 125.3 | 53.6 | 30.1 | 53.6 |
|
|
| 4 | 18.0 | 312.1; 125.3 | 54.4 | 36.2 | 54.4 |
|
|
| 5 |
3.0 | 213.0; 140.9 | 50.4 | 24.2 | 50.4 |
|
|
| 5 |
6.0 | 213.0; 140.9 | 51.9 | 26.1 | 52.0 |
|
|
| 5 |
9.0 | 213.0; 140.9 | 53.1 | 28.5 | 53.1 |
|
|
| 5 | 12.0 | 213.0; 140.9 | 54.6 | 31.4 | 54.6 |
|
|
| 6 |
3.0 | 284.3; 164.2 | 42.9 | 25.4 | 43.0 |
|
|
| 6 |
6.0 | 284.3; 164.2 | 44.7 | 26.8 | 44.7 |
|
|
| 6 |
9.0 | 284.3; 164.2 | 46.0 | 28.0 | 46.1 |
|
|
| 6 | 12.0 | 284.3; 164.2 | 47.8 | 28.9 | 47.9 |
|
|
| 6 | 15.0 | 284.3; 164.2 | 49.7 | 35.9 | 49.9 |
|
|
| 7 |
3.0 | 291.3; 127.2 | 44.7 | 24.5 | 44.8 |
|
|
| 7 |
6.0 | 291.3; 127.2 | 46.3 | 26.4 | 46.4 |
|
|
| 7 |
9.0 | 291.3; 127.2 | 47.5 | 28.7 | 47.5 |
|
|
| 7 | 12.0 | 291.3; 127.2 | 48.9 | 31.3 | 49.0 |
|
|
| 7 | 15.0 | 291.3; 127.2 | 50.2 | 33.3 | 50.3 |
|
|
| 7 | 18.0 | 291.3; 127.2 | 51.3 | 38.6 | 51.5 |
|
|
| 8 |
2.0 | 388.0; 157.8 | 59.6 | 19.4 | 59.6 |
|
|
| 9 |
6.0 | 408.5; 150.7 | 56.9 | 23.3 | 56.9 |
|
|
| 9 |
9.0 | 408.5; 150.7 | 56.8 | 24.0 | 56.8 |
|
|
| 9 | 12.0 | 408.5; 150.7 | 57.7 | 24.5 | 57.7 |
|
|
| 9 | 15.0 | 408.5; 150.7 | 58.5 | 28.6 | 58.5 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Protokol z výpočtu - noc

HLUK+

verze 7.11 normal

Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
AUTOMOBILY: Kninicska --> Bystrc
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
47.00, podíl nákladních aut:
4 %.
|
|/1 Krajní body: [ -1.2, 93.8] [ 429.0,
2.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 60.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 51.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.
AUTOMOBILY: Kninicska -> centrum
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
47.00, podíl nákladních aut:
4 %.
|
|/1 Krajní body: [ -3.4, 90.1] [ 410.7,
1.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 60.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 51.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.
AUTOMOBILY: Sochorova
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
15.00, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 356.5, 94.1] [ 396.0, 158.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.0 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 396.0, 158.1] [ 433.9, 255.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K8.
OBECNÁ
: 3+11 --> centrum
(V rovině) |
|/1 Krajní body: [ 61.2, 107.6] [ 409.4, 254.5] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K9.
OBECNÁ
: 3+11 --> Bystrc
(V rovině) |
|/1 Krajní body: [ 406.7, 257.8] [ 60.0, 111.9] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

STRANA 17 z 17

ADMINISTRATIVNĚ BYTOVÝ KOMPLEX SOCHOROVA II
VÝPOČTOVÁ AKUSTICKÁ STUDIE
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K10. OBECNÁ
: 1 --> centrum
(V rovině) |
|/1 Krajní body: [ 45.9, 92.6] [ 402.1, 17.6] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.5 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 402.1, 17.6] [ 429.3, 14.5] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.5 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 429.3, 14.5] [ 480.4, 15.2] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.5 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K11. OBECNÁ
: 1 --> Bystrc
(V rovině) |
|/1 Krajní body: [ 484.1, 18.5] [ 427.5, 18.5] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.5 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 427.5, 18.5] [ 401.5, 21.6] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.5 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 401.5, 21.6] [ 46.5, 95.9] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.5 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 |
1 |
207.8; 108.2 | 17.0| 2.0| 69.0| 1.000| 69.0| 0.40 |
| P 2 |
1 |
228.6; 103.3 | 17.0| 2.0| 69.0| 1.000| 69.0| 0.40 |
| P 3 |
1 |
250.0;
98.7 | 17.0| 2.0| 69.0| 1.000| 69.0| 0.40 |
| P 4 |
1 |
271.1;
94.1 | 17.0| 2.0| 69.0| 1.000| 69.0| 0.40 |
| P 5 |
1 |
292.2;
89.5 | 17.0| 2.0| 69.0| 1.000| 69.0| 0.40 |
| P 6 |
1 |
313.7;
84.9 | 17.0| 2.0| 69.0| 1.000| 69.0| 0.40 |
| P 7 |
1 |
334.8;
80.3 | 17.0| 2.0| 69.0| 1.000| 69.0| 0.40 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 16.6| 194.3; 102.1| 345.8; 69.0| 350.0; 88.0| 198.5; 121.1|
| 2. | Dům | 20.0| 309.8; 117.4| 314.6; 161.8| 297.6; 163.6| 292.8; 119.2|
| 3. | Dům | 16.4| 264.7; 180.0| 295.1; 160.0| 302.0; 170.5| 271.6; 190.5|
| 4. | Dům | 13.4| 202.0; 151.4| 264.8; 179.9| 270.0; 168.4| 207.2; 139.9|
| 6. | Dům | 13.4| 264.9; 179.8| 270.1; 168.4| 277.1; 171.7|
|
| 7. | Dům | 16.4| 297.6; 163.7| 302.1; 170.5| 314.6; 161.9|
|
| 8. | Dům | 16.4| 297.5; 163.6| 295.2; 160.0| 297.0; 158.8|
|
| 9. | Dům | 6.0| 364.8; 121.9| 371.8; 131.7| 368.2; 134.3| 361.2; 124.5|
|10. | Dům | 6.0| 376.4; 141.2| 390.2; 166.3| 415.6; 244.7| 407.9; 246.5|
|
|
|
| 369.4; 144.9|
|
|
|
|11. | Dům | 6.0| 425.0; 207.0| 427.8; 223.2| 432.4; 234.9| 442.2; 254.5|
|
|
|
| 450.4; 250.8| 431.8; 204.9|
|
|
|12. | Dům | 15.0| 434.8; 166.6| 416.8; 170.3| 387.7; 79.4| 413.7; 65.9|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 16.6| 4 | 194; 102| 155|
19| 2.0
|
| 2
|Dům | 20.0| 4 | 310; 117|
45|
17| 2.0
|
| 3
|Dům | 16.4| 4 | 265; 180|
36|
13| 2.0
|
| 4
|Dům | 13.4| 4 | 202; 151|
69|
13| 2.0
|
| 6
|Dům | 13.4| 3 | 265; 180|
15|
7| 2.0
|
| 7
|Dům | 16.4| 3 | 298; 164|
17|
7| 2.0
|
| 8
|Dům | 16.4| 3 | 298; 164|
5|
2| 2.0
|
| 9
|Dům | 6.0| 4 | 365; 122|
12|
4| 2.0
|
|10
|Dům | 6.0| 5 | 376; 141| 109|
12| 2.0
|
|11
|Dům | 6.0| 6 | 425; 207|
50|
11| 2.0
|
|12
|Dům | 15.0| 4 | 435; 167| 103|
28| 2.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 206.2; 156.8 | 59.0 | 11.6 | 59.0 |( 59.0)|
|
| 1 |
6.0 | 206.2; 156.8 | 59.8 | 12.9 | 59.8 |( 59.8)|
|
| 1 |
9.0 | 206.2; 156.8 | 60.0 | 15.6 | 60.0 |( 60.0)|
|
| 1 | 12.0 | 206.2; 156.8 | 59.9 | 24.0 | 59.9 |( 59.9)|
|
| 2 |
3.0 | 277.5; 188.7 | 58.8 |
7.8 | 58.8 |( 58.8)|
|
| 2 |
6.0 | 277.5; 188.7 | 59.4 |
8.5 | 59.4 |( 59.4)|
|
| 2 |
9.0 | 277.5; 188.7 | 59.4 |
9.5 | 59.4 |( 59.4)|
|
| 2 | 12.0 | 277.5; 188.7 | 59.3 | 11.6 | 59.3 |( 59.3)|
|
| 2 | 15.0 | 277.5; 188.7 | 59.2 | 17.9 | 59.2 |( 59.2)|
|
| 3 |
3.0 | 310.3; 167.5 | 48.2 |
8.6 | 48.2 |( 48.2)|
|
| 3 |
6.0 | 310.3; 167.5 | 49.7 |
9.2 | 49.7 |( 49.7)|
|
| 3 |
9.0 | 310.3; 167.5 | 50.7 | 10.0 | 50.7 |( 50.7)|
|
| 3 | 12.0 | 310.3; 167.5 | 51.6 | 11.4 | 51.6 |( 51.6)|
|
| 3 | 15.0 | 310.3; 167.5 | 52.2 | 13.9 | 52.2 |( 52.2)|
|
| 4 |
3.0 | 312.1; 125.3 | 39.8 | 19.0 | 39.8 |( 39.8)|
|
| 4 |
6.0 | 312.1; 125.3 | 41.3 | 20.8 | 41.4 |( 41.4)|
|
| 4 |
9.0 | 312.1; 125.3 | 42.4 | 23.0 | 42.5 |( 42.5)|
|
| 4 | 12.0 | 312.1; 125.3 | 43.8 | 25.5 | 43.9 |( 43.9)|
|
| 4 | 15.0 | 312.1; 125.3 | 45.0 | 27.1 | 45.1 |( 45.1)|
|
| 4 | 18.0 | 312.1; 125.3 | 45.8 | 33.2 | 46.1 |( 46.1)|
|
| 5 |
3.0 | 213.0; 140.9 | 42.0 | 21.2 | 42.1 |( 42.1)|
|
| 5 |
6.0 | 213.0; 140.9 | 43.6 | 23.1 | 43.6 |( 43.6)|
|
| 5 |
9.0 | 213.0; 140.9 | 44.7 | 25.5 | 44.8 |( 44.7)|
|
| 5 | 12.0 | 213.0; 140.9 | 46.2 | 28.4 | 46.3 |( 46.3)|
|
| 6 |
3.0 | 284.3; 164.2 | 34.5 | 22.4 | 34.8 |( 34.8)|
|
| 6 |
6.0 | 284.3; 164.2 | 36.2 | 23.8 | 36.5 |( 36.5)|
|
| 6 |
9.0 | 284.3; 164.2 | 37.6 | 25.0 | 37.8 |( 37.8)|
|
| 6 | 12.0 | 284.3; 164.2 | 39.3 | 25.9 | 39.5 |( 39.5)|
|
| 6 | 15.0 | 284.3; 164.2 | 41.2 | 32.9 | 41.8 |( 41.8)|
|
| 7 |
3.0 | 291.3; 127.2 | 36.0 | 21.5 | 36.1 |( 36.1)|
|
| 7 |
6.0 | 291.3; 127.2 | 37.6 | 23.4 | 37.7 |( 37.7)|
|
| 7 |
9.0 | 291.3; 127.2 | 38.8 | 25.7 | 39.0 |( 39.0)|
|
| 7 | 12.0 | 291.3; 127.2 | 40.2 | 28.3 | 40.5 |( 40.5)|
|
| 7 | 15.0 | 291.3; 127.2 | 41.5 | 30.3 | 41.8 |( 41.8)|
|
| 7 | 18.0 | 291.3; 127.2 | 42.5 | 35.6 | 43.3 |( 43.3)|
|
| 8 |
2.0 | 388.0; 157.8 | 48.7 | 16.4 | 48.7 |( 48.7)|
|
| 9 |
6.0 | 408.5; 150.7 | 46.3 | 20.3 | 46.3 |( 46.3)|
|
| 9 |
9.0 | 408.5; 150.7 | 46.7 | 21.0 | 46.7 |( 46.7)|
|
| 9 | 12.0 | 408.5; 150.7 | 47.8 | 21.5 | 47.8 |( 47.8)|
|
| 9 | 15.0 | 408.5; 150.7 | 48.9 | 25.6 | 49.0 |( 49.0)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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