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Úvod
Předkládané oznámení záměru „Nový vstupní areál ZOO Brno" je vypracováno ve smyslu § 6 a v
rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů. Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech
na životní prostředí a rizicích vyplývajících z jeho provozu.
Záměr a umístění vychází z akutní potřeby parkovacích míst pro návštěvníky ZOO a současně řeší
nový vstup do míst rozvoje expozic „Beringie“ při západním úbočí Mniší hory v areálu ZOO a
expozici mořského akvária. Záměr je v souladu se schválenou koncepcí rozvoje, definované
v Generelu územního rozvoje ZOO města Brna (listopad, 2006).
Záměr představuje nové objekty (vstupní objekt se zázemím pro návštěvníky, hlavní objekt s
expozicí mořského akvária a sladkovodního bazénu, kancelářemi, dílnami, technickým zázemím aj.,
objekt trafostanice), pěší mimoúrovňové napojení vstupního areálu přes ulici Ondrovou do areálu
ZOO a realizaci parkoviště pro osobní automobily a autobusy. Kapacita parkoviště je navržena pro
cca 300 parkovacích stání pro osobní automobily skupiny a 8 parkovacích stání pro autobusy.
Tento záměr spadá díky počtu parkovacích míst pod působnost zákona č.100/01 Sb. a je dle přílohy
č. 1 zákona zařazen následovně:
kategorie II, bod 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o
celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad
100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Povinností oznamovatele je dle zákona vypracování oznámení záměru (tento dokument), který
slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 uvedeného zákona.
Oznamovatelem a současně projektantem záměru je firma Arch.Design, s.r.o. Brno.
Zadavatelem a budoucím provozovatelem je Zoologická zahrada města Brna, příspěvková
organizace.
Oznámení je zhotoveno firmou AMEC s.r.o. na základě objednávky projektanta pod vedením
autorizované osoby Ing. Stanislava Postbiegla. Projektu bylo dle pracovního plánu zpracovatele
přiděleno číslo C809-10-3.
Průzkumu lokality proběhl ve dvou etapách a to v době přípravy podkladů pro záměr v průběhu
března 2009 a upřesnění v době zpracování oznámení v dubnu a květnu 2010.
Pro zpracování oznámení byly použity podklady poskytnuté objednatelem a budoucím
provozovatelem. Informace o území byly získány od orgánů státní správy, z vlastního průzkumu
lokality, veřejně dostupných informačních zdrojů a archívu zpracovatelů oznámení.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodní firma
Arch.Design , s.r.o.

A.2. IČ
25764314

A.3. Sídlo
Sochorova 3178/23
61600, Brno

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. arch. P. Plšek
plsek_zavináč_archdesign.cz
tel: + 420 541 420 910-911
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název:
Nový vstupní areál ZOO Brno
Zařazení:
dle přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je
zařazení následující:
kategorie II, bod 10.6.
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000
m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v
součtu pro celou stavbu.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je realizace nového vstupního areálu do ZOO Brno. Celková plocha řešeného území je
cca 42 100 m2.
Záměr zahrnuje realizaci parkoviště pro osobní automobily a autobusy, nové objekty se zázemím
pro návštěvníky s expozicí mořského akvária, restaurací (150 jídel), kancelářemi, dílnami,
technickým zázemím aj., pěší mimoúrovňové napojení vstupního areálu přes ulici Ondrovou do
areálu ZOO a rozsáhlou realizací parkových úprav aj.
Kapacita parkoviště je navržena na cca 300 parkovacích stání pro osobní automobily (ve výpočtech
se konzervativně uvažuje 330 míst) a 8 parkovacích stání pro autobusy. Na příjezdové komunikaci
před vstupním objektem bude realizován záliv pro autobusy k výstupu návštěvníků areálu, případně
zde může být zastávka autobusu MHD (v současnosti se nepředpokládá její realizace, v rámci
oznámení je provoz MHD konzervativně předpokládán).
Po realizaci se předpokládá že v areálu bude celkem:
cca 4 900 m2, z toho cca 3150 m2 zelených střech,
cca 1500 m2 chodníků
a cca 210 m2 vodní plochy
Chodníky a zpevněné plochy
cca 6 600 m2
Komunikace a parkovací plochy
cca 13 100 m2
Plochy zeleně
cca 17 500 m2
Podrobněji je rozsah záměru patrný z grafických výstupů v kapitole F.I.
Zastavěná plocha stavebních objektů

FileName: C809-10-3 OZN Kníničky ZOO vstup.doc
SaveDate: 10.6.2010

Zakázka/Dokument: C809-10-3/Z01
Vydání: 01

Strana: 6 z 56

Nový vstupní areál ZOO Brno
oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č.100/01 Sb.

B.I.3. Umístění záměru
Kraj: Jihomoravský kraj
Město: Brno
Městská část: Kníničky, Bystrc
Areál bude umístěn na parcelách:
k.ú Kníničky: č. 224/1, 224/2, 224/6, 224/7, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327/2, 3709, 3711, 3735/1, 3735/2, 3061/1, 3061/2, 3061/3,
3777/1, 3777/2, 3778,
k.ú. Bystrc: č. 1669/1, 1669/2, 1670/1, 1670/2
Oznamovaný záměr je situován na severozápadním okraji města Brna na rozhraní městských částí
Kníničky a Bystrc, při jižní části zastavěného území Kníniček.
Záměr bude realizován na dvou katastrálních územích. Západní část leží v k.ú. Kníničky a budou
zde realizovány vstupní objekt, mořské akvárium, parkoviště aj. Východní část leží v k.ú. Bystrc a
bude zde realizován násep pro pěší přístup od vstupního objektu do areálu ZOO.
Západní část je ohraničena na severu ulicí Rekreační, západně ploty zahrad nově dobudovaných
RD na ulici Dolní louky. Na jižní straně navazuje na zorněné pozemky (pole), kde se v budoucnu dle
územního plánu předpokládá vznik rekreačního parku a zeleně vázané na biokoridor řeky Svratky.
Východně je tato část oddělena ulicí Ondrovou, která je i hranicí katastrů.
Západní část vstupního areálu tvoří převážně oplocený pozemek. Původně zde bylo zařízení
staveniště Brněnské přehrady, měla zde být vybudována úpravna vody pro město Brno. Od roku
1951 do roku 1999 pak v areálu působilo Vysoké učení technické, zde se zaměřením na vodní
stavby, hydrotechnické laboratoře aj. Dnes je areál ve správě ZOO města Brna. V areálu jsou zděné
a částečně zděné objekty a provizorní montované budovy (celkem zastavěná plocha cca 4100 m2),
dosluhující zpevněné plochy, sítě, pokusná pole, modely staveb pro hydrotechnické zkoušky aj. V
současnosti je část objektů ještě využívána ZOO Brno a část pronajímána (nejvýznamnější je v JV
části dotčeného areálu přízemní prodejna a sklad vodoinstačních materiálů Nomiplast). Všechny
objekty lze označit za stavebně dožilé, hodnota je minimální a budou v předstihu demolovány.
Zaplocený areál je na většině území zarostlý dlouhodobě neudržovanými vzrostlými stromy a
podrostem různé kvality. Plocha mezi areálem VUT a ulicí Ondrovou byla donedávna využívána pro
zemědělskou výrobu a byla orána.
Východní část záměru leží v k.ú. Bystrc (přes ulici Ondrova). Plocha navazuje jižně a východně na
plochy ZOO, severně je ohraničena oplocenou stezkou, která vede podél plotu rodinné vily Ondrova
č.p. 4, západně probíhá ulice Ondrova. V územím je cca S-J koryto Mnišího potoka, dnes
s občasným tokem. V centru plochy je umístěna betonová retenční nádrž. Území je rovinaté,
s několika náletovými dřevinami, na větší části pozemků jsou navezeny výkopky.
Prostor a okolí záměru je pro účely zpracování tohoto oznámení nazýváno tzv. dotčeným územím.
Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku a obrázků v kapitole F.I., stav území pak
z fotodokumentace v téže kapitole.
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Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Navrhovaný vstupní areál je novostavba. Bude tvořen hlavním objektem s mořským akváriem,
restaurací, kancelářemi, technickým zázemím a samostatným vstupním objektem do ZOO. Součástí
areálu je také venkovní parkoviště s osvětlením. Tento areál umožní řešit dlouhodobě svízelnou
situaci s parkováním návštěvníků a zatraktivnění ZOO.
Areál je řešen s maximálním ohledem na přírodní charakter, se snahou o zachování maxima
stávajících dřevin zejména v západní a jižní části území. Střecha hlavního objektu bude kryta
zelení. Snahou je maximálně šetrný přístup k zachování kvality navazujícího obytného prostředí
Kníniček.
Záměr předpokládá plnou průchodnost areálem, se zdůrazněním vazeb z prostoru biokoridoru
podél řeky Svratky.
Stávající objekty v areálu budou demolovány, nevhodné dřeviny vymezené dendrologickým
průzkumem budou pokáceny. Následně bude celé území zrevitalizováno a doplněno zelení.
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Možnost kumulace s jinými záměry
Emise do ovzduší i hlukové emise ze záměru by mohly kumulovat se stávajícím pozadím. Nevelké
působení včetně posouzení kumulace je dokladováno v rozptylové studii (viz příloha č.1) a hlukové
studii (viz příloha č.2).
S ohledem na charakter záměru, nedojde k významnému negativnímu ovlivnění stávajícího stavu a
tedy ani k významnějším kumulativním vlivům (viz následující kapitoly v části D).

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant
Záměr reaguje na potřeby ZOO Brno, jak vyplývá mj. i z generelu rozvoje ZOO Brno.
ZOO Brno má sice dobrou dostupnost pro návštěvníky pomocí MHD, velkým problémem je ale
naprostý nedostatek parkovacích míst pro osobní vozy i autobusy.
Současná parkovací plocha s maximální kapacitou cca 20 automobilů před vchodem do ZOO
nemůže ani zdaleka pokrýt nároky motorizovaných návštěvníků, nemluvě o kapacitě parkovacích
stání při zvýšení návštěvnosti, se kterým generel rozvoje počítá. Na této skutečnosti nic nemění ani
možnost parkování na zpevněné ploše před zahradnictvím Čtyřlístek cca 300 m vzdáleném od
stávajícího vstupu. Důsledkem je „divoké“ odstavování vozidel návštěvníků v okolních ulicích, které
přináší místním obyvatelům problémy.
Vzhledem k tomu, že stávající parkovací plochu u vstupu již nelze rozšířit, bylo nezbytné hledat
nové řešení. Ve schváleném Generelu rozvoje ZOO se předpokládá zřízení nového vstupu pro
návštěvníky s parkovacími plochami. Jako vhodná lokalita byl vyhodnocen bývalý areál VUT
v Kníničkách - lokalita umístění oznamovaného záměru. Výhodou je blízkost k areálu ZOO, výborná
dopravní dostupnost, existence využitelných sítí v areálu.
Hlavní přístupovou komunikací do ZOO od Brna bude i nadále ulice U Zoologické zahrady (u
Kníniček přechází název ulice na Ondrova) s tím, že většina motorizovaných návštěvníků nebude
nucena hledat „divoké parkování“ v okolí dnešního vstupu, ale popojede na nové parkoviště u
Kníniček. Původní vstup na jižní straně areálu ZOO zůstane zejména pro pěší návštěvníky
zachován.
Umístění záměru je jednoznačně vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách.
Variantně bylo řešeno rozmístění objektů na pozemcích záměru s ohledem na omezení možného
negativního působení záměru na stávající rodinné domky v Kníničkách a s ohledem na maximální
zachování stávající zeleně.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Koncepce
Areál záměru je řešen s ohledem na následující vazby:
-

Na severní a západní straně areál bezprostředně navazuje na zástavbu rodinnými domky a
vyvolává potřebu šetrného urbanistického řešení nového vstupního areálu, které neznehodnotí
kvalitu obytného prostředí.

-

Na jižní straně návaznost na výhledový rekreační park a zeleň biokoridoru řeky Svratky nabízí
možnost propojení obou funkcí.

-

Při východní straně prochází dopravně zatížená ulice Ondrova, která je kvalitní možností
napojení vstupního areálu na silniční systém, ale narušuje kvalitu pěšího propojení vstupního
a vlastního areálu ZOO.

-

Řeka Svratka tvoří důležitou osu rekreačních aktivit, pěších a cyklistických tras. Nový vstupní
areál ZOO musí vhodným způsobem zužitkovat tento potenciál.
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Koncept vstupního areálu vychází z vytvoření dvou objektů, částečně zapuštěných do mírně se
svažujícího terénu.
Novostavba vstupního areálu ZOO v Brně bude půdorysně i výškově členitý objekt s jedním až
dvěma nadzemními podlažími, která však budou díky osazení do terénu zapuštěna pod zem, resp.
přisypána zeminou jak z boku tak i na střeše.
Objekty jsou tvarovány v organických křivkách, které je začleňují do přírodního prostředí a jsou
otevřeny směrem k jihu do rekreačního parku řeky Svratky. Směrem severním k rodinné zástavbě
Kníniček jsou zasypány a osázeny zelení. Oba objekty jsou spojeny na úrovni jejich střech pěším
mostem, který přechází přes veřejnou komunikaci (ulice Ondrova) do areálu ZOO. Po střechách
objektů a spojovacích mostech tak prochází pěší komunikace od západního okraje vstupního areálu
až k expozicím v ZOO, která vytváří hlavní spojovací prvek celého řešení. Mezi oběma objekty, v
průsečíku všech důležitých přístupových směrů, je vytvořen hlavní nástupní prostor.
Areál bude zabezpečován elektronickým zabezpečovacím systémem, v objektech bude zavedena
elektronická kontrola vstupu, provoz bude monitorován instalací kamerového systému.
Objekty
Komplex vstupního areálu je kromě parkovišť tvořen seskupením tří budov krytých z větší části
zelenými střechami. Rozmístění a vizualizace viz obr. v části F.I.
Hlavní objekt s mořským akváriem
Objekt má tyto hlavní provozní části:
-

Vstupní hala
Hala mořských akvárií
Zázemí mořských akvárií
Restaurace
Administrativní část
Technické zázemí a dílny

Objekt je částečně dvoupodlažní (v západní části), okny orientován k jihu, technickým zázemím do
dvora na severní straně. Objekt lze rozdělit na východní a západní část.
Komunikačním centrem východní části objektu je vstupní hala. Strop nad vstupní halou bude
prosvětlen venkovním sladkovodním bazénem s průhledným dnem. Ve vstupní hale budou
prodávány vstupenky, suvenýry a podávány informace u pultových pracovišť. Jsou zde přístupy
k sociálnímu zázemí návštěvníků a k sousednímu vstupnímu objektu. Na tuto halu jižně navazuje
restaurace (kapacita cca 150 jídel za den), severně expozice mořských akvárií (cca 15
samostatných menších nádrží s jednotlivými biotopy a 2 obří akvária pro paryby a korálový riff) a
prostory s technickým zázemím pro provoz akvárií (technologie úpravy vody, vzduchotechnika,
kanceláře, sklady).
Západní část objektu je řešena ve dvou úrovních a jsou zde zejména kanceláře a technologické
místnosti. Tato administrativní část má samostatný vstup z jižní strany objektu. Patra jsou navzájem
propojena schodištěm. Z administrativní části je možný přístup ke všem ostatním provozům.
Severní část objektu uzavírá hospodářský dvůr, do kterého je orientováno technické zázemí (garáže
pro automobilovou techniku, sklady a dílny, výduchy chladících jednotek, atd.).
Část střechy bude řešena jako pěší koridor napojující areál vstupu s areálem ZOO. Na větší části
bude vytvořena „zelená intenzivní střecha“. Na vyšší vrstvě (cca 0,5 m) substrátu budou vysazeny
keře, případně drobnější stromky, které přirozeně začlení objekt do okolního přírodního prostředí.
Zbývající plocha bude zatravněna. Předpokládá se zapěstování lučního travního porostu.
Vstupní objekt
Jedná se o jednopodlažní objekt, součástí je zastřešená rampa, která umožňuje přechod
návštěvníků ze vstupní úrovně na úroveň spojovacího mostu do ZOO.
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Centrem je vstupní hala, umístěná pod pěším mostem s vazbou na místnosti návštěvnického
zázemí a prostory informačního centra. Zde budou prodávány vstupenky, suvenýry a podávány
informace u pultových pracovišť. Je zde umístěn výtah na úroveň spojovacího mostu.
Pokladnou může projít ve špičce (víkendy v sezóně) až 2000 návštěvníků za den, ve všedních
dnech a v zimě do 400 návštěvníků.
Zastřešení se předpokládá zavěšené lanové s doškovou střechou.
Venkovní sklad dílen s objektem trafostanice
Jedná se o nevelký objekt, který uzavírá hospodářský dvůr ze severu, budou zde umístěny
energetická zařízení (trasfo stanice, náhradní zdroj energie - dieselelektrické soustrojí o výkonu do
200 kVA, rozvodna) a sklady.
Objekt bude krýt zelená střecha, která navazuje na obdobně řešenou střechu hlavního objektu.
Komunikace, parkoviště
Dopravní napojení areálu bude pouze z ulice Ondrova. Tato ulice je obslužnou komunikaci funkční
skupiny C (silnice III/3846) a je poměrně vysoce zatížena stávající dopravou. Vzhledem k tomu
bude nutné pro vozidla odbočující na parkoviště realizovat samostatný pruh pro levé odbočení.
Z tohoto odbočení budou vozidla najíždět na areálové komunikace a kolmo na ni na parkovací stání
osobních vozů (cca 300, pro výpočty hlukové a rozptylové studie uvažujeme 330 míst).
V blízkosti vstupu pak budou parkovací stání pro osoby ZTP a osoby doprovázející dítě v kočárku.
Dále zde bude záliv, který je určen pro výstup cestujících ze zájezdových autobusů (2 autobusy
délky 15 m), svými parametry však nevylučuje v budoucnu funkci autobusové zastávky pro
zajíždění autobusů MHD do areálu (toto řešení je zahrnuto do výpočtů hlukové a rozptylové studie).
Navržená parkovací stání vymezují velké množství drobnějších zelených ploch, které budou využity
pro sadové úpravy.
V celém areálu se uvažuje s omezením rychlosti a se zákazem předjíždění.
Na parkovací místa navazují dlážděné chodníky a zpevněné plochy pro pěší.
Plocha parkoviště bude osvětlena.
Odvodnění je řešeno přes odlučovač ropných látek.
Modelace terénu, ozelenění
Prostor parkoviště bude od RD ležících na západě oddělen širokým pruhem zeleně. Při přechodu
zeleně k parkovišti budou modelovány zemní valy, které budou sloužit k odclonění areálu od RD.
Na východní straně areálu za ulicí Ondrovou bude realizován val, který bude výškově navazovat na
mimoúrovňové křížení a tvoří oporu lávce přes ulici Ondrovu. Pěší komunikace povede po jeho
klesajícím hřebenu do prostoru stávajících komunikaci v areálu ZOO. Na hřebenu valu bude
směrem k zastavěné části obce pro optické a hlukové odclonění chodníku zbudována dřevěná
palisádová stěna. Podoba palisádové stěny bude korespondovat se stávajícími palisádovými
stěnami v areálu ZOO.
Většina nezpevněných ploch bude ozeleněna, kostrou budou stávající sadovnicky kvalitní dřeviny.
Po obvodu areálu a navrhovaných objektů zůstanou zachovány rozsáhlé zelené plochy s
množstvím zachovaných kvalitních dřevin. Na volných plochách budou vytvořeny jemné terénní
modelace do výše max. 1,5 m. Plochy, kde nebudou provedeny výsadby stromů, keřů a dalších
navrhovaných rostlin, budou zatravněné. Celkem je navrhováno k výsadbě cca 160 ks listnatých
vzrostlých stromů, 30 ks jehličnatých stromů a 100 solitérních vzrůstnějších keřů. Do živých plotů v
parkovištích bude vysazeno cca 900 ks keřů a do plošných pokryvných výsadeb cca 1800 ks keřů.
Kromě dřevin se uvažuje s doplňkovou výsadbou okrasných travin a trvalek (cca 600 ks) do
pohledově exponovanějších míst areálu.
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Výstavba
Asanace stávajících morálně i fyzicky zastaralých objektů se bude provádět na základě samostatné
dokumentace a povolení demolic. Pro kácení nevhodných stromů a skupin keřů bude rovněž
zpracována samostatná dokumentace a bude požádáno o povolení kácení.
Realizace celého nového vstupního areálu ZOO Brno bude probíhat v jedné etapě. Budou
realizovány skrývky, prováděny terénní práce, přeložky stávajících inženýrských sítí a realizace
nových napojení areálu na stávající sítě. Budou budovány základy objektů, výstavba komunikací a
zpevněných ploch. Následovat budou výstavby pozemních stavebních objektů, vybavení objektů a
dokončeny venkovní úpravy terénu. Na závěr bude provedeno ozelenění areálu a úprava
komunikace ul. Ondrova.

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

2012

Předpokládaný termín ukončení výstavby:

2015

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Jihomoravský

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno

Obec:

Město Brno

Magistrát města Brna
Dominikánské nám.1
601 67 Brno

Městská část

Kníničky

Úřad městské části Brno - Kníničky
Nová 11
635 00 Brno

Městská část

Bystrc

Úřad městské části Brno - Bystrc
nám. 28. dubna 60
635 00 Brno - Bystrc

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

B.II.1. Půda
Záměr je umístěn na katastrálním území Bystrc a Kníničky.
V k.ú. Bystrc se jedná o nezastavěné pozemky východně od ulice/silnice Ondrova, v oploceném
prostoru mezi ulicí/silnicí a expozicemi ZOO při úpatí Mniší hory. Pozemky nejsou součástí ZPF.
Na k.ú. Kníničky se jedná zejména o nezemědělské pozemky v bývalém areálu VUT při ulici
Rekreační v Kníničkách a zemědělské pozemky mezi areálem VUT a ulicí Ondrova s uvedeným
BPEJ. Zasažené části z těchto pozemků bude nutné ze ZPF vyjmout.
Níže uvádíme pozemky spadající pod ochranu ZPF.
Tab.: Pozemky spadající pod ZPF

Parcela č.

Druh pozemku

Způsob ochrany

BPEJ

Výměra v m

2

2

Zábor v m

k. ú. Kníničky
313

Orná půda

ZPF

2.08.10

3 865

3 865

3061/1

Orná půda

ZPF

2.08.10
2.58.00

11 808

1 297

3061/2

Orná půda

ZPF

2.08.10
2.58.00

2 605

1 430

3735/1

Trvalý travní porost

2.08.10
2.58.00

657

166

3735/2

Trvalý travní porost

ZPF

2.08.10

15

15

3777/1

Trvalý travní porost

ZPF

2.08.10

42

42

3777/2

Trvalý travní porost

ZPF

2.08.10

9

9

3778

Trvalý travní porost

ZPF

2.08.10
2.58.00

66

38

19 067

6 862

Celkem

Z výše uvedených pozemků bude potřebné pro potřeby záměru vyjmout celkem 6 862 m2.
Je navrhována skrývka 0,5 m, tedy celkem bude skryto cca 3 431 m3 kulturních vrstev půdy, které
budou využity pro zpětné ohumusování ploch v rámci sadových úprav.
Na pozemku zamýšlené stavby se nacházejí dle BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky)
půdy, které spadají pod II. třídu ochrany (Metodický pokyn MŽP OOLP/1067/96 z 1.10.1996
„k odnímání půdy ze ZPF...“). Jedná se o půdy chráněné, podmíněně odnímatelné a s ohledem na
územní plánování také podmíněně zastavitelné. ÚP Kníniček se změnou funkce dotčených
pozemků, tedy i odnětím ze ZPF počítá.

B.II.2. Voda
V navrhované stavbě je obsažena technologie mořských akvárií, sladkovodního bazénu,
restaurační provoz, provoz sociální zařízení. Všechny tyto sekce vyžadují z hlediska
vodohospodářského různý přístup k řešení zásobování vodou i následné likvidace odpadních vod.
Záměr bude využívat napojení na veřejný vodovod a na místní zdroj technologické vody (hydrovrt
HV1z).
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Pitná voda:
Areál bude zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Napojení na veřejný vodovod bude
provedeno přípojkou na vodovodní řad v ul. Rekreační. Z přípojky bude proveden nový areálový
rozvod vody s přípojkami k jednotlivým objektům a místům spotřeb.
Voda bude používána zejména pro základní potřeby návštěvníků a zaměstnanců (sociální zařízení),
provoz restaurace a další provozní části s požadavkem na zásobení pitnou vodou. Taktéž bude
tento veřejný vodovod zdrojem požární vody.
Odhad průměrné potřeby pitné vody:
Zaměstnanci

cca 3,1 m3/den

Restaurace

cca 3,7 m3/den

Návštevníci (sociální zařízení)

cca 2,3 m3/den

Celková roční

cca 3 300 m3/rok

Užitková voda
Zdrojem bude stávající vodní zdroj, hydrovrt umístěný v areálu záměru, který je dnes využíván jako
zdroj technologické vody pro ZOO a má dostatečnou kapacitu i pro záměr.
Užitková voda bude zásobovat technologii výroby mořské vody pro akvária a venkovní bazén na
střeše hlavního objektu. Užití se předpokládá také pro zálivku areálové zeleně a dřevin.
Pro užití v mořském akváriu bude odebíraná voda vedena do úpravny vody, kde bude zbavena
nečistot, organické hmoty a v demistanici minerálních látek. Vzniklá demineralizovaná voda bude
následně doplněna potřebnými solemi. Jednorázově bude tato mořská voda spotřebována při
napouštění akvárií (cca 950 m3) a následně pravidelně při částečné obměně vody v akváriích (dle
typu expozice cca 10-20 % vody měsíčně).
Voda s vyšší solností (permeát) z demistanice bude sloužit průběžně k doplňování vypařené vody a
1 x měsíčně kompletní obměně vody ve venkovním sladkovodním bazénu (140 m3).
Odhad průměrné potřeby užitkové vody:
Jednorázově naplnění akvárií

cca 950 m3

Obměna vody v mořských akváriích

cca 220 m3/měsíc
cca 2 640 m3/rok

Zálivka dřevin, zeleně

odběr občasný dle aktuální potřeby

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Suroviny
Druh a množství surovin využívaných v areálu v současné době lze jen obecně.
Převážnou část dovážených materiálů budou suroviny pro provoz restaurace, materiály pro provoz
dílen, kancelářské potřeby, informační materiály a upomínkové předměty, suroviny pro úpravu vody,
údržbu expozice akvárií a krmivo, materiály pro údržbu objektů a zařízení.
Suroviny budou dováženy dle aktuální potřeby bez nutnosti skladování většího objemu v areálu.
Odhad potřeby materiálu a surovin je tedy stanoven odhadem. Pro potřeby oznámení se uvažuje se
spotřebou surovin cca 5 tun týdně (cca 250 t/ročně).
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Energetické zdroje
Z hlediska hospodaření s energiemi projekt předpokládá šetrné řešení. Všechny místnosti, u kterých
je žádoucí denní osvětlení, jsou umístěny na obvodu budovy nebo jsou vybaveny světlíky.
Administrativní místnosti jsou orientovány na jih, aby byla možná akumulace tepla sluneční energie
v zimních měsících. Kvalitní tepelné izolace jsou samozřejmostí. V letních měsících budou
kancelářské prostory chráněny před sluncem předsazenou střechou a venkovními žaluziemi, kotle
pro ohřev se předpokládají kondenzační, pro osvětlení akvárií se uvažuje s LED technologiemi, atd.
Elektrická energie
Spotřeba el. energie bude vázána zejména na provoz hlavního objektu s mořským akváriem,
restaurací, kancelářemi, technickým zázemím, provoz vstupního objektu a venkovní osvětlení
parkoviště a komunikací.
Předpokládá se instalovaný příkon Pi cca 1100 kW, Pp cca 950 kW, roční spotřeba cca 4500 MWh.
Pro napájení vstupního areálu je navržena nová trafostanice, která bude instalována do objektu
skladu dílen a trafostanice. Předpokládaný výkon 1000 kVA. Tato trafostanice bude napojena na
stávající nadzemní vedení 22 kV.
Z důvodu zabezpečení výkonových požadavků na zajištění zálohování objektu a zajištění napájení
požární technologie je navržen systém zálohování objektu pomocí náhradního zdroje, tvořeného
dieselelektrickým soustrojím o výkonu do 200 kVA, umístěným v samostatné strojovně objektu.
Zásoba paliva pro maximálně osmihodinový provoz soustrojí bude umístěna v rámu soustrojí (bez
nutnosti odděleného palivového hospodářství). Výfuk spalin bude proveden potrubím do venkovního
prostranství.
Odvětrání místnosti bude zajištěno vlastní vzduchotechnikou generátoru. Sací a výfukové potrubí
bude opatřeno tlumiči hluku a bude vedeno do prostoru hospodářského dvora.
Zemní plyn
Zemní plyn bude odebírán ze středotlakého řadu DN 300 mm (provozní tlak 0,07 - 0,1 MPa) v ul.
Rekreační přípojkou PEHD 75 mm . Hlavní uzávěr plynu, regulace a měření odběru bude situováno
do kioskové stanice na hranici areálu. Odtud bude přiveden NTL přívod do strojovny vytápění a ke
spotřebičům.
Zemní plyn bude v areálu používán pro vytápění, ohřev vody akvárií, ohřev TUV a pro technologii
gastro-provozu.
Spotřeba zemního plynu může tak činit cca 43,5 m3 za hodinu, ročně cca 85000 m3/rok.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava
Dopravní nároky záměru nepřekročí následující hodnoty:
Osobní doprava
Celkový počet parkovacích míst:

cca 330 (konzervativní odhad – vstup do
výpočtů)
cca 300 míst (projekt),
z toho
9 stání pro osoby ZTP
9 stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku

Celková intenzita osobní dopravy:
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Autobusová doprava
Celkový počet parkovacích míst:

8 pro autobusy délky 15 m

Celková intenzita autobusové dopravy:

cca 25 přijíždějících vozidel/den
cca 25 odjíždějících vozidel/den

Dopravní trasy:

silnice Ondrova - sever:
silnice Ondrova - jih:

MHD

cca 25 přijíždějících vozidel/den
cca 25 odjíždějících vozidel/den

20%
80%

(POZN: v současnosti se neuvažuje se zajížděním autobusů MHD do areálu, v rámci výpočtu hlukové studie
je zajíždění MHD do areálu konzervativně předpokládáno).

Dopravní trasy:

silnice Ondrova - sever:
silnice Ondrova - jih:

50%
50%

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

cca 2 přijíždějící vozidla/den
cca 2 odjíždějící vozidla/den

Celková intenzita těžké (skříňové) nákladní dopravy:

cca 4 přijíždějící vozidla/den
cca 4 odjíždějící vozidla/den

Dopravní trasy:

silnice Ondrova - sever:
silnice Ondrova - jih:

Výstavba:

intenzita dopravy:
druh vozidel:

50%
50%

variabilní (špičkově desítky vozidel za den)
převážně těžká nákladní

Stavební doprava v období výstavby bude variabilní v závislosti na prováděných pracích a bude se pohybovat
v řádu nejvýše desítek nákladních vozidel za den. Přístup na stavební pozemek v průběhu výstavby bude
možný v místě nového napojení na komunikaci Ondrova.

Technická infrastruktura:
V areálu, či jeho blízkosti jsou dostupné veškeré potřebné inženýrské sítě, které budou využity pro
oznamovaný záměr, jejich dimenze je pro záměr dostačující.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší
Zdroje tepla
Pro vstupní objekt je navržen 1x závěsný kondenzační kotel, výkon 74 kW, max. spotřeba plynu
bude cca 7,8 m3/h.
Pro hlavní objekt (akvárium, restaurace, administrativa aj.) jsou navrženy kondenzační kotle: 2x
závěsný kotel o výkonu 96 kW + 2x závěsný kotel o výkonu 74 kW. Komín bude vyústěn nad
střechou do výšky cca 2,5 m. Sestava kotlů je dimenzována na celý objekt včetně restaurace s
kuchyní. Pro prostor budoucího nájemce je možné na rozdělovači osadit samostatné odbočky pro
vzduchotechniku a otopné tělesa, případně ohřev teplé vody. Maximální spotřeba plynu bude cca
35,7 m3/h.
Předpokládané množství emisí z těchto zdrojů je uvedeno v následující tabulce:1
tuhé látky
g/den

SO2
g/den

NOx
g/den

CO
g/den

org. látky
g/den

0,87

0,41

56,55

13,92

2,78

Náhradní zdroj energie
Jako náhradní zdroj se uvažuje dieselový záložní zdroj elektrické energie výrobce SDMO typu
J220K o výkonu 200 kVA. Maximální spotřeba nafty činí cca 43,5 l/hod. Z hlediska kategorizace
zdroje se bude jednat o malý stacionární zdroj znečišťování ovzduší, jehož působení bude pouze
krátkodobé. S ohledem na takto omezenou dobu působení nepředpokládáme rozsah vlivů
emitovaných škodlivin za významný.
Automobilová doprava vyvolaná záměrem
Záměrem vyvolaná automobilová doprava bude zahrnovat provoz osobních vozidel návštěvníků,
provoz nákladní dopravy zajišťující zásobování a provoz autobusů. Tato doprava vyvolaná
záměrem bude produkovat následující množství emisí2:
tuhé látky
g/km.den

SO2
g/km.den

NOx
g/km.den

CO
g/km.den

org. látky
g/km.den

70,3

10,1

1453,5

1152,4

257,4

Provoz parkoviště
Plocha parkoviště bude produkovat následující množství emisí3:
tuhé látky
g/den

SO2
g/den

NOx
g/den

CO
g/den

org. látky
g/den

53,26

5,35

650,2

898,6

278,9

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

1

Pro výpočet byly použity emisní faktory uvedené ve vyhlášce číslo 205/2009 Sb.
Pro výpočet byl použit program MEFA 06 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.
3
Pro výpočet byl použit program MEFA 06 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.
2
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B.III.2. Odpadní vody
Pro odvedení odpadních a dešťových vod z areálu je navržena oddílná kanalizace.
Splašková odpadní voda:
Množství splaškových vod odpovídá přibližně potřebě vody pitné, navýšené o část vod odváděných
z čištění akvárií. Do splaškové kanalizace se budou odvádět odpadní vody od zařizovacích
předmětů, hygienických zařízení, z kuchyňského provozu a přepadová voda z akvárií. Na odpadu z
restauračního provozu bude osazen odlučovač tuků.
Odpadní vody budou odvedeny do stávající stoky městské jednotné kanalizace, procházející podél
komunikace v ulici U zoologické zahrady a odtud budou dále vedeny na ČOV Modřice. Čištění
odpadních vod se nepředpokládá. Pouze tukové odpadní vody z provozu restaurace budou vedeny
přes odlučovač tuků. Splaškové odpadní vody budou mít charakter běžných komunálních
odpadních vod s mírně vyšší solností, budou splňovat požadavky kanalizačního řádu.
cca 3300 m3/rok

Odhad množství vypouštěných splaškových vod do splaškové kanalizace:
Odpadní voda technologická

Jedná se o vody odváděné z úpravny vody (demistanice) pro výrobu mořské vody a obměňované
mořské vody z akvárií. Vody budou odváděny společně do dešťové kanalizace, voda z akvárií tak
bude naředěna v poměru cca 1:3.
Odhad množství vypouštěných technologických vod do dešťové kanalizace:

cca 2100 m3/rok

Dešťové vody:
Odvodnění ploch areálu bude rozděleno na vody čisté a vody, které by mohly být znečištěny
ropnými látkami z parkování a pojezdu automobilové techniky.
Odváděné vody z komunikací a parkování je navrženo samostatnou kanalizační větví, které bude
propojena do odlučovače ropných látek o dostatečné hydraulické kapacitě a účinnosti.
Za ORL bude provedena retenční nádrž (cca 210 m3), ze které budou dešťové vody čerpány do
stávajícího odvodňovacího potrubí DN 1000, které je zaústěno do řeky Svratky.
Další větví dešťové kanalizace je odvodnění chodníků, pochozích ploch a střech. I tato větev bude
zaústěna do retenční nádrže a odtud bude společně s dalšími předčištěnými vodami přečerpána do
vodoteče. Dešťovou kanalizací budou také odváděny vody z provozu akvárií (viz výše).
Dešťové vody ze zpevněných parkovacích ploch budou před vypuštěním do dešťové kanalizace
předčištěny v účinném odlučovači kalu a lehkých kapalin. Pro dešťové vody vypouštěné do
recipientu budou dodrženy podmínky Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. a Nařízení vlády č. 61/2003
Sb.
Odhad množství vypouštěných dešťových vod:

cca 10000 m3/rok

V lokalitě výstavby budou provedena urbanistická opatření pro minimalizaci odtokového koeficientu
- zelené střechy objektů, zelené plochy, zpevněné plochy řešené zámkovou dlažbou s nižším
koeficientem odtoku apod. Předpokládáme tedy skutečný odtok dešťových vod z území nižší.

B.III.3. Odpady
S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném
znění a příslušných vyhlášek. Odpad bude tříděn, shromažďován a recyklován dle jednotlivých
druhů a kategorií stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
ve znění pozdějších předpisů.
Před zahájením provozu areálu se předpokládá navázání problematiky odpadů na odpadové
hospodářství budoucího uživatele ZOO města Brna (subjekt má souhlas k nakládání
s nebezpečným odpadem č.j.MMB/00330088/2010 ze dne 17.2.2010).
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V předstihu před zahájením realizace záměru budou provedeny demolice a demontáže stávajícího
nepotřebného vybavení areálu. Předpokládáme, že provedení demolic budou zajišťovat odborné
firmy (zejména bezpečné odstranění azbestocementových desek z některých objektů), tedy
staveniště nebude znečištěno předchozí činností. Tyto práce budou provedeny samostatně, nejsou
součástí záměru, tedy ani odpady z demolic nejsou uvedeny v následující tabulce.
Výstavba:
Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro stavební práce.
V následující tabulce je uveden výčet skupin a druhů odpadů, které pravděpodobně během
výstavby areálu budou vznikat ve větším množství. Množství odpadů vzniklých při výstavbě do
značné míry závisí na používání máloodpadových stavebních postupů, kvalitě prováděných
stavebních prací a jejich koordinaci. Celkové množství odpadů z období výstavby lze odhadnout
řádově na nižší tisíce tun.
Zabezpečení likvidace odpadů z výstavby bude záležitostí dodavatele/-ů stavby. Povinností bude
zajistit manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Proto předpokládáme, že odpady z
výstavby budou rozděleny dle druhu. Část objemu odpadů bude možné recyklovat či tepelně využít.
Drobný stavební odpad a nevyužitelné složky odpadů budou uloženy na vhodné skládce odpadů.
Odpady budou shromažďovány a předávány k likvidaci odborným firmám majícím příslušná
oprávnění.
Tab: Předpokládané odpady produkované v období výstavby

Katalog.
číslo
08 04

Kategorie
odpadu

Druh odpadu
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně
vodotěsnicích výrobků)

08 04 10

Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

15 01

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01

Zbytky papírových a lepenkových obalů

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Zbytky a obaly ze dřeva

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem
15 02 02

O

17

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihla

O

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

O

17 02

Dřevo, sklo a plasty

17 02 01

Dřevo

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plast

O

17 03

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
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Kategorie
odpadu

Katalog.
číslo
17 04

Druh odpadu
Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 08

Stavební materiál na bázi sádry

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

17 09

Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

O

O

O

Provoz:
Obecně lze tyto odpady rozdělit na odpady z administrativy, z provozu restaurace, odpady z údržby
areálu a parkoviště, odpady z provozu technologií a techniky.
Odpady vznikající při provozu budou shromažďovány ve vymezených prostorech, odpadový
materiál, který má, nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně ve
zvlášť k tomu určených atestovaných nádob či kontejnerů z nepropustných materiálů. Nádoby a
prostředky určené pro jednotlivé odpady budou označeny podle požadavků legislativy. Odpady
budou předávány k likvidaci odborným firmám majícím příslušná oprávnění. Bude tak zaručeno, že
část odpadů bude recyklována, či jinak zhodnocena, minimální část pak bude nutné zneškodnit
vhodným způsobem - např. uložením na skládku, spálením.
Tab: Předpokládané odpady produkované v období provozu

Katalog.

Druh odpadu

číslo

Kategorie
odpadu

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 05

Odpady z odlučovačů oleje

13 05 01

Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

N

13 05 02

Kaly z odlučovačů oleje

N

15 01

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly PET

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

N

16

Odpady v katalogu odpadů jinak neurčené

16 02 14

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

O

16 05 07

Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

N

16 05 09

Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08

O

19 08

Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
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Katalog.

Kategorie

Druh odpadu

odpadu

číslo
19 08 09

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky

O

19 09

Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely

19 09 02

Kaly z čiření vody

20 01

Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)

20 01 01

Papír, lepenka

O

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

O

20 01 21

Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti

N

20 02

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

O

O

B.III.4. Ostatní výstupy
Hluk:
Při výstavbě:

do 80 dB/5 m

Při provozu:
V rámci oznámení byla jako jeho součást (viz příloha č.2.) vypracována hluková studie, ve které je
vyhodnocen stávající stav, vlivy záměru a budoucí stav působení hluku na okolí záměru.
Podrobnosti viz HS.
Stacionární zdroje hluku
Většina technologických zdrojů hluku (výduchy VZT, komíny, chlazení) bude umístěna v prostoru
hospodářského dvora. Rozmístění zdrojů - viz hluková studie.
předpokládaný akustický výkon umístěných zdrojů

do LA,w = 75 dB

Doprava
Maximální hladiny hluku z provozu na parkovišti a účelových komunikacích:
LAeq,T < 50/40 den/noc dB u nejbližší obytné zástavby
Opatření omezující hlukové působení
Na základě konzultací bylo původní řešení uvedené v Architektonické studii záměru „Nový vstupní
areál ZOO Brno, 09.2009“ upraveno i s ohledem na snížení hlukového působení záměru na okolí.
Parkovací stání je více vzdáleno od západní hranice pozemku. V prostoru mezi okrajem parkoviště
a ploty u domů bude maximálně zachována stávající zeleň, na volných místech bude zeleň
dosázena, budou modelovány odcloňující valy. Byla vyloučena obslužná doprava areálu z ulice
Rekreační novým napojením přímo z parkoviště.
Přechod návštěvníků do areálu ZOO je maximálně vzdálen od obytného objektu Ondrova č.p.4.
Chodník bude ze strany k tomuto objektu kryt palisádovou stěnou o výšce cca 2 m, porostlou
popínavými dřevinami. V prostoru mezi chodníkem a okrajem pozemku bude vysazena zeleň. Tato
opatření budou sloužit jak pro zachování soukromí obyvatel, tak jako protihluková ochrana v
nejbližším hlukově chráněném prostoru před možnými hlukovými projevy procházejících
návštěvníků ZOO.
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Vibrace:
nebudou produkovány ve významné míře
Záření
ionizující záření:

zdroje nebudou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nebudou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo
nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky.
Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
Provoz parkoviště je, z hlediska možného vzniku havárií, prakticky srovnatelný s běžným provozem
na pozemních komunikacích. Možnost vzniku havárií a především důsledky dopravní nehody jsou
však s ohledem na nízkou pojezdovou rychlost nižší.
Možnost vzniku havárie vozidel pohybujících se na parkovišti, spojené s únikem provozních kapalin,
lze technickými opatřeními omezit na minimum. Při takové havárii je poměrně snadné zachytit
uniklé látky na ploše, ještě před vniknutím do kanalizace.
Pokud by k vniknutí do kanalizace došlo, budou tyto látky zachyceny v odlučovači ropných látek,
případně následné retenční jímce, které v tomto případě mohou zafungovat jako jímka chránící
recipient před havarijním únikem.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Zoologická zahrada města Brna se nachází na severozápadním okraji města ve zvlněné, lesnaté
krajině Brněnské vrchoviny, která obklopuje město Brno od západu až k severovýchodu. Vlastní
areál zoologické zahrady se rozkládá na ploše 65 ha na jihozápadním svahu Mniší hory v
katastrálním území městských částí Bystrc a Kníničky. Mniší hora tvoří jednu z přirozených
přírodních dominant nad údolím řeky Svratky pod Brněnskou přehradou.
Území určené k výstavbě nového vstupního areálu ZOO se nachází západně od úpatí Mniší hory na
rozhraní katastrů Bystrc a Kníničky. Areál leží při jižním okraji zastavěného území obce Kníničky, je
lemován na severu ulicí Rekreační a na východě dopravně zatíženou silnicí III. třídy Ondrovou,
která spojuje Kníničky s Bystrcí, Komínem a s dalšími částmi Brna.
Území záměru je bývalým areálem VUT s objekty za hranicí životnosti a částečně i zemědělské
pozemky (ZPF) v sousedství.
Umístění a stav místa je podrobněji patrný z grafických příloh a fotodokumentace v kapitole F.I.
Území působnosti dotčeného stavebního úřadu nepatří dle sdělení č. 8 MŽP ČR, uveřejněném ve
věstníku z června 2009, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné
krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace a národní přírodní památky.
Část areálu ZOO je dlouhodobě chráněna jako přírodní památka Mniší hora.
Na ploše zamýšlené výstavby se nenachází prvky územního systému ekologické stability na lokální,
regionální nebo nadregionální úrovni. Nejblíže záměru je veden regionální biokoridor podél řeky
Svratky.
Dotčené území není součástí přírodního parku,
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 (viz příloha H.I.2.).
Oznamovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Dotčené území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Východní část areálu záměru ohraničuje koryto dnes občasně tekoucího Mnišího potoka.
Jihozápadní roh areálu leží s parkovacími stáními v nově vymezeném záplavovém území Q100 řeky
Svratky.
Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987
Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo
Nejblíže areálu jsou na severu 4 x RD při ulici Rekreační, západně pak nově dobudovaných 6 RD
na ulici Dolní louky. Severně od východní části (příchod do areálu ZOO) 1 RD při ulici Ondrova
navazující na zástavbu Kníniček a nejblíže jihovýchodního rohu areálu pak 1 RD při ulici Ondrova.
Lze odhadnout, že v nejbližším okolí záměru bydlí cca 50 obyvatel.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Podrobnosti ke kvalitě ovzduší - viz také rozptylová studie včetně grafického vyjádření - příloha č.1
tohoto dokumentu.
Pro účely celkového zhodnocení imisní zátěže zájmového území uvažujeme, s ohledem na druh
posuzovaného záměru, se stávající zátěží oxidem dusičitým NO2 a tuhými látkami frakce PM10.
V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu. Pro popis
stávající imisní zátěže území byly tedy využity výsledky rozptylové studie města Brna pro rok 2010.
Oxid dusičitý (NO2)
Obr.: Průměrné roční koncentrace NO2
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Obr.: Maximální hodinové koncentrace NO2

Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že se v řešeném území může průměrná roční imisní
koncentrace NO2 pohybovat mezi 11-15 µg.m-3 a maximální krátkodobá (hodinová) koncentrace
NO2 pohybovat mezi 121-140 µg.m-3. Rozhodující roli pro imisní zátěž v území přitom hraje provoz
na komunikacích v blízkosti řešeného území.
Tuhé znečišťující látky frakce PM10
Obr.: Roční průměrná koncentrace PM10
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Obr.: Četnost překročení imisního limitu PM10

Z výše uvedených obrázků rozptylové studie je zřejmé, že se v řešeném území může průměrná
roční imisní zátěž tuhými látkami PM10 pohybovat mezi 5,1-12 µg.m-3. Z obrázku pro četnost
překročení imisního limitu PM10 je patrné, že v místě jeho nejvyššího příspěvku mohou být
maximální 24hodinové pozaďové koncentrace PM10 překračovány s podlimitní četností 16-25
případů za rok.
Klimatické faktory
Vymezené území leží dle E. Quitta na rozhraní teplé klimatické oblasti T2 a mírně teplé oblasti
MT11 s následující charakteristikou:
T2 - 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.
MT11 - mírně teplé oblasti s dlouhým suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s
mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Tab.: Klimatologická charakteristika území

Číslo oblasti

T2

MT11

50 až 60

40 až 50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a
více

160 až 170

140 až 160

Počet mrazových dnů

100 až 110

110 až 130

Počet ledových dnů

30 až 40

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

17 až 18

8 až 9

7 až 8

Počet letních dnů

Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a
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Číslo oblasti
více

T2

MT11

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

200 až 250

40 až 50

50 až 60

120 až 140

120 až 150

40 až 50

40 až 50

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

Roční úhrn srážek se pohybuje na hodnotě cca 526 mm (průměr posledních 10 let).

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Záměr je situován v blízkosti dopravně zatížené komunikace Ondrova, která dotčené území protíná
severojižně. Ze severní strany je záměr ohraničen jednosměrnou obslužnou ulicí Rekreační.
Dopravní provoz na komunikaci Ondrova je rozhodným zdrojem hluku v území.
Nejbližší (resp. nejvíce dotčenou) hlukově chráněnou zástavbu v dotčeném území představují
chráněné venkovní prostory rodinných domů na ulici Dolní louky, Rekreační a Ondrova (podrobně
viz příloha č.2 – hluková studie).
Vibrace
V území se nevyskytují významné zdroje vibrací. Potenciální dopravní vibrace jsou utlumeny na
míru splňující stavební a hygienické limity již v bezprostředním okolí komunikací.
Ionizující záření
V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí.
Neionizující záření
V dotčeném území jsou provozovány pouze běžné zdroje elektromagnetického záření
telekomunikačního charakteru a dále elektrorozvodná síť.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Území pro výstavbu záměru přísluší z hlediska vodopisného členění do hlavního povodí řeky
Dunaje (4-00-00) a jeho dílčího povodí 4-15-01 Svratka po Svitavu. Při detailnějším členění je,
podle základní vodohospodářské mapy 1:50 000, list 24-32 Brno, posuzovaná lokalita umístěna na
rozhraní drobných povodí 4-15-01-147 -povodí Svratky od Veverky po Mniší potok (areál západně
od ulice Ondrova) a 4-15-01-148 povodí Mnišího potoka (areál východně od ulice Ondrova).
Vodní tok Svratka je ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb. (v platném
znění), kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností
souvisejících se správou vodních toků, významným vodním tokem, Mniší potok dle této vyhlášky
významným tokem není.
Jihozápadně od řešeného území protéká řeka Svratka jejíž aktuální průtok je dominatně určován
provozem blízké přehrady Kníničky. Přehradní hráz se nachází západně cca 500 m od areálu
bývalého areálu VUT. Kromě průtoků daných klimatickými jevy a manipulacemi na VD, je zde
pravidelné kolísání hladin v souvislosti s vypouštěním vody přes vodní turbínu při energetických
špičkách. Koryto řeky Svratky je zahloubeno do klastických fluviálních sedimentů a je v přímé
hydraulické spojitosti s podzemní vodou vázanou na tyto sedimenty. Hladina podzemní vody tak
kolísá v souvislosti s manipulacemi na VD.
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Průtok v řece Svratce je měřen nejblíže v hlásném profilu Veverská Bitýška, který se nachází nad
vzdutím VD Kníničky v říčním km 66,7 a hlásném profilu Brno - Poříčí v říčním kilometru 46,8.
Níže uvádíme N-leté průtoky ve stanici Brno - Poříčí a Veverská Bitýška.
Tab: Svratka - hydrogeologické údaje

Tok:
Stanice:
Průměrný roční stav:
Průměrný denní průtok Q30
N-leté průtoky
3 -1
Qa (m .s )
3 -1
Q1 (m .s ))
3 -1
Q2 (m .s )
3 -1
Q5 (m .s )
3 -1
Q10 (m .s )
3 -1
Q20 (m .s )
3 -1
Q50 (m .s )
3 -1
Q100 (m .s )

Svratka
Veverská Bitýška
138 cm

7,96
64
90
128
159
193
241
280

Brno - Poříčí
57 cm
3 -1
18,1 m .s
7,68
59,5
84,5
123
155
190
240
281

Při východním okraji areálu při úpatí Mniší hory je koryto Mnišího potoka. Vodohospodářským
správcem toku Mnišího potoka jsou Lesy České Republiky. Úsek vodního toku nacházející se na
území areálu ZOO má dle starších údajů následující průtoky (viz tabulka).
Tab: Mniší potok - hydrogeologické údaje
3

-1

Q1 (m .s ))
3 -1
Q2 (m .s )
3 -1
Q5 (m .s )
3 -1
Q10 (m .s )
3 -1
Q20 (m .s )
3 -1
Q50 (m .s )
3 -1
Q100 (m .s )

1,6
1,6
1,6
6,5
9,0
12,5
16,0

Odtok Mnišího potoka z území je limitován kapacitou průtoku v úsecích směrem dále po proudu.
Kapacity jednotlivých úseků:
Propustek pod ulicí U zoologické zahrady Qmax = 4,6 m3.s-1
Zatrubněný úsek podél ulice U zoologické zahrady Qmax= 4,53 m3.s-1
Rekonstruované koryto mezi zahrádkami Qmax = 4,70 m3.s-1
Propustek - výustní objekt do Svratky Qmax = 3,76 m3.s-1
V prostoru přilehlém areálu ZOO je betonová otevřená jímka, která slouží k řízenému záchytu vod
při povodňových událostech na tomto toku.
Při návštěvě lokality bylo shledáno, že koryto Mnišského potoka bývá v prostoru záměru suché a
zavodňuje se při přívalových deštích.
Areál vstupu na západní straně ulice Ondrova se částečně v jihovýchodní části (část prostoru
parkovišť) nachází v nově vyhlášeném záplavovém území Svratky. Plocha areálu je suchá,
neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní
plocha, prameniště či mokřad. V areálu jsou dnes suchá koryta a kanály, které dříve sloužily
k odvodu vody v období hydraulických pokusů, které se v areálu VUT prováděly.
Podzemní voda
Z hlediska hydrogeologické rajonizace náleží řešené území k rajónům č. 657 – Krystalinikum
brněnské jednotky, č. 224 – Neogenní sedimenty Dyjskosvrateckého úvalu a č. 164-2 – Kvartérní
fluviální sedimenty v povodí Svratky.
V zájmové oblasti se nachází propojená kvartérní a neogenní zvodeň vázaná na fluviální písčité
štěrky údolní nivy Svratky a štěrky ottnangu, jejíž hladina se vyskytuje v hloubce 2,2 – 3,6 m pod
terénem. Hladina podzemních vod kolísá díky periodickému vypouštění vody z Brněnské přehrady
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při špičkové výrobě el. energie (projevuje se do cca 280 m od břehu). Písčité štěrky mají dobrou
průlinovou propustnost s transmisivitou v řádu x.10-3 m.s-1, jejíž hodnoty se jen nepatrně mění v
důsledku proměnlivého zastoupení písčité, hlinitopísčité či jílovitopísčité příměsi v kvartérních
štěrcích. Do této zvodně je situován 14 m hluboký vrt HV2z, který slouží jako záložní jímací vrt pro
odběr technologické vody do areálu ZOO. Z hlediska zhodnocení podzemní vody ve smyslu ČSN
EN 206-1 se voda nevyznačuje agresivitou na stavební konstrukce – veškeré v rozborech
stanovené ukazatele vyhověly limitům.
S ohledem na projektovaný záměr a zjištěnou geologickou situaci na lokalitě je relevantní pro
výstavbu zejména kvartérní zvodeň a jako zdroj technologické vody pak hlouběji uložená neogenní
zvodeň písčitých štěrků, do které je situován jímací vrt HV1z (hloubka cca 75 m).
Z výsledků čerpacích zkoušek realizovaných na vrtech HV1z a HV2z v rámci výstavby vodního
zdroje ZOO Brno (povolení k odběru z 20.8.2008) byla zjištěna transmisivita horninového prostředí
3,89.10-3 m/s. Hydrodynamická zkouška současně prokázala, že zvodeň se chová jako volná, avšak
se silným efektem zpožděného uvolňování podzemní vody ze zásobnosti. Fluviální písčité štěrky
jsou překryty minimálně 2 m mocnou vrstvou jílovitých hlín až kvartérních jílů, které z
hydrogeologického hlediska plní funkci izolátoru a poloizolátoru.
V rozhodnutí pro exploataci podzemních vod je povolen odběr podzemních vod z vrtu HV1z
v průměru 2,66 l/s, max. 7,00 l/s, ze záložního vrtu HV2z v průměru 0,5 l/s, max. 2,5 l/s. Tyto jímací
vrty jsou doplněny pozorovacími. Z prováděného monitoringu (O. Pospíšil, Monitoring kvality
podzemní vody jímacích a pozorovacích vrtů vodního zdroje ZOO Brno, Aquaenviro Brno, leden
2010) vyplývá, že HV1z kvalitou splňuje parametry pitné vody u HV2z pak byly mírně zvýšené
obsahy železa. V pozorovacích vrtech pak zvýšené obsahy manganu a železa, je zde patrné i
antropogenní ovlivnění kvality kvartérní zvodně.
Generelní směr proudění podzemní vody je od S až SSV k J až JJZ do údolnice Jinačovického
prolomu směrem k řece Svratce, která tvoří okrajovou podmínku proudění podzemních vod a
odvodňuje svrchní část kolektoru.
Kontaminace podzemních vod nebyla v zájmovém území zjištěna.
Z laboratorních zkoušek nebyly u podzemní vody zjištěny žádné agresivní vlastnosti vůči stavebním
konstrukcím.
Oblast nenáleží do Chráněných oblastí přirozené akumulace podzemních vod.

C.II.5. Půda, geomorfologie, horninové prostředí a přírodní zdroje
Půda
Převážná část areálu leží na pozemcích, které nespadají pod ZPF a nemají BPEJ. Nicméně
z průzkumu lokality a rešerže lze odvodit, že původní pokryv, který je pravděpodobně z velké části
v areálu VUT zachován, byl/je tvořen hlubokými půdami bez skeletu, které v severní a východní
části náleží k hnědozemi na spraši spadající pod BPEJ 20810, jihovýchodní část území již k půdám
nivním BPEJ 25800.
Vynětí se bude týkat několika parcel mezi areálem VUT a ulicí Ondrova. Převažujícím typem půd
bude BPEJ 20810 a BPEJ 25800. Tyto půdy spadají pod II. třídu ochrany (Metodický pokyn MŽP
OOLP/1067/96 z 1.10.1996 „k odnímání půdy ze ZPF...“). Jedná se o půdy chráněné, podmíněně
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také podmíněně zastavitelné. ÚP Kníniček se
změnou funkce dotčených pozemků, tedy i odnětím ze ZPF počítá (dle ÚP se zde předpokládá
funkce plochy pro dopravu - DP - významné parkoviště).
Geomorfologie
Z hlediska regionálně geomorfologického členění ČR náleží zájmové území do provincie Česká
Vysočina, soustava Česko-moravská, oblast Brněnská vrchovina a celku Bobravská vrchovina
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Území se pak nachází v jižní části okrsku Jinačovický prolom, který je součástí celku Lipovská
vrchovina. Jinačovický prolom je úzká protáhlá sníženina ve směru S - J, ve které se v době
neogénu usazovaly komplexy mořských sedimentů.
Horninové prostředí
Podrobněji se horninovým prostředím zabývá zpráva: Rešerše inženýrskogeologických poměrů
v místě projektované výstavby nového vstupního areálu, J.Provazník, Aquaenviro, Brno, únor 2009.
Základním podkladem byly výsledky vrtných prací realizovaných v rámci stavby „Zabezpečení
užitkové vody pro ZOO města Brna“, uskutečněné v 2.pol roku 2008, kdy zde bylo realizováno 5 HG
jímacích a pozorovacích vrtů a další.
Z regionálně geologického hlediska náleží území tzv. metabazitové zóně brněnského masivu, která
je zde tvořena zejm. amfibolitovými metadiority s tělesy ultrabazik. Tyto horniny tvoří členité skalní
podloží, které je v prostoru lokality VUT cca 30 a více metrů hluboko (v okolí až 65 m), na východě
zájmového území pak prudce stoupá a vystupuje na povrch (masiv Mniší hory).
V nadloží skalního podloží kristalinika se v lokalitě nachází sedimenty neogénního stáří (písčité
štěrky s valouny cca 10 cm, proplástky jílu) o celkové mocnosti cca 17 m (lokálně až 70 m mocné).
Tyto štěrky bez výrazného rozhraní přecházejí do kvartérních fluviálních písčitohlinitých,
hlinitopísčitých, jílovitopísčitých štěrků o průměrné mocnosti cca 7 m a nad nimi pak leží vrstva
kvartérního jílu, povodňových hlín a sprašových hlín.
Zjednodušený směrný profil, sestavený na základě geologického průzkumu, kvartér:
0,0
1,0
3,4
4,3
6,1

- 1,0 m
- 3,4 m
- 4,3 m
- 6,1 m
- 10,0 m

hlína
hlína prachovitá (sprašová) - tuhá
hlína jílovitá - tuhá
jíl, tuhý
štěrk písčitý až jílovitopísčitý

Surovinové a jiné přírodní zdroje
V oblasti nejsou registrována žádná chráněná ložiskové území. Lokalita nepatří k území s
předpokládaným výskytem ložisek. Nejsou zde vedeny oblasti sesuvů či poddolovaná území. Oblast
nepatří mezi významné geologické lokality.

C.II.6. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na rozhraní dvou
biogeografických podprovincií - provincie panonské a provincie hercynské, na území Lechovického
bioregionu, jeho přechodné, tedy nereprezentativní části. Bioregion leží ve středu jižní Moravy a
zasahuje podstatnou částí do Rakouska. Zabírá geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval.
Bioregion je tvořen štěrkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostrůvky krystalinika. Horninové
podloží tvoří nezpevněné sedimenty mořského neogénu - jíly, písky a štěrky, které jsou místy
pevněji stmelené a v různé míře vápnité. Převažuje zde 1. dubový vegetační stupeň, na severních
svazích dominuje 2. buko-dubový stupeň. Bioregion představuje část severopanonské podprovincie
ovlivněné srážkovým stínem a sousedstvím hercynských bioregionů. Díky srážkovému stínu je pro
tento bioregion charakteristické nejteplejší podnebí v České republice.
Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík,1988) se zkoumaná oblast
nachází ve fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Panonské termofytikum, fytogeografickém
okrese 20b Jihomoravská pahorkatina, Hustopečská pahorkatina.
Mniší hora patří k lokalitám teplomilné bioty, která zde izolovaně vytvořila úzký záliv panonského
termofytika. Zachovala se zde přírodně blízká společenstva s převahou dubu a místy rozvojem
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habru. V prostoru záměru v blízkosti úpatí Mniší hory jsou v současnosti naváženy výkopky, území
je téměř bez zeleně.
Fauna a flora
Záměr bude realizován na rovinatém, částečně zastavěném pozemku s pozůstatky obdělávaných
ploch. Areál je oplocen. V území byl proveden dendrologický průzkum (březen 2009, Ing. Janíková
Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o. Brno), který byl v r. 2010 doplněn o nové skutečnosti a
zoologický průzkum (V. Prášek,Ph.D., duben 2009). V jarním období 2010 byl proveden vlastní
průzkum lokality. Průzkum byl prováděn především metodou liniového transektu, procházejícího
zájmovou plochou, tzv. „zigzagging“. Ptáci byli pozorováni vizuálně a akusticky a byli determinováni
bez odchytu. Průzkum savců byl proveden, jak vizuálně přímým pozorováním v terénu, tak
prostřednictvím pobytových značek. Bylo tedy možno zachytit reprezentativní výskyt flóry a fauny.
Flóra
K nejvýznamnějším elementům flóry zde patří vysázené a náletové dřeviny, v bylinném patře pak
převládají ruderální druhy. V celém areálu se nachází desítky vzrostlých stromů a keřových porostů
(podrobně viz dendrologický průzkum). Dřevinami se vyskytují zejména v JZ a Z části areálu a
podél plotů. Dřeviny jsou většinou neudržované, neodborně prořezané, poškozené a napadené
škůdci.
Nejběžněji jsou zastoupeny javor klen (acer pseudoplatanus), javor mléč (acer platanoides),
borovice černá (Pinus nigra), ořešák královský (Juglans regia), líska obecná (corylus avellana),
jabloň domácí (malus domestica), bříza bělokorá (Betula pendula), olše lepkavá (alnus glutinosa),
javor jasnolistý (acer negundo), bez černý (sambucus nigra), jasan ztepilý (fraxinus excelsior), jasan
úzkolistý (fraxinus angustifolia), borovice lesní (Pinus sylvestris), lípa srdčitá (Tilia cordata), smrk
ztepilý (Picea abies) aj. Ve skupinách se vyskytují zejména růže šípková (rosa canina, pámelník
Chenaultův (symphoricarpos), zlatice prostřední (forsythia x intermedia), šeřík obecný (syringa
vulgaris), ostružiník křovitý (rubus fruticosus), aj.
V byliném patře se nachází pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), mrkev obecná (Daucus carota),
hvězdník roční (Stenactis annua), hluchavka nachová (Lamium purpureum), hulevník Loeselův
(Sisymbrium loeselii), tolice vojtěška (Medicago sativa), pastinák setý (Pastinaca sativa), jestřábník
(Hieracium sp.), kamejka rolní (Lithospermum arvense), řebříček obecný (Achillea millefolium),
tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), čekanka obecná (Cichorium intybus), ) starček obecný
(Senecio vulgaris), prasetník lysý (Hypochaeris glabra), hrachor lesní (Lathyrus silvestris), třezalka
tečkovaná (Hypericum perforatum), jetel ladní (Trifolium badium), lnice květel (Linaria vulgaris),
vlaštovičník větší (Chelidonium majus), jetel plazivý (Trifolium repens), heřmánkovec přímořský
(Tripleurospermum inodorum), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel vetší (Plantago major),
knotovka bílá (Melandrium album), loubinec pětilistý (Parthenocissus quinquefolia), réva (Vitis sp.),
lebeda rozkladitá (Atriplex patula), rozchodník ostrý (Sedum acre), komonice lékařská (Melilotus
officinalis), tavolník prostřední (Spiraea media), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), svlačec rolní
(Convolvulus arvensis), ječmen myší (Hordeum murinum), lipnice obecná (Poa trivialis), pýr plazivý
(Elytrigia intermedia).
Fauna
Fauna řešeného území koresponduje s ochuzenou flórou agrocenóz a ruderálních společenstev. Je
celkově chudá a omezená na druhy snášející toto prostředí. Vlivem nepříznivých stanovištních
podmínek je mimořádně nízká nejen druhová diverzita, ale také populační hustota druhů. Na daném
území se vyskytují v malém počtu jedinců následující druhy: hraboš polní (Microtus arvalis), rejsek
obecný (Sorex araneus), krtek obecný (Talpa europia). Dále pak veverka obecná (Sciurus vulgaris),
která je dle vyhlášky č. 395/1992Sb., v platném znění, zařazena do kategorie ohrožený druh.
Nenachází se tu žádné vodní ani mokřadní plochy, které by podporovaly výskyt obojživelníků.
Z hlediska ornitocenóz dané plochy mohou poskytovat hnízdní, úkrytové či potravní (např.
bobuložravé druhy) příležitosti pro odpovídající druhy ptáků. V lokalitě byli pozorováni: kos černý
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(Turdus merula), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), hrdlička
zahradní (Streptopelia decaocto), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), drozd zpěvný (Turdus
philomelos), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), drozd zpěvný (Turdus philomelos), zvonohlík
zahradní (Serinus serinus), strnad obecný (Emberiza citrinella).
Lokality soustavy Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných
principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů
živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce
ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).
Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody:
směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“) a směrnice 92/43/EHS o
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o
stanovištích“). Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, živočichů a typy
přírodních stanovišť mají být lokality soustavy Natura 2000 vymezeny.
Požadavky obou směrnic byly začleněny do zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve
znění zákona č. 218/2004 Sb. Podle směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti – PO (v
originále Special Protection Areas – SPA) a podle směrnice o stanovištích evropsky významné
lokality – EVL (v originále Sites of Community Importace – SCI). Společně tvoří tyto dva typy lokalit
soustavu Natura 2000.
Přímo do zájmové plochy nezasahuje žádná ptačí oblast ani evropsky významná lokalita. Nejbližší
evropsky významná lokalita č. CZ0623344 Nad Brněnskou přehradou se nachází severozápadně
cca 2,5 km od dotčeného území. V území se vyskytuje řada chráněných a ohrožených druhů rostlin
a živočichů mj. i roháč obecný (Lucanus cervus), který je předmětem ochrany EVL.
Územní systém ekologické stability
Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém
ekologické stability definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a
nadregionální systém ekologické stability.
Místní územní systém ekologické stability města Brna je vymezován ve specifických podmínkách
městského prostředí a proto se řídí specifickými zásadami, vztahy a přístupy, odlišnými od těch, jež
jsou používány v krajině.
Nejbližším prvkem ÚSES jsou regionální biokoridor vymezený podél toku řeky Svratky a biokoridor
RBK 1471 mezi RBC Baba a Holedná, který vede přes Mniší horu. Zde je umístěno biocentrum
BC110 v hranicích přírodní památky Mniší hora. Biokoridory nebudou realizací záměru dotčeny.
Významné krajinné prvky
V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP)
definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení
stability krajiny. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky,
jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona
orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy,
meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary,
výchozy a odkryvy.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena
jejich obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které
by mohly vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
Přímo na zájmové lokalitě výstavby se nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek, ani
významný krajinný prvek vyjmenovaný v zákoně č.460/2004 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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V blízkosti záměru jsou tak významnými krajinnými prvky lesy na úpatí Mniší hory, vodní tok řeky
Svratky a Mnišího potoka a jejich nivy.
Zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území jsou, dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., území přírodovědecky či esteticky
velmi významná, se stanovenými podmínkami ochrany. Kategorie zvláště chráněných území jsou
národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní
rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP).
V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním
parku nebo chráněné krajinné oblasti, nejsou zde vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. Nejbližším zvláště chráněným
územím je přírodní památka Mniší hora, vzdálena cca 200 m severovýchodním směrem. Přírodní
památka byla vyhlášena od r. 1950, o rozloze 25,77 ha, stávající společenstvo je smíšený,
převážně listnatý les, hospodaření dle speciálního plánu péče pro ZCHÚ. Přírodní památka nebude
realizací záměru ovlivněna.

C.II.7. Krajina
Krajinný ráz vychází především z trvalých ekosystémových režimů krajiny, daných základními
ekologickými a přírodními podmínkami. V rámci antropogenních činností je krajinný ráz dotvářen do
určitého souboru typických přírodních a člověkem vytvářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako
charakteristické, identifikující určitý prostor.
Dotčené území se nachází v severozápadní, okrajové části města Brna, v k.ú. Kníničky. Leží v údolí
řeky Svratky, výrazně prostorově vymezeném od východu zalesněným masivem Mniší hory a od
západu a jihu pak meandrem toku řeky Svratky. Dotčené území je z větší části zastavěno dožilými
domky (bývalý areál laboratoří VUT) a je zarostlé dřevinami. Na prostor areálu navazuje ze západu
a severu obytná zástavba rodinných domků obce Kníničky.
Širší okolí i vlastní dotčený prostor výstavby představují nesouvisle urbanizovaný prostor městského
až příměstského charakteru. Území je však zasazeno do relativně kvalitního přírodního rámce.
Výraznou přírodní dominantu tvoří zalesněný hřbet Mniší hory a niva řeky Svratky s bohatými
břehovými porosty.
Z hlediska krajiny lze dotčené území a jeho okolí charakterizovat jako z větší části antropogenně
ovlivněnou, urbanizovanou, příměstskou lesopolní krajinu členitějšího georeliéfu. Je součástí
Bobravské vrchoviny, pro kterou je typické střídání výrazných lesnatých hřbetů a prolomů.
Krajinný ráz širšího území je nově výrazně ovlivněn urbanizací dostavbou nových rozlehlých RD
v okolí původní řadové zástavby obce Kníničky. Současný stav krajiny a řešeného území
představuje již dlouhodobě člověkem využívaný a silně přetvořený krajinný prostor.

C.II.8. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Využití území na západní straně ulice Ondrova původně sloužilo jako zřízení staveniště Brněnské
přehrady a předpokládalo se zde vybudování úpravny vody pro město Brno. Od roku 1951 do roku
1999 v areálu působilo Vysoké učení technické Brno (VUT), Ústav vodních staveb. Dnes je areál ve
správě ZOO města Brna. V areálu jsou objekty laboratoří, hospodářských dřevěných a částečně
zděných objektů, provizorní stavby. V areálu jsou dále dosluhující zpevněné plochy, sítě, aj. Areál
je oplocen. V současnosti jsou některé objekty částečně využívané (pronajímané), většina je
opuštěná. Všechny objekty lze označit za dožilé, hodnota je minimální.
Architektonické a historické památky
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Dotčené území neleží v památkově chráněném území a nenacházejí se zde nemovité kulturní
památky, podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči
a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž
přímo nenachází drobná solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.).
V blízkosti záměru je těsně u ulice Ondrova umístěn křížek z roku 1912 (viz kapitola F.I.3.
fotodokumentace), který byl na toto místo přestěhován obcí Kníničky v roce 1940. Dle získaných
informací obec Kníničky předpokládá v tomto roce (2010) křížek přemístit na vhodnější místo do
střední části obce.
Archeologická naleziště
Širší okolí území včetně vlastního areálu lze charakterizovat jako území s archeologickými nálezy.
Lokalita se nachází při břehu řeky Svratky, která byla přirozenou komunikační osou a její niva
představovala vhodné místo k osídlení již v hluboké minulosti. Díky pozici lze předpokládat možnost
archeologického nálezu. Území určené k výstavbě záměru bylo již sice v minulosti částečně
přetvořeno při výstavbě a provozu stávajících objektů, nelze ovšem vyloučit, že může při zásazích
do terénu dojít k odkrytí dosud nenarušené archeologické památky, situace či nálezu.

C.II.9. Dopravní a jiná infrastruktura
Areál zoologické zahrady je po komunikacích dobře dostupný pro návštěvníky a to jak individuální,
tak i hromadnou dopravou. Okolo areálu prochází komunikace U zoologické zahrady (dále na sever
Ondrova). Jedná se o komunikaci třídy C šířky 7 m s krytem živičným, která komunikačně spojuje
Bystrc a Kníničky a dále pak severním směrem Jinačovice a Kuřim. Po této komunikaci je vedena
autobusová linka integrovaného dopravního systému č. 302. Před vstupem do ZOO je parkoviště
pro cca 20 osobních aut, přitom poptávka po parkovacích místech v blízkosti vstupu je více než
řádově vyšší. Oznamovaný záměr realizace nového vstupního areálu včetně parkoviště řeší tento
nedostatek.
Vlastní území záměru je vymezeno z východu ulicí Ondrovou a ze severu ulicí Rekreační. Dopravní
zátěž na těchto komunikacích je charakterizována ročním průměrem denních intenzit (viz
následující tabulka). Hodnoty byly převzaty z kartogramu intenzit dopravy pro město Brno z roku
2006 (Brněnské komunikace a.s., Útvar dopravního inženýrství) a byly vynásobeny růstovým
koeficientem dopravy pro rok 2010 (ŘSD ČR 2006).
Tab.: Odhad stávajících denních intenzit dopravy

silnice

těžká

osobní

suma

Rekreační

0

357

357

Ondrova

668

7580

8248

Jediný příjezd do areálu je navržen z ulice Ondrova, přibližně v místě stávajícího odbočení
zpevněné cesty vedoucí k velkoobchodu vodoinstalačního materiálu (viz kapitola F.I.3.
Fotodokumentace).
Kapacita komunikací je vyhovující, na komunikační síti dotčeného území se neprojevují
významnější dopravní problémy.
Jiná infrastruktura
V území jsou dostupné veškeré nezbytné inženýrské sítě o dostatečné kapacitě, na které bude
možno oznamovaný záměr napojit.
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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
Mezi nepříznivé vlivy, které přesahují hranice záměru, by případně na obyvatelstvo mohl působit
hluk a emise do ovzduší. Záměr není zdrojem vibrací, elektromagnetického záření (ionizujícího,
vysokofrekvenčního) nebo elektromagnetického pole, tedy touto cestou nemůže působit na veřejné
zdraví.
Vlivy hluku
Pro posouzení hluku z provozu záměru byla vypracována hluková studie (viz příloha č.2). Je zde
hodnocen stávající stav, stav po realizaci a zprovoznění záměru.
Výstavba
V době výstavby záměru lze předpokládat, že působení hluku může svými rušivými vlivy působit na
obyvatele nejbližších domů v okolí. Tyto vlivy se mohou projevovat zejména při pracích na počátku
výstavby (demolice, terénní úpravy, zakládání staveb ap.), při kterých jsou provozovány během
výstavby akusticky nejvýznamnější činnosti.
Omezení případného negativního působení je řešitelné vhodnou organizací výstavby. Práce
produkující nadměrný hluk je možné omezit na denní období s vyloučením brzkých ranních a
pozdních večerních hodin (tedy na období mezi 7.00 až 19.00), zdroje hluku je možné stínit.
Vzhledem k omezené době působení těchto zdrojů lze konstatovat, že zvýšená hlučnost z výstavby
nebude mít vliv na zdravotní stav obyvatel.
Provoz
Po dostavbě záměru a zprovoznění dojde jen k nevelkým změnám působení hluku u nejbližších
hlukově chráněných prostor. Změny budou jednak pozitivní díky bariérovému účinku nově
postavených budov a mírně negativní z provozu nových stacionárních zdrojů hluku, vyvolané
dopravy a pohybu vozidel po parkovišti.
Z výsledků HS vyplývá, že při plném výkonu všech zdrojů hluku na objektech záměru a při
maximálním provozu dopravy po účelových komunikacích a parkovišti jsou ve všech referenčních
bodech na okolních hlukově chráněných objektech (RD) prokazatelně plněny definované hygienické
limity pro dobu denní i noční.
Lze tedy konstatovat, že hlukové působení záměru bude nevelké a nebude mít vliv na zdravotní
stav obyvatel.
Vlivy emisí do ovzduší
Vliv záměru na stávající imisní situaci bude vyvolán emisemi ze zdrojů tepla a provozu dopravy
vázané na záměr. Rozhodnými škodlivinami jsou v tomto případě prachové částice a oxid dusičitý.
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Pro posouzení vlivu záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví byla využita rozptylová studie (viz
příloha č.1).
Akutní působení NO2
Maximální přírůstek jednohodinové koncentrace NO2 z provozu záměru může u nejbližší obytné
zástavby dosahovat cca 8 µg.m-3. Pozaďové maximální koncentrace NO2 dle rozptylové studie
města Brna zde mohou dosahovat cca 140 µg.m-3. Pokud v rámci konzervativního přístupu sečteme
maximální přírůstkovou koncentraci NO2 s maximální pozaďovou hodnotou pro tuto noxu, zůstane
výsledná koncentrace pod přípustným limitem (200 µg.m-3). Ze zdravotního hlediska budou tyto
koncentrace i po navýšení s dostatečným odstupem bezpečné, záměr má na imisní situaci jen
nepatrný vliv.
Pozn.: Pro akutní expozici NO2 do koncentrace 300 µg.m-3 nebyly při epidemiologických studiích
WHO (Světová zdravotnická organizace) pozorovány žádné změny zdravotního stavu pokusných
osob. Česká legislativa uvádí imisní limit pro 1-hodinovou koncentraci 200 µg.m-3. Americká EPA
(Agentura ochrany životního prostředí) uvádí akutní RBC (koncentrace látky která je ještě bezpečná
pro expozici člověka) 470 µg.m-3.
Chronické působení NO2
Maximální příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 z provozu záměru bude v nejvíce dotčeném
obydleném okolí dosahovat dle RS hodnot do cca 0,1 µg.m-3.
Průměrná roční pozaďová koncentrace NO2 dle rozptylové studie města Brna může dosahovat cca
15 µg.m-3. Pokud v rámci konzervativního přístupu sečteme maximální přírůstkovou koncentraci
NO2 s maximální pozaďovou hodnotou pro tuto noxu, zůstane výsledná koncentrace pod
přípustným limitem (40 µg.m-3). Ze zdravotního hlediska budou tyto koncentrace i po uváděném
navýšení s dostatečným odstupem bezpečné, záměr bude mít na imisní situaci jen nepatrný vliv.
Pozn.: WHO stanovila jako bezpečný limit pro dlouhodobou expozici NO2 30 µg.m-3. Česká
legislativa stanovila průměrný roční limit 40 µg.m-3.
Působení PM10
Obdobně minimálně na své okolí bude působit záměr i emitováním PM10. Maximální přírůstek
krátkodobé koncentrace PM10 z provozu záměru bude u nejbližší obytné zástavby v okolí záměru
dosahovat hodnot do 1,5 µg.m-3 (imisní limit 50 µg.m-3), příspěvek průměrné roční koncentrace
bude dosahovat hodnot do 0,05 µg.m-3 (imisní limit 40 µg.m-3). Jedná se o hodnoty hluboce
podlimitní, tedy působení PM10 nebude mít vliv na veřejné zdraví.
Počty dotčených obyvatel
Záměr nebude svým působením negativně ovlivňovat obyvatele ani v okolí nejbližších domů. Záměr
nebude mít negativní vliv na veřejné zdraví (0 dotčených obyvatel).

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší - výstavba
Stávající imisní zátěž zájmového území bude v důsledku stavby ovlivněna především emisemi z
dopravy stavebních materiálů a zeminy a provozem stavebních strojů. Hlavními emitovanými
škodlivinami bude prach a oxidy dusíku, v menší míře i benzen. Emise škodlivin však bude
krátkodobá, omezená pouze na úvodní období výstavby a její vliv tedy bude nízký.
Vlivy na kvalitu ovzduší - provoz
Podrobnosti k imisní situaci v území včetně grafických výstupů - viz rozptylová studie - příloha č.1
tohoto dokumentu.
Vliv provozu na stávající imisní situaci bude ovlivněn především provozem automobilové dopravy
vázané na záměr a částečně také zdroji tepla spalujícím zemní plyn.
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V důsledku realizace záměru byl zpracován výpočet dle metodiky SYMOS 97, verze 2003 pro
vyhodnocení nárůstu imisní zátěže oxidu dusičitého a tuhých látek, které jsou hlediska bilance emisí
z automobilové dopravy rozhodnými škodlivinami. Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky
znázorněny na následujících obrázcích:
Obr.: Rozložení imisních příspěvků NO2 vyvolané realizací záměru

-3

-3

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m ]

příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m ]

Nárůst průměrné roční koncentrace NO2 vlivem realizace uvažovaného záměru bude v nejvíce
dotčených místech (v prostoru areálu) dosahovat nejvýše 0,3 µg.m-3, tedy cca 0,75 % imisního
limitu (LVr = 40 µg.m-3), maximální příspěvek ke krátkodobé (hodinové) koncentraci NO2 nejvýše
11 µg.m-3, tedy cca 5,5 % imisního limitu (LV=200 µg.m-3).
Obr.: Rozložení imisních příspěvků PM10 vyvolané realizací záměru

-3

příspěvek maximální 24hodinové koncentrace [µg.m ]

-3

příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m ]

Nárůst průměrné roční koncentrace PM10 vlivem realizace záměru bude v nejvíce dotčených
místech (v prostoru areálu) dosahovat nejvýše 0,2 µg.m-3, tedy cca 0,5 % imisního limitu (LVr=40
µg.m-3), maximální příspěvek k průměrné 24hodinové koncentraci PM10 nejvýše 2,5 µg.m-3, tedy cca
5 % imisního limitu (LV=50 µg.m-3). V širším okolí jsou přírůstky koncentrací k pozaďové imisní
zátěži ještě nižší.
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Příspěvek hodnocených zdrojů ke stávající imisní zátěži oxidem dusičitým a tuhými látkami je málo
významný. Závěrem tedy lze konstatovat, že hodnocené zdroje znečišťování ovzduší nebudou
způsobovat výraznější změnu imisní zátěže v dotčeném území ani vznik nových nadlimitních stavů.
Vlivy na klima
S ohledem na charakter a rozsah záměru a konfiguraci terénu lze předpokládat lokální změnu
klimatických charakteristik v prostoru nově vybudovaného otevřenějšího prostoru parkoviště, které
nahradí stávající zarostlý areál VUT. Díky zachování zeleného pásu a stromů oddělující areál od
okolní výstavby lze konstatovat, že se tyto lokální změny v okolí záměru neprojeví.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Výstavba
Hluk v průběhu výstavby je řešitelný, ve špičkových obdobích (zejména při pracích na počátku
výstavby) však nelze vyloučit rušivé vlivy. Vzhledem ke vzdálenosti od okolních nejbližších trvale
obytných budov bude nutné omezení zemních a stavebních prací pouze na denní dobu. Dodržení
příslušného korigovaného limitu pro stavební práce nebude v tomto případě činit žádný problém.
Provoz
Podrobnosti ke stávající a budoucí hlukové situaci v území včetně grafických výstupů jsou uvedeny
v hlukové studii (příloha č.2) tohoto dokumentu. Byl zde modelován jednak vliv nárůstu dopravního
provozu na hlukovou situaci v místě záměru a jednak vliv hluku ze záměru, tj. z provozu přilehlých
účelových komunikací, parkoviště a stacionárních technologických zdrojů.
Z hlukové studie vyplývá, že stávající hladiny hluku z dopravního provozu v řešeném území plní
stanovené hygienické limity pro dobu denní. Z dopravního hlediska se realizací záměru hluková
situace v území významně nezmění. Vzhledem k dopravnímu provozu v blízkosti lokality a jím
tvořeného hlukového pozadí nedojde k žádným výrazným akustickým změnám.
Po realizaci záměru dojde vlivem bariérového účinku nově postavených budov ke snížení
ekvivalentní hladiny hluku podél ulice Rekreační. V ostatních výpočtových bodech se hluková
situace nemění, nebo dojde nevelkému navýšení ekvivalentní hladiny hluku. Toto navýšení však
bude akusticky nevýznamné a nebude mít vliv na vznik nových nadlimitních stavů v posuzovaném
území.
Do hluku z provozu záměru byl započítán hluk z provozu parkoviště a z instalovaných
technologických zařízení. V době noční budou v provozu pouze technologické zdroje hluku. Z
výsledků vyplývá, že při plném výkonu všech zdrojů hluku na objektech záměru a při pohybu
automobilů po účelových komunikacích a parkovišti jsou ve všech referenčních bodech
prokazatelně plněny definované hygienické limity pro dobu denní i noční.
Stejně tak hluk informačního charakteru - hlasové projevy návštěvníků plní stanovené hygienické
limity pro dobu denní.
Další charakteristiky
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické
nebo radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Stávající odtok dešťových vod ze zpevněných ploch a střech areálu VUT lze odhadnout na cca
2500 m3/rok, realizací vstupního areálu by mohlo dojít k navýšení odtoku z ploch a střech na
hodnotu cca 10000 m3/rok.
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V lokalitě výstavby budou provedena urbanistická opatření pro minimalizaci odtokového koeficientu
- zelené střechy objektů, zelené plochy, zpevněné plochy s nižším koeficientem odtoku apod.
Předpokládáme tedy skutečný odtok dešťových vod z území nižší.
Srážkové vody budou odváděny dešťovou kanalizací do blízké vodoteče ve stejném drobném
povodí - řeky Svratky. Ve srovnání se současným stavem tak dojde po realizaci záměru k nevelké
změně odvodnění území, která je při rozlehlosti dotčených povodí zcela zanedbatelná.
Celkově lze vliv na charakter odvodnění území hodnotit jako nevýznamný.
Vliv na jakost povrchových vod
Odpadní vody z areálu budou odváděny jednotnou kanalizací do čistírny odpadních vod Modřice.
Hodnoty znečištění u vypouštěných odpadních vod budou odpovídat požadavkům kanalizačního
řádu, nemohou tedy svým složením ani množstvím ovlivnit provoz ČOV a tím ani konečný recipient,
řeku Svratku.
Srážkové vody z areálu budou odváděny srážkovou kanalizací. Vody s možností znečištění budou
čištěny v odlučovači ropných látek. Kanalizací srážkových vod budou navíc odváděny vody se
zvýšenou solností z demistanice a z akvárií (cca 2100 m3/rok, tj. průměrně cca 0,07 l.s-1). Vzhledem
k průtoku řeky Svratky v místě vypouštění (průměr 18,1 m3.s-1) lze konstatovat, že dojde
k výraznému naředění zvýšené solnosti odváděných vod, tedy ovlivnění recipientu bude minimální.
Z výše uvedeného vyplývá, že nemůže dojít k negativnímu ovlivnění kvality vody v recipientu, nelze
tedy očekávat negativní ovlivnění jakosti povrchových vod.
Vlivy na podzemní vodu
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik může dojít zejména v souvislosti se zásahem do
podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody, dále omezením dotace
srážkovými vodami, či jejím odčerpáváním.
Založení staveb se předpokládá na plošných, případné pilotových základech. Základovými
konstrukcemi by mohl být zasažen podpovrchový horizont podzemní vody v kvartérních
sedimentech, při realizaci pilotových základů by zasažení zvodně bylo jisté. Pilotové základy jsou
volně obtékatelné a vzhledem k ploše kolektoru i rozměrově nevýznamné. Nebudou působit jako
překážka ve směru proudění podzemní vody.
V místě projektované výstavby nového vstupního areálu se nachází jímací a monitorovací vrty
vodního zdroje ZOO Brno. Záměr předpokládá čerpání z jímacího vrtu HV1z. Při maximálním
povoleném čerpání (7 l.s-1) může docházet v okolí tohoto vrtu ke kolísání hladiny podzemní vody o
cca 1,5 m, přičemž snížení hladin podzemní vody se projeví v ploše celého stavebního záměru,
k okrajům areálu vymizí. Potřeba vody pro areál bude řádově nižší (průměrně cca 0,09 l.s-1), tedy
provozem areálu se tento jev projeví jen minimálně.
Vzhledem k vodnímu zdroji bude nutno zabezpečit, aby při výstavbě a provozu nového vstupního
areálu nebyla negativně ovlivněna jakost podzemních vod v zájmovém území.
Nárůst zpevněných ploch v areálu může vést k snížení dotace horninového prostředí vodami
srážkovými. Z hlediska širších hydrogeologických podmínek v území je toto ovlivnění zanedbatelné.
Za předpokladu realizace stavebních prací technikou v dobrém stavu (bez úkapů provozních
kapalin), nemůže docházet k zanesení znečištění do svrchního mělkého kolektoru podzemních vod
a možnosti zanesení kontaminace do širšího okolí.
Záměr nebude mít významný vliv na podzemní vody.
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D.I.5. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Půda
Obecně je negativní vliv na půdu dán záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu
(ZPF). Záměr bude realizován částečně na pozemcích zařazených do II. třídy ochrany půdy. Před
výstavbou bude provedeno jejich vynětí, jak již předpokládá územní plán obce.
Převážná část záměru není realizována na "zelené louce", ale využívá se prostor areálu VUT , který
lze charakterizovat jako "brownfield". Tento přístup lze hodnotit jako jeden z kladů projektu
s ohledem na omezení potenciálních záborů ZPF.
Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě objektu
nepředpokládá negativní vliv.
Horninové prostředí, přírodní zdroje
Stavba samotná tvoří v horninovém prostředí cizorodý prvek bez dalšího vlivu na její kvalitu.
Uvažovaný záměr do horninového prostředí zasahuje nevýznamně. Poškození a ztrátu
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat. Záměr není umisťován v blízkosti
dobývacích prostor a CHLÚ. Realizací ani provozem nedojde k žádnému přímému omezení či
narušení přírodních zdrojů.

D.I.6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Výstavba nového vstupního areálu a parkoviště ZOO si vyžádá kácení vybraných nevhodných
dřevin. Jde o cca 180 ks stromů (z toho 80 ks stromů je ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu s
nízkou sadovnickou hodnotou) a stovky m2 keřových, většinou náletových porostů. Kácené dřeviny
budou nahrazeny rozsáhlou výsadbou stromů a keřů, která doplní stávající nekácené dřeviny.
Celkem je navrhováno k výsadbě cca 160 ks listnatých vzrostlých stromů, 30 ks jehličnatých stromů
a 100 solitérních vzrůstnějších keřů. Do živých plotů v parkovištích bude vysazeno cca 900 ks keřů
a do plošných pokryvných výsadeb cca 1800 ks keřů.
V následující tabulce uvádíme předpokládané druhy dřevin pro výsadbu.
tab. Předpokládané druhy dřevin pro výsadbu

STROMY

KEŘE

Acer campestre "Red Shine"

javor babyka

Amelanchier canadensis

muchovník kanadský

Acer platanoides "Deborah"

javor mléč

Betula nana

bříza zakrslá

Acer pseudoplatanus "Erectum"

javor klen

Buddleja davidii "Fascinating"

komule Davidova

Crataegus laevigata "Pauls Scarlet"

hloh obecný

Buxus sempervirens

zimostráz obecný

Fagus sylvatica "Pendula"

buk lesní

Carpinus betulus

habr obecný

Fraxinus angustifolia "Raywood"

jasan úzkolistý

Cornus alba

svída bílá

Malus "Red Jade"

jabloň

Cornus mas

dřín obecný

Malus "Royalty"

jabloň

Corylus avellana

líska obecná

Pinus silvestris

borovice lesní

Corylus avellana "Aurea"

líska obecná

Pinus strobus

borovice vejmutovka

Corylus maxima "Purpurea"

líska největší

Prunus padus"Colorata"

střemcha evropská

Cotoneaster dammeri "Coral Beauty"

skalník Dammerův

Quercus robur "Fastigiata Koster"

dub letní

Cytisus praecox

čilimník ranný

Acer campestre "Red Shine"

javor babyka

Cytisus scoparius "Red Wings"

janovec metlatý
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Euonymus
"Aureomarginata"

POPÍNAVKY

japonicus

brslen japonský

Hedera helix

břečťan obecný

Forsythia suspensa

zlatice převislá

Parthenocissus tricuspidata

přísavník trojcípý

Kolkwitzia amabilis

kolkvitzie krásná

Ligustrum ovalifolium "Aureum"

ptačí zob vejčitolistý

TRVALKY A OKRASNÉ TRAVINY
Alchemilla mollis

kontryhel

Ligustrum vulgare "Atrovirens"

ptačí zob obecný

Carex grayi

ostřice

Ligustrum vulgare "Lodense"

ptačí zob obecný

Festuca mairei

kostřava

Salix purpuraea

vrba nachová

Heuchera sanquinea

dlužicha

Spiraea bumalda"Anthony Waterer"

tavolník nízký

Lavandula angustifolia

levandule

Spiraea japonica "Albiflora"

tavolník japonský

Miscanthus chinensis "Kleine Silberspinne"

ozdobnice čínská

Spiraea japonica "Little Princess"

tavolník japonský

Nepeta x faasenii

šanta

Spiraea x arguta

tavolník význačný

Salvia officinalis "Aurea"

šalvěj

Tamarix pentandra

tamaryšek pětimužný

Sedum spectabile

rozchodník

Taxus baccata

tis červený

Sedum acre

rozchodník

Taxus media "Hillií"

tis prostřední

Sedum spurium

rozchodník

Viburnum lantana

kalina tušalaj

Sagina subulata

úrazník

Vzhledem k rozsahu kácení dřevin lze konstatovat, že ovlivnění biotické složky životního prostředí
realizací záměru bude negativní, přičemž dosadba tato negativa zmírní.
V době realizace stavby a při jejím vlastním provozu bude okolní fauna a flóra ovlivňována
zvýšenými imisemi a hlukem. Koncentrace imisí však nebudou dosahovat kritických hodnot, jež by
mohly vést k poškození rostlin a živočichů v okolí stavby.
K ovlivnění fauny a flóry dojde při provádění skrývek povrchových vrstev půd. Je zřejmé, že různé
rostlinné i živočišné druhy mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny v různé míře. U některých
živočichů je možné předpokládat ztrátu biotopu s jeho možnou náhradou v okolních lokalitách
(ptáci, hmyz apod.) Další skupinou rostlin a živočichů jsou většinou velmi početné drobné druhy, u
kterých vzhledem k populační dynamice je pravděpodobné, že na vhodných okolních stanovištích
mohou být jejich ztráty nahrazeny.
Na lokalitě a v jejím nejbližším okolí bylo zjištěno celkem 32 druhů obratlovců, z toho jeden zvláště
chráněný druh z kategorie ohrožených druhů - veverka obecná (Sciurus vulgaris). Vzhledem k
lokalizaci, rozsahu a charakteru záměru nebude mít jeho realizace na populaci tohoto druhu
významný negativní dopad a krajský úřad nepovažuje za odůvodněné vést správní řízení ve věci
udělení vyjímky z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
(viz příloha č. H.I.4).
Vzhledem ke skutečnosti, že při realizaci záměru dojde k výraznému zásahu do stávající dřevinné
vegetace, která tvoří příhodné hnízdní příležitosti pro řadu zde prokázaných druhů ornitofauny, bude
jakýkoli zásah do dřevinné vegetace prováděn v mimohnízdním období.
Realizací záměru nedojde k zásahu do prvků územního systému ekologické stability a nebudou
dotčeny lokality soustavy Natura 2000, viz vyjádření č.j. S-JMK 46002/2009 OŽP/Tr ze dne 31.3.
2009 (viz příloha H.I.2).

D.I.7. Vlivy na krajinu
Nejzásadnějším vlivem na krajinu je možno obecně považovat pohledové působení stavby na okolí.
Míra viditelnosti a tedy exponovanosti stavby závisí na mnoha faktorech (architektonické řešení výškové, objemové charakteristiky, dále poloha umístění stavby, její zapojení do krajiny a pod).
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Záměr je navrhován do prostoru ploché údolní nivy. Jedná se o soubor staveb s absencí
vertikálního charakteru. Hlavní objekt tvaru křivky bude pojat jako ukloněná stavba, částečně
zatravněná a dřevinami osázená terénní hrana svažující se směrem na sever. Objekt bude
přirozeně navazovat na niveletu okolního terénu a nebude tak od severu vnímána jako klasická
stavba. Prosklená, vstupní část bude otevřena pouze od jihu. Celkové rozvržení nástupního
prostoru s hlavním objektem, parkovišti a chodníky je koncipováno jako částečně radiální s absencí
pravoúhlých tvarů. Převažují měkké, spíše organické tvary. Z hlediska architektonického je areál
pojat nekonvenčně s maximální snahou nevnášet do současného krajinného prostoru příliš
kontrastní prvky. V tomto ohledu areál vnáší novou kvalitu do území a nahrazuje nevzhlednou
zástavbu likusových domů. Kladný efekt bude mít i zachování vhodné stávající vzrostlé zeleně a její
doplnění novými výsadbami. Areál tak bude tvořit přirozený přechod mezi přírodně blízkým
prostorem v okolí řeky Svratky a zastavěným územím Kníniček.
Celkově lze konstatovat, že záměr výrazněji nepozmění základní kompoziční danosti hodnoceného
území. Realizací záměru nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění stávajícího krajinného
rázu, představuje více obohacení a zkultivování zdejšího urbánního prostoru, dojde k výraznému
zvýšení kvality místa.
Záměr lze tedy z hlediska vlivu na městskou krajinu vnímat pozitivně.

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Architektonické památky nebudou z důvodu jejich absence v dotčeném území ovlivněny. Stávající
křížek z roku 1912 při ulici Ondrova nebude v době realizace záměru dotčen, protože bude
nezávisle na realizaci záměru přemístěn obcí na vhodnější místo.
Demolice několika objektů nevelké hodnoty a jejich nahrazení novými objekty záměru znamená
zvýšení hodnoty hmotného majetku v území.
Možnost nálezu archeologické památky či struktury v průběhu zemních prací nelze vyloučit.

D.I.9. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vlivy na dopravu jsou dány zejména vznikem nové dopravní atraktivity v území, kterou bude záměr
představovat. To bude mít za následek zvýšení intenzit dopravy na komunikacích dotčeného území.
Z porovnání intenzit s pozaďovými hodnotami zatížení komunikací (viz část C, kapitola 10. Dopravní
a jiná infrastruktura) vyplývá, že se bude jednat o max. 15% navýšení, a to pouze v místě
dopravního napojení záměru na ulici Ondrovu. V širší komunikační síti dojde k rozptýlení vyvolané
dopravy a navýšení intenzit se zde již významně neprojeví.
Realizací záměru dojde k funkčnímu naplnění prostoru, čímž bude zároveň vyloučena v tomto místě
realizace jiných aktivit, včetně související dopravy a jejích vlivů.
Záměr výrazně sníží negativní působení „divokého“ parkování motorizovaných návštěvníků ZOO
v okolí stávajícího vchodu v městské části Bystrc.
Trvalé vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány. Nedochází k rozvoji ani k omezení stávající
infrastruktury, infrastrukturní sítě budou pouze přizpůsobeny resp. využity pro záměr. Krátkodobě
může dojít k přerušení sítí při realizování přeložek, či napojení areálu na stávající sítě.

D.I.10. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Záměr je stavebně řešen tak, aby nemohlo dojít ke znečištění půdy, podzemních ani povrchových
vod. Vlivy záměru vzhledem k zasaženému území a populaci jsou dány zejména emisemi
znečišťujících látek do ovzduší a emisemi hluku z vyvolané dopravy, provozu zdrojů tepla,
vzduchotechniky aj.
Z výsledků zpracované rozptylové studie vyplývá, že příspěvek záměru k imisní situaci v území se
může projevovat jen v nejbližším okolí. Realizace záměru nezpůsobí významnější změnu imisní
zátěže dotčeného území a významně neovlivní ani ostatní složky životního prostředí a veřejné
zdraví.
V případě emisí hluku jsou podlimitně dotčeny pouze obytné domy situované v bezprostřední
blízkosti příjezdové komunikace. Po realizaci záměru nebude docházet k dosažení či překračování
definovaných hygienických limitů.
Výstavbou areálu nebude obyvatelstvo prakticky negativně dotčeno, rozsah negativních vlivů bude
omezen na hranice areálu resp. jeho nejbližší okolí. Realizací záměru nebude docházet k zvyšování
zdravotních rizik, ani k narušování faktorů pohody obyvatelstva.

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

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Nejvýznamnějším vlivem bude příprava území pro realizaci záměru, která bude spojená s kácením
zeleně. Za běžného provozu pak záměr nevyvolá žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo
nutno eliminovat případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá
zejména z projektového řešení záměru a dodržování platných zákonných předpisů, norem a
schválených provozních nebo havarijních řádů.
Uvádíme zde projektová řešení a další předpokládaná opatření, která považujeme za důležitá z
hlediska snižování možných nepříznivých vlivů záměru.
⋅

Navržené stavební a konstrukční řešení minimalizuje hlukové dopady na okolní objekty –
parkovací stání je více vzdáleno od RD při západní hranici pozemku, v prostoru mezi okrajem
parkoviště a ploty u RD bude maximálně zachována stávající zeleň, na volných místech bude
zeleň dosázena, budou modelovány odcloňující valy, bude vyloučena dříve uvažovaná obslužná
doprava areálu z ulice Rekreační.

⋅

Přechod návštěvníků do areálu ZOO bude maximálně vzdálen od obytného objektu Ondrova
č.p.4. Chodník bude ze strany k tomuto objektu kryt palisádovou stěnou.

⋅

Pro zabezpečení tepla pro provoz objektů a akvárií budou instalovány kondenzační kotle
s vysokou účinností.

⋅

Splaškové vody z restauračního provozu budou odváděny do splaškové kanalizace přes tukové
lapače.
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⋅

Srážkové vody z parkovišť a přilehlých komunikací budou před odvedením do srážkové
kanalizace předčišťovány v odlučovači ropných látek.

⋅

Voda pro technologické účely bude získávána z vlastního jímacího vrtu bez potřeby využívání
vody pitné z veřejného vodovodního řadu.

⋅

Veškeré odůvodněné kácení dřevin bude realizováno v období vegetačního klidu a mimo hnízdní
sezónu s ohledem na ochranu ptactva v hnízdním období.

⋅

Vykácené dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou.

⋅

Pro ozelenění budou využity v maximální možné míře autochtonní druhy dřevin.

⋅

Vzhledem k blízkosti obytné zástavby budou omezeny práce produkující nadměrný hluk pouze
na denní období s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních hodin (tedy na období mezi
7.00 až 19.00).

⋅

Při stavebních pracích budou minimalizovány zdroje prašnosti (budou minimalizovány skládky
sypkých materiálů, v suchých dnech se předpokládá zkrápění povrchu staveniště, bude zajištěna
očista komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště apod.).

⋅

Do plánu organizace výstavby bude zahrnuto preventivní a kontrolní opatření proti úniku ropných
látek na staveništi, včetně zpracování příslušného havarijního řádu.

⋅

V průběhu provozu bude udržováno parkoviště v čistotě, zejména na podzim bude včas
odstraňováno spadané listí a po zimním období bude zajištěno odstranění posypových hmot
vnesených vozidly návštěvníků i z vlastní aplikace z plochy parkoviště i obslužných komunikací.

⋅

Pro zimní období doporučujeme provozovateli omezit údržbu povrchů solením a nahradit ji
mechanickou údržbou (včasné odhrabování, či odmetání sněhu) s ohledem na snížení solnosti
odváděných srážkových vod.

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A
NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Dokument byl zpracován na základě stávajících znalostí území a na základě stávajícího stavu
přípravy záměru, tedy v souběhu s přípravou dokumentace pro územní řízení.
Vzhledem k tomu, že nebyla známa některá detailní řešení záměru a provozu, bylo pro vypracování
dokumentu uvažováno s pesimistickými údaji. Přikládané studie předpokládají, že emise hluku a
škodlivin z dopravy a provozu areálu bude maximální.
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti,
které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů. V dalším postupu projektové přípravy lze
očekávat zpřesnění v oznámení uvedených údajů. Nepředpokládáme však, že se bude jednat o
změny, jejichž negativní působení by bylo vyšší než předpoklady uvedené v oznámení.

ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr nebyl předložen ve více variantách.
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ČÁST F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
F.I.1 – koordinační situace - přibližný zákres záměru (bezrozměrné)
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F.I.2 – Vizualizace

Pohled z jižní strany areálu přes parkoviště směrem k hlavnímu objektu, vpravo vstupní objekt

Pohled přes střechu hlavního objektu východním směrem do prostoru ZOO, v pozadí Mniší hora.
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F.I.3 – Fotodokumentace

Prostor budoucího vjezdu do areálu z ulice Ondrová (03.2009)

Plocha záměru východně od ulice Ondrová (03.2009)

Bývalý areál VUT pohled od JV (04.2010)

Navážky na ploše záměru východně od ulice Ondrová (04.2010)

pohled z ulice Rekreační podél západní hranice areálu (03.2009)

Objekty v areálu VUT (04.2010)

F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE

Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále
závěry jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům
o podrobnější údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Záměr a umístění vychází z akutní potřeby parkovacích míst pro návštěvníky ZOO a současně řeší
nový vstup do míst rozvoje expozic „Beringie“ při západním úbočí Mniší hory v areálu ZOO a
expozici mořského akvária. Záměr je v souladu se schválenou koncepcí rozvoje, definované
v Generelu územního rozvoje ZOO města Brna.
Záměr zahrnuje realizaci parkoviště pro osobní automobily a autobusy, dva nové objekty se
zázemím pro návštěvníky s expozicí mořského akvária, restaurací (150 jídel), kancelářemi, dílnami,
technickým zázemím aj., pěší mimoúrovňové napojení vstupního areálu přes ulici Ondrovou do
areálu ZOO a rozsáhlou realizaci parkových úprav aj. (viz grafické výstupy v kapitole F.I.)
Kapacita parkoviště je navržena na cca 300 parkovacích stání pro osobní automobily a 8
parkovacích stání pro autobusy dlouhé 15 m. Na příjezdové komunikaci před vstupním objektem
bude realizován záliv pro autobusy k výstupu návštěvníků areálu, případně zde může být zastávka
autobusu MHD (v současnosti se nepředpokládá její realizace, v rámci oznámení je provoz MHD
konzervativně předpokládán).
Celková plocha řešeného území je
Zastavěná plocha stavebních objektů
Zpevněné plochy
Plochy zeleně

cca 42 100 m2.
cca 4 900 m2, z toho cca 3150 m2 zelených střech,
cca 19 700m2
cca 17 500 m2

Tento záměr spadá pod působnost zákona č.100/01 Sb., tedy záměr musí být dle tohoto zákona
oznámen. Předkládaný dokument je tímto oznámením, které mj. slouží i jako podklad pro zjišťovací
řízení. Pro podrobnější zhodnocení podstatných vlivů záměru je oznámení doplněno o rozptylovou a
hlukovou studii (viz přílohová část H.II.).
Výstupy do životního prostředí (emise do ovzduší, působení hluku, produkce odpadů, odpadních
vod apod.) nepředstavují vážný problém z hlediska možnosti ohrožení životního prostředí nebo
veřejného zdraví. Záměr nezpůsobí dosažení nebo dokonce překračování imisních limitů.
Z výsledků zpracované rozptylové studie vyplývá, že příspěvek záměru k imisní situaci v území se
může projevovat jen v nejbližším okolí záměru. Realizace záměru nezpůsobí významnější změnu
imisní zátěže dotčeného území a významně neovlivní ani ostatní složky životního prostředí a
veřejné zdraví.
V případě emisí hluku jsou podlimitně dotčeny pouze obytné domy situované v bezprostřední
blízkosti areálu. Po realizaci záměru nebude docházet k dosažení či překračování definovaných
hygienických limitů.
Výstavbou areálu nebude obyvatelstvo prakticky negativně dotčeno, rozsah negativních vlivů bude
omezen na hranice areálu resp. jeho nejbližší okolí. Realizací záměru nebude docházet ke
zvyšování zdravotních rizik, ani k narušování faktorů pohody obyvatelstva.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina a případně jiné) jsou možné negativní vlivy změny záměru na životní
prostředí přijatelně nízké a nebrání tedy její realizaci.
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ČÁST H
PŘÍLOHY

H.I. DOKLADY
H.I.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
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H.I.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnému ovlivnění evropsky
významných lokalit a/nebo ptačích oblastí
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H.I.3. Autorizační osvědčení zpracovatele oznámení
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H.I.4. Sdělení KÚ JMK
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H.II. SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY
Následující samostatné přílohy:

Příloha č. 1 Rozptylová studie
Příloha č. 2 Hluková studie
KONEC TEXTU DOKUMENTU
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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