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Úvod
V prosinci 2010 byl vznesen ze strany Odboru životního prost edí a zem d lství Krajského
ú adu Jihomoravského kraje požadavek na zpracování posudku dle zák. 100/2001 Sb.
v platném zn ní pro posouzení vliv zamýšleného zám ru „Nový vstupní areál ZOO Brno“,
dále pouze „Vstup ZOO“ na životní prost edí. Pot ebné podklady byly p evzaty na základ
výsledku výb rového ízení v únoru 2011, pov ení bylo oficiáln dopracováno ve form
smlouvy o provedení díla. Na základ výb rového ízení byla s využitím dodaných osobních
dat zpracovatele zhotovena Smlouva o zpracování posudku mezi Krajským ú adem
Jihomoravského kraje a RNDr. Alexandrem Skácelem, CSc., jako autorizovanou osobou
podle zákona . 100/2001Sb. Pro vyhotovení posudku na autorizované posouzení vliv
zám ru „Vstup ZOO“ na soustavu Natura 2000 nebylo nutno zpracovávat samostatné
posouzení, nebo

vliv zám ru na tuto soustavu byl vylou en na základ

vyjád ení

kompetentních orgán ve stadiu p ípravy Oznámení a Dokumentace EIA výše uvedeného
zám ru.
Projednávání vliv

investi ního zám ru „Vstup ZOO“ na životní prost edí má tém

dvouletou historii, kterou je pot ebné stru n rekapitulovat. „Oznámení“ zám ru této akce
v rozsahu p ílohy . 3 zákona 100/2001 Sb. bylo zpracováno v ervnu 2010. Zjiš ovací ízení
pro uvedenou akci bylo ukon eno dne 16.07.2010 ( j. JMK 85490/2010). Verdikt
zjiš ovacího ízení rozhodl, že investi ní zám r bude dále posuzován procesem EIA a zárove
formuloval požadavky na oblasti, které mají být v dokumentaci hodnocení vliv
posuzovaného investi ního zám ru zvlášt zohledn ny.
Jednalo se p edevším o následující oblasti (další drobn jší požadavky jsou uvedeny
v p íslušných vyjád eních ze zá í 2009), které je pot ebné v Dokumentaci ešit:
-

Dopln ní hlukové studie o vyhodnocení vliv

zp sobených nár stem intenzity

dopravy a nár stem po tu návšt vník ve výhledu po p ípadné realizaci zám ru a
zprovozn ní v roce 2015 a v horizontu následujících let, v p ípad pot eby dopracovat
návrh dalších protihlukových opat ení (podle požadavku KHS Jihomoravského kraje)
-

Doplnit rozptylovou studii o výpo et imisních p ísp vk

dalších škodlivin

souvisejících s dopravou (podle požadavku KHS Jihomoravského kraje)
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-

ásti dokumentace hodnotící vlivy na ve ejné zdraví budou zpracovány držitelem
osv d ení odborné zp sobilosti pro posuzování vliv na ve ejné zdraví

-

Doplnit informace o ploše nejvýznamn jší zelen

. 184 Ondrova – Pod ZOO k. .

Kníni ky (podle požadavku MMB – OŽP)
-

Do ešit propojení chodník a prov it možnost vedení trasy podzemního kabelového
vedení VN mimo plochy zelen (podle požadavku MMB – OUPR)

-

Do ešit zásobení vodou a odkanalizování

Na základ požadavk záv ru zjiš ovacího ízení byly v roce 2010 provedeny pot ebné práce
na studiích a pot ebných pr zkumech a jejich vyhodnocení. P edm t navrhovaného zám ru
„Vstup ZOO“ z stal koncep n nezm n n, nedošlo ani k významným úpravám zám ru.
Dokumentace EIA, kterou zpracoval Ing. Stanislav Postbiegl (vedoucí týmu, autorizovaná
osoba) jako hlavní ešitel projektu zpracovaného spole ností AMEC s.r.o. Brno podle § 8
zákona

. 100/2001 Sb. v rozsahu p ílohy

. 4, je datována na listopad 2010. Tato

dokumentace byla rozeslána Krajským ú adem Jihomoravského kraje dne 3.12.2010. V lednu
2011 byly na základ výsledku výb rového ízení na zpracovatele posudku EIA p edány
zpracovateli dostupné materiály k posuzované akci a byly dohodnuty n které podrobnosti
smlouvy. Dne 2.02.2011 prob hlo terénní šet ení na míst výstavby zám ru „Vstup ZOO“.
Další konzultace prob hly s oznamovatelem zám ru dle zákona 100/2001 Sb. ve zn ní
pozd jších p edpis

a pozd ji (p ed zpracováním posudku) i s odborným pracovišt m –

Zdravotním ústavem se sídlem v Brn . Na základ studia zmín né dokumentace EIA a
p ipomínek, které byly k této dokumentaci vzneseny, došel zpracovatel posudku EIA
k záv ru, že je pot ebné n které oblasti dokumentace doplnit, do ešit n které sporné ásti a
okolnosti realizace zám ru a vypo ádat nejvýznamn jší p ipomínky, které byly vzneseny
v dob zve ejn ní dokumentace. Proto byla dokumentace EIA vrácena Krajskému ú adu
Jihomoravského kraje spole n se seznamem požadavk na dopln ní jejího informa ního
obsahu. P epracovaná dokumentace EIA je datována na ervenec 2011 a byla zve ejn na
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požadovaným zp sobem Krajským ú adem Jihomoravského kraje. Poté byla p epracovaná
dokumentace EIA i se vznesenými p ipomínkami p edána zpracovateli posudku. Vzhledem
k tomu, že bylo pot ebné doplnit n které ásti již p epracované dokumentace EIA, byl
zpracovatelem posudku vznesen požadavek na oznamovatele na dopl ující data a zárove byl
Krajský ú ad Jihomoravského kraje požádán o prodloužení lh ty ke zpracování posudku.
Tomuto požadavky bylo vyhov no se stanoveným datem zpracování posudku na 10.1.2012.
Pro zajišt ní objektivity p i požadavku na dopl ující informace k p epracované dokumentaci
EIA byl Zdravotní ústav se sídlem v Brn

požádán o zpracování Expertního posudku

autorizovanou osobou v oblasti hodnocení vliv

na ve ejné zdraví, aby byla objektivn

ov ena opodstatn nost požadavk na dopl ující informace k p epracované dokumentaci EIA.
Tento materiál je využit jako pomocné odborné vyjád ení a je uložen u zpracovatele posudku
EIA.
Záv ry posudku EIA vycházejí z písemn zpracované p epracované dokumentace, z oficiáln
dodaných materiál

a vyjád ení zainteresovaných subjekt

a ve ejnosti. Telefonickým

dotazem na Krajském ú adu Jihomoravského kraje bylo ov eno, že další závažné
p ipomínky, krom p ipomínek v dodaných vyjád eních a stanoviscích, nejsou. P i terénním
šet ení a jednání s kompetentními orgány byly získány pot ebné informace o terénní
konfiguraci v lokalit a o potenciálních pohledových i technických vlivech investi ního
zám ru „Vstup ZOO“ na okolní krajinu a zástavbu i na potenciální ohrožení podmínek
ochrany ve ejného zdraví, které jsou požadovány v pro stadium dokumentace vliv zám ru na
životní prost edí do ešit. Investor v pr b hu zpracování posudku dodal i podrobn jší
materiály o

ešení zásobení vodou a odkanalizování zpevn ných ploch, které budou

p edstavovat ást zám ru. V pr b hu doby zpracování posudku EIA byla také do ešena
otázka kompetencí ve vyjád ení r zných stup
plánovacími dokumenty.

státní správy k souladu zám ru s územn
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Podklady použité p i zpracování posudku
P i zpracování posudku byly využity podklady poskytnuté Krajským ú adem Jihomoravského
kraje, p vodní zn ní oznámení zám ru „Vstup ZOO“ v rozsahu p ílohy . 3 zákona 100/2001
Sb., dokumentace vliv zám ru „Vstup ZOO“ na životní prost edí v rozsahu p ílohy . 4.,
vyjád ení došlá k t mto dokument m, p epracovaná dokumentace a vyjád ení, která byla
vznesena k tomuto materiálu, expertní posudek Zdravotního ústavu se sídlem v Brn
zpracovaný na žádost zpracovatele posudku a dopl ující informace k hodnocení zám ru, které
poskytl na základ dodate né žádosti oznamovatel v prosinci 2011. Vlastní terénní šet ení
zpracovatele posudku na dot ené lokalit byla provedena v prvním tvrtletí roku 2011. Bylo
též nahlédnuto do celkové evidence posuzovaných zám r (IS EIA) a publikovaných údaj o
zám ru „Vstup ZOO“, mimo to byla provedena v pr b hu zpracování posudku i konzultace
s oznamovatelem dokumentace a p epracované dokumentace pro vyjasn ní n kterých
podrobností.

Podklady k „Dokumentaci EIA“ investi ního zám ru „Vstup ZOO“ a vyjád ení:
1. KÚ JMK, 2009: Stanovisko orgánu ochrany p írody k možnosti existence
významného vlivu zám ru „Nový vstupní areál ZOO Brno“, k.ú. Kníni ky a k.ú.
Bystrc, okr. Brno–m sto na lokality soustavy Natura 2000. .j. JMK 46002 /2009 ze
dne 31.03.2009
2. ÚM

Brno – Bystrc, odbor stavební, 2010: vyjád ení stavebního ú adu k zám ru

„Nový vstupní areál do ZOO Brno“ p i ul. Ondrova. .j. 10-08195/SU ze dne 1.6.2010
3. Magistrát m sta Brna, odbor ŽP, 2011: Nový vstupní areál ZOO Brno, k.ú. Kníni ky a
k.ú. Bystrc – vyjád ení k dokumentaci zám ru posuzovaného ve smyslu zákona
100/2001 Sb. .j. MMB/0461080/2010/Zah (DS) ze dne 04.01.2011
4. Magistrát m sta Brna, odbor UPR, 2010: „Nový vstupní areál ZOO Brno“ – vyjád ení
k dokumentaci zám ru smyslu § 8 zákona 100/2001 Sb. .j. MMB/0465253/2010/Tu
ze dne 22.12.2010
5. Magistrát m sta Brna, odbor VLHZ, 2010: Vyjád ení. .j. MMB/04693022010 ze dne
22.12.2010
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6. Magistrát m sta Brna, odbor PP, 2010: „Nový vstupní areál ZOO Brno“ – sd lení. .j.
MMB/0459995/2010 ze dne 15.12.2010
7. ÚM

Brno - Kníni ky, 2011: Vyjád ení M

Brno – Kníni ky k Dokumentaci EIA

k zám ru „Nový vstupní areál ZOO Brno“ a Požadavek na výkon dozoru.

.j.

MCBKNI/00020/2011 ze dne 07.1.2011
8.

IŽP, 2010: Nový vstupní areál ZOO Brno .j. IŽP/47/IPP/1009777 005/10/BLV ze
dne 21.12.2010

9. KHS JMK, 2011: „Nový vstupní areál ZOO Brno“, k.ú. Kníni ky a k.ú. Bystrc, okr.
Brno

–

m sto,

vyjád ení

k dokumentaci

vliv

na

životní

prost edí.

.j.

5259/2010/BM/HOK ze dne 05.01.2011
10. Ob anské sdružení „Brno – Kníni ky za plnohodnotný severojižní obchvat Brna“,
2011: Vyjád ení k Dokumentaci zám ru „Nový vstupní areál ZOO Brno“, k.ú.
Kníni ky a k.ú. Bystrc, okr. Brno – m sto. Ze dne 05.01.2011
11. Ob anské sdružení „Ob ané za ochranu kvality bydlení v Brn

– Kníni kách,

Rozdrojovicích a Jina ovicích“, 2011: Vyjád ení k Dokumentaci zám ru „Nový
vstupní areál ZOO Brno“, k.ú. Kníni ky a k.ú. Bystrc, okr. Brno – m sto. Ze dne
02.01.2011
12. Ob anské sdružení „Naše – Kníni ky“, 2011: Vyjád ení k Dokumentaci zám ru
„Nový vstupní areál ZOO Brno“, k.ú. Kníni ky a k.ú. Bystrc, okr. Brno – m sto se
seznamem námitek k vypo ádání. Ze dne 05.01.2011
13. Oznámení vliv zám ru „Nový vstupní areál ZOO Brno“ na životní prost edí z ervna
2010 zpracované ing. Stanislavem Postbieglem
14. Dokumentace vlivu zám ru „Nový vstupní areál ZOO Brno“ na životní prost edí
z listopadu 2010 zpracovaná ing. Stanislavem Postbieglem
15. P epracovaná dokumentace vlivu zám ru „Nový vstupní areál ZOO Brno“ na životní
prost edí z ervence 2011 zpracovaná ing. Stanislavem Postbieglem
16. IŽP, 2011: Nový vstupní areál ZOO Brno .j. IŽP/47/IPP/1009777 008/11/BLV ze
dne 9.9.2011
17. Magistrát

m sta

Brna,

2011:

Souhrnné

MMB/0325519/2011/Zah ze dne 12.9.2011

vyjád ení

3

odbor ,

.j.
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18. KHS JMK, 2011: „Nový vstupní areál ZOO Brno“, vyjád ení k dokumentaci vliv na
životní prost edí. .j. KHSJM 36470/2011/BM/HOK ze dne 15.09.2011
19. Statutární m sto Brno, M

Brno – Kníni ky, 2011: Vyjád ení k p epracované

dokumentaci zám ru „Nový vstupní areál ZOO Brno“ .j. MCBKNI/01158/2011 ze
dne 13.9.2011
20. Ob anské sdružení „Brno – Kníni ky za plnohodnotný severojižní obchvat m sta
Brna“, 2011: Vyjád ení k p epracované dokumentaci zám ru „Nový vstupní areál
ZOO Brno“ ze dne 9.9.2011
21. Ob anské sdružení „Ob ané za ochranu kvality bydlení v Brn

– Kníni kách,

Rozdrojovicích a Jina ovicích“, 2011: Vyjád ení k p epracované dokumentaci zám ru
„Nový vstupní areál ZOO Brno“ ze dne 10.9.2011
22. Ob anské sdružení „Naše Kníni ky“, 2011: Vyjád ení k p epracované dokumentaci
zám ru „Nový vstupní areál ZOO Brno“ ze dne 12.9.2011
23. Zdravotní ústav se sídlem v Brn , 2011: Expertní posudek k p ílohám 2, 3 a 4
p epracované dokumentace EIA zám ru „Nový vstupní areál ZOO Brno“ ze dne
12.11.2011
24. ArchDesign, 2011: Dopl ující informace k p epracované dokumentaci EIA ze dne
14.12.2011
25. ArchDesign, 2011a: Dopl ující informace k p epracované dokumentaci EIA ze dne
23.12.2011

Krajský ú ad Jihomoravského kraje se k p epracované dokumentaci vliv zám ru na životní
prost edí nevyjád il. Posudek EIA vychází z aktualizované situace, která vznikla po
p epracování p vodního zn ní dokumentace EIA a k níž byla vznesena aktuální vyjád ení a
p ipomínky kompetentních orgán a ve ejnosti. Na tyto dokumenty také reagují i požadavky
na dopl ující informace a další použité dokumenty. P edchozí verze hodnocení vliv zám ru
(a p íslušná již neaktuální vyjád ení) nebyly již jako nahrazené nov jšími materiály p i
zpracování posudku EIA využity.
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Dostupná vyjád ení reagovala již na nov upravenou situaci, kdy p epracovaná dokumentace
vliv

zám ru na životní po p epracování reagovala na d íve vznesené p ipomínky a

požadavky ze zjiš ovacího

ízení a doplnila požadované informace v etn

zajišt ní

pot ebných dat a vyjád ení k lokalit a jejich vyhodnocení. Ob anská sdružení se k zám ru ve
stadiu

p epracované dokumentace

vliv

na

životní

prost edí

vyjád ila

detailním

rozpracováním jednotlivých ástí zve ejn ných materiál , individuální ve ejnost neposkytla
žádné vyjád ení. Konzultací na KÚ JMK bylo ov eno, že ani v mezidobí p i zpracování
posudku EIA k zám ru „Vstup ZOO“ se v prodloužené lh t jiné subjekty nevyjád ily.

Nový vstupní areál ZOO Brno, posudek k hodnocení vliv na životní prost edí

str. 10 z 66

RNDr. Alexander Skácel, CSc.

I. Základní údaje
I.1. Název zám ru
Nový vstupní areál ZOO Brno,
dále pouze „Vstup ZOO“

I.2. Kapacita a rozsah zám ru
Zám rem je realizace nového vstupního areálu do ZOO Brno v celkové ešené ploše
42100m2.
-

Hlavní objekt se vstupní halou, halou mo ského akvária, restaurací, administrativní
ástí, dílnami a technickým zázemím

-

Vstupní objekt se zázemím pro návšt vníky

-

Objekt venkovního skladu s trafostanicí

-

Komunikace a parkovišt

-

Plochy zelen

Kapacita parkovišt

je ešena pro 300 parkovacích míst pro osobní automobily a 8

parkovacích stání pro autobusy, kapacita restaurace je projektována pro 150 jídel/den.
Sou ástí zpevn ných ploch je i p ší mimoúrov ové napojení vstupního areálu p es ulici
Ondrova do areálu ZOO, v rámci projektu budou realizovány i povrchové a parkové úpravy,
osázení a ozelen ní ploch.

I.3. Umíst ní zám ru
Kraj:

Jihomoravský

Obec:

M sto Brno

M stská ást:

Kníni ky, Bystrc
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D vod umíst ní v dané lokalit :
V sou asné dob

je dot ená lokalita v p evážné

ásti nevyužívaným areálem d ív jšího

za ízení VÚT Brno se zam ením na hydrologické výzkumné práce. Z té doby je areál
vybaven

dosluhujícími

budovami

a

zázemím

typu

pokusných

vodních

ploch,

vodohospodá ského vrtu, odkanalizování apod. Plocha areálu mimo zpevn né a zastav né
plochy je neudržovaná, zarostlá náletovou zelení. Areál v jeho sou asném stavu nese všechny
známky brownfields. P edm tem zám ru je nové využití plochy sou asného devastovaného
výzkumného areálu pro innost, která bude mít do budoucna dlouhodobé a perspektivní
využití. P itom bude posíleno zázemí zoologické zahrady, která p edstavuje významné
kulturní za ízení m sta Brna. Sou asné možnosti p íjezdu, parkování a vstupu do ZOO Brno
neodpovídají významu tohoto za ízení ani velikosti a významu Brna jako druhého nejv tšího
m sta

eské republiky. Vybudování odpovídající kapacity vstupní ásti areálu ZOO Brno a

zajišt ní ploch pro její rozší ení a vybudování expozice vodních živo ich
odpovídajícího vodního zdroje a na míst

v blízkosti

s pot ebnou konfigurací terénu je jedním

z nejvýznamn jších p edpoklad pro rozvoj ZOO a perspektivního zlepšování jejích možností
pro službu ve ejnosti.
Lokalitní varianty nep ipadají za daných okolností v úvahu. Jedná se o p ednostní využití a
revitalizaci lokality typu brownfields, která navazuje na areál ZOO Brno sm rem k linkám
MHD a ke komunika ní síti, kterou je ZOO Brno napojeno na ve ejnou silni ní sí .

Jako p ínosy zám ru „Vstup ZOO“ jsou o ekávány:
-

Využití lokality sou asného brownfields a jeho revitalizace

-

Zajišt ní kapacitních možností pro p íjezd, vstup a parkování návšt vník na úrovni,
která odpovídá významu ZOO jako instituci ve m st Brn a významu Brna mezi
ostatními eskými m sty

-

Zajišt ní možností pro výstavbu expozice vodních živo ich v míst , které odpovídá
prostorovým pot ebám pro mo ské i sladkovodní expozice a které je vybaveno
pot ebným zázemím po stránce zdroje vody a napojení na kanalizaci
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Významnými požadavky, které byly vzneseny p i zjiš ovacím ízení, jsou pot eba ochrany
složek životního prost edí a ochrany ve ejného zdraví. Realizace zám ru nep edstavuje
významné nároky na zábor ZPF, sou ástí ešení zám ru jsou p itom i plochy zelen se
sadovou úpravou, plochy PÚPFL nebudou dot eny. Realizace investi ního zám ru „Vstup
ZOO“ nep edstavuje významnou zm nu sou asného krajinného rázu ve zkulturn né oblasti
v blízkosti toku Svratky, využívané tradi n pro ú ely bydlení a pro provoz ZOO.
Pro hodnocení vybraných oblastí potenciálního vlivu zám ru na životní prost edí byly
p epracovány odborné studie, které v jednotlivých oblastech ešené problematiky posoudily
potenciální negativní vlivy zám ru „Vstup ZOO“ a umožnily stanovení p íslušných opat ení
pro jejich minimalizaci. Mimo již uvedené oblasti se jedná o hlukovou studii zám ru,
rozptylovou studii zám ru a hodnocení vliv na ve ejné zdraví, které byly zpracovány držiteli
p íslušných autorizací (mimo hlukovou studii, kde p íslušné pov ení není stanoveno). Na
základ požadavku zpracovatele posudku EIA s využitím odborného expertního posudku
zpracovaného Zdravotním ústavem se sídlem v Brn byly n které ásti t chto odborných
studií dále dopln ny a up esn ny tak, aby bylo možno zpracovat posudek EIA s návrhem
stanoviska p íslušného kompetentního orgánu. P i posuzování vliv na životní prost edí a
ve ejné zdraví je pot ebné zohlednit i zásadu p im enosti zpracovaných informací povaze a
charakteru zám ru.

I.4. Obchodní firma oznamovatele
Investor: Zoologická zahrada m sta Brna, p ísp vková organizace
Zastoupen: Arch Design, s.r.o. (oznamovatel)

1.5. I oznamovatele
investor: 00 10 14 51
zastoupen: 25 76 43 14 (oznamovatel)
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I.6. Sídlo oznamovatele
Investor: U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
Oprávn ný zástupce investora: MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., editel
Telefon:

546 432 315

Zastoupen ve v cech EIA (oznamovatel): Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
Oprávn ný zástupce oznamovatele: Ing. Arch. P. Plšek
Telefon:

541 420 910

I.7. Identifika ní údaje akce
Projektant
Arch. Design, s.r.o.
Sochorova 3178/23
616 00 Brno

Zpracovatel „Oznámení“
Ing. Stanislav Postbiegl
Osv d ení odborné zp sobilosti .j. 1278/159/OPŽV/97

Zpracovatel „Dokumentace“
Ing. Stanislav Postbiegl
Osv d ení odborné zp sobilosti .j. 1278/159/OPŽV/97

Zpracovatel „P epracované dokumentace“
Ing. Stanislav Postbiegl
Osv d ení odborné zp sobilosti .j. 1278/159/OPŽV/97
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Termín zahájení výstavby dle p epracované dokumentace EIA
Rok 2012

Termín ukon ení výstavby podle p epracované dokumentace EIA
Rok 2015

Termín ukon ení innosti za ízení
Není uveden, životnost staveb je odhadována min na 50 let, životnost technologie na
cca 20 let

Celkové investi ní náklady
Nejsou uvedeny

Dot ené územn samosprávné celky
P ímé ovlivn ní: Jihomoravský kraj, M sto Brno, m stská ást Kníni ky a Bystrc

II. Posouzení dokumentace akce
II.1. Úplnost dokumentace
V ervnu 2010 bylo na Krajský ú ad Jihomoravského kraje p edloženo Oznámení vliv
zám ru „Vstup ZOO“ na životní prost edí, které bylo zpracováno autorizovanou osobou podle
zákona 100/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis . Problematika výstavby nového vstupního
areálu s odpovídajícím zázemím pro parkování a s prostory pro n které expozice byla v tomto
Oznámení zpracována v rozsahu, který umožnil prvotní posouzení zám ru a vydání záv ru
zjiš ovacího ízení, který požadoval dopln ní podaných informací z hlediska technického
popisu a p edevším z hlediska vybraných potenciálních vliv na životní prost edí. Záv r
zjiš ovacího ízení stanovil m.j. i požadavek na dopln ní informací o postavení zám ru
z hlediska platné územn plánovací dokumentace.
V tšinu t chto požadavk zohlednila dokumentace EIA, která byla zpracována v listopadu
2010, avšak n které oblasti bylo pot ebné ješt d sledn dopracovat a bylo také pot ebné
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reagovat na vznesené p ipomínky ve ejnosti. Proto byla dokumentace v

ervenci 2011

p epracována a nov zve ejn na. Následn byl oznamovatel požádán zpracovatelem posudku
o dopl ující informace k této p epracované dokumentaci. Výsledné zn ní p epracované
dokumentace vliv investi ního zám ru „Vstup ZOO“ na životní prost edí podle zákona .
100/2001 Sb. s dalšími požadovanými up es ujícími informacemi reflektuje záv ry
zjiš ovacího

ízení a poznatky projednávání prvního zm ní dokumentace EIA v etn

požadavk ve ejnosti na dopln ní informací a ešení problém relevantních k problematice
životního prost edí, dopl uje požadovaná odborná hodnocení, jejich vyhodnocení a
interpretaci a je z hlediska požadavk

zmín ného zákona kompletní a úplná ve smyslu

použitelnosti výstup pro hodnocení vliv zám ru na životní prost edí a ve ejné zdraví.
P i posuzování vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví je pot ebné zohlednit i zásadu
p im enosti zpracovaných informací povaze a charakteru zám ru.
Tím spl uje požadavky kladené p íslušným zákonem. Po formální stránce je tedy
p epracovaná dokumentace s dopl ujícími informacemi zpracována vyhovujícím zp sobem.
Zjišt né p eklepy a edita ní chyby a jiné formální nedostatky byly oznamovatelem vysv tleny
a uvedeny na pravou míru v dopl ujících informacích (uvedeny v p ílohách posudku).
Dokumentace zám ru „Vstup ZOO“ byla ádn posuzována dot enými orgány státní správy i
jinými subjekty, s možností p ístupu odborné i široké ve ejnosti. V p ípad tohoto zám ru se
do procesu posuzování odborná i laická ve ejnost zapojily aktivn a byly využity i možnosti
spolupráce s volenými p edstaviteli zastupitelstva místní ásti Brna, na jejímž území se zám r
Vstup ZOO“ nalézá.
P epracovaná dokumentace hodnocení vliv „Vstup ZOO“ má 86 stran, 9 p íloh v ásti H a 6
samostatných p íloh, z vyjád ení Krajského ú adu Jihomoravského kraje k soustav Natura
2000 plyne, že vliv zám ru na tuto soustavu je možno vylou it. Literární citace jsou uvedeny
pr b žn

v textu p epracované dokumentace EIA, sumární p ehled použitých zdroj

v p epracované dokumentaci je uveden na po átku zprávy a další použité informa ní zdroje
jsou citovány pr b žn v textu.
Pokud jde o hloubku a podrobnost zpracování Dokumentace, v tšina kapitol vyhovuje povaze
investi ního zám ru, nedo ešené aspekty a formální nedostatky byly uvedeny a vysv tleny
v dopl ujících informacích. Uvedený postup odpovídá charakteru projednávání zám ru a
p edevším reaguje na vyjád ené postoje ve ejnosti, kdy je pot ebné posoudit p ípadné vlivy
zám ru „Vstup ZOO“ na životní prost edí a ve ejné zdraví s využitím sou asných metod
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hodnocení a posuzování vliv na životní prost edí a kvantitativn vyhodnotit jejich význam a
p edpokládaný rozsah. P i hodnocení vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví bylo nezbytné
zohlednit i zásadu p im enosti zpracovaných informací povaze a charakteru zám ru.

Na základ rozboru textu výsledné p epracované dokumentace EIA, dopl ujících informací
poskytnutých oznamovatelem zám ru a celého souboru p ipomínek zainteresovaných
subjekt lze usoudit, že p epracovaná dokumentace hodnocení vliv zám ru „Vstup ZOO“ je
spole n

s dodanými požadovanými dopl ujícími informacemi obsahov

pro zpracování

posudku hodnocení vliv na životní prost edí dostate n podrobná a komplexní. Poskytuje
pot ebný soubor poznatk , p im ený povaze zám ru a dosta ující pro provedení
komplexního hodnocení pravd podobných vliv

na životní prost edí a ve ejné zdraví,

vyvození záv ru o p ípustnosti realizace této investi ní akce v navržené lokalit , formulaci
požadovaných opat ení pro vylou ení i omezení potenciálních negativních vliv zám ru na
životní prost edí a ve ejné zdraví a ve ejné projednání takto podloženého posudku. Ve svém
d sledku umož uje i zpracování návrhu stanoviska Krajského ú adu Jihomoravského kraje.
P epracovaná dokumentace reaguje na záv ry zjiš ovacího ízení a stanoviska dodaná
k prvnímu zn ní dokumentace EIA, zam uje se na relevantní problémy, o nichž je možno
p edpokládat, že jsou jádrem potenciálních vliv zám ru „Vstup ZOO“ na životní prost edí a
jejichž rozpracování bylo požadováno kompetentními orgány, odbornou i laickou ve ejností v
pr b hu zjiš ovacího

ízení a dopl uje nezbytné informace i v dodaných vyjád eních

požadovaných zpracovatelem posudku EIA.
Požadovaná zásada p im enosti zpracovaných informací k povaze a charakteru zám ru a
jeho potenciálním vliv m na životní prost edí a ve ejné zdraví je p epracovanou dokumentací
s dopl ujícími informacemi dostate n napln na.
Vzhledem k charakteru zpracování p epracované dokumentace vliv zám ru „Vstup ZOO“ na
životní prost edí a n kolikastup ovému dopracovávání požadovaných informaci se omezí
posudek na co nejstru n jší charakteristiku.
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II.2. Správnost údaj

uvedených v oznámení v etn

použitých metod hodnocení
II.2.1.

Komentá

k jednotlivým

ástem

„p epracované

dokumentace EIA“
P i hodnocení jednotlivých ástí p epracované dokumentace EIA byl použit základní p ístup –
p im enost a dostate nost zpracování jednotlivých

ástí p epracované dokumentace

vzhledem k potenciálním rizik m a p ínos m, které p edstavuje realizace hodnoceného
zám ru a relevantnost dopln ných informací vzhledem k požadavk m formulovaným
v záv ru zjiš ovacího ízení, p ipomínkám vzneseným k dokumentaci po jejím p epracování a
dopln ní. Hodnoceným dokumentem je aktuální stav informací, které byly k zám ru „Vstup
ZOO“ zpracovány ve form p epracované dokumentace a dopl ujících informací, které byly
poskytnuty oznamovatelem zpracovateli posudku na základ dožádání.
Jednotlivé

ásti p epracované dokumentace jsou podle požadavk

zjiš ovacího ízení a požadavk

vyplývajících ze

pro vrácení p vodní verze dokumentace EIA v zásad

dopln ny, hodnocení potenciálních vliv je založeno na metodách, které jsou v sou asnosti
uznávané jako odpovídající sou asnému stupni poznání a nevyžadují po finálním dopln ní
informací již podrobn jší komentá . Ty ásti p epracované dokumentace, které jsou tvo eny
speciálními studiemi, jsou zpracovány osobami, které disponují p íslušnou autorizací

i

pov ením. Týká se to p edevším hodnocení vlivu zám ru „Vstup ZOO“ na kvalitu ovzduší a
ve ejné zdraví, Dokumentace obsahuje i samostatné odborné hodnocení, pro které není
vystavována odborné autorizace – hluková studie, která zahrnuje i výsledky terénního m ení
hlu nosti. Hodnocení vlivu zám ru na soustavu Natura 2000 nebylo požadováno, nebo vliv
zám ru na tuto soustavu byl vylou en posouzením kompetentních orgán .
Podle požadavk

zpracovatele posudku byla opravena i formální stránka posuzovaného

dokumentu, zbylé zjišt né formální nedostatky byly zpracovateli posudku vysv tleny
v dopl ujících informacích a nejasnosti tím byly uvedeny na pravou míru. Vzhledem
k charakteru zám ru, jeho rozsahu a lokalizaci je možno po formální i v cné stránce
považovat p epracovanou dokumentaci vliv zám ru „Vstup ZOO“ na životní prost edí a
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ve ejné zdraví s dopl ujícími informacemi za dosta ující k provedení záv ru o jeho
p ípustnosti a o opat eních pro omezení p ípadných negativních ú ink zám ru „Vstup ZOO“
na životní prost edí a ve ejné zdraví.

P vodní zám r „Vstup ZOO“ byl na základ záv r zjiš ovacího ízení v období zpracování
Dokumentace EIA ponechán bez principiální zm ny a z stala zachována i jeho koncepce –
výstavba vstupního areálu s expozicemi vodních živo ich , technickým a komunika ním
zázemím parkovišt m (s finální maximální kapacitou) a mimoúrov ov

ešeného vstupu do

sou asného areálu ZOO Brno.
V dosahu potenciálních vliv provozu zám ru se nacházejí trvale obydlené objekty v blízkosti
okraj zám ru, nejbližší objekty s funkcí trvalého bydlení jsou lokalizovány podél dvou stran
zám ru a budou beze zm ny využívány i nadále k sou asnému ú elu. P edevším k t mto
objekt m se váže hodnocení potenciálních vliv zám ru „Vstup ZOO“ na složky životního
prost edí, nebo to jsou lokality s potenciálním nejv tším nep íznivým vlivem. Pokud budou
na t chto lokalitách zajišt ny odpovídající podmínky pro trvalé bydlení, nebude zám r „Vstup
ZOO“ v období jeho provozu nep im en negativním zp sobem ovliv ovat ani vzdálen jší
trvale osídlené lokality. Tento p ístup je v souladu s principem p edb žné obez etnosti, je
metodicky opodstatn ný a je p i hodnocení zám ru a jeho potenciálního vlivu na okolní
prost edí p ijatelný.
P epracovaná dokumentace EIA definuje pot ebné vstupy zám ru – zábor p dy pro realizaci
zám ru „Vstup ZOO“, spot ebu pitné a technologické vody, surovinové a energetické zdroje a
jinou infrastrukturu – p edevším dopravní. Podle možností budou využity prvky stávající
infrastruktury výzkumného areálu VUT. Zám r není podle aktuálního vyjád ení
kompetentního orgánu v rozporu s územn

plánovacími podklady. V p epracované

dokumentaci jsou definovány i o ekávané výstupy do životního prost edí vlivem výstavby a
provozu zám ru „Vstup ZOO“, p edevším vlivy energetiky a dopravy na emisní a hlukovou
situaci, ešení likvidace odpadních vod a tvorba odpad .

ást C p epracované dokumentace – „Údaje o stavu životního prost edí“ je zpracována
dostate n podrobn ve vztahu k charakteru zám ru a obsahuje konkrétní informace, které se
vztahují p ímo i nep ímo k problematice související s výstavbou a provozem nového
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vstupního areálu ZOO Brno s jeho funk ními prvky a terénními úpravami. Popis životního
prost edí zahrnuje i popis biologického oživení dot ené lokality na základ

získaných

primárních terénních dat a popisuje i nejbližší prvky ÚSES, VKP, ZCHÚ a CHOPAV.
V podkapitole „Lokality soustavy Natura 2000“ je uvedena nejbližší EVL (evropsky
významná lokalita) v okolí zám ru a je zde konstatováno, že vliv na tuto soustavu se realizací
zám ru neprojeví. Tento vliv byl vylou en i vyjád ením kompetentního orgánu. Popis
sou asného stavu fauny a flóry dokumentuje charakter biologického oživení a celkovou
zanedbanost údržby výzkumného areálu VUT, která se projevuje i v jejím sou asném oživení
s vysokou mírou ruderalizace a synantropizace. V ploše pro realizaci zám ru byla zjišt na
p ítomnost pouze jednoho chrán ného druhu živo icha, pro který však není pot ebné ud lovat
výjimku z ochranných podmínek tohoto druhu na základ vyjád ení KÚ JMK. Popis krajiny
a jejích struktur odpovídá charakteru území a jeho historickému využívání, hmotný majetek a
kulturní památky se v dot eném území nevyskytují. Rozsahem zpracování je tato kapitola
zpracována s dostate nou podrobností a bez závažných nedostatk . Sporným bodem je použití
podklad

pro hodnocení sou asné kvality ovzduší, které obsahuje pro ešenou lokalitu

nereálné údaje. Tento názor zpracovatele posudku EIA je v souladu s odborným názorem
konzultanta – Zdravotní ústav se sídlem v Brn , který jakožto odborné pracovišt posuzoval i
charakter vstupních údaj použitých pro hodnocení vliv zám ru „Vstup ZOO“ na ve ejné
zdraví. Jako vhodná a relevantní data je možno doporu it využití terénních m ení AIM
HMÚ na obdobných lokalitách na p edm stí m sta Brna. Tato situace byla jednou
z dopl ujících informací vyžádaných dodate n zpracovatelem posudku od oznamovatele
zám ru.

ást D p epracované dokumentace vychází ze shromážd ných informací a z jednotlivých
díl ích studií, z nichž pot ebné studie jsou zpracovány autorizovanými osobami, a reflektuje
záv ry t chto studií. N které záv ry t chto studií byly p edm tem dopl ujících informací,
nebo hodnocení bylo postaveno na nadm rn komplexním m ítku a zahrnovalo vlivy
zám ru i vlivy, které se zám rem „Vstup ZOO“ nesouvisejí. Mohlo proto dojít k mylnému
pochopení záv r studie, že vlivem realizace zám ru budou emise škodlivin do ovzduší nižší
než p ed jeho realizací. Podle názoru zpracovatele posudku bylo nezbytné doplnit informace o
podrobn jší hodnocení tak, aby bylo z ejmé, jaké vlivy se na vzniku komplexní výsledné
situace podílejí. Imisní p ísp vek zám ru „Vstup ZOO“ bude odpovídat proporcionáln
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o ekávanému navýšení dopravní aktivity na p íjezdové komunikaci Ondrova a v místech
parkovacích ploch. O ekávané hodnoty s využitím standardní metody modelování jsou
uvedeny v tabulce imisních p ísp vk škodlivin v dopl ujících informacích v p ílohách. Proti
tomuto navýšení imisí bude p sobit obm na a modernizace vozového parku do doby realizace
zám ru, která byla také zahrnuta do modelování imisní situace. V d sledku proto dojde na
základ modelu imisní situace ke snížení imisní dopravních škodlivin na n kterých ástech
modelované plochy, avšak bude se jednat o soub h tohoto vlivu, který se zám rem nesouvisí,
a o ekávaného navýšení dopravní aktivity. Konkrétní vliv samotného zám ru „Vstup ZOO“
na imisní situaci lokality je uveden v tab. 3A v dopl ujících informacích a dokládá, že
modelovaný imisní p ísp vek samotného zám ru „Vstup ZOO“ se bude v celé oblasti
pohybovat v kladných hodnotách, avšak imisní p ísp vek bude ve vztahu k limitním
hodnotám i k reálným hodnotám sou asného imisního pozadí zanedbatelný a neovlivní
nep im eným zp sobem kvalitu ovzduší. Up esn ná informace je v souladu se záv rem
rozptylové studie v p epracované dokumentaci EIA a v souladu s údaji, které používá pro
hodnocení vliv na životní prost edí i p epracovaná dokumentace.
Dalším dopl ujícím údajem byla aktualizace n kterých záv r

hodnocení vlivu zám ru

„Vstup ZOO“ na ve ejné zdraví. Hodnocení je dopln no o vliv zám ru na konkrétní projevy
poškození zdravotního stavu na konkrétní exponovanou populaci, které dokládají
zanedbatelné o ekávané zvýšení zm ny poškození zdravotního stavu v nejrizikov jších
lokalitách s trvalým osídlením. Dopln né hodnocení vlivu zám ru „Vstup ZOO“ na hlukové
klima nejbližších osídlených lokalit dokládá, že se zm nou hlukového klimatu je nezbytné
v nejbližších hlukov

velmi klidných osídlených lokalitách po ítat, avšak i na t chto

lokalitách nebudou významným a nep im eným zp sobem narušeny objektivní podmínky
pro ochranu ve ejného zdraví. Na hlukov zatížených lokalitách bude stávající hlukové klima
zachováno a zm na nebude zjistitelná smyslov ani p ístrojovým m ením.
Z údaj uvedených v této ásti p epracované dokumentace je nutno komentovat zpracování
sociáln ekonomických vliv zám ru „Vstup ZOO“, které jsou v p epracované dokumentaci
pon kud podcen ny. Zám r nejen zajisti vznik nových 12 pracovních míst, avšak bude mít i
charakter revitalizace brownfields a bude mít i významný pozitivní celospole enský vliv pro
obyvatele vzdálen jších

ástí m sta Brna i mimobrn nské návšt vníky této významné

kulturn – spole enské instituce. Metropole velikosti Brna p itom p edpokládá zna nou
návšt vnost ZOO, zvlášt školní mládeží z d vod výchovných a vzd lávacích i rodin s d tmi
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z d vod rekrea ních a volno asových. Prostory ZOO jsou p itom ve velkých m stech asto
využívány k r zným spole enským akcím, jako nap . den d tí, den Zem , oslavy prvního
máje apod. Organizace takových akcí p epokládá zna ný pohyb návšt vník , p itom jejich
podstatná ást je obvykle v sou asné dob motorizována. Realizace zám ru „Vstup ZOO“
také reaguje na vzr stající zájem odborné i laické ve ejnosti o mo ský život, který zná naše
populace z televizních po ad i z vlastních cest na dovolenou k mo i.
Tato kapitola p epracované dokumentace EIA hodnotí i o ekávaný vliv na faunu, flóru a
ekosystémy a konstatuje, že podle vyjád ení KU JMK nebude nutno žádat o výjimku
z ochranných podmínek chrán ných živo ich

(na lokalit

se vyskytuje pouze jediný

chrán ný druh – veverka obecná). Tyto vlivy jsou o ekávány jako zanedbatelné a potenciáln
pozitivní, nebo projekt zám ru obsahuje i terénní a parkové úpravy, které zajistí osázení
lokality kvalitními sada sky hodnotnými d evinami a ke i. P ímý ani nep ímý negativní vliv
na prvky ÚSES, VKP (významné krajinotvorné prvky) a ZCHÚ (zvlášt chrán ná území) se
neo ekává. Negativní vliv na krajinu a její struktury se neo ekává, nebo zám r je situován
valnou ástí v sou asném neprovozovaném výzkumném areálu VUT a p edstavuje náhradu
sou asných zchátralých objekt novými objekty vstupu do ZOO a pot ebnou technickou a
dopravní infrastrukturou, což p edpokládá p íznivou zm nu i v rozložení a charakteru
krajinotvorných prvk

ob anské vybavenosti využívající p irozenou modelaci terénu v

ploše dot ené zám rem. Realizací zám ru nevznikne nová ani krajinotvorn

cizorodá

dominanta, která by významným nebo nep ijatelným zp sobem ovlivnila sou asný krajinný
ráz území ani celé potenciáln dot ené oblasti.
Vlivy na faunu jsou dle odborného zjišt ní s ohledem na umíst ní zám ru a zjišt né oživení
v jeho okolí a zp sobu sou asného využívání území akceptovatelné p i dodržení navržených
opat ení. P itom je nutno vzít v úvahu, že devasta ní a ruderaliza ní i synantropiza ní vývoj
na lokalit prob hl již v minulosti po ukon ení d ív jšího provozu výzkumného areálu VUT,
který navazoval na innost stavebního zázemí p i stavb Kníni ské p ehrady budované v
letech 1936 – 1940. Realizace zám ru bude mít celkov pozitivní vlivy na biotu, snížení
výskytu ruderální vegetace a synantropní fauny p edevším díky sada skému ešení a
provád né údržb celého areálu v etn jeho ozelen ní.
Pro omezení o ekávaných nebo potenciálních vliv

na složky životního prost edí jsou

formulována v kapitole D.IV. opat ení, p i jejichž dodržení je možno zám r realizovat a
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provozovat zp sobem, který je z hlediska o ekávaných vliv na životní prost edí a ve ejné
zdraví pro dot ené území p ijatelný.
Požadovaná zásada p im enosti zpracovaných informací k povaze a charakteru zám ru a
jeho potenciálním vliv m na životní prost edí a ve ejné zdraví je v této kapitole p epracované
dokumentace s dopl ujícími informacemi dostate n napln na.

V kapitole D II – „Komplexní charakteristika vliv zám ru na ŽP“ je provedeno celkové
hodnocení jednotlivých aspekt realizace a provozu zám ru na životní prost edí prostým
vý tem potenciálních vliv , kterými m že zám r „Vstup ZOO“ ovlivnit jednotlivé složky
životního prost edí a podmínky ochrany ve ejného zdraví. Využití metody multikriteriálního
hodnocení pomocí matice o ekávaných vliv

není vzhledem k charakteru zám ru, jeho

rozsahu a umíst ní pot ebné. Porovnání je založeno na srovnání s nulovou variantou
(sou asný charakter území). Z komplexního hodnocení je z ejmé, že realizace zám ru není
v i vliv m na složky životního prost edí riziková, vlivy na ve ejné zdraví nebudou zám rem
významn nep íznivým zp sobem dot eny. Vlivy na antropicky ovlivn nou ruderalizovanou
lokalitu se zanedbanými starými objekty v bývalém areálu VUT a na hospodá ské využití
lokality se o ekávají pozitivní. Pro komplexní hodnocení je nutno hodnotící kritéria lenit
hierarchicky, kdy na nejvyšší p í ku je nutno stav t ukazatele vliv na obyvatelstvo a jeho
existen ní, zdravotní a sociální ukazatele a aspekty soudržnosti spole enství obyvatel, vlivy
na p írodu a na lidské výtvory mají zvlášt v zastav ném antropicky ovlivn ném území bez
p ítomnosti biologicky hodnotných ekosystém nižší preferen ní hodnotu. P itom je však
nutno i pro tyto složky prost edí zachovat nezbytný prostor, jak odpovídá pot eb
multifunk ního využívání krajiny a jejího potenciálu a zajišt ní její trvalé udržitelnosti, což
v zastav ném území obvykle odpovídá pot eb

rozvoje kvalitní zelen

s nezbytným

harmonogramem údržby. Uvedená hierarchie hodnot a spole enský význam zám ru p i
dostate n p im ené znalosti o ekávaných vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví jsou
také jedním z d vod ovliv ující záv r hodnocení zám ru a finální zn ní návrhu stanoviska
p íslušného orgánu.

Charakteristika opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, p ípadn kompenzaci nep íznivých
vliv na životní prost edí je postavena na zásad p edb žné opatrnosti a je len na na t i ásti
– opat ení požadovaná pro období p ípravy zám ru (projektu)
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- opat ení realizovaná v období výstavby a
- opat ení sm rovaná do období provozu zám ru.
Navržená opat ení je možno beze zbytku akceptovat a není pot ebné je m nit ani na základ
dopl ujících informací dodaných oznamovatelem na základ

požadavku zpracovatele

posudku. Do opat ení provozu zám ru je pot ebné doplnit pouze dva body
-

provedení

terénního

monitoringu

hlukové

situace

b hem

provozu

zám ru

akreditovanou laborato í
-

vyhodnocení úsp šnosti projektu ozelen ní a jeho p ípadné korekce nezbytné pro
dosažení cílového stavu

P i zpracování Dokumentace EIA byly p ednostn

využívány standardní a celostátn

schválené metodiky objektivního hodnocení stavu životního prost edí za sou asné situace i
o ekávaného cílového stavu po zprovozn ní zám ru „Vstup ZOO“. Popis použitých metodik
je dostate n podrobný, požadavek zpracovatele posudku na dopln ní informací p epracované
dokumentace vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví zám ru „Vstup ZOO“ nem ní nic na
správnosti použitých celostátn závazných metodických postup . P i podrobném studiu lze
najít ur ité nep esnosti v p epracované dokumentaci vliv na životní prost edí i odborných
studiích (nap . uplatn ní hlukových korekcí, které jsou však závazné pouze na základ
vyjád ení p íslušného orgánu ochrany ve ejného zdraví, p ípadn další formula ní a edita ní
nep esnosti, pop . nep esnosti, které spo ívají ve vlastnostech použitých softwarových
nástroj ), z hlediska hodnocení vlivu zám ru „Vstup ZOO“ na životní prost edí a zdraví lidí
nejsou tyto nep esnosti zásadní a na záv r hodnocení nemají p i uplatn ní zásady p im enosti
podstatný vliv. Po dopln ní informací požadovaných zpracovatelem posudku je soubor
poznatk o zám ru „Vstup ZOO“ a jeho vlivu na životní prost edí a ve ejné zdraví dosta ující
k provedení záv ru o jeho p ípustnosti a o opat eních pro omezení p ípadných negativních
ú ink na životní prost edí a ve ejné zdraví.

Z hlediska zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní (p íloha . 4), obsahuje posuzovaný
materiál hodnocení vliv

na životní prost edí pro investi ní zám r „Vstup ZOO“

(p epracovaná dokumentace EIA s dopln ním požadovaných informací pro zpracování
posudku) po formální stránce požadované náležitosti v rozsahu p im eném charakteru
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zám ru. Po v cné stránce je p epracovaná dokumentace s dopl ujícími údaji
zpracována dosta ujícím zp sobem, poskytuje nezbytné množství podklad a informací,
umož uje zpracování Posudku EIA a jeho ve ejné projednání a umož uje formulovat
pot ebný záv r posudku hodnocení vliv investi ního zám ru „Vstup ZOO“ na životní
prost edí (posudku EIA).

II.3. Po adí variant

ešení z hlediska vliv

na životní

prost edí
II.3.1. Varianty ešení
Zám r „Vstup ZOO“ je pro ú ely p epracované dokumentace EIA zpracován jako
univariantní ešení ve variant , která p edstavuje jediné technické ešení i lokalitní umíst ní
projektu. Tento projekt byl hodnocen již ve zjiš ovacím ízení a v souladu se záv ry
zjiš ovacího ízení byla pro n j zpracována i dokumentace EIA, p epracovaná dokumentace
EIA a dopl ující informace, které byly dodány zpracovateli posudku na základ jeho žádosti.
Ú elem zám ru je výstavba nového vstupního areálu do ZOO Brno, využívající ve své
podstatné ásti plochu nevyužívaného výzkumného areálu VUT se zanedbanými objekty,
které budou nahrazeny vstupním objektem, expozicí vodních organism , technickou a
dopravní infrastrukturou a mimoúrov ovým p ístupem do sou asného areálu ZOO Brno.
Zám r bude mít charakter revitalizace brownfields s významnou celospole enskou funkcí,
umíst ní zám ru je dáno lokalitními možnostmi v blízkosti ZOO Brno. Pot eba realizace
zám ru odpovídá požadavk m na zajišt ní moderního provozu ZOO Brno v etn zajišt ní
pot ebné dopravní dostupnosti pro individuální a autobusovou dopravu.

Technologické

ešení není zpracováno variantn , nebo

navrhované stavební

ešení

p edstavuje využití stávající terénní konfigurace a spole ensky žádoucí revitalizaci
brownfields spojenou s dopln ním technické a dopravní infrastruktury v p ším dosahu vstupu
do ZOO Brno. Technologické vybavení objekt zám ru „Vstup ZOO“ odpovídá požadavk m
na jejich funkce v rámci provozu zám ru a jejich ú el není možno ešit variantn . Variantní
ešení p ipadá v úvahu pouze p i výb ru konkrétních ástí technologického vybavení objekt ,
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tato oblast však bude ešena v dalších stupních realizace zám ru (nap . formou výb rového
ízení pro dodavatele požadovaných technologických za ízení).

Geografické varianty nejsou zpracovány, nebo návrh zám ru „Vstup ZOO“ je zam en na
lokalitu v p ším dosahu stávajícího vstupu do ZOO Brno, která má v podstatné ásti charakter
brownfields a jejíž revitalizace je jednou z celostátn žádoucích aktivit. Stavební a technické
ešení realizace zám ru p itom v pot ebné mí e respektuje požadavky na zajišt ní pot ebných
podmínek ochrany ve ejného zdraví s minimálními negativními vlivy na složky životního
prost edí.

II.3.2. Pravd podobné vlivy v d sledku neprovedení investice
(tzv. nulová varianta)
Neprovedení investice je možno hodnotit ze dvou pohled :
-

sou asnou situací a využitím zájmového území

-

pravd podobným vývojem d sledk

neprovedení akce v bližším okolí i

z pohledu celospole enského
Využití území p i nulové variant by nep edstavovalo zm nu oproti sou asné situaci a
zachovalo by stávající nevyužívaný výzkumný areál VUT s devastovanou plochou a
zchátralými objekty, které jsou v sou asné dob pouze pronajímány n kolika firmám. Jiné
využití t chto objekt není v sou asné dob možné. Celý areál má již v sou asnosti charakter
brownfields a z hlediska p ilehlého sídelního útvaru je obt žující plochou, která p sobí
negativn po estetické stránce a p i pokra ující devastaci a ruderalizaci je pouze otázkou asu,
kdy se stane zdrojem plevelných rostlin a synantropních živo ich , kte í zde budou mít
základní populaci pro invazi do okolních trvale osídlených objekt a udržovaných zahrad.
Bez provedení zám ru by z staly sou asné krajinné struktury beze zm ny, bez potenciálního
vlivu na složky životního prost edí v okolí, avšak s rizikem postupného ší ení negativních
vliv

zanedbaného prostoru do okolního prost edí. Zárove

by se snižoval postupn

i

celospole enský význam ZOO Brno, nebo by nebylo možno pln využít její potenciál a
n které funkce, které obvykle v metropoli velikosti m sta Brna takové instituce zastávají, by
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p evzaly jiné subjekty, p ípadn by se p íslušné aktivity p esunuly do jiných ZOO, které
disponují pot ebným moderním zázemím s dobrou dopravní dostupností pro individuální i
kolektivní automobilní dopravu.

II.4. Hodnocení významných vliv

zám ru na ŽP

p esahujících státní hranice
Hodnocený investi ní zám r „Vstup ZOO“ nebude mít z hlediska ovlivn ní složek životního
prost edí vliv p esahující státní hranice. Neprojeví se ani zm nou krajinného rázu ani vlivem
na dot ený nejbližší osídlený prostor za hranicemi státu ani vlivem na složky životního
prost edí mimo území

R. P ímé ani nep ímé p íhrani ní vlivy zám ru se neo ekávají.
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III.

Posouzení

technického

s ohledem na dosažený stupe

ešení

zám ru

poznání pokud

jde o zne iš ování životního prost edí
Návrh ešení investi ního zám ru „Vstup ZOO“ je po stránce koncep ní navržen jako
výstavba nových objekt

vstupu do areálu ZOO Brno, objektu pro expozici vodních

organism a dopln ní a výstavba technické a dopravní infrastruktury. Zárove bude zajišt na
povrchová úprava terénu a výsadba sada sky hodnotných strom a ke .
Jednotlivé objekty budou stav ny s využitím moderních stavebních materiál

a pomocí

stavebních technologií, které odpovídají sou asným požadavk m na izolaci, odolnost a
hygienu prost edí v objektech. Energetické nároky budou zajišt ny pomocí kondenza ních
kotl

na zemní plyn s vysokou ú inností. Rozmíst ní objekt

na dot ené ploše využívá

p irozené místní konfigurace terénu, kdy objekty budou plnit i funkci hlukové bariéry.
Objekty budou opat eny zelenými st echami, aby p i pohledu z výše položených míst
splývaly s okolní zelení. Technologie budov bude tvo ena v souladu s požadavky technických
norem komponenty, které zajistí spolehlivou funkci i v oblasti vodního hospodá ství a
zajišt ní vhodných vnit ních klimatických podmínek pro návšt vníky, zam stnance i chované
živo ichy.
Dopravní infrastruktura bude tvo ena parkovišt m, které je dispozi n rozloženo tak, aby byly
vlivy jeho provozu na okolní trvale osídlenou zástavbu minimalizovány. Zabezpe ení
parkovacích ploch bude zajišt no v souladu s požadavky p íslušných norem (p edevším
zabezpe ení proti úkap m a splach m).

Po stránce technických parametr se jedná o za ízení, které odpovídá sou asnému zp sobu
poznání v oblasti efektivity využití energie i v oblasti technického provedení jednotlivých
sou ástí projektovaných objekt . Nezanedbatelnou oblastí je i bezpe nost provozu, která bude
odpovídat požadavk m sou asných technických norem a zajistí pot ebný stupe
environmenntální bezpe nosti celého zám ru „Vstup ZOO“. Technické ešení zám ru „Vstup
ZOO“ je zpracováno na soudobém stupni poznání po stránce stavební, energetické

str. 28 z 66

Nový vstupní areál ZOO Brno, posudek k hodnocení vliv na životní prost edí
RNDr. Alexander Skácel, CSc.

technologické i po stránce požadavk na ochranu životního prost edí a ve ejného zdraví.
Navržené technické ešení zám ru „Vstup ZOO“ odpovídá sou asnému stupni poznání,
pokud jde za ízení pro specializovaný chov živo ich a zázemí, které odpovídá charakteru a
významu brn nské ZOO.
Technické parametry projektované technologie odpovídají požadavk m na minimalizaci
o ekávaných vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví. Vliv na krajinný ráz se výstavbou
zám ru „Vstup ZOO“ prakticky neprojeví, nebo z hlediska krajinného nevzniknou vlivem
realizace zám ru v dot ené oblasti krajinné prvky, které by na daném míst p sobily cizorod
svým charakterem (kvalitativn ) nebo rozm ry (kvantitativn ). Realizace zám ru nevytvo í ve
stávající

krajin

dominantu,

která

by

byla

v rozporu

s trendy

výstavby

ve

významných moderních m stských celcích. Pro minimalizaci negativních dopad výstavby a
provozu zám ru byla formulována p íslušná opat ení. P i jejich respektování je vliv zám ru
považován za akceptovatelný z hlediska vlivu na životní prost edí a ve ejné zdraví.
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IV. Posouzení navržených opat ení k prevenci,
vylou ení,

snížení,

p ípadn

kompenzaci

nep íznivých vliv na životní prost edí
Investi ní zám r „Vstup ZOO“ s nejv tší pravd podobností nebude v pr b hu provozu
problematický, pokud jde o jeho vlivy na složky životního prost edí, což prokazuje i
dosavadní n kolikanásobné hodnocení vliv provedené v oznámení EIA, dokumentaci EIA,
p epracované dokumentaci s dopl ujícími informacemi a tento p edpoklad podporují i
zpracovaná vyjád ení v tšiny subjekt k p epracované dokumentaci, která byla pro posudek
EIA k dispozici. P i formulaci opat ení byla také uplatn na zásada p im enosti požadavk
odpovídající povaze a charakteru zám ru „Vstup ZOO“ a jeho potenciálním vliv m na životní
prost edí a ve ejné zdraví.

Existují však dv

oblasti, u nichž je nutno p ed schválením dalších stup

stavební

dokumentace zabezpe it, že jejich ovlivn ní složek životního prost edí bude minimalizováno
a omezeno na míru, p ijatelnou z hlediska potenciálních cílových ú ink zám ru:
-

vliv na imisní situaci v plochách potenciáln dot ených provozem zám ru

-

vliv na hlukovou situaci v nejbližších trvale osídlených objektech v okolí
zám ru „Vstup ZOO“ jakožto potenciáln nejrizikov jších místech z hlediska
ochrany ve ejného zdraví

Pokud jde o soubor opat ení, která jsou formulována v p epracované dokumentaci, je možno
jej ozna it za vyhovující a odpovídající charakteru zám ru. Tento soubor opat ení je však
nutno doplnit o nutnost terénního monitoringu hlukové situace v okolí zám ru po zahájení
jeho provozu a vyhodnocení ú innosti a efektivity projektu ozelen ní na upravovaných
plochách zám ru. P i dodržení formulovaných opat ení pro omezení vlivu zám ru v období
jeho p ípravy, výstavby a provozu bude zajišt no, že o ekávané vlivy zám ru budou málo
významné a z hlediska realizace zám ru akceptovatelné.
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Ostatní

ásti kapitoly p epracované dokumentace EIA, které obsahují opat ení pro

minimalizaci vliv zám ru „Vstup ZOO“ na životní prost edí a ve ejné zdraví, není nutno
upravovat ani dopl ovat, a to ani na základ dopl ujících informací, která od oznamovatele
vyžádal zpracovatel posudku.

P ehled opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad kompenzaci nep íznivých vliv na
životní prost edí vychází z p epracované dokumentace EIA a je dopln n o již zmín né
požadavky vyplývající z posudku EIA:

A. pro období p ípravy zám ru:
1. Navržené stavební a konstruk ní ešení bude minimalizovat hlukové dopady na
okolní objekty – v prostoru mezi okrajem parkovišt a ploty u RD bude maximáln
zachována stávající zele , na volných místech bude zele

dosázena, budou

modelovány odclo ující valy, bude vylou ena obslužná doprava areálu z ulice
Rekrea ní, parkovací stání autobus bude v centrální poloze parkovišt .
2. Chodník pro p echod návšt vník od vstupního objektu do areálu ZOO bude ze
severní strany kryt palisádovou st nou a svah náspu osázen d evinami tak, aby
došlo k vizuálnímu a hlukovému odstín ní komunika ního propojení od jižního
okraje zástavby Kníni ek.
3. Chodníky v areálu budou navazovat na stávající chodníky v území.

B. pro období výstavby zám ru
1. Vzhledem k relativní blízkosti obytné zástavby budou omezeny práce produkující
nadm rný hluk pouze na denní období s vylou ením brzkých ranních a pozdních
ve erních hodin (tedy na období mezi 7.00 až 19.00).
2. P i

stavebních

pracích

budou

minimalizovány

zdroje

prašnosti

(budou

minimalizovány skládky sypkých materiál , v suchých dnech se p edpokládá
zkráp ní povrchu staveništ , bude zajišt na o ista komunikací v prostoru výjezdu
ze staveništ apod.).
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3. Kabel VN bude veden jako podzemní mimo plochy zelen .
4. Do plánu organizace výstavby bude zahrnuto preventivní a kontrolní opat ení proti
úniku ropných látek na staveništi, v etn zpracování p íslušného havarijního ádu.
5. Širší okolí území v etn

vlastního areálu lze charakterizovat jako území

archeologických zájm . P i výstavb bude postupováno podle §22, §23 a §28
zákona . 20/1987 Sb. o státní památkové pé i.
6. Veškeré od vodn né kácení d evin bude realizováno v období mimo hnízdní
sezónu s ohledem na ochranu ptactva v hnízdním období, tj. mimo období od 15.3.
do 15.8.
7. Vykácené d eviny budou nahrazeny novou výsadbou.
8. Pro ozelen ní budou využity v maximální možné mí e autochtonní druhy d evin.

C. pro období provozu zám ru
1. Srážková voda bude odvád na stávající kanaliza ní rourou do Svratky, výústní
objekt bude upraven.
2. Pro zabezpe ení tepla pro provoz objekt a akvárií budou instalovány kondenza ní
kotle s vysokou ú inností.
3. Splaškové vody z restaura ního provozu budou odvád ny do splaškové kanalizace
p es tukové lapa e.
4. Srážkové vody z parkoviš a p ilehlých komunikací budou p ed odvedením do
srážkové kanalizace p ed iš ovány v odlu ova i ropných látek.
5. Voda pro technologické ú ely bude získávána z vlastního jímacího vrtu bez
pot eby využívání vody pitné z ve ejného vodovodního adu.
6. V pr b hu provozu bude udržováno parkovišt v istot , zejména na podzim bude
v as odstra ováno spadané listí a po zimním období bude zajišt no odstran ní
posypových hmot vnesených vozidly návšt vník i z vlastní aplikace z plochy
parkovišt i obslužných komunikací.
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7. Pro zimní období doporu ujeme provozovateli omezit údržbu povrch solením a
nahradit ji mechanickou údržbou (v asné odhrabování,

i odmetání sn hu) s

ohledem na snížení solnosti odvád ných srážkových vod.
8. Investor p ebírá veškerou odpov dnost za p ípadné povod ové škody. Majitel
staveb bude respektovat povinnosti dle §§ 52 a 85 zákona . 254/2001 Sb. o
vodách.
9. Po zahájení provozu bude provedeno terénní m ení hluku v denní i no ní dob
pomocí akreditované laborato e a výsledky budou projednány s orgánem ochrany
ve ejného zdraví.
10. V pr b hu dvou let od zahájení provozu zajistit terénní šet ení k ov ení zm n ve
skladb

bioty dot eného území a úsp šnosti projektu ozelen ní. Na základ

souhrnného vyhodnocení výsledk

navrhnout a realizovat konkrétní opat ení

k eliminaci závažných negativních vliv .
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V. Vypo ádání všech obdržených vyjád ení
k p epracované dokumentaci
K p epracované dokumentaci zám ru „Vstup ZOO“ byla podána v zákonném termínu
vyjád ení obsažená v této kapitole. Do zpracování posudku byla zahrnuta vyjád ení a
p ipomínky k p epracované dokumentaci, která byla k dispozici, vyjád ení k oznámení EIA a
k p vodní verzi dokumentace EIA nebyla dále rozpracována, nebo jejich požadavky se
týkaly zn ní dokumentace EIA, která byla nahrazena p epracovanou dokumentací EIA a tento
dokument je aktuálním podkladem pro hodnocení vliv zám ru na životní prost edí a ve ejné
zdraví. Expertní posudek Zdravotního ústavu se sídlem v Brn byl vyžádán samostatn
zpracovatelem posudku EIA a byl použit jako pracovní materiál p i formulaci požadavk
zpracovatele posudku EIA na dopln ní informací ze strany oznamovatele. Tento materiál
proto není pot ebné uvád t ani v p ílohách posudku, je uložen u zpracovatele posudku EIA.
P epracovaná dokumentace byla zve ejn na podle požadavku zákona . 100/2001 Sb. na
stanovených místech a byla k nim získána vyjád ení dot ených orgán státní správy. Mimoto
se mohla stát ú astníkem posuzovacího procesu i ve ejnost, pop ípad mohly být na základ
studia zve ejn ného oznámení podány podn ty, námitky, p ipomínky i stížnosti dalších
subjekt . Tato možnost byla v p ípad

projednávání zám ru „Vstup ZOO“ v plné mí e

využita. Tato kapitola diskutuje vyjád ení, která byla k Dokumentaci EIA v zákonné lh t
dodána na Krajský ú ad Jihomoravského kraje a byla p edána zpracovateli posudku.
K p epracované dokumentaci EIA se vyjád ila m.j. i ob anská sdružení a ve ejnost.
Vypo ádání vznesených nápitek a p ipomínek respektuje zásadu p im enosti požadavk na
ešení jednotlivých ástí p epracované dokumentace a dostupných informa ních zdroj v etn
dopl ujících informaci zpracovaných oznamovatelem na základ požadavku zpracovatele
posudku EIA k povaze a charakteru zám ru „Vstup ZOO“ a jeho potenciálním vliv m na
životní prost edí a ve ejné zdraví.
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1.

IŽP, 2011: Nový vstupní areál ZOO Brno .j. IŽP/47/IPP/1009777 008/11/BLV ze
dne 9.9.2011
Bez p ipomínek a požadavk

na p epracovanou dokumentaci v oblasti ochrany

ovzduší, v oblasti ochrany vod pouze p ipomínka, že v EIA není uvedeno, kam budou
vypoušt ny odpadní vody z venkovního bazénu a jakého charakteru tyto vody jsou.
Stanovisko zpracovatele posudku: Z hlediska ochrany ovzduší bez komentá e, z hlediska
ochrany vod se v p epracované dokumentaci po ítá s vypoušt ním spole n s technologickými
odpadními vodami do recipientu, kde bude dostate n na ed na.

2. Magistrát

m sta

Brna,

2011:

Souhrnné

vyjád ení

3

odbor ,

.j.

MMB/0325519/2011/Zah ze dne 12.9.2011
Odbor územního plánování a rozvoje konstatuje, že zám r není v rozporu s Územním
plánem m sta Brna a nemá k p epracované dokumentaci EIA další p ipomínky. Odbor
vodního a lesního hospodá ství a zem d lství konstatuje, že realizace zám ru je
možná a nevznáší další p ipomínky a požadavky k p epracované dokumentaci EIA.
Odbor památkové pé e nemá k p epracované dokumentaci žádné p ipomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku: Bez komentá e a vyjád ení.

3. KHS JMK, 2011: „Nový vstupní areál ZOO Brno“, vyjád ení k dokumentaci vliv na
životní prost edí. .j. KHSJM 36470/2011/BM/HOK ze dne 15.09.2011
Záv ry p epracované dokumentace EIA akceptuje a souhlasí s nimi
Stanovisko zpracovatele posudku: Bez komentá e a vyjád ení

4. Statutární m sto Brno, M

Brno – Kníni ky, 2011: Vyjád ení k p epracované

Dokumentaci zám ru „Nový vstupní areál ZOO Brno“ .j. MCBKNI/01158/2011 ze
dne 13.9.2011
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Stanovisko je zpracováno v rozsahu 110 stran a obsahuje 215 p ipomínek. Jednotlivé
p ipomínky na sebe tematicky navazují a rozpracovávají ur itý tématický okruh.
Tématicky zahrnují oblasti legislativní i oblasti odborné a zacházejí i do historie
postupného projednávání zám ru.
Stanovisko zpracovatele posudku: Vzhledem k rozsahu p ipomínek a jejich po tu bylo nutno
p istoupit k jejich vypo ádání formou tematických blok , které vznesené p ipomínky postupn
komentují. Tento p ístup je p ípustný a používá se v p ípad velkého množství p ipomínek,
které mají obdobný tématický obsah, p ípadn za situací, kdy stejné i obdobné p ipomínky
vznáší zna ný po et subjekt . Podle názoru zpracovatele posudku je nutné za dané situace
vystihnout podstatu zám ru a jeho nejvýznamn jší potenciální vlivy na životní prost edí a
ve ejné zdraví a posuzovat celý zám r s pot ebným nadhledem p i uplatn ní zásady
p im enosti, namísto detailního ešení velkého množství p ipomínek, které celý problém
atomizují. N které námitky mají sv j p vod i v komunika ní oblasti, p ípadn v možnostech,
které zpracovatel m p epracované dokumentace EIA a odborných p íloh umož uje použití
schválených standardních softwarových nástroj a metodik.
Historie posuzování zám ru není p edm tem hodnocení vliv zám ru „Vstup ZOO“ na životní
prost edí a ve ejné zdraví, pro hodnocení slouží pouze p epracovaná dokumentace v jejím
finálním zn ní. To byl také ú el, pro který byla p vodní verze dokumentace EIA vrácena
k p epracování. Zm na oznamovatele v pr b hu procesu EIA není zákonem vylou ena. Jsou
asté p ípady, kdy je oznámení zám ru zpracováno neautorizovanou osobou a následná
dokumentace je zpracována osobou s p íslušnou autorizací. V takových p ípadech bývá
oznamovatelem pro zjiš ovací ízení obvykle investor a v následujícím stupni dokumentace
pov ená osoba – v tšinou projektant, p ípadn zpracovatel dokumentace. Osoba investora a
obsah zám ru „Vstup ZOO“ se v pr b hu procesu EIA nezm nily, zm na oznamovatele za
pov ený subjekt je p ípustná.
Problematika souladu zám ru „Vstup ZOO“ s územním plánem m sta Brna byla do doby
kompletace p epracované dokumentace EIA vy ešena a vyjád ení Magistrátu m sta Brna
konstatuje, že zám r není v rozporu s Územním plánem m sta Brna (viz bod 2 této kapitoly).
Uvedené vyjád ení kompetentního orgánu považuje zpracovatel posudku za závazné a
jednozna né. Ú elem procesu SEA je ešení funk ního využití území ve vztahu k problematice
ochrany životního prost edí a ve ejného zdraví, zatímco proces EIA eší již problematiku
konkrétních zám r

ve vztahu ke konkrétní lokalit . Jak již bylo uvedeno, vyjád ení
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Magistrátu m sta Brna konstatuje, že zám r „Vstup ZOO“ není v rozporu s Územním plánem
m sta Brna.
Z hlediska ochrany ZPF je k dispozici stanovisko Magistrátu m sta Brna (viz bod 2 této
kapitoly),

které

konstatuje

souhlas

s odn tím

pozemk

dot ených

stavbou

(OLVHZ/MMB/0224376/2010 ze dne 7.6.2010). S tímto dokumentem bude dále pracováno ve
stavebním ízení zám ru.
Rozsah zám ru je definován v p íslušné kapitole p epracované dokumentace EIA a definuje i
rozsah stavebních prací, které se zám rem souvisí. Lanová dráha není sou ástí projektu a
není proto ani posuzována v p epracované dokumentaci EIA. Plošný rozsah zám ru a jeho
stavební a technické ešení spole n s ozelen ním neovlivní významn sou asný krajinný ráz
území a nesouvisí s významností potenciálních vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví.
Dosavadní využívání území vedlo ve výzkumném areálu VUT k jeho devastaci a ruderalizaci,
zám r má z tohoto pohledu charakter revitalizace brownfields.
Odborné studie (hluková, rozptylová a vlivy na ve ejné zdraví) jsou sou ástí tišt né verze
p epracované dokumentace EIA, která je uložena na p íslušných zákonem požadovaných
místech a je zde voln k dispozici k nahlédnutí a studiu. Studie jsou zpracovány konzervativn ,
což znamená, že hodnotí nejnep ízniv jší situace, které mohou na lokalit nastat a jsou
zpracovatelné s využitím použitých softwarových nástroj

v souladu se standardními

metodickými postupy schválenými MŽP. Do hodnocení vliv

zám ru „Vstup ZOO“ jsou

zahrnuty pouze zdroje hluku a emisí související s tímto zám rem, s jiným využitím plochy
zám ru se nepo ítá. Hodnocení zám ru „Vstup ZOO“ zpracovaná v odborných studiích jsou
založena na modelovaných hlukových a imisních p ísp vcích, což v n kterých

ástech

zmín ných studií a v p epracované dokumentaci EIA není patrn dostate n zd razn no. Na
tená e mohou prezentované hodnoty, ozna ované jako vliv zám ru, p sobit jako o ekávané
finální hodnoty, zatímco se jedná o míru o ekávaného navýšení hlukových a imisních vliv
k sou asné hladin

hluku a sou asného stupn

zne išt ní ovzduší. Proto jsou výsledné

hodnoty chápány jako celkový stav, což je z ejmé ve formulaci n kterých námitek
k autorizovanému hodnocení vliv

na ve ejné zdraví. Uvedené hodnoty však p edstavují

p ídatné riziko, které p edstavuje realizace zám ru „Vstup ZOO“.

ádové posazení

vypo ítaných hodnot je podle zkušeností s posuzováním obdobných zám r obvyklé a reálné
(nap . navýšení individuálního karcinogenního rizika ILCR o 10-8 až 10-9 je pro zám ry
v okolí parkoviš

zcela b žné). Prezentované snížení imisního zatížení je zp sobeno
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komplexním hodnocením soub hu navýšení dopravní aktivity vlivem zám ru „Vstup ZOO“ a
postupného snižování emisních faktor motorových vozidel k roku 2015 ve srovnání s rokem
2011 (viz též komentá v dalším textu).
Hluková studie byla zpracována standardním zp sobem pomocí schválené celostátní
metodiky s využitím hlukových emisí odpovídajících charakteru modelovaných zdroj a jejich
p edpokládaného provozu. Pro zpracování hlukových studií není vydávána p íslušná
autorizace. Modelovanými hlukovými imisemi jsou p ísp vky hlu nosti zám ru v jednotlivých
referen ních bodech, které jsou nejrizikov jší z hlediska vliv

zám ru „Vstup ZOO“ na

hlukovou situaci v nejbližší trvale osídlené oblasti, odpovídají použitým metodickým
postup m a jsou v souladu s principem p edb žné obez etnosti. Hlukové p ísp vky jsou
ovlivn ny i charakterem objekt zám ru „Vstup ZOO“ a jejich dislokací, kdy budou n které
jejich ásti p sobit jako protihlukové bariéry. Na základ požadavku zpracovatele posudku
bylo provedeno terénní m ení hlu nosti v dot ené oblasti pro zjišt ní skute né hlu nosti
v dot ené oblasti. Výsledky modelování jsou využity i p i hodnocení vlivu hlu nosti zám ru
„Vstup ZOO“ na ve ejné zdraví. Využitím výsledk
požadavek na hodnocení kumulativních vliv

terénního m ení je zohledn n i

hlu nosti zám ru. Hluková studie po ítá

s platnými hlukovými limity a p íslušnými korekcemi, avšak jejich p iznání je i p es ur itou
diskutabilnost jejich zpracování v hlukové studii pouze v kompetenci orgánu ochrany
ve ejného zdraví v souladu s p íslušnými p edpisy. I p es vydání nového NV od doby
zpracování hlukové studie do doby jejího hodnocení se informace z modelování v hlukové
studii nem ní. Hluková studie zárove
k navýšení hlu nosti v hlukov

dokládá, že vlivem zám ru „Vstup ZOO“ dojde

klidných lokalitách, zatímco v hlukov

postižené oblasti

z stane prakticky zachován sou asný stav. Pro ochranu obyvatel p ed vlivy hlu nosti je
požadováno provedení terénního m ení hlu nosti po zprovozn ní zám ru „Vstup ZOO“.
Pokud by došlo k prokazatelnému nep íznivému vlivu zám ru na hlukovou situaci, bude
nezbytné provést následná provozní a technická opat ení pro ochranu dot ených objekt p ed
nadm rnou hlu ností. Vstupní hodnoty dopravy v hlukové i rozptylové studii odpovídají
charakteru použitého software a vycházejí z citovaných podklad . Z d vodu konzervativnosti
nebyly mezi modelované zdroje hlu nosti zahrnuty vzdálen jší liniové zdroje (nap . tramvaj,
p ípadn další zdroje hlu nosti v okolí zám ru). V p ípad jejich zohledn ní by význam
hlukových p ísp vk zám ru „Vstup ZOO“ poklesl.
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Rozptylová studie byla také zpracována pomocí standardní a závazné metodiky s využitím
platných emisních faktor jednotlivých modelovaných zdroj zne išt ní ovzduší. Jedná se o
nízko položené zdroje emisí, takže i v tomto p ípad

bylo také postupováno v souladu

s principem p edb žné obez etnosti a umíst ní referen ních bod bylo voleno s ohledem na
maximální p edpokládané imisní p ísp vky zám ru „Vstup ZOO“. Rozptylová studie hodnotí
standardní meteorologické situace, což je v souladu s p íslušnou metodikou schválenou MŽP
a s možnostmi schváleného programu Symos 97. Na základ požadavku zpracovatele posudku
byly dopln ny informace uvedené v rozptylové studii o vyhodnocení vlivu samotného zám ru
„Vstup ZOO“ na kvalitu ovzduší. Je z ejmé, že modelované imisní p ísp vky samotného
zám ru „Vstup ZOO“ jsou natolik nízké, že významn neovlivní sou asnou kvalitu ovzduší
v dot ené lokalit , bez ohledu na použité hodnoty sou asného imisního pozadí (modelované
pro m sto Brno

i výsledky m ení stanic AIM

HMÚ). Rozptylová studie p itom

p edpokládá asovou obm nu vozového parku a nižší emisní faktory nových motorových
vozidel, což vede k postupnému snižování imisních p ísp vk

škodlivin z dopravy.

V rozptylové studii je proto porovnáván sou asný imisní p ísp vek p ed realizací zám ru
s budoucím imisním p ísp vkem se zapo tením obm ny vozového parku,

ímž bylo

konstatováno snížení imisních vliv dopravy k roku realizace zám ru „Vstup ZOO“. Jedná se
však o komplexní hodnocení, které zahrnuje dva navzájem nezávislé vlivy (snižování emisních
faktor

a navýšení dopravní aktivity v lokalit ), proto zpracovatel posudku požádal o

vy íslení již zmín ného imisního p ísp vku samotného zám ru „Vstup ZOO“ na kvalitu
ovzduší v dot ené oblasti.
Pachové studie nejsou sou ástí projednávání zám r

typu „Vstup ZOO“. Doposud se

provád jí pouze výjime n , a to u technologií, které p ímo produkují pachové látky. Emise
zám ru „Vstup ZOO“ jsou hodnoceny pomocí disperzního modelu ší ení konkrétních
škodlivin podle charakteru projektovaných zdroj s využitím celostátn platných a ov ených
emisních faktor . Tento postup je standardním zp sobem posuzování vlivu obdobných zám r
na kvalitu ovzduší.
Autorizované hodnocení vliv na ve ejné zdraví používá standardní metodické postupy, které
jsou pro studie tohoto typu stanoveny. Kapitoly, které popisují nebezpe nost hodnocených
škodlivin a vztah jejich dávky a ú inku se týkají zpracovávaných škodlivin a nemají vztah
pouze k hodnocenému zám ru, pat í však k metodickým východisk m a je nezbytné je
v hodnocení uvád t. Jako vstupní informace používá hodnocení vliv

na ve ejné zdraví
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výstupy odborných studií – rozptylové a hlukové studie. Výstupy t chto odborných podklad
studií jsou zpracovány v této studii ve form vyhodnocení o ekávaných vliv zám ru „Vstup
ZOO“ na potenciáln dot enou populaci v okolí zám ru. Aktualizované zn ní studie vychází
z údaj terénního m ení hlu nosti v dot ené oblasti a výsledk modelování imisní situace
vlivem zám ru „Vstup ZOO“. Kvantifikovaný rozsah o ekávaných negativních vliv indikuje
zanedbatelnou kvantitativní zm nu symptom

poškození zdravotního stavu s využitím

sou asných poznatk o p sobení hodnocených škodlivin na zdravotní stav obyvatel. Dopln ní
údaj hodnocení vliv zám ru na ve ejné zdraví dokládá o ekávaný vliv zám ru na hlukové
klima v blízkosti nejbližších objekt pro trvalé bydlení, avšak v t chto lokalitách budou i po
realizaci zám ru spln ny požadavky pro ochranu ve ejného zdraví v rozsahu garantovaném
státem prost ednictvím platných norem, p ípadn sou asné podmínky ochrany ve ejného
zdraví nebudou významn zm n ny. Na lokalitách ovlivn ných sou asnou dopravní hlu ností
se vlivem zám ru „Vstup ZOO“ hlukové klima nezm ní prokazatelným zp sobem.
Technické

ešení infrastruktury bude

ešeno stavebním projektem a bude odpovídat

sou asným požadavk m vyplývajícím z technických norem. Jinak koncipovaný stavební
projekt není možno projednat ve stavebním ízení. Ve stadiu projednávání EIA je ešen
základní princip zabezpe ení a ešení technické a dopravní infrastruktury. Dopravní napojení
zám ru p edpokládá zvýšení dopravní aktivity pouze na p íjezdové komunikaci k ploše
zám ru. Další dopravní pohyb je modelován na vlastní ploše parkovišt . Problematika vstup
a výstup je ešena v p íslušné ásti p epracované dokumentace EIA a zahájení provozu
zám ru „Vstup ZOO“ bude vyžadovat p íslušná povolení, která garantují i odpovídající
kapacitu p íslušných zdroj

(vody, energie...). Technické a dispozi ní

ešení zám ru

minimalizuje jeho potenciální vlivy na životní prost edí a ve ejné zdraví v maximální možné
mí e, dislokace jednotlivých objekt

a jejich obsluha jsou ešeny s ohledem na pot ebu

ochrany nejbližších trvale osídlených objekt .
Ing. Postbiegl vystupuje p i zpracování p epracované dokumentace EIA jako hlavní ešitel,
který je zárove vedoucím celého zpracovatelského týmu. Tento tým je složen i z externích
pracovník (nap . autorizovaná osoba pro oblast posuzování vliv na ve ejné zdraví), kte í
v rámci smluvních vztah podléhají v daném úkolu ing. Postbieglovi. P itom jsou vázáni
svými legislativními dokumenty a oblastí své p sobnosti a jsou povinni je dodržovat.
Spolupráce zmín ných osob má proto charakter kooperace, p itom vedoucím týmu je a
z stává ing. Postbiegl. P i zpracování textu p epracované dokumentace využívá její
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zpracovatel údaje a záv ry díl ích odborných studií a používá je pro komplexní interpretaci
vliv

zám ru na životní prost edí a ve ejné zdraví. Není proto nezbytné pouze doslova

p ejímat citace z odborných studií, které jsou v plném a nezm n ném stavu uvedeny
v p ílohách p epracované dokumentace EIA, p i jejich využití se však nesmí m nit jejich
smysl a význam.
Informace o použitých dokumentech (nap . plocha nejvýznamn jší zelen , p ípadn jiné) jsou
dopln ny nap íklad p esnou citací dokumentu, p ípadn dopln ním údaj v p íslušné kapitole
p epracované dokumentace. Jak již bylo zmín no, mimo celkový seznam citací jsou citace
používány a uvád ny v textu p epracované dokumentace. Pro ú ely hodnocení vliv zám ru
na životní prost edí je dosta ující kvalitativní hodnocení biologického oživení, detailní
inventarizace bude sloužit pro ú el zpracování realiza ního projektu. Vzhledem k tomu, že p i
terénním šet ení nebyly na lokalit zjišt ny druhy rostlin, které by nebylo možno zahrnout do
projektu terénních úprav a sada ských úprav areálu, bude návrh detailního ešení tohoto
problému zpracován pro ú ely stavebního povolení v etn návrhu kácení d evin a nové
výsadby a p ípadných kompenza ních opat ení. Informace z výrobních výbor

eší postupn

technické podmínky pro realizaci zám ru a není možno je v procesu EIA považovat za
okolnosti, které neumož ují realizovat zám r „Vstup ZOO“ z technických d vod

(nap .

modernizace infrastruktury apod.).

5. Ob anské sdružení „Brno – Kníni ky za plnohodnotný severojižní obchvat m sta
Brna“, 2011: Vyjád ení k p epracované Dokumentaci zám ru „Nový vstupní areál
ZOO Brno“ ze dne 9.9.2011
Stanovisko je zpracováno na 31 stranách a obsahuje 167 p ipomínek a námitek, které
jsou identické jako ve stanovisku uvedeném pod . 4. od námitky . 49.
Stanovisko zpracovatele posudku: Vzhledem k rozsahu p ipomínek a jejich po tu bylo nutno
p istoupit k jejich vypo ádání formou tematických blok , které vznesené p ipomínky postupn
komentují. Tento p ístup je p ípustný a používá se v p ípad velkého množství p ipomínek,
které mají obdobný tématický obsah, p ípadn za situací, kdy stejné i obdobné p ipomínky
vznáší zna ný po et subjekt . Obsahov je stanovisko zpracovatele posudku stejné jako
v p ípad stanoviska uvedeného pod . 4.
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6. Ob anské sdružení „Ob ané za ochranu kvality bydlení v Brn

– Kníni kách,

Rozdrojovicích a Jina ovicích“, 2011: Vyjád ení k p epracované Dokumentaci
zám ru „Nový vstupní areál ZOO Brno“ ze dne 10.9.2011
Stanovisko je zpracováno na 110 stranách a obsahuje identické námitky a požadavky
jako stanovisko uvedené pod . 4.
Stanovisko zpracovatele posudku: Vzhledem k rozsahu p ipomínek a jejich po tu bylo nutno
p istoupit k jejich vypo ádání formou tematických blok , které vznesené p ipomínky postupn
komentují. Tento p ístup je p ípustný a používá se v p ípad velkého množství p ipomínek,
které mají obdobný tématický obsah, p ípadn za situací, kdy stejné i obdobné p ipomínky
vznáší zna ný po et subjekt . Obsahov je stanovisko zpracovatele posudku stejné jako
v p ípad stanoviska uvedeného pod . 4.

7. Ob anské sdružení „Naše Kníni ky“, 2011: Vyjád ení k p epracované Dokumentaci
zám ru „Nový vstupní areál ZOO Brno“ ze dne 12.9.2011
Stanovisko je zpracováno na 84 stranách a obsahuje identické námitky a požadavky
jako stanovisko uvedené pod . 4.
Stanovisko zpracovatele posudku: Vzhledem k rozsahu p ipomínek a jejich po tu bylo nutno
p istoupit k jejich vypo ádání formou tematických blok , které vznesené p ipomínky postupn
komentují. Tento p ístup je p ípustný a používá se v p ípad velkého množství p ipomínek,
které mají obdobný tématický obsah, p ípadn za situací, kdy stejné i obdobné p ipomínky
vznáší zna ný po et subjekt . Obsahov je stanovisko zpracovatele posudku stejné jako
v p ípad stanoviska uvedeného pod . 4.
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VI.

Celkové

posouzení

akceptovatelnosti

zám ru z hlediska vliv na životní prost edí
Hodnocení zp sobu a míry, jakou se zamýšlený investi ní zám r „Vstup ZOO“ projeví
na kvalit životního prost edí a odhad vliv , které bude mít akce p edevším na dot ené
složky životního prost edí, bylo provedeno na základ analýzy všech dostupných dat,
jejich rozboru a odhad pravd podobné zát že životního prost edí nejvýznamn jšími
faktory, které se podle sou asných znalostí a zkušeností v d sledku obdobných inností
uplat ují. P itom byla s uplatn ním zásady p im enosti navržena opat ení pro
zmírn ní dopad

zám ru „Vstup ZOO“ dopln na tak, aby zám r neovliv oval

nep ijatelným zp sobem podmínky ochrany p írody, životního prost edí a ve ejného
zdraví nad p ípustnou míru.
Jak je patrné z p edchozího textu, na investi ní zám r „Vstup ZOO“ se odborný názor ani
názor ve ejnosti nem nil, avšak bylo pot ebné zajistit, aby hodnocení jeho vliv

bylo

provedeno v souladu s platnými metodikami a aby výsledné informace m ly reálný výstup.
Proto byla zajišt na p epracovaná dokumentace EIA a byly dožádány dopl ující informace
k p epracované dokumentaci. P epracovaná dokumentace EIA s dopln ním informací byly
posuzovány z hlediska použitelnosti zpracovaných dat pro vyhodnocení vliv

zám ru na

životní prost edí a ve ejné zdraví. I p es n které diskutabilní aspekty posuzovaného
dokumentu je z ejmé, že p i spln ní opat ení, která jsou formulována v p epracované
dokumentaci EIA a dopln na posudkem EIA, není nutno významný vliv zám ru na jednotlivé
dot ené složky životního prost edí uvažovat. Pro vliv na potenciáln dot ené složky životního
prost edí byly zpracovány odborné studie, na základ kterých po dopln ní požadovaných
údaj je možno zám r realizovat bez nep im eného negativního ovlivn ní posuzovaných
složek životního prost edí a p i minimálním o ekávaném vlivu na podmínky ochrany
ve ejného zdraví. Realizace zám ru „Vstup ZOO“ je za t chto podmínek, dopln ných
v posudku EIA, akceptovatelná a je v souladu s principem trvalé udržitelnosti. D ležitou
okolností je i velký celospole enský význam zám ru pro metropoli významu m sta Brna a
umíst ní p evážné ásti zám ru v ploše nevyužívaného výzkumného areálu VUT, který má
charakter brownfields. Využití sou asných brownfields pro nový ú el je jednou z alternativ
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jejich revitalizace a je celospole enským zájmem up ednost ovat rozvoj nových aktivit
s dlouhodobou perspektivou využívání v brownfields p ed realizacemi zám r na doposud
nedot ených plochách. P itom je pot ebné respektovat i požadavky na zachování kvality
životního prost edí a podmínek ochrany ve ejného zdraví. Formulovaná opat ení pro p ípravu
zám ru „Vstup ZOO“, jeho výstavbu a provoz, dopln ná v posudku EIA, budou respektovat
tyto opodstatn né požadavky orgán ochrany p írody a ochrany ve ejného zdraví.
Z tohoto d vodu je možno považovat zám r „Vstup ZOO“ v etn zp sobu jeho realizace za
p ijatelný a je možno o ekávat, že jeho realizace p i dodržení navržených opat ení p i
zohledn ní zásady p im enosti nebude ani z dlouhodobého hlediska p edstavovat
nep ijatelné negativní vlivy na životní prost edí a ve ejné zdraví.
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VII. Návrh stanoviska o hodnocení vliv

dle

p ílohy 6 zákona 100/2001 Sb.
ve zn ní pozd jších p edpis

I. Identifika ní údaje:
1. Název zám ru:

Nový vstupní areál ZOO Brno, dále pouze „Vstup
ZOO“

2. Kapacita (rozsah) zám ru:

zám r se skládá z následujících hlavních

ástí:

- hlavní objekt s mo ským akváriem
- vstupní objekt
- venkovní sklad dílen s objektem trafostanice
- komunikace, parkovišt
3. Umíst ní zám ru:
Kraj:

Jihomoravský

Obec:

M sto Brno

M stská ást:

Kníni ky, Bystrc

4. Obchodní firma oznamovatele:

Arch Design, s.r.o.

5. I oznamovatele:

25 76 43 14

6. Sídlo oznamovatele:

Sochorova 3178/24, 616 00 Brno

II. Pr b h posuzování
1. Oznámení:

Ing. Stanislav Postbiegl, AMEC, K enová 58, 602 00
Brno
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Datum p edložení Oznámení: 10.6. 2010
2. Dokumentace:

Dle ustanovení § 7 zákona . 100/2001 Sb. o posuzování
vliv

na

životní

prost edí,

na

základ

záv ru

zjiš ovacího ízení .j. JMK 85490/2010 p íslušný ú ad
stanovil, že je t eba zpracovat dokumentaci a posoudit
zám r v plném rozsahu
Zpracovatel Dokumentace – Ing. Stanislav Postbiegl,
AMEC, K enová 58, 602 00 Brno
osv d ení odborné zp sobilosti j. 1178/159/OPVŽP/97
Datum p edložení Dokumentace: listopad 2010
Na základ

požadavku zpracovatele posudku byla

dokumentace vrácena k p epracování
Zpracovatel p epracované dokumentace – Ing. Stanislav
Postbiegl, AMEC, K enová 58, 602 00 Brno
osv d ení odborné zp sobilosti j. 1178/159/OPVŽP/97
Datum p edložení p epracované dokumentace: 16. srpen
2011
3. Posudek:

RNDr. Alexander Skácel, CSc., Pr kopnická 24, 700 30
Ostrava,

osv d ení

odborné

zp sobilosti

3869/625/OVP/93 ze dne 29.3.1993, prodloužení

j.
j.

106601/ENV/10 ze dne 6.1.2011
Datum p edložení posudku: 10.1.2012
4. Ve ejné projednání:

Místo: (bude up esn no)
Datum konání ve ejného projednání: (bude up esn no)

5. Celkové hodnocení procesu posuzování v etn ú asti ve ejnosti:
Pr b h posuzování akce „Vstup ZOO“ v etn oznámení akce, zjiš ovacího ízení, jeho
posouzení v rámci zjiš ovacího

ízení, zpracování dokumentace EIA, její vrácení

k p epracování, zpracování p epracované dokumentace EIA a požadavku na dopln ní
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informací od oznamovatele spojené s požadavkem na prodloužení lh ty pro zpracování
posudku EIA jsou z hlediska požadavk zákona . 100/2001 Sb. v platném zn ní napln ny a
pr b h posuzování je proto akceptovatelný. Zám r p edstavuje výstavbu nového vstupního
areálu ZOO Brno s p íslušnými objekty v etn parkovacích ploch, technického zázemí a
komunika ní infrastruktury, p evážn v prostoru sou asného nevyužívaného výzkumného
areálu VUT. Projekt je vázán na danou lokalitu p ítomností sou asného areálu, jehož plochu
je žádoucí revitalizovat a p ebudovat pro nové a perspektivní využití. Sou asné objekty, které
se na dot ené ploše vyskytují, budou odstran ny. V pr b hu posuzování bylo nutno zvláš
zohlednit vliv zamýšlené investice na potenciáln dot ené složky životního prost edí, nebo
technické ešení zám ru, bude p edstavovat p edevším navýšení dopravního provozu a
zahájení provozu technologického a energetického zázemí. Tato situace vyžaduje posouzení
akceptovatelnosti zám ru z hlediska vliv

na uvedené s d razem na potenciáln nejvíce

dot ená místa s trvalým osídlením. Díl í studie byly zpracovány osobami, které jsou nositeli
p íslušných autorizací, p ípadn pov ení, pokud jsou tyto autorizace pro p íslušné studie
požadovány.
Charakteristika ve ejného projednání: ……….

6. Seznam subjekt , jejichž vyjád ení jsou ve stanovisku z ásti nebo zcela zahrnuta:
Vyjád ení k p epracované dokumentaci vliv na životní prost edí (srpen 2011)
IŽP, 2011: Nový vstupní areál ZOO Brno .j. IŽP/47/IPP/1009777 008/11/BLV ze
dne 9.9.2011
Magistrát

m sta

Brna,

2011:

Souhrnné

vyjád ení

3

odbor ,

.j.

MMB/0325519/2011/Zah ze dne 12.9.2011
KHS JMK, 2011: „Nový vstupní areál ZOO Brno“, vyjád ení k dokumentaci vliv na
životní prost edí. .j. KHSJM 36470/2011/BM/HOK ze dne 15.09.2011
Statutární m sto Brno, M

Brno – Kníni ky, 2011: Vyjád ení k p epracované

Dokumentaci zám ru „Nový vstupní areál ZOO Brno“ .j. MCBKNI/01158/2011 ze
dne 13.9.2011
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Ob anské sdružení „Brno – Kníni ky za plnohodnotný severojižní obchvat m sta
Brna“, 2011: Vyjád ení k p epracované Dokumentaci zám ru „Nový vstupní areál
ZOO Brno“ ze dne 9.9.2011
Ob anské sdružení „Ob ané za ochranu kvality bydlení v Brn

– Kníni kách,

Rozdrojovicích a Jina ovicích“, 2011: Vyjád ení k p epracované Dokumentaci
zám ru „Nový vstupní areál ZOO Brno“ ze dne 10.9.2011
Ob anské sdružení „Naše Kníni ky“, 2011: Vyjád ení k p epracované Dokumentaci
zám ru „Nový vstupní areál ZOO Brno“ ze dne 12.9.2011

III. Hodnocení zám ru
1. Souhrnná charakteristika p edpokládaných vliv

zám ru na životní prost edí

z hlediska jejich velikosti a významnosti
Zám r byl posouzen z pohledu ovlivn ní životního prost edí s použitím sou asných metod
posuzování vliv staveb tohoto druhu na životní prost edí, s p ihlédnutím k sou asnému stavu
dot ené lokality a jejího okolí a zp sobu budoucího provozování zám ru „Vstup ZOO“. Byly
posouzeny

potenciální

výstupy

projektovaných

objekt ,

v etn

energetického

a

technologického vybavení a dopravního zatížení b hem výstavby a provozu zám ru „Vstup
ZOO“ do životního prost edí a rizika potenciálních negativních vliv na životní prost edí a
ve ejné zdraví. Na základ

celkového posouzení vlivu zám ru s využitím p epracované

dokumentace a dopl ujících informaci bylo konstatováno, že navržené ešení je z pohledu
potenciálních vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví p ijatelné, avšak akceptovatelnost
zám ru je vázána na dodržení navržených opat ení. P edpokládané vlivy zám ru na složky
životního prost edí se mohou projevit b hem výstavby p edevším zp sobem provád ní
terénních prací spojených s likvidací stávajících objekt

ur ených k demolici a vlivem

technologie výstavby nových objekt a terénních úprav spojených s ozelen ním a výsadbou
sada sky hodnotných druh rostlin. V období provozu m že zám r ovlivnit složky životního
prost edí p edevším hlukem a emisemi z technologie zám ru, energetiky a související
dopravy. Realizace zám ru nep edstavuje v dot eném území nep ijatelnou zm nu krajinného
rázu. Odborná posouzení vlivu na složky životního prost edí a potenciáln exponovanou
populaci s dopl ujícími informacemi prokazují, že o ekávané vlivy provozu zám ru jsou
preventabilní a realizace zám ru je za spln ní navržených opat ení akceptovatelná. Sou ástí
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odborných studií je hodnocení vlivu zám ru na hlukovou situaci v dot eném okolí, vliv na
kvalitu ovzduší a vlivy na ve ejné zdraví. Informace uvedené v odborných studiích byly
dopln ny a up esn ny na základ požadavku zpracovatele posudku, aby bylo umožn no
vyhodnocení všech významných aspekt vlivu zám ru „Vstup ZOO“ na životní prost edí a
ve ejné zdraví.
Realizace zám ru p edstavuje výstavbu nového vstupního areálu ZOO Brno objekty na
soudobé úrovni poznání spl ujícími požadavky na technickou a environmentální bezpe nost
ve smyslu p íslušných technických norem. Podporou revitalizace sou asného brownfields
napl uje zám r celospole enský zájem p i p ednostním využívání t chto ploch pro ú ely
s dlouhodobou perspektivou. Zám r má i významnou celospole enskou funkci a eší mj.
nedostatek parkovacích míst v blízkosti významné spole enské instituce, jakou je ZOO Brno.

2. Hodnocení technického ešení zám ru s ohledem na dosažený stupe poznání pokud
jde o zne iš ování životního prost edí.
Zám r stavby „Vstup ZOO“ odpovídá zám ru oznamovatele vybudovat nový vstupní areál do
instituce, který bude zahrnovat vybrané expozice spole n

s odpovídající technickou a

dopravní infrastrukturou s využitím soudobých technologií s odpovídající efektivitou i
bezpe ností na úrovni p íslušných norem. Sou ástí zám ru je výstavba objekt , které
odpovídají požadavk m na zajišt ní spolehlivé funkce i vhodných klimatických podmínek pro
návšt vníky, zam stnance a chované živo ichy p i zajišt ní odpovídající technické a
environmentální bezpe nosti. Nejvýznamn jší opat ení pro omezení nep íznivých vliv
zám ru na životní prost edí a ve ejné zdraví jsou sm rována do oblasti ochrany potenciáln
dot ených složek životního prost edí v etn zajišt ní odpovídajícího monitoringu s možností
p ípadných interven ních zásah . B hem výstavby budou dodržena bezpe nostní opat ení pro
ochranu životního prost edí i ve ejného zdraví ve smyslu platných p edpis , která jsou
dopln na i samostatnou pasáží požadovaných opat ení vyplývajících z pot eby ochrany
okolních míst s trvalým výskytem obyvatel a z požadavku na co nejšetrn jší stavební zásah.

3. Opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad kompenzaci nep íznivých vliv
zám ru na životní prost edí v etn povinností a podmínek pro sledování a
rozbor vliv na životní prost edí.
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A. pro období p ípravy zám ru:
1. Navržené stavební a konstruk ní ešení bude minimalizovat hlukové dopady na
okolní objekty – v prostoru mezi okrajem parkovišt a ploty u RD bude maximáln
zachována stávající zele , na volných místech bude zele

dosázena, budou

modelovány odclo ující valy, bude vylou ena obslužná doprava areálu z ulice
Rekrea ní, parkovací stání autobus bude v centrální poloze parkovišt .
2. Chodník pro p echod návšt vník od vstupního objektu do areálu ZOO bude ze
severní strany kryt palisádovou st nou a svah náspu osázen d evinami tak, aby
došlo k vizuálnímu a hlukovému odstín ní komunika ního propojení od jižního
okraje zástavby Kníni ek.
3. Chodníky v areálu budou navazovat na stávající chodníky v území.
B. pro období výstavby zám ru
1. Vzhledem k relativní blízkosti obytné zástavby budou omezeny práce produkující
nadm rný hluk pouze na denní období s vylou ením brzkých ranních a pozdních
ve erních hodin (tedy na období mezi 7.00 až 19.00).
2. P i

stavebních

pracích

budou

minimalizovány

zdroje

prašnosti

(budou

minimalizovány skládky sypkých materiál , v suchých dnech se p edpokládá
zkráp ní povrchu staveništ , bude zajišt na o ista komunikací v prostoru výjezdu
ze staveništ apod.).
3. Kabel VN bude veden jako podzemní mimo plochy zelen .
4. Do plánu organizace výstavby bude zahrnuto preventivní a kontrolní opat ení proti
úniku ropných látek na staveništi, v etn zpracování p íslušného havarijního ádu.
5. Širší okolí území v etn

vlastního areálu lze charakterizovat jako území

archeologických zájm . P i výstavb bude postupováno podle §22, §23 a §28
zákona . 20/1987 Sb. o státní památkové pé i.
6. Veškeré od vodn né kácení d evin bude realizováno v období mimo hnízdní
sezónu s ohledem na ochranu ptactva v hnízdním období, tj. mimo období od 15.3.
do 15.8.
7. Vykácené d eviny budou nahrazeny novou výsadbou.
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8. Pro ozelen ní budou využity v maximální možné mí e autochtonní druhy d evin.

C. pro období provozu zám ru
1. Srážková voda bude odvád na stávající kanaliza ní rourou do Svratky, výústní
objekt bude upraven.
2. Pro zabezpe ení tepla pro provoz objekt a akvárií budou instalovány kondenza ní
kotle s vysokou ú inností.
3. Splaškové vody z restaura ního provozu budou odvád ny do splaškové kanalizace
p es tukové lapa e.
4. Srážkové vody z parkoviš a p ilehlých komunikací budou p ed odvedením do
srážkové kanalizace p ed iš ovány v odlu ova i ropných látek.
5. Voda pro technologické ú ely bude získávána z vlastního jímacího vrtu bez
pot eby využívání vody pitné z ve ejného vodovodního adu.
6. V pr b hu provozu bude udržováno parkovišt v istot , zejména na podzim bude
v as odstra ováno spadané listí a po zimním období bude zajišt no odstran ní
posypových hmot vnesených vozidly návšt vník i z vlastní aplikace z plochy
parkovišt i obslužných komunikací.
7. Pro zimní období doporu ujeme provozovateli omezit údržbu povrch solením a
nahradit ji mechanickou údržbou (v asné odhrabování,

i odmetání sn hu) s

ohledem na snížení solnosti odvád ných srážkových vod.
8. Investor p ebírá veškerou odpov dnost za p ípadné povod ové škody. Majitel
staveb bude respektovat povinnosti dle §§ 52 a 85 zákona . 254/2001 Sb. o
vodách.
9. Po zahájení provozu bude provedeno terénní m ení hluku v denní i no ní dob
pomocí akreditované laborato e a výsledky budou projednány s orgánem ochrany
ve ejného zdraví.
10. V pr b hu dvou let od zahájení provozu zajistit terénní šet ení k ov ení zm n ve
skladb

bioty dot eného území a úsp šnosti projektu ozelen ní. Na základ
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souhrnného vyhodnocení výsledk

navrhnout a realizovat konkrétní opat ení

k eliminaci závažných negativních vliv .

4. Po adí variant ešení z hlediska vliv na životní prost edí.
Zám r byl zpracován pouze v jedné realiza ní variant vzhledem k tomu, že projekt zahrnuje
v p evážné ásti plochu výzkumného areálu VUT, který vyžaduje revitalizaci a je koncipován
jako využití dot eného území pro nové perspektivní využití s významnou celospole enskou
funkcí nejen pro ob any m sta Brna. Jediná uvažovaná varianta je varianta nulová, kdy by
v lokalit

zám r nebyl realizován, avšak tato situace neumož uje pot ebu

ešení a

modernizace vstupního areálu do ZOO Brno a nedostatek parkovacích míst v jeho blízkosti a
p edstavuje další postupné stárnutí a devastaci objekt v bývalém nevyužívaném výzkumném
areálu VUT Brno.

5. Vypo ádání vyjád ení k dokumentaci a posudku.
K p epracované dokumentaci EIA byly vzneseny pouze p ipomínky subjekt
v bod

uvedených

II.6. tohoto stanoviska. Dodaná stanoviska v tšinou reagují na skute nosti, že

p ipomínky vznesené k oznámení zám ru a p vodní verzi dokumentace EIA byly zohledn ny
v textu p epracované dokumentace EIA odpovídajícím zp sobem, naproti tomu námitky a
p ipomínky k p epracované dokumentaci, které byly vzneseny ve ejností a m stskou ástí
Brno – Kníni ky p edstavují rozší ení okruhu problém , které jsou p edm tem nesouhlasných
vyjád ení. Vznesené námitky jsou diskutovány spole n

s hodnocením významnosti

potenciálních vliv zám ru v posudku EIA s využitím vyžádaných dopl ujících informací.
Na ve ejném projednání byly všechny vznesené dotazy zodpov zeny a byla diskutována
stanoviska k investi nímu zám ru „Vstup ZOO“.

Zpracovatel posudku vlivu investi ního zám ru „Vstup ZOO“ na životní prost edí zaujal
stanovisko k realizaci projektu „Vstup ZOO“:
- p i spln ní opat ení, která jsou formulována v p epracované dokumentaci EIA a dopln na
s využitím dopl ujících informací posudkem EIA, není nutno významný a nep im ený vliv
zám ru na jednotlivé složky životního prost edí uvažovat. Pro zabezpe ení p ípustného
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stupn vliv

zám ru „Vstup ZOO“ na životní prost edí a ve ejné zdraví byla navržena

opat ení, která minimalizují o ekávané potenciální vlivy zám ru zpracované pomocí
standardních metodik schválených MŽP a p i jejichž dodržení je možno zám r
charakterizovat jako akceptovatelný. Realizace zám ru „Vstup ZOO“ je za podmínek
stanovaných v p epracované dokumentaci EIA a dopln ných zpracovatelem posudku EIA
celkov

p ijatelná. Opat ení pro výstavbu a provoz zám ru „Vstup ZOO“ respektuje i

opodstatn né podmínky ochrany ve ejného zdraví.
- vliv zám ru na soustavu Natura 2000 byl posouzen kompetentním orgánem a byl vylou en
zp sobem, který je v souladu s p íslušnými p edpisy.
Z t chto d vod je možno považovat zám r „Vstup ZOO“ v etn zp sobu jeho realizace za
akceptovatelný a je možno o ekávat, že jeho realizace p i dodržení navržených opat ení
nebude p edstavovat nep ijatelné negativní vlivy na životní prost edí a ve ejné zdraví.

6. Stanovisko p íslušného ú adu z hlediska p ijatelnosti vliv

zám ru na životní

prost edí s uvedením podmínek pro realizaci zám ru.
Na základ

oznámení vliv

investi ního zám ru „Vstup ZOO“ na životní prost edí,

provedeného zjiš ovacího ízení, dokumentace vliv

na životní prost edí, p epracované

dokumentace vliv na životní prost edí, vyžádaných dopl ujících informací a posudku EIA a
k n mu dodaných vyjád ení a ve ejného projednání zám ru vydává Krajský ú ad
Jihomoravského kraje jako p íslušný ú ad podle § 10 zákona . 100/2001 Sb. o posuzování
vliv na životní prost edí a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o posuzování
vliv na životní prost edí) v platném zn ní z hlediska hodnocení vliv zám ru na životní
prost edí

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k zám ru

NOVÝ VSTUPNÍ AREÁL ZOO BRNO
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IV. D vody souhlasného stanoviska
-

formulovaná opat ení pro období p ípravy, výstavby a provozu zám ru
omezí riziko o ekávaných vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví na
p ijatelnou míru

-

vlivy zám ru na soustavu Natura 2000 byly vylou eny stanoviskem
kompetentního orgánu

Toto stanovisko nenahrazuje vyjád ení dot ených orgán státní správy a p íslušná povolení
podle zvláštních p edpis .

------------------------------------------podpis a razítko p íslušného orgánu
Rozd lovník:

Datum zpracování posudku:
Jméno, p íjmení, bydlišt

09.1.2012
a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na

zpracování posudku:

RNDr. Alexander Skácel, CSc.

Podpis zpracovatele posudku:

_______________________

Autorizace ke zpracování posudku:

.j. 3869/625/OPV/93, vydáno 29.3.1994

oprávn ní podle zákona 100/2001 Sb. a jeho prodloužení (uvedeno v p íloze)
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VIII. P ílohy
1. Umíst ní zám ru „Vstup ZOO“
2. Podrobná mapa s vyzna ením širších vztah zám ru
3. Technické ešení zám ru
4. Dopl ující informace vyžádané zpracovatelem posudku – ást 1
5. Dopl ující informace vyžádané zpracovatelem posudku – ást 2
6. Doklad o autorizaci zpracovatele posudku EIA
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