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Přehled zkratek
BPEJ
ČGS
ČOV
EIA
EVL
HPP
CHOPAV
k.ú.
MŽP
n.m.
NEL
N
NP
NRBK
NV
LBC
LBK
O
OZKO
PP
PR
PUPFL
s.r.o.
TKO
ÚSES
ZPF

bonitovaná půdně-ekologická jednotka
Česká geologická služba
čistírna odpadních vod
posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
evropsky významná lokalita
hrubá podlahová plocha
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
Ministerstvo životního prostředí
nad mořem
nepolární extrahovatelné látky
nebezpečný odpad
nadzemní podlaží
nadregionální biokoridor
Nařízení vlády
lokální biocentrum
lokální biokoridor
ostatní odpad
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
přírodní památka
přírodní rezervace
pozemky určené k plnění funkcí lesa
společnost s ručením omezeným
tuhý komunální odpad
územní systém ekologické stability
zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
E1 - Kompan
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, 396 01
Humpolec.
Zpracování oznámení proběhlo v říjnu 2010. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
CTP Invest, spol. s r.o.

A.2. IČ
26166453

A.3. Sídlo
Central Trade Park D1 1571
396 01 Humpolec

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Remon Leonard Vos
jednatel
Ke Školce 585, 25243 Průhonice
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
E1 - Kompan
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující:
kategorie:
bod:
název:

případně také
bod:
název:
sloupec:

II
4.3
Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2- výroba a opravy
motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbin nebo
reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení;
tváření výbuchem.

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

B

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

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je novostavba výrobního závodu pro výrobu vybavení dětských hřišť, sportovišť až po
zařízení tělocvičen a sportovišť v budovách. Celý sortiment představuje stovky modifikací dodávaných
podle konkrétních požadavků zákazníků, prostorových dispozic umístění těchto zařízení i účelu a vybavení
těchto prostorů. Jednotlivé komponenty jsou unifikovány, vyráběny z odolných a bezpečných materiálů v
široké škále barevných i velikostních modifikací. Jsou vyráběny u smluvních dodavatelů a po jednotlivých
sortimentních dodávkách dopravovány do budovaného závodu, kde bude prováděna jejich příprava a
finální kompletace.
Z hlediska kategorizace ve smyslu zákona 100/2001 Sb. je podstatná výstavba výrobní haly o celkové ploše
31.629 m2 a výstavba nového parkoviště s kapacitou 150 parkovacích stání v areálu.
Dopravní napojení na stávající uliční síť je navrženo samostatným napojením na ulici Těžební.
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je navržen do jižní okrajové části města Brna na rovinaté plošině vyvýšené nad centrum města.
Prostor záměru byl dříve využíván jako letiště s travnatým povrchem, k tomuto účelu se však již delší dobu
nevyužívá. Plocha výstavby navazuje na již fungující průmyslovou zónu tvořenou ze severu starší
průmyslovou zástavbou, ze severozápadu a jihovýchodu pak průmyslovými areály budovanými v průběhu
několika minulých let.
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:

Jihomoravský
Brno - město
Brno
Černovice

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Brno - Černovice jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.
Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Na území Černovické terasy v prostoru mezi železniční tratí a ulicí Těžební, resp. Průmyslová postupně
probíhá výstavba průmyslových areálu, jsou zde umisťovány záměry především charakteru lehké
strojírenské nebo elektrotechnické výroby. V provozu jsou v současné době areály v blízkosti křižovatky ulic
Těžební a Olomoucké, dále jsou průmyslové areály v prostoru mezi ulicemi Tuřanka a Švédské valy.
V současné době je k výstavbě určeno území mezi ulicí Švédské valy a ulicí Těžební. Území je rozděleno do
ploch D, E a F. V současné době se připravuje zastavění plochy D a části plochy E (jedná se o většinu
území). V rámci zpracování tohoto oznámení a doprovodných studií byla uvažována kumulace
navrhovaného záměru se stávajícími (již realizovanými záměry) v okolí a také vlivy záměrů realizovaných
na plochách D.
Předmětem záměru je novostavba výrobního závodu pro výrobu vybavení dětských hřišť, sportovišť až po
zařízení tělocvičen a sportovišť v budovách. Celý sortiment představuje stovky modifikací dodávaných
podle konkrétních požadavků zákazníků, prostorových dispozic umístění těchto zařízení i účelu a vybavení
těchto prostorů.
Jednotlivé komponenty jsou unifikovány, vyráběny z odolných a bezpečných materiálů v široké škále
barevných i velikostních modifikací. Jsou vyráběny u smluvních dodavatelů a po jednotlivých sortimentních
dodávkách dopravovány do závodu, kde bude prováděna jejich příprava a finální kompletace. Jedná se
tedy o výrobní závod kde převažující činností bude montáž sestav z již hotových dílců.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Umístění záměru vyplývá z podnikatelského záměru investora, který má k dispozici právě tuto lokalitu a z
požadavků budoucího uživatele areálu.
Umístění záměru je vázáno na dopravní napojení, respektuje případná omezení daná platným územním
plánem a není navrženo ve více variantách.
V současné době je výroba provozována v průmyslové zóně v Pohořelicích, stávající objekt však již
kapacitně nedostačuje a z dalších provozních důvodů nevyhovuje potřebám uživatele, proto bylo
rozhodnuto o přemístění do této lokality.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Jak už bylo uvedeno v předchozích kapitolách předmětem výroby jsou různé sestavy pro dětská hřiště a
sportoviště, předmětem činnosti bude kompletace, montáž a balení sestav pro instalaci a finální montáž u
zákazníka.
V nově budovaném závodě bude prováděna kompletace jednotlivých položek do sestav na 7 kompletačních
linkách (Moments, Freegame, Galaxy, Komplay, Elements, Bloqx, Spare parts), na 2 montážních
pracovištích hotových sestav (montáž pružin/Spica, Supernova) a na 4 montážních pracovištích podsestav
vstupujících do kompletačních linek (předbalování drobných dílů, balení panelů, montáž Moments, montáž
Elements). Tyto montáže se budou uskutečňovat pomocí ručního nářadí a přípravků.
S ohledem na skutečnost, že výroba využívá z velké části díly dodávané externími dodavateli bude
navrhovaný provoz ve větší míře využívat technologické skladovací procesy při manipulaci s jednotlivými
položkami skladovaného sortimentu - ukládání do regálů a stromečkových skladů a vychystávání položek
pro expedici.
Výroba dílů pro Freegame - konkrétních požadovaných délek dřevěných desek mantinelů dětských hřišť z
předopracovaných dřevěných desek již povrchově opracovaných (hoblovaných) včetně napuštění
podtlakovou impregnací – v provozu se budou pouze zkracovat na požadovaný rozměr a opracovávat se
bude plocha řezu. V následujícím textu jsou uvedeny obrázky z reálného provozu v hale.
Výroba panelů pro Moments – bude se jednat o výrobu plastových, dřevotřískových a laminátových
panelů, které budou vyráběny na CNC obráběcích centrech. Plastové, dřevotřískové a laminátové desky o
rozměrech 2240 x 1224 mm a tloušťkách 17, 19 a 22 mm budou během opracování upínány pomocí
podtlaku a frézovány dle programu na požadovaný tvar panelů pro dětská hřiště. Třísky a prach vznikající
při obrábění budou odsávány v místě obrábění a odsávací vzduchotechnikou vedeny do externích 2 filtrů,
kdy jeden bude sloužit pro odsávání plastových pilin, které budou dále plně recyklovány externí firmou a
druhý pro směsný prach dřevěný likvidovaný rovněž externí firmou. Po vyčištění bude vzduch vrácen zpět
do haly.
Do budované výrobní a skladovací haly budou přiváženy prostředky nákladní autodopravy od jednotlivých
subdodavatelů dodávky komponent pro finální výrobky v transportních obalech. Podle dodacích listů a v
závislosti na tvaru a rozměrech jednotlivých položek budou pak ukládány vysokozdvižnými elektrickými
vozíky nebo ručními paletovými vozíky na volnou plochu a v paletách do regálových skladů, popř. pro
skladování tyčového materiálu a položek deskovitého tvaru do stromečkových skladů. Veškeré sklady
budou pod evidencí počítačového informačního systému. Skladované komponenty budou buď použity pro
výrobu a kompletaci sestav přímo v této hale nebo budou převezeny do expediční části.
Vyskladňování zboží ze skladu bude prováděno podle objednávek zákazníků a z komponentů na skladě
budou podle počítačových sestav informačního systému kompletovány jednotlivé zakázky do přepravních
beden nebo laťového bednění (obaly nakupovány od externích dodavatelů již hotové). Kompletace bude
realizována na 7 linkách a 6 montážních pracovištích :
•

Linka (pracoviště) pro Freegame sortiment. V této lince budou vedle kompletačních ploch umístěny
stroje opracování (zkracování) latí latě bednění sortimentu hřišť, které budou na zkracovací a
pásové lile pile nařezány na požadovanou délku, zabroušeny na pásové brusce a na vrtačce budou
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do desek vyvrtány otvory. Dřevěné odpady (piliny, hobliny a dřevný prach) budou od jednotlivých
zařízení odsávány cirkulačními odsávacími systémy a zachycovány na filtrech.
•

Linka (pracoviště) pro Moments sortiment. V této lince budou umístěny stroje na opracování
plastových a laminátových panelů sortimentu hřišť, které budou vyfrézovány do požadovaného
tvaru na CNC strojích z deskových formátů, ručně očištění hran. V rámci manipulace na strojích
budou používány sloupové otočné jeřáby o nosnosti 125kg . Plastové třísky a prach budou od
jednotlivých zařízení odsávány externím odsávacím systémem a zachycovány na filtru a
shromažďovány v kontejneru k recyklaci. Odpad z obrábění laminátu a překližky bude zachycován
na filtru a shromažďovány v kontejneru k likvidaci. Kompletace bude prováděna na 6ti ručních
pracovištích vybavených montážními stoly (stoly a na zemi) pomocí ručního pneumatického a
elektrického nářadí kompletovány a baleny menší podsestavy finálních výrobků, umožňující
přepravu tak, aby byla zjednodušena finální montáž na místě. Spojení jsou obvykle realizována
šrouby nebo speciálními příchytkami a spojkami - montáž je prováděna ručně.

•

Linky (pracoviště) pro kompletaci produktů Elements, Komplay, Bloqx, Moments. Jedná se o finální
balení dílů do překližkových beden. Díly jsou umístěny na pracovišti a přidružených výrobních
regálech. Zároveň se balí i podsestavy z montážních pracovišť.

•

Linka pro kompletaci produktů Galaxy. Skládá se ze 2 menších montážních celků, kde se za pomocí
pneumatického a ručního nářadí provádí drobné montáže na rotačních podsestav a na speciálním
přípravku nasazují plastové koule na kovové trubky. Tyto podsestavy se poté balí v kompletační
části do překližkových beden spolu s jinými díly pro produkty Galaxy.

•

Pracoviště pro předbalování drobných dílů. Zde se drobný spojovací materiál balí do kartónových
krabic, které poté vstupují do kompletačních linek. Materiál je uložený ve speciálních stolech s
přihrádkovou konstrukcí, kde každá pozice je označena světelnou diodou a je propojena s
informačním zakázkovým systémem. Při kompletování zakázky se poté rozsvítí patřičná dioda.

•

Pracoviště pro balení panelů. Jedná se o balení panelů opracovaných z CNC. Panely jsou baleny do
kartonu a překližkových beden.

•

Pracoviště pro montáže Moments, Elements. Provádí se zde submontáže podsestav vstupujících do
kompletačních linek. Jsou to konstrukčně velice variabilní sestavy, jako např. řetízky, držadla,
dětské houpací sedačky a jiné interaktivní elementy. Předmontáže se provádí pomocí ručního a
pneumatického nářadí za pomocí jednoduchých přípravků, malého pneumatického lisu a svěráku
umístěného na pracovním stole.

•

Pracovistě pro kompletaci hotových podsestav, jedná se o předmontáž pružin, fitness a rotačních
zábavných elementů. Předmontáž se provádí pomocí ručního a pneumatického nářadí za pomocí
jednoduchých přípravků, malého pneumatického lisu a svěráku umístěného na pracovním stole.

•

Pracoviště montáže supernov, jedná se o montáž rotačních kruhových elementů, umístěných těsně
nad zemí a sloužících pro běhání dětí. V tomto případě se jedná o montáž za pomocí otočných
stolů ručního a pneumatického nářadí a svislého zařízení pro zavěšení a otočení celé sestavy o 180
°.

Po kompletaci jednotlivých položek budou bedny vybavovány příslušnými dodacími listy a popřípadě
dokumentací pro montáž zařízení. Do některých beden s kompletovanými výrobky budou vkládány menší
spreje, pro opravy povrchových nátěrů po smontování sestav přímo u uživatele (spreje budou skladovány v
kovových skříních na kompletační ploše).
Bedny a paletizovatelné komponenty k jednotlivým zakázkám budou kompletovány na expediční ploše a
následně budou dopravovány prostředky nákladní dopravy k zákazníkům/odběratelům.
Evidence materiálu, řízení toků a plánování výroby bude zabezpečováno řídícím počítačovým systémem.
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Popis stavebně technologického řešení
Výrobní objekt bude mít celkové rozměry 180 x 120 m s přistaveným provozním skladem o rozměrech 78 x
24 m. Hlavní výrobní, kompletační a logistická hala zahrnovat plochu cca 20 925 m2 a přistavený sklad
vstupního materiálu pak 1 872 m2. Podél východního okraje objektu bude uprostřed objektu umístěn
trojpodlažní sociálně administrativní přístavek/vestavek – podlahová plocha 675 m2.
Vlastní výrobní prostor je pak možné rozčlenit na následující plochy:
-

kontrola a příjem materiálu
regálový sklad palet vstupního materiálu
stromečkové regály vstupního materiálu
výroba desek pro hřiště - Freegame
skladovací plocha pro Freegame
skladovací plocha pro laminátové a plastové formáty pro obrábění
výroba panelů pro hřiště na CNC strojích
kompletace a vychystávání „Fregame“
kompletace a vychystávání „Supernova“
kompletace, vychystávání Elements, Komplay, Bloqx, Moments
kompletace, vychystávání a montáž Galaxy
kompletace drobných dílů
kompletace panelů
kompletace náhradních dílů
montáž podsestav Elements, Moments
kompletace, vychystávání a montáž pružiny+ „Spica“
hotové sestavy - paletové regály
- hotové sestavy – krakorcové regály
- plocha pro dočasné skladování
- vychystávací plocha sestav expedici
- nabíjecí zóna pro vozíky
- dopravní trasy, manipulace, expedice
Jako samostatný plochy umístěné vně objektu budou vyčleněny obslužné
- kontejnerová kompresorovna + vakuová stanice
- venkovní filtrační a odprašovací jednotka

864 m2
416 m2
1 000 m2
450 m2
150 m2
1 200 m2
1 728 m2
218 m2
125 m2
2 050 m2
550 m2
484 m2
266 m2
375 m2
341 m2
158 m2
1 040 m2
1 198 m2
500 m2
1 400 m2
40 m2
6 732 m2
plochy:
30 m2
60 m2

V kancelářích budou umístěny počítače automatizované evidence příjmu a expedice - pracovníci zde budou
mít netrvalá pracovní místa (budou také zabezpečovat manipulaci na příjmových a expedičních plochách).
Část haly nebude nájemcem využita a bude sloužit jako rezerva pro případnou další expanzi nebo bude
pronajata jinému subjektu.

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

v průběhu roku 2010

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2012
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Jihomoravský

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

obec:

Statutární město Brno

Magistrát města Brna
Malinovského nám. 2
601 67 Brno
tel.: 542 171 111
Úřad městské části Brno - Černovice
Bolzánova 1
61800 Brno
tel: 548 129 811

Městská část Brno - Černovice

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
územní rozhodnutí:

Úřad městské části Brno – Černovice,
Stavební úřad
Bolzánova 1
61800 Brno
tel: 548 129 832
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

515 122 m2

celková plocha dotčených parcel:
č. parcely

BPEJ

druh pozemku

výměra

2846

ostatní plocha

nemá evidováno

62 786

2828/1

ostatní plocha

nemá evidováno

452 336

celkem

515 122

ZPF (BPEJ):
PUPFL:
v průběhu výstavby
výstavbou dotčené parcely:
katastrální území:

parcely nejsou součástí ZPF,
parcely nejsou součástí PUPFL
dočasný zábor není vyžadován
2846, 2828/1
Černovice (611263)

spotřeba:
v průběhu výstavby:

odběr pitné vody do 25 m3/denspotřeba vody nespecifikována (běžná)

B.II.2. Voda
Pitná voda:

Technologická voda:
Požární voda:
zdroj:

cca 15m3/rok
vodovodní řad, retenční nádrže

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie:

instalovaný příkon:

250 kW

zdroj:
v průběhu výstavby:

rozvodná síť
odběr nespecifikován (běžný)

Zemní plyn:

zemní plyn nebude vyžíván

Teplo z rozvodu CZT:

předpokládaný odběr činí 1 113 kW

Materiál pro výrobu: materiál bude uložen v regálových skladech, ve stromečkových skladech a na volné
ploše na zemi. Celkové se předpokládá následující skladba skladovaného sortimentu
(v tabulce jsou uvedeny očekávané množství v tunách za rok)
Sklad rozměrného kovového materiálu

1 900

Překližkové obaly a palety

1 200

Sklad dřevěného materiálu

650

Sklad plastových, laminátových desek a DTD 1,22 x 2,44 m
Papírové obaly - kartony
Paletový sklad drobného kovového, plastového a dřevěného materiálu
Nátěrové hmoty, čistící prostředky, lepidla
Mazací, motorové a převodovkové syntetické oleje
Odpady - dřevěný odpad, papír, plasty v kontejnerech

2 400
100
1 800
1
2
100
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Objekt se nachází v těsné blízkosti ulice Těžební. Vjezd vozidel do navrhovaného areálu bude vjezdem z
nově vybudované komunikace napojené na ulici Těžební.
V důsledku realizace navrhované stavby dojde k vytvoření celkem 150 parkovacích stání. Většina
parkovacích stání je určena pro zaměstnance, menší část pro zákazníky a návštěvníky areálu. Průměrná
obměna bude 1,2 vozidlo na 1 parkovací stání.
V rámci vyhodnocení vlivů byla veškerá automobilová doprava vázaná na provoz záměru uvažována jako
nová - dosud se v hodnoceném území nevyskytující, ve skutečnosti však budou objekt využívat z části
vozidla, která okolo areálu projíždějí i v současnosti. Skutečný nárůst dopravy zde tedy bude nižší.
Nároky na nákladní automobilovou dopravu činí nejvýše 21 dodávek a 30 nákladních vozidel za den.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
V rámci hodnocené stavby není navrhován žádný nový zdroj tepla, který by byl zdrojem emise škodlivin.
Výrobní technologie, především obrábění dřeva a plastů bude zdrojem tuhých znečišťujících látek s
ohledem na předpokládané množství odsávané vzdušiny a účinnost odlučovacího zařízení předpokládáme
maximální emisi tuhých látek do 216 kg/rok
Pro údržbu strojů a zařízení a znečištěných výrobků budou používány čistící přípravky s obsahem těkavých
látek. Celková spotřeba čistících přípravků je odhadována na 50kg/rok
Plošné zdroje
Zdrojem emisí budou osobní automobily využívající plochu jednotlivých parkovišť. Běžný provoz parkovišť
bude zdrojem následujícího objemu emisí:
prach
g/ den

SO2
g/den

NOx
g/den

CO
g/ den

CxHy
g/den

benzen
g/ den

4.28

0.28

80.5

60.2

11.9

0.1

Liniové zdroje
Automobilová doprava vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí:
prach
g/km. den

SO2
g/km.den

NOx
g/km.den

CO
g/km.den

CxHy
g/km.den

benzen
g/km.den

21.4

1.4

402.7

301.1

59.6

0.7

Výstavba
V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emise tuhých
znečišťujících látek a emisí ze spalovacích motorů mechanismů pohybujících se po ploše staveniště. Objem
emisí bude kolísat s ohledem na klimatické podmínky a rozsah prováděných prací, z hlediska doby trvání
však nebude z hlediska celkového vlivu významný.

B.III.2. Odpadní voda
produkce:

do 25 m3/den

Technologické vody: produkce:

cca 15m3/rok

Splaškové vody:
Srážkové vody:

produkce:
nakládání:

z čistých ploch

646,29 l.s-1

k komunikací

183,68 l.s-1
Čisté dešťové vody budou ze 100%
vsakovány1. Dešťové vody s možností
kontaminace RL (vody z manipulačních
dvorů a parkovišť) budou předčištěny v
ORL a odváděny dešťovou kanalizací do

1

podrobné technické řešení vsakování a velikost retenčních jímek bude upřesněno na základě hydrogeologického
posudku, který se v současné době zpracovává
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stávající centrální retenční nádrže PZ na
Ivanovickém potoku v Tuřanech.
Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Odpady z výstavby
Budou vznikat běžné odpady z výstavby – skupina 17 – stavební a demoliční odpady a dále skupina 20 –
odpady komunální. Část odpadů (výkopky) bude možno zpětně využít při stavebních pracích, ostatní budou
odváženy a likvidovány mimo staveniště. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpade dle platných
předpisů.
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka:
Kód odpadu kategorie název
17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 02

Dřevo sklo a plasty

17 02 01

O

Dřevo

17 02 03

O

Plasty

17 03

Asfaltové směsi dehet a výrobky z dehtu

17 03 01*

N

Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04
17 04 05

Kovy (včetně jejich slitin)
O

Železo a ocel
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontam. míst), kamení a vytěžená
hlušina

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05
17 05 04
17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 04

O

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05*

N

Stavební materiály obsahující azbest (eternit)

17 08
17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry
O

17 08
20 02 01

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
odpady ze zahrad a parků (včetně biologického odpadu)

O

Biologicky rozložitelný odpad

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno.
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.
Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství,
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel
přepravujících odpady atd.).
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Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby.
Odpady z provozu
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následující tabulce:
název

Kód odpadu

kategorie

t/rok

03 01 05

Dřevěné třísky, odřezky, dřevěný odpad

O

120

12 01 05

Plastové hobliny a třísky

O

400

13 02 06

Syntetické odpadní motorové, převodové a mazací oleje

N

2

15 01 01

Papírové obaly

O

50

15 01 02

Plastové obaly

O

10

15 01 03

Dřevěné obaly

O

60

15 01 04

Kovové obaly

O

10

15 0110

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

N

0,1

15 02 02

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

N

0,05

16 06 06

Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií
a akumulátorů

N

0,05

20 01 39

Plastové odpady

O

350

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

0,1

20 01 35

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23)

N

0,1

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35)

O

0,5

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

50

20 03 07

Objemný odpad

O

10

Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě
řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou
tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

vyvolaná doprava na veřejných komunikacích:

150 osobních vozidel za den
21 dodávek
30 nákladních vozidel

Pozn.: Hlukové parametry dopravního proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny
hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravního proudu.

v průběhu výstavby:

nespecifikováno

Podrobněji je hluková problematika řešena v hlukové studii tvořící přílohu tohoto oznámení

Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány ve významné míře
ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány
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B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými
zařízeními.
-

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany

-

Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř areálu
budou nízké
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován v prostoru průmyslové zóny Černovická terasa na
území města Brna, katastrálním území Černovice. V současné době není území využíváno, pouze
příležitostně je malá část využívána leteckými modeláři, organizaci majáles a podobně.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená následující:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území Dotčené území neleží v národním parku nebo
chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, pramen či mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Území patří do působnosti stavebního úřadu Brno-Černovice, část území působnosti tohoto úřadu je (dle
sdělení č. 6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2010) zařazena mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO).
Území je charakterizováno jako ostatní plocha.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je zasazen do okrajové části města Brna mimo obytné území, do místa určeného územním plánem
jako oblast pro výrobu a služby. Nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti více jak 500 m severním
směrem. Výpočtově (rozptylovou a hlukovou studií) byly vyhodnocovány obytné budova při ulici Langerova
a Křehlíkova.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území patří do působnosti stavebního úřadu městské části Brno - Černovice, část území působnosti tohoto
úřadu je (dle sdělení č. 6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2010) zařazena mezi oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování imisního limitu pro maximální
denní koncentrace PM10 na 10,7 % území a překračování cílového imisního limitu pro BaP na 84,8 %
území působnosti tohoto stavebního úřadu.
V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu
stávající úrovně imisní zátěže NO2 a PM10 vycházíme z Rozptylové studie Města Brna zpracované Mgr.
Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících
obrázcích:
Oxid dusičitý (NO2)
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Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace NO2 jsou v prostoru výstavby do 25 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3.
Tedy stávající vypočtené hodnoty přesahují nepatrně hranici platného imisního limitu.
Maximální hodinové koncentrace NO2 se v prostoru výstavby pohybují do 100 µg.m-3. Imisní limit je
stanoven na 200 µg.m-3. Imisní limit pro maximální hodinové koncentrace této škodliviny je dodržován.
Tuhé látky - PM10
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Nejvyšší průměrné roční koncentrace PM10 jsou v prostoru výstavby na úrovni 16 až 25 µg.m-3. Imisní
limit je 40 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů.
Četnost překročení denního imisního limitu je v prostoru výstavby přibližně 30 případů/rok, dle přílohy
č. 1 NV 597/2006 Sb. je přípustná četnost překročení IL 35 případů/rok. Tato přípustná četnost překročení
tedy v části hodnoceného území je dodržována. Přeslimitní imisní zátěž je v blízkosti ulic Řípská,
Ostravská a Černovická.
Benzen
Průměrné roční koncentrace benzenu se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 1 až 2 µg.m-3. Imisní limit
je 5 µg.m-3, je tedy dodržován.
Benzo(a)Pyren
Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě pohybují do 0,1 ng.m-3, imisní limit
(1 ng.m-3) tedy není překročen.
Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 2, tedy v
charakteristikou:

teplé oblasti s následující

T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T2
50 až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160 až 170

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu

8 až 9
7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
120 až 140
40 až 50
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Navrhovaný záměr je navržen do území ve kterém je za stávajícího stavu dominantní hluk z pozemních
komunikací.
V rámci zpracování tohoto oznámení byla zpracována hluková studie (viz příloha), z jejich výsledku zde
cituji:
Denní doba, hluková zátěž způsobovaná provozem dopravy stávající stav
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Noční doba, hluková zátěž způsobovaná provozem dopravy stávající stav

Výsledky výpočtů ve vybraných výpočtových bodech
Výpočet byl proveden v prostoru nejbližší obytné zástavby při ul. Langerova a ul. Křehlíkova. Podrobné
umístění výpočtových bodů je zřejmé z příslušného zákresu v Hlukové studii (příloha č.3).
Denní doba - hluková zátěž způsobovaná provozem silniční dopravy stávající stav
Výpočtový bod
1
2
3
4
5
6

Vypočtená hodnota
LAeq,16h = 42,18 dB
LAeq,16h = 41,48 dB
LAeq,16h = 40,97 dB
LAeq,16h = 44,39 dB
LAeq,16h = 43,26 dB
LAeq,16h = 41,90 dB

Hygienický limit hluku
LAeq,16h = 60 dB
LAeq,16h = 60 dB
LAeq,16h = 60 dB
LAeq,16h = 60 dB
LAeq,16h = 60 dB
LAeq,16h = 60 dB

Překročení limitu
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno

Noční doba - hluková zátěž způsobovaná provozem silniční dopravy stávající stav
Výpočtový bod
1
2
3
4
5
6

Vypočtená hodnota
LAeq,1h = 29,10 dB
LAeq,1h = 28,59 dB
LAeq,1h = 28,05 dB
LAeq,1h = 32,65 dB
LAeq,1h = 31,42 dB
LAeq,1h = 29,30 dB

Hygienický limit hluku
LAeq,1h = 50 dB
LAeq,1h = 50 dB
LAeq,1h = 50 dB
LAeq,1h = 50 dB
LAeq,1h = 50 dB
LAeq,1h = 50 dB

Překročení limitu
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
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C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění
•
•
•

z vodopisného hlediska:
hlavní povodí řeky Dunaje 4-00-00,
dílčí povodí 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu,
drobné povodí 4-15-03-022 Ivanovický potok.

Vlastní území areálu je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a rovněž zde není ochranné pásmo vodního zdroje.
Posuzované území se nenachází v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Podle
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. neleží území ve zranitelné oblasti.
Podzemní voda
Podle hydrogeologického členění patří sledované území k rajónu č. 224 - neogenní sedimenty
Dyjskosvrateckého
úvalu, jež náležejí k sedimentární výplni karpatské předhlubně. Rajón je součástí hydrogeologických
struktur průlinových podzemních vod karpatské předhlubně (Michlíček et al. 1986).
Zájmová oblast je charakteristická prakticky úplnou absencí souvislé mělké zvodně. Areál neleží v žádné
oblasti PHO, v něm, ani v bezprostřední blízkosti se nenachází žádné zdroje povrchové či pitné podzemní
vody.

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude probíhat převážně na pozemcích, které nejsou součástí zemědělsko půdního fondu
(ZPF) ani pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry
Podle geomorfologického členění (Czudek et al. 1987) je zájmové území součástí západních
Vněkarpatských sníženin, celku Dyjsko-svratecký úval, podcelku Pracká pahorkatina. Z lokálněgeomorfologického hlediska se místo budoucího závodu nachází na rovinatém terénu v nadmořské výšce
cca 242 m n.m..
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska je území součástí regionálního celku karpatské neogenní předhlubně,
vyplněné nezpevněnými sedimenty, na styku se skalními horninami okraje Českého masívu. Geologické
poměry jihovýchodního okraje Černovické terasy charakterizuje elevace jurských vápenců - Švédské valy
Geologická stavba zájmového území je v podstatě jednoduchá. Dyjsko-svratecký úval je v této části
vyplněn mocným souvrstvím sedimentů mladotřetihorního moře (neogén-spodní baden), které jsou
zastoupeny převážně vápnitými jíly (tégly). Tyto podložní zeminy však nevystupují až k povrchu terénu, ale
jsou překryty různě mocným souvrstvím sedimentů stáří starší čtvrtohory (pleistocén), a to především
souvrstvím fluviálních písčitých štěrků (terasa-starší rüss), které je ještě překryto málo mocnou polohou
sprašových hlín (stáří würm).
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Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v zájmovém území zjištěny střety s evidovanými
ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu
map ložiskové ochrany. V dotčeném území se nenacházejí poddolovaná území ani stará důlní díla. Dle
databáze SESEZ (systém evidence starých ekologických zátěží) nejsou v dotčené lokalitě či jejím blízkém
okolí evidovány žádné staré ekologické zátěže.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na rozhraní dvou
biogeografických podprovincií - provincie panonské a provincie hercynské, na území Lechovického
bioregionu, jeho přechodné, tedy nereprezentativní části. Bioregion leží ve středu Jižní Moravy a zasahuje
podstatnou částí do Rakouska. Zabírá geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval.
Bioregion je tvořen štěrkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostrůvky krystalinika. Horninové podloží
tvoří nezpevněné sedimenty mořského neogénu - jíly, písky a štěrky, které jsou místy pevněji stmelené a v
různé míře vápnité. Převažuje zde 1. dubový vegetační stupeň, na severních svazích dominuje
2.bukodubový stupeň.
Zájmové území není součástí územního systému ekologické stability.
Fauna a flora
V zájmovém území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Flóra i fauna dotčeného území i jeho
okolí je ovlivněna charakterem území a využíváním území (bývalé letiště s travnatou plochou). Na
dotčených plochách lze očekávat výskyt druhů běžných pro daný typ prostředí - běžní zástupci hmyzu,
hmyzožravci a drobní hlodavci, běžní zástupci ptactva.
V okolí lze předpokládat výskyt drobných bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro příměstská
stanoviště.
Územní systém ekologické stability
Posuzovaný záměr bude realizován na pozemcích již v minulosti antropogenně pozměněných.
V posuzovaném areálu se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni.
Chráněná území
Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Realizací záměru není dotčen žádny významný krajinný prvek.

C.II.8. Krajina
Dotčené území je lokalizováno v jižní okrajové části města Brna. Jižním směrem je dotčené území
orientováno do rovinaté krajiny celku Dyjsko-svrateckého úvalu. Západně a severně od dotčeného území
se zvedají vyvýšeniny celku Bobravské vrchoviny, do které patří i vrchy Červeného a Žlutého kopce,
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Špilberku a Petrova. Severovýchodně se potom zvedají vrchy celku Drahanské vrchoviny, s nejbližším
výběžkem Moravského krasu - vrchem Hádů.
Současný stav krajiny a řešeného území lze vyhodnotit jako antropologicky silně poznamenaný. Záměr se
nachází na území průmyslové zóny. Plocha byla dříve využívána jako letiště.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Výstavba záměru je situována na plochu bývalého letiště. Na ploše se nenacházejí žádné stavby. V
prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná kulturní památka.
Architektonické a historické památky
V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka.
Archeologická naleziště
V území nelze zcela vyloučit možnost archeologického nálezu - v okolí se nacházejí tři významná
archeologická naleziště (kasárna Slatina - pohřebiště, Švédské valy - paleolitické sídliště, ul. Řípská pravěké sídliště).

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
Extrémní poměry, např. sesuvná území a podobně, se v zájmové oblasti ani jeho nejbližším okolí
nevyskytují, ani se v souvislosti s realizací záměru nepředpokládá jejich vznik.
V zájmové lokalitě převažuje dle mapy radonového rizika střední radonový index. Navrhované skladby
konstrukcí jsou z hlediska ochrany před radonovým indexem 2 dle ČSN dostačující. Objekt nebude
vyžadovat zvláštní opatření proti pronikání radonu z podloží.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravně bude navržený areál obsluhován samostatným vjezdem z ulice Těžební/Průmyslové. Způsob
dopravního napojení je s ohledem na rozsah záměru dostatečný.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

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

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Posuzovaný záměr bude působit na okolní obyvatelstvo výduchy z technologie a vyvolanou automobilovou
dopravou. Hlavními potenciálními problémy budou proto znečišťování ovzduší a hluk. Další faktory jsou z
hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.
znečišťování ovzduší
Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise spalovacích motorů. Z jejich referenčních
škodlivin jsou rozptylovou studií vyhodnoceny imise oxidu dusičitého (NO2), benzenu, benzo(a)pyrenu a
tuhých znečišťujících látek (PM10). Z výsledků studie citujeme následující závěry:
V prostoru nejbližší obytné zástavby budou imisní příspěvky vyvolané budoucím provozem výrobních areálů
na plochách D a E včetně příspěvku stávajících výrobních areálů v průmyslové zóně následujících hodnot:
souběh příspěvků zdrojů CTP
NO2 rok
NO2 Max
cb
4670
1.619
14.880
5068
1.590
16.980
5667
1.302
16.980
6266
1.076
12.192
6759
1.298
16.380
6862
1.042
12.708
7058
1.097
16.536

PM10 rok PM10 četnosti
[µg/m3]
3.309
1.200
3.119
0.670
2.438
0.300
1.951
0.100
2.499
1.000
1.872
0.200
2.009
0.470

Benzen rok
0.382
0.361
0.276
0.218
0.275
0.207
0.233

BaP rok
[ng/m3]
0.091
0.088
0.068
0.065
0.058
0.053
0.052

PM2.5 rok
2.155
2.050
1.624
1.309
1.677
1.255
1.330

VOC max
[µg/m3]
5.916
6.203
6.573
6.924
9.019
8.150
9.315

VOCs rok
0.022
0.025
0.024
0.024
0.038
0.029
0.039

Z výsledků vyplývají následující závěry:
Akutní působení NO2
Vlastním provozem areálů, a vyvolanou automobilovou dopravou je okolní obytná zástavba ovlivněna na
úrovni výrazně nižší než jaké jsou imisní limity. Provozem průmyslové zóny vyvolané maximální hodinové
koncentrace NO2 se u nejbližší obytné zástavby pohybují na úrovni 12,2 do 17 µg/m3 (viz rozptylová studie
str. 48).
Pozaďové 1-hodinové koncentrace NO2 dle rozptylové studie Města Brna zde mohou dosahovat od 118 do
141 µg/m3(viz rozptylová studie str. 43). Pokud v rámci konzervativního přístupu sečteme maximální
přírůstkovou koncentraci NO2 s maximální pozaďovou hodnotou pro tuto noxu, zůstane výsledná
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koncentrace pod přípustným limitem (200 μg.m-3). Ze zdravotního hlediska budou tyto koncentrace i po
uváděném navýšení s dostatečným odstupem bezpečné, záměr má na imisní situaci jen nepatrný vliv.
Pozn.: Pro akutní expozici NO2 do koncentrace 300 μg.m-3 nebyly při epidemiologických studiích WHO (Světová
zdravotnická organizace) pozorovány žádné změny zdravotního stavu pokusných osob. Česká legislativa uvádí
imisní limit pro 1-hodinovou koncentraci 200 μg.m-3. Americká EPA (Agentura ochrany životního prostředí)
uvádí akutní RBC (koncentrace látky která je ještě bezpečná pro expozici člověka) 470 μg.m-3.

Chronické působení NO2
Maximální příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 z provozu záměru bude v nejvíce dotčeném
obydleném okolí dosahovat dle RS hodnot do cca 1,6 μg.m-3. Průměrná roční pozaďová koncentrace NO2
dle rozptylové studie Města Brna zde může dosahovat 22,1 do 25,12 µg/m3. Pokud v rámci konzervativního
přístupu sečteme maximální přírůstkovou koncentraci NO2 s maximální pozaďovou hodnotou pro tuto
noxu, zůstane výsledná koncentrace pod přípustným limitem (40 μg.m-3). Ze zdravotního hlediska budou
tyto koncentrace i po uváděném navýšení s dostatečným odstupem bezpečné, záměr bude mít na imisní
situaci jen nepatrný vliv.
Pozn.: WHO stanovila jako bezpečný limit pro dlouhodobou expozici NO2 30 μg.m-3. Česká legislativa stanovila
průměrný roční limit 40 μg.m-3.

Působení PM10
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM10 se u nejbližší obytné zástavby pohybuje na úrovni do
3,3 µg/m3. Stávající zátěž PM10 v prostoru hodnocené obytné zástavby dle rozptylové Města Brna dosahuje
(u průměrných denních koncentrací) hodnot od 23,9 do 46,3 µg/m3
Četnosti překročení imisního limitu 50 µg/m3 pro PM10 jsou na úrovni do 1,2 případu za rok. Přičemž na
překračování koncentrační složky imisního limitu má zásadní podíl vyvolaná automobilová doprava, nikoli
stacionární zdroje. Stávající četnost dosažení limitu je v prostoru nejvyššího příspěvku 30 případů za rok.
Limitní četnost 35 případů za rok zde tedy nebude dosažena.
Pro PM2,5 jsou ve vybraných referenčních bodech vypočtené koncentrace na úrovni od 1,3 do 2,155 µg/m3.
Výše citované vypočtené příspěvky tedy imisní situaci v prostoru obytné zástavby podstatným způsobem
nezmění.
Organické látky
Z hlediska organických sloučenin byly hodnoceny především benzen, BaP (ty mají imisní limit) a VOCs,
přičemž zásadní podíl na VOCs z areálu CTP má stáčení motorových benzínů a nafty.
Chronické působení benzenu
Nejvyšší vypočtené příspěvky průměrné roční koncentrace benzenu se v obytné zástavbě pohybují na
úrovni do 0,38 µg/m3. Stávající imisní zátěž dosahuje hodnot od 1,46 do 1,86 µg/m3. Pokud v rámci
konzervativního přístupu sečteme maximální přírůstkovou koncentraci benzenu s maximální pozaďovou
hodnotou pro tuto noxu, zůstane výsledná koncentrace pod přípustným limitem (5 μg.m-3).
Chronické působení BaP
Stávající průměrné roční koncentrace BaP jsou v prostoru hodnocené obytné zástavby na úrovni od 0,64
do 0,77 ng/m3. Přírůstek průměrných ročních koncentrací BaP vyvolaný provozem záměru v prostoru
nejbližší obytné zástavby bude dosahovat maximálně 0.091 ng.m-3 z hlediska celkové imisní zátěže tedy
nedojde k podstatnější změně.
Samozřejmě zásadní podíl na těchto koncentracích má vyvolaná automobilová doprava a to platí jak pro
benzen, tak i BaP.
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Co se týče celkové imisní zátěže VOCs tak zde mají významný podíl i stacionární zdroje emisí, především
stáčení pohonných hmot. Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace jsou ve vybraných
referenčních bodech na úrovni do 9,5 µg/m3. Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace jsou na
úrovni ve vybraných referenčních bodech jsou na úrovni 0,039 µg/m3.
hluk
Při hodnocení expozice vycházíme z hlukové studie (Bucek s.r.o., Brno, 2010, viz příloha č. 3), která se
zaměřuje v celém rozsahu vyhodnocení hlukové zátěže vyvolané provozem nově navrhovaných
průmyslových areálů v prostoru průmyslové zóny Černovická terasa, plochy D a E, tedy vliv záměrů firem
Kompan, Wistron a areálu Flexi.
V prostoru nejbližší obytné zástavby (obytné domy při ulici Langerova a Křehlíkova - viz příloha č.3) bude
hluková zátěž po realizaci záměru dosahovat následujících hodnot:
Denní doba - hluková zátěž cílový stav
Výpočtový bod
1
2
3
4
5
6

Vypočtená hodnota
LAeq,T = 54,08 dB
LAeq,T = 53,76 dB
LAeq,T = 53,30 dB
LAeq,T = 59,19 dB
LAeq,T = 56,70 dB
LAeq,T = 56,43 dB

1

Překročení limitu
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno

Stávající stav
LAeq,16h = 53,79 dB
LAeq,16h = 53,40 dB
LAeq,16h = 53,04 dB
LAeq,16h = 59,04 dB
LAeq,16h = 56,50 dB
LAeq,16h = 56,27 dB

Rozdíl
+0,29 dB
+0,36 dB
+0,26 dB
+0,15dB
+0,2 dB
+0,16 dB

Překročení limitu
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno

Stávající stav
LAeq,8h = 41,45 dB
LAeq,8h = 41,28 dB
LAeq,8h = 40,78 dB
LAeq,8h = 47,58dB
LAeq,8h = 44,20dB
LAeq,8h = 43,40 dB

Rozdíl
+0,25 dB
+0,23 dB
+0,23 dB
+0,14 dB
+0,22 dB
+0,17 dB

Noční doba - hluková zátěž cílový stav
Výpočtový bod
1
2
3
4
5
6

Vypočtená hodnota
LAeq,T = 41,70 dB
LAeq,T = 41,51 dB
LAeq,T = 41,01 dB
LAeq,T = 47,72 dB
LAeq,T = 44,42 dB
LAeq,T = 43,57 dB

2

Z rozdílů vypočtených hodnot je zjištěn příspěvkový vliv v prostoru hodnocené obytné zástavby v rozsahu
do +0,25 dB proti stávajícímu stavu. Z praktického hlediska je příspěvkový vliv záměru do stávající hlukové
zátěže venkovního prostoru předmětné zástavby posouzen jako bezvýznamný a těžce postřehnutelný.
Na základě výše presentovaných výpočtů lze konstatovat, že předpokládaná výsledná hluková zátěž
chráněného venkovního prostoru sledované obytné zástavby bude podlimitní a z hlediska stanovených
požadavků na ochranu veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku je celkový vliv hodnoceného
záměru zpracovatelem hlukové studie posouzen jako nezávadný.
Sociální a ekonomické důsledky
Sociální přínos je dán vytvořením 284 nových pracovních příležitostí.
Počet dotčených obyvatel
Vzhledem ke značné vzdálenosti hodnoceného záměru od obytné zástavby k negativnímu ovlivnění
obyvatelstva prakticky nedojde. Vlivy hodnoceného záměru v prostoru obytné zástavby lze považovat za
nevýznamné bez vlivu na veřejné zdraví.

1

Rozdíl mezi výsledky výpočtu hlukové zátěže pro stávající a navrhovaný stav

2

Rozdíl mezi výsledky výpočtu hlukové zátěže pro stávající a navrhovaný stav
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Hodnocený záměr předpokládá vytvoření nových zdrojů znečiťování ovzduší – záměrem vyvolaná doprava
a technologické zdroje v areálu.
Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, benzenu, benzo(a)pyrenu a tuhých
látek frakce PM10 v okolí záměru. Vzhledem ke skutečnosti, že se v sousedství hodnoceného záměru
připravuje výstavba dalších dvou záměrů, byl výpočet zpracován souhrnně pro všechny záměry (výčet
uvažovaných zdrojů je uveden v rozptylové studii v příloze tohoto oznámení).
Oxid dusičitý (NO2)
Imisní příspěvky NO2 vyvolané provozem předpokládaných nových zdrojů vycházejí u maximálních
hodinových koncentrací do 29 µg.m-3, tedy cca 14,5 % imisního limitu (200 µg.m-3). Příspěvky průměrných
ročních koncentrací dosahují hodnot do 1,41 µg.m-3, tedy 3,5% imisního limitu (40 µg.m-3). Maxima
imisních příspěvků vycházejí v prostoru parkovišť v areálu, vyšší příspěvky jsou dosahovány také osy
komunikací.
Dle rozptylové studie města Brna je stávající imisní zátěž v prostoru navrhované zástavby dosahuje u
průměrné roční koncentrace hodnoty 25 µg.m-3, u maximálních hodinových koncentrací hodnot do
100 µg.m-3. V prostoru ulice Řípské jsou dosahovány hodnoty vyšší - u průměrné roční koncentrace do
30 µg.m-3, u maximálních hodinových koncentrací až do 180 µg.m-3 (v prostoru příjezdu k dálnici D1).
V porovnání se stávající imisní zátěží je tedy příspěvek relativně nízký a nemá zásadní vliv na celkovou
imisní situaci v hodnoceném území. S ohledem na rozložení imisních příspěvků nového záměru a stávající
imisní zátěže nepředpokládáme nárůst celkové imisní zátěže nad limitní hodnoty. Výjimku tvoří území v
těsné blízkosti dálnice D1, kde již za současného stavu jsou u maximálních hodinových koncentrací limitní
hodnoty dosahovány. Rozsah území zasaženého přeslimitní imisní zátěží ani výše maximálních koncentrací
se však vlivem posuzovaného záměru podstatnějším způsobem nezmění.
Rozložení imisních příspěvků provozu záměrů realizovaných na plochách D1, D2, D3, D4 a E1 je zřejmé z
následujících obrázků (větší formát obrázků je k dispozici v rozptylové studii - příloha č.2):

STRANA 31 z 43

E1 - Kompan
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Tuhé látky (PM10)
Imisní příspěvky PM10 vyvolané provozem předpokládaných nových zdrojů vycházejí u průměrných ročních
koncentrací do 1,77 µg.m-3, tedy cca 4,5 % imisního limitu (50 µg.m-3). Nárůst četnosti dosažení limitní
hodnoty průměrných denních koncentrací vychází maximálně do 0,92 případu za rok. Maxima imisních
příspěvků vycházejí v prostoru parkovišť v areálu, vyšší příspěvky jsou dosahovány také osy komunikací.
Dle rozptylové studie města Brna je stávající imisní zátěž v prostoru navrhované zástavby dosahuje u
průměrné roční koncentrace hodnoty 20 µg.m-3, u maximálních 24hodinových koncentrací je hodnota
imisního limitu (50 µg.m-3) dosažena s četností do cca 32 případů za rok. V prostoru ulice Řípské jsou
dosahovány hodnoty vyšší - u průměrné roční koncentrace do 35 µg.m-3, u maximálních 24hodinových
koncentrací je četnost dosažení limitní koncentrace nadlimitní po celé délce ulice Řípské i dálnice D1.
V porovnání se stávající imisní zátěží je tedy příspěvek relativně nízký a nemá zásadní vliv na celkovou
imisní situaci v hodnoceném území. S ohledem na rozložení imisních příspěvků nového záměru a stávající
imisní zátěže nepředpokládáme nárůst celkové imisní zátěže nad limitní hodnoty. Výjimku tvoří území v
těsné blízkosti ulice Řípské a dálnice D1, kde již za současného stavu jsou u maximálních 24hodinových
koncentrací limitní hodnoty dosahovány s nadlimitní četností. Rozsah území zasaženého přeslimitní imisní
zátěží ani výše maximálních koncentrací se však vlivem posuzovaného záměru podstatnějším způsobem
nezmění.
Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru komunikací. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků (větší formát obrázků je k dispozici v příloze):
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Benzen
Imisní příspěvky benzenu vyvolané provozem předpokládaných nových zdrojů vycházejí u průměrných
ročních koncentrací do 0,29 µg.m-3, tedy cca 6 % imisního limitu (5 µg.m-3). Maxima imisních příspěvků
vycházejí v prostoru parkovišť v areálu, vyšší příspěvky jsou dosahovány také osy komunikací.
Dle rozptylové studie města Brna je stávající imisní zátěž v prostoru navrhované zástavby dosahuje u
průměrné roční koncentrace hodnoty 1,5 µg.m-3. V prostoru ulice Řípské jsou dosahovány hodnoty vyšší u průměrné roční koncentrace do 2,5 µg.m-3.
V porovnání se stávající imisní zátěží je tedy příspěvek relativně nízký a nemá zásadní vliv na celkovou
imisní situaci v hodnoceném území. S ohledem na rozložení imisních příspěvků nového záměru a stávající
imisní zátěže nepředpokládáme nárůst celkové imisní zátěže nad limitní hodnoty.
Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru komunikací. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků (větší formát obrázků je k dispozici v příloze):
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Benzo-a-pyren (BaP)
Imisní příspěvky BaP vyvolané provozem předpokládaných nových zdrojů vycházejí u průměrných ročních
koncentrací do 0,065 ng.m-3, tedy cca 6,5 % imisního limitu (1 ng.m-3). Maxima imisních příspěvků
vycházejí v prostoru parkovišť v areálu, vyšší příspěvky jsou dosahovány také osy komunikací.
Dle rozptylové studie města Brna je stávající imisní zátěž v prostoru navrhované zástavby dosahuje u
průměrné roční koncentrace hodnoty 0,05 ng.m-3. V prostoru ulice Řípské jsou dosahovány hodnoty vyšší u průměrné roční koncentrace do 0,1 ng.m-3, u dálnice D1 až cca 0,3 ng.m-3.
V porovnání se stávající imisní zátěží je tedy příspěvek relativně nízký a nemá zásadní vliv na celkovou
imisní situaci v hodnoceném území. S ohledem na rozložení imisních příspěvků nového záměru a stávající
imisní zátěže nepředpokládáme nárůst celkové imisní zátěže nad limitní hodnoty.
Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru komunikací. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků (větší formát obrázků je k dispozici v příloze):
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Zápach
Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu.
Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu nepředpokládáme, že by hodnocený
záměr v budoucnu podstatným způsobem ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací
nebo jinak významněji ovlivňoval místní klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
V rámci zpracování tohoto oznámení byla zpracována hluková studie vyhodnocující příspěvek vyvolaný
provozem navrženého záměru a výslednou hlukovou zátěž v jeho okolí. Z hlukové studie (viz příloha č.3)
zde uvádím výsledky výpočtu celkové hlukové zátěže po realizaci předmětného záměru včetně dalších dvou
záměrů jejichž realizace se plánuje na sousedních pozemcích:
Součtová varianta (v HS označena jako varianta C) vyhodnocuje předpokládané příspěvkové ovlivnění
stávající hlukové situace venkovního prostoru na sledovaném území po zprovoznění záměru.
Denní doba, výsledná hluková zátěž sledovaného území
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Noční doba, výsledná hluková zátěž sledovaného území

Výsledky výpočtu hlukové zátěže v prostoru nejbližší obytné zástavby jsou uvedeny v následujících
tabulkách:
Denní doba - hluková zátěž cílový stav
Výpočtový bod
1
2
3
4
5
6

Vypočtená hodnota
LAeq,T = 54,08 dB
LAeq,T = 53,76 dB
LAeq,T = 53,30 dB
LAeq,T = 59,19 dB
LAeq,T = 56,70 dB
LAeq,T = 56,43 dB

1

Překročení limitu
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno

Stávající stav
LAeq,16h = 53,79 dB
LAeq,16h = 53,40 dB
LAeq,16h = 53,04 dB
LAeq,16h = 59,04 dB
LAeq,16h = 56,50 dB
LAeq,16h = 56,27 dB

Rozdíl
+0,29 dB
+0,36 dB
+0,26 dB
+0,15dB
+0,2 dB
+0,16 dB

Překročení limitu
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno

Stávající stav
LAeq,8h = 41,45 dB
LAeq,8h = 41,28 dB
LAeq,8h = 40,78 dB
LAeq,8h = 47,58dB
LAeq,8h = 44,20dB
LAeq,8h = 43,40 dB

Rozdíl
+0,25 dB
+0,23 dB
+0,23 dB
+0,14 dB
+0,22 dB
+0,17 dB

Noční doba - hluková zátěž cílový stav
Výpočtový bod
1
2
3
4
5
6

Vypočtená hodnota
LAeq,T = 41,70 dB
LAeq,T = 41,51 dB
LAeq,T = 41,01 dB
LAeq,T = 47,72 dB
LAeq,T = 44,42 dB
LAeq,T = 43,57 dB

2

Z rozdílů vypočtených hodnot je zjištěn příspěvkový vliv v prostoru hodnocené obytné zástavby v rozsahu
do +0,25 dB proti stávajícímu stavu. Z praktického hlediska je příspěvkový vliv záměru do stávající hlukové
zátěže venkovního prostoru předmětné zástavby posouzen jako bezvýznamný a těžce postřehnutelný.
Na základě výše presentovaných výpočtů lze konstatovat, že předpokládaná výsledná hluková zátěž
chráněného venkovního prostoru sledované obytné zástavby bude podlimitní a z hlediska stanovených
požadavků na ochranu veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku je celkový vliv hodnoceného
záměru zpracovatelem hlukové studie posouzen jako nezávadný.

1

Rozdíl mezi výsledky výpočtu hlukové zátěže pro stávající a navrhovaný stav

2

Rozdíl mezi výsledky výpočtu hlukové zátěže pro stávající a navrhovaný stav
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D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru dojde ke zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území. Je navrženo vsakování
dešťových vod z ploch bez nebezpečí kontaminace ropnými látkami (tedy ze střech a podobně). Detailní
řešení je v současné době připravováno ve spolupráci s hydrogeologem a bude spočívat v kombinaci
retence a vsakování.
Srážkové vody z ploch využívaných dopravou budou svedeny do odlučovače ropných látek a následně
odvedeny do stávající retenční nádrže centrální retenční nádrže PZ vybudované na Ivanovickém potoku. Z
celkového množství srážkových vod se bude jednat o cca 28% (183,7 l/s).
Významnější vlivy na odvodnění oblasti tedy neočekáváme.
Vliv na kvalitu povrchových vod
V rámci provozu nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody. Vody z parkovacích ploch budou
předčištěny v odlučovači ropných látek a přes retenční nádrž následně vypouštěny do stávající vodoteče.
Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, do horninového prostředí budou vypouštěny pouze
srážkové vody z ploch u kterých je vyloučeno riziko kontaminace (střechy atd.).
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody.
V rámci vlastní výstavby budov a zpevněných se takový zásah nepředpokládá. Řešení vsaku srážkových
vod bude navrženo hydrogeologem tak aby negativní vlivy na hydrogeologické charakteristiky území byly
minimalizovány.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr je navržen na pozemcích nezahrnutých do zemědělského půdního fondu (ZPF), nic méně se (až na
výjimky) jedná o plochy pokryté trvalým travním porostem. využitelná ornice z těchto ploch bude sejmuta
a využita k rekultivacím a vytvářením zelených pásů v areálu.
K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován na pozemku dříve využívaném jako letiště pokrytém pouze travním porostem. Podle
výsledků terénního šetření se v prostoru posuzovaného záměru nevyskytují biotopy zvláště chráněných
druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat jejich přímé nebo zprostředkované ohrožení.
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V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný
registrovaný významný krajinný prvek.
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna průmyslovou zástavbou, realizace záměru charakter
krajiny významně nezmění.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence
proto nebudou ovlivněny.
S ohledem na dřívější archeologické nálezy v širším okolí však možnost dalších nálezů v tomto prostoru
nelze vyloučit, v rámci terénních prací tedy doporučujeme zajistit archeologický dozor.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr je navrhován do území ve kterém bude před realizací záměru vybudována nová infrastruktura.
Kromě vybudování sjezdu ze stávající komunikace záměr nevyvolá nároky na realizaci nových nebo
podstatnější úpravu stávajících komunikací ani inženýrských sítí (s výjimkou provedení přípojek).

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze
vlivy mírného nárůstu automobilové dopravy.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
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D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. V noční době (tedy mezi 22:00 až 6:00) bude provoz záměru včetně
související dopravy značně omezen.
Množství odváděných srážkových vod bude regulováno retencí.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (průmyslová zóna) není mimořádně
citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní
prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, dopravního napojení a potřeb uživatelů
areálu.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i fotodokumentace, rozptylová studie a nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora – firmy CTP Invest s.r.o. je vybudování výrobní haly pro výrobu zařízení a komponent
pro vybavení dětských hřišť a sportovišť. Vlastní výroba bude spočívat v kompletaci dílů především
dřevěných a plastových a dalších segmentů dodaných externími dodavateli a jejich balení a expedice k
finální montáži či instalaci u zákazníka.
Výroba bude umístěna do novostavby výrobní haly s administrativním vestavkem, v sousedství haly bude
parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců a případných návštěvníků areálu.
V provozu bude zaměstnáno 284 pracovníků.
V současné době není území trvaleji využíváno, plocha je pokryta travním porostem, na malé části jsou
zpevněné plochy.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí bude patrně nejvýraznějším vlivem nárůst automobilové
dopravy, kdy při nejvíce skeptickém odhadu dojde k nárůstu stávající dopravy na ulici Těžební, resp.
Průmyslové o cca 30 %, převážná většina nákladní dopravy bude směřovat na dálnici D1.
Objekt nebude významným zdrojem emise škodlivin do ovzduší ani zde nebudou umístěny významnější
zdroje hluku.
Ovlivnění kvality ovzduší a hlukové zátěže v prostoru nejbližší obytné zástavby bude nízké.
Celkově se tedy nebude jednat o významné ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4

Celková situace areálu
Rozptylová studie
Hluková studie
Doklady:
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu

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