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Úvod 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

CTPark Mod řice - projekt VDB 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění, a slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je zpracováno 
v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Předmětem záměru je změna činnosti ve stávající průmyslové hale díky změně uživatele. Hala je umístěna v 
areálu CTPark Modřice, který se nachází v jižní části k.ú. Modřice. Hala byla využívána pro montáž a 
distribuci vybavení pro dětská hřiště a odpočinkové dětské kouty obchodních center (fa Kompan).  

Nový uživatel bude halu využívat pro skladování a distribuci barev. 

Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, může být záměr zařazen jako: 

kategorie II, bod 10.4, sloupec B: Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v 
množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

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

Oznamovatelem záměru je společnost CTP Invest, spol. s r.o. 

Oznámení je zhotoveno firmou AMEC s.r.o. na základě objednávky oznamovatele. Zpracování oznámení 
proběhlo v lednu a únoru 2011. Byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, informace z veřejně 
dostupných zdrojů a archív autorů.  

Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru a jednotlivých složkách životního prostředí v jeho 
okolí a možných vlivech záměru na tyto složky a veřejné zdraví. Širší veřejnosti doporučujeme 
k prostudování Část G oznámení, která stručně shrnuje podstatné informace o záměru a jeho možných 
vlivech na životní prostředí. Podrobnější informace jsou pak uvedeny v příslušných kapitolách oznámení. 
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ČÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. Obchodní firma 

 CTP Invest, spol. s r.o. 

A.2. IČ 

 261 66 453 

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

A.4.  Oprávn ěný zástupce oznamovatele 
 Kateřina Ondrová 

 CTP Invest, spol. s r.o. 

CTPark Brno South, P.O.BOX 50 

627 00 Brno – Slatina 

Tel.: (+420) 565 535 565 
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ČÁST B 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení podle p řílohy č. 1 

Název záměru 

CTPark Mod řice - projekt VDB 

Zařazení záměru 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. je 
následující: 

Záměr spadá pod: 

kategorie: II 

bod: 10.4. 

název: Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných 
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

sloupec: B 

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

Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Kapacita záměru:  

Skladovaný objem - barvy vodou ředitelné  cca 1150 m3  

   - nebezpečné látky  cca 245 m3 

Počet zaměstnanců - administrativa   cca 45 osob 

   - sklad    cca 20 osob  

Počet směn:  - sklad    2 směny (12 a 8 osob na 1 směnu) 

Potřebná parkovací stání (stávající)   cca 50 
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B.I.3. Umíst ění záměru 

Záměr je umístěn následovně: 

 kraj:      Jihomoravský 
 obec:      Modřice (okres Brno - venkov) 
 katastrální území:    Modřice (697931)  
 parcely č.      1536/104 a 1536/110 (hala) 
       1536/14 a 1536/15 (manipulační plochy) 

Záměr bude umístěn do stávající haly v průmyslovém parku CTPark Modřice, který je situován jižně od 
zástavby města Modřice při rychlostní komunikaci R52 Brněnská (II/461) Brno - Mikulov. 

Hala, ve které bude realizován záměr, je umístěna ve střední části průmyslového parku. Na východně 
probíhá komunikace R52, z ostatních stran sousedí s průmyslovými halami, parkovišti a místními 
komunikacemi. 

Předmětem záměru je změna uživatele a tím i užívání výrobní haly. Jedná se o halu, ve která v současnosti 
probíhá výroba a montáž hraček pro vybavení dětských hřišť firmou Kompan. 

Podle územního plánu města Modřice je záměr v souladu s územním plánem. 

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Modřice jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány 
tzv. dotčeným územím.  

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku: 

Obr.: Schéma umíst ění záměru - situace širších vztah ů 
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B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 

Charakter zám ěru 

Charakterem záměru je změna užívání stávající průmyslové haly v areálu CTPark Modřice. 

V současnosti v hale působí firma Kompan, která zde kompletuje vybavení pro dětská hřiště, sportoviště, 
zařízení tělocvičen apod. Jednotlivé komponenty jsou dováženy, skladovány. Následně probíhá zejména 
příprava a finální kompletace jednotlivých sestav a jejich distribuce. 

Nově bude hala využívána pro skladování a distribuci převážně vodou ředitelných barev, doplňkově pak 
organických ředidel a malířských potřeb. Manipulace s produkty bude probíhat pouze s uzavřeným, 
zabaleným zbožím, které sem bude dovezeno a následně expedováno v původním stavu. Nebudou se zde 
provádět žádné jiné operace s barvami (ředění, míchání, přelévaní do jiných nádob ap.). 

V hale proběhnou nevelké nutné úpravy interiéru haly pro založení skladovacích regálů, realizace 
zabezpečeného skladu nebezpečných látek (samostatný ADR sklad), stání a nabíjecí místa pro manipulační 
vozíky (2 x retrak, 10 x malé vysokozdvižné vozíky), apod.  

Objekt a jeho napojení na příslušné sítě nebude záměrem dotčen. 

Možnost kumulace s jinými zám ěry 

Provoz záměru s vlivem na své okolí (rozsah dopravy a emise pouze s tepelných zdrojů) bude obdobný 
stávajícímu provozu haly a z hlediska kumulace lze hovořit pouze o spolupůsobení s okolními 
provozovanými záměry a zejména komunikací R52. Tyto kumulace vlivů jsou vyhodnoceny v následujících 
kapitolách (vlivy na ovzduší, hluk, veřejné zdraví). 

B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění 

Realizací záměru získá nový uživatel haly prostory pro svou obchodní činnost bez nutnosti výstavby, navíc 
v lokalitě s výborným napojením na komunikační síť. Jedná se o využití haly v areálu, který je připraven pro 
takovouto činnost. Dojde k využití objektu po odchodu stávajícího uživatele – výrobce vybavení pro dětská 
hřiště. 

Záměr je uvažován pouze v jedné variantě. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Základní údaje  
Realizace záměru bude uskutečněna ve stávající hale. Budoucí provoz skladování a distribuce barviv 
(záměr) bude využívat zázemí stávající haly (stávající komunikace a parkoviště, stávající napojení na 
inženýrské sítě, vytápění klimatizaci apod.  

Hala je jednopodlažní objekt, který je řešen jako jednopodlažní monoblok s vestavky, resp. přístavky pro 
administrativní a sociálně provozní plochy. Hala byla původně navržena jako samostatný objekt s rezervou 
pro pozdější přístavbu o ploše cca 3 000 m2. Pro tuto eventualitu byly také dimenzovány přívody energií a 
inženýrské sítě celého areálu. 

Uvnitř bude hala přizpůsobena pro provoz skladování. V objektu bude vydělena a zabezpečena část pro 
samostatné skladování nebezpečných látek a hořlavin (ředidla, spreje aj.). Dále budou provedeny úpravy pro 
provoz manipulační techniky. Prostor bude disponovat dobíjecími stanicemi vysokozdvižných vozíků (10 ks) 
a retrak vozíků (2 ks). 

Skladování bude řešeno buď zakládáním palet s naskladněnými obaly, nebo v případě větších distribučních 
obalů budou tyto přímo do regálů umísťovány. Manipulace s produkty bude probíhat pouze s uzavřeným, 
zabaleným zbožím, které sem bude dovezeno a následně expedováno v původním stavu. Nebude 
prováděno žádné přelévání či ředění. 
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Skladování a distribuce 

Skladovat a distribuovat se budou barvy, a to v tomto rozsahu: 

Produktová kategorie Klasifikace Skladovaný objem 
Malířské nátěry vodou ředitelné výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 700 m3 
Fasádní barvy vodou ředitelné výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 50 m3 
Omítky (vodou ředitelné hmoty) výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 50 m3 
Krycí barvy vodou ředitelné výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 200 m3 
Laky a lazury na dřevo vodou ředitelné výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 150 m3 
Malířské pomůcky a nářadí nejedná se o chemické látky - 

Nebezpečné látky (budou skladovány odděleně):  

Produktová kategorie Klasifikace Skladovaný objem 
Spreje R12 Extrémně hořlavý 0,4 m3 
Hořlaviny I. třídy R11 Vysoce hořlavý 40 m3 
Hořlaviny II. třídy R10 Hořlavý 180 m3 
Žíravé látky R34 Způsobuje poleptání 10 m3 
Látky ohrožující životní prostředí R50 Vysoce toxický pro vodní organismy 10 m3 

Dopravní řešení 

Záměr bude dopravně napojen na komunikaci Evropská a dále na stávající vyšší komunikační síť (R52). 
Kapacita komunikací je vyhovující. Není nutná žádná úprava stávajících komunikací, parkovišť, ani 
manipulačních prostor.  

Zeleň 

Realizace záměru proběhne ve stávající budově, zeleň nebude záměrem nijak dotčena. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 

Předpokládaný termín zahájení úprav haly:   IV. Q 2011 
Předpokládaný termín uvedení do provozu:   I. Q 2012 

B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

kraj: Jihomoravský    Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 3/5 
601 82 Brno 

obec: Modřice    Město Modřice 

      náměstí Svobody 93  
664 42 Modřice 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú řadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 

Stavební povolení      MěÚ Šlapanice, pracoviště Brno 

        Stavební úřad     
        náměstí Svobody 93  

        664 42 Modřice 

        tel.: 547 243 284 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Záměr bude provozován ve stávající hale a přilehlých manipulačních plochách a komunikacích. 

Hala je umístěna na parcele č. 1536/104, 1536/110 v k.ú. Modřice (697931). 

 celková plocha:    cca 16 000 m2 (včetně venkovních ploch) 
 z toho ZPF (trvalý zábor):  0 m2

 
  PUPFL (trvalý zábor):  0 m2 

Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor ZPF nebo PUPFL. 

B.II.2. Voda  

Pitná voda 

Bude využívána pro sociální potřeby zaměstnanců a úklid. Předpokládá se obdobná potřeba jako 
v současné době - při provozu firmou Kompan. 

Potřebná kapacita: denní spotřeba    cca 4 m3/den 
 roční spotřeba:    cca 1000 m3/rok 
 
Zdroj vody: hala bude napojena stávajícím způsobem 

Požární voda: areál je vybaven požárními hydranty  

Realizace záměru: spotřeba vody nespecifikována (běžná) 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Surovinové zdroje 

Záměr je nevýrobního charakteru bez významné potřeby surovin, kromě nevelkého množství úklidových 
prostředků, kancelářského materiálu apod. 

Zemní plyn  

Nebude přesahována stávající spotřeba zemního plynu, která odpovídá: 

   max. hodinová spotřeba:  cca 71,6 m3/h 
   roční spotřeba zemního plynu:   cca 103 000 m3/rok 

Elektrická energie 

Způsob připojení a požadavky na instalovaný příkon se nemění. 

Očekávaná spotřeba se předpokládá obdobná až nižší, než je stávající provoz haly. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

Dopravní nároky záměru budou obdobné stávajícímu stavu, který se pohybuje mezi cca 20-30 TNA denně. I 
počet zaměstnanců je obdobný. 

Předpokládá se, že budoucí doprava nepřekročí následující hodnoty: 

Nákladní doprava 

Intenzita nákladní dopravy dovoz barviv: max. 10 přijíždějících a 10 odjíždějících vozidel/den 
Intenzita nákladní distribuční dopravy:  max. 20 přijíždějících a 20 odjíždějících vozidel/den 
Čas dopravy:     výhradně přes den 
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Osobní doprava 

Zaměstnanci, návštěvy    Cca 50 přijíždějících a odjíždějících OA /den 

Čas dopravy:     výhradně přes den 

Dopravní trasy:     vjezd/výjezd - komunikace Evropská a II/152,  
      dále R52 (ul. Brněnská) 
 
Parkovišt ě 

Parkování osobních automobilů bude řešeno na stávajících parkovištích, které jsou pro nový záměr 
dostatečné. Jedná se o parkování podél západní strany haly (cca 50 parkovacích míst) a při vstupu do 
objektu (15 parkovacích míst). 

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší  

Vytáp ění 

Stávající hala disponuje vlastním zdrojem tepla, který bude využíván i do budoucna. Stávající potřeba 
zemního plnu nebude navýšena, proto nedojde ani navýšení emisí škodlivin spojených s potřebou vytápění 
objektu. 

Pozn: v porovnání s obdobnými záměry skladování lze předpokládat nižší potřebu tepla proti stávajícímu 
stavu provozu haly (montáž vybavení dětských hřišť). Tedy i objem spalovaného plynu a emise spalin by 
mohl být nižší, než je stávající stav. 

Technologie 

Záměr nebude využívat žádných technologických ohřevů. Záměr není zdrojem žádných jiných 
technologických emisí. Manipulační technika bude poháněna elektrickými motory. 

Automobilová doprava vyvolaná zám ěrem 

Osobní i nákladní doprava vyvolaná záměrem je obdobná stávající dopravě vázané na halu. Doprava 
nebude navýšena, proto nepředpokládáme ani navýšení emisí škodlivin spojených s mobilními zdroji 
znečišťování ovzduší. 

Celkově se jedná o nízké množství emitovaných škodlivin . 

B.III.2. Odpadní voda 

Splaškové odpadní vody   

Splaškové vody z hygienických zařízení jsou napojeny pomocí dvou kanalizačních přípojek DN 150 do 
venkovní splaškové kanalizace. Součástí každé kanalizační přípojky je revizní šachta. 

Celková produkce odpadních vod:  cca 1000 m3/rok  

Hodnoty znečištění a množství vypouštěných odpadních vod budou odpovídat smluvním požadavkům 
vyplývajícím z limitů kanalizačního řádu města. 

Srážková voda  

Srážkové vody budou odváděny stávajícím, níže popsaným způsobem. Odváděné množství a kvalita 
nebude záměrem ovlivněna. 

Vody ze střechy objektu jsou odváděny vnitřním podtlakovým systémem do odpadních potrubí. Hlavní svod 
ústí v jižní části objektu, kanalizační přípojka vnitřní dešťové kanalizace je napojena na uliční stoku.  

Srážkové vody ze zpevněných ploch jsou svedeny do uličních vpustí a do liniových žlabů, odtud dvěma 
hlavními větvemi do stávajících stok. Jedna z větví je vedena podél západní fasády a odvodňuje parkovací 
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plochy. Druhá větev bude vedena podél východní fasády a odvodňuje zpevněné manipulační plochy a 
parkoviště v tomto prostoru.  

Dešťové vody z parkoviště (západně od budovy) jsou odváděny kanalizací přes odlučovač ropných látek a 
vyčištěná voda je napojena do uliční stoky. 

B.III.3. Odpady 

Odpady z realizace záměru 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v 
platném znění a souvisejících vyhlášek. 

Odpady vzniklé při realizaci záměru budou tříděny a zneškodněny: 

 - recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním řízení, 
 - spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení ve spalovně komunálních odpadů, 
 - nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce. 

V tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly vzniknout při úpravách haly. Za odpady z realizace záměru 
budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady. 

Tab: Přehled odpad ů vznikajících p ři realizaci zám ěru 

kód odpadu název odpadu kategorie 
odpadu 

17 01 01 beton O 
17 01 02  cihly O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty O 
17 04 05 železo a ocel O 
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly  17 06 01 a 17 06 03 O 
17 09 04 směsný stavební odpad neuvedený pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 
20 01 01 papír a lepenka O 
20 01 21 zářivky a jiný odpad N 
20 03 01 směsný komunální odpad O 

Odpady z provozu 

Během provozu budou vznikat především odpady obalů, odpady z provozu manipulační techniky, odpady 
z úklidu haly a areálu, kancelářské odpady, komunální odpady. Převládající složení – plasty, papír, v 
minimální míře bude vznikat i odpad kategorie nebezpečný odpad. Odpady z provozu budou tříděny ihned 
při jejich vzniku a veškeré odpady budou shromažďovány a předávány odborným firmám k likvidaci. 
Uvádíme výčet odpadů, které mohou vznikat při provozu záměru, tedy bez odpadů vznikajících v okolních 
prostorách, které spadají pod odpadové hospodářství CTP. 

Tab: Přehled odpad ů vznikajících b ěhem provozu 

kód 
odpadu název odpadu kategorie 

odpadu 
08 01 11 odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 plastové obaly O 
15 01 04 kovové obaly O 
15 01 06 směsné obaly O 
15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 
15 02 02 adsorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny.. N 
16 06 01 olověné akumulátory N 
20 01 01 papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 11 textilní materiály  O 
20 01 21 zářivky a jiný odpad N 
20 03 01 směsný komunální odpad O 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v 
platném znění. 
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B.III.4. Ostatní 

Hluk 

Realizací záměru nevzniknou nové zdroje hluku. Budou provozovány stávající zdroje, jejich charakteristika je 
uvedena níže. 

technologický zdroj hluku (VZT, chlazení): 
- akustický výkon     do LA,w = 75 dB 
- umístění zdrojů:   střecha budovy záměru 

doprava (maximální hladiny hluku z  provozu na účelových komunikacích): 
LAeq,T < 50/40 dB u nejbližší obytné zástavby (v denní době - v noci 
nebude probíhat zásobování ani expedice výrobků) 

Záření 
- ionizující záření:   zdroje nebudou používány 
- elektromagnetické záření:  významné zdroje nebudou používány  

B.III.5. Rizika vzniku havárií 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Se skladovanými materiály a obaly s barvami nebude 
v hale nakládáno jinak, než že budou v původních manipulačních obalech uloženy a dle požadavků 
zákazníků a logistiky dále distribuovány. Sklad nebezpečných látek pro rozpouštědla, spreje apod.)  bude 
dostatečně zabezpečen proti úniku  skladovaných látek. 

⋅ Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. 
⋅ Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.  
⋅ Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko. 
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ČÁST C 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 
DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Záměr je umístěn na katastrálním území města Modřice ve stávající výrobní hale v průmyslovém parku 
CTPark Modřice 

⋅ Okolí haly tvoří východně komunikace R52, v ostatních směrech další průmyslové budovy, parkoviště, 
komunikace a manipulační plochy.  

⋅ Průmyslový park je umístěn mimo zástavbu Modřic, v jižním okraji katastrálního území Modřice. 
Nejblíže od průmyslového parku se nachází na západ obec Želešice (cca 1 km) a jihovýchodně obec 
Popovice (cca 900 m).  

⋅ Jižně od CTParku protéká řeka Bobrava, západně je zemědělsky využívaná orná půda. 

⋅ V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí 
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné 
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

⋅ Na ploše záměru se nenachází prvky územního systému ekologické stability ani významné krajinné 
prvky. Dotčené území není součástí přírodního parku. Dotčené území není součástí soustavy Natura 
2000.  

⋅ Území v působnosti stavebního úřadu Šlapanice patří dle sdělení MŽP č. 6, uveřejněném ve věstníku 
MŽP částka 4 z dubna 2010, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). 

⋅ Na území oznamovaného záměru se nevyskytují povrchové vody, území neleží v záplavovém území a 
není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Území leží ve zranitelné oblasti 
dle NV č. 103/2003 Sb.1. 

⋅ Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky.  

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost záměru. 

Bližší údaje viz následující kapitoly oznámení. 

                                                      

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

C.II.1. Obyvatelstvo a ve řejné zdraví  

Hala, ve které bude záměr realizován, se nachází v jižní části katastrálního území města Modřice (eviduje 4 
421 obyvatel k 31.12.2009). Průmyslový areál CTPark Modřice se nachází cca 1 km jižně od města Modřice 
a stojí samostatně mimo obec. 

Nejbližší hlukově chráněné objekty se nacházejí jednotlivě východním a  severním směrem v přibližné 
vzdálenosti 200m a 500m  a jedná se o zástavbu rodinných a rekreačních objektů obce Modřice a dále pak  
jižním směrem v přibližné vzdálenosti 700 m od centra uvažovaného záměru a jedná se o zástavbu 
rodinných domů obce Modřice a Popovice. 

Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány. 

C.II.2. Ovzduší a klima  

Kvalita ovzduší 

Území v působnosti stavebního úřadu Šlapanice patří dle sdělení MŽP č. 6, uveřejněném ve věstníku MŽP 
částka 4 z dubna 2010, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je 
skutečnost, že na 6,7% území dochází k překračování maximálních 24hodinových imisních limitů pro tuhé 
frakce PM10. Na 4,1% území je překročen cílový imisní limit pro benzo(a)pyren. 

V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu stávající 
úrovně imisní zátěže vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského kraje.  

Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích, ze 
kterých je patrný vliv R52. 

Oxid dusičitý (NO2)  

obr.: Pr ůměrné ro ční koncentrace NO 2 

 

 
 



CTPark Mod řice - projekt VDB 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C1013-11-0/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 17 z 36 

FileName: OZN CTP Modřice_final.doc 
SaveDate: 24.2.2011 

obr.: Maximální hodinová koncentrace NO 2 

 

Z výsledků rozptylové studie je zřejmé, že v místě záměru bude dosahovat průměrná roční koncentrace NO2 
do 30 µg.m-3 a maximální hodinové pozaďové koncentrace NO2 do 100 µg.m-3. Rozhodující roli pro imisní 
zátěž v území přitom hraje provoz na významných komunikacích v bezprostřední blízkosti řešeného území. 
Imisní limity jsou v území tedy spolehlivě plněny. 

Tuhé znečišťující látky frakce PM10 

obr.: Pr ůměrné ro ční koncentrace PM 10 
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obr.: Četnost p řekro čení imisního limitu pro 24hodinové koncentrace PM 10 

 
Z obrázku je zřejmé, že v dotčeném území se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují na úrovni 21-30 
µg.m-3. Z obrázku pro četnost překročení imisního limitu PM10 je patrné, že v místě záměru budou maximální 
24hodinové pozaďové koncentrace PM10 překračovány s podlimitní četností 33-35 případů za rok. 

Klimatické faktory 

Vymezené území leží dle E. Quitta v teplé klimatické oblasti T2 s následující charakteristikou: 

T2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, 
krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.  

Další údaje shrnujeme v následující tabulce: 

 
Číslo oblasti T2 

Počet letních dnů 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 8 až 9 

Průměrná teplota v říjnu 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 40 až 50 

Počet dnů zamračených 120 až 140 

Počet dnů jasných 40 až 50 

 

 

 



CTPark Mod řice - projekt VDB 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C1013-11-0/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 19 z 36 

FileName: OZN CTP Modřice_final.doc 
SaveDate: 24.2.2011 

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakt eristiky  

Hluk 

Hala je umístěna ve střední části průmyslového parku CTPark Modřice, východně sousedí s dopravně 
zatíženou komunikací R52, dále sousedí s průmyslovými halami (skladovací objekty, popř. objekty pro lehký 
průmysl) obslužnými komunikacemi, parkovišti. 

Hala je v současnosti využívána pro skladování a velkoobchodní distribuci zařízení a vybavení pro dětská 
hřiště a odpočinkové dětské kouty obchodních center a nově bude hala využívána pro skladování a distribuci 
barev. 

Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z  pozemní automobilové dopravy na 
komunikaci R52 a v menší míře z provozu průmyslového parku. 

Nejbližší hlukově chráněné objekty se nacházejí východním a  severním směrem v přibližné vzdálenosti 
200m a 500m  a jedná se o zástavbu rodinných a rekreačních objektů obce Modřice (výpočtové body 1,2)  a 
dále pak  jižním směrem v přibližné vzdálenosti 700 m od centra uvažovaného záměru a jedná se o 
zástavbu rodinných domů obce Modřice a Popovice (výpočtové body 3-5). 

Nejbližší hlukově chráněný prostor staveb je pak charakterizován následujícími výpočtovými body: 

Obr. Umíst ění výpo čtových bod ů v území (bez m ěřítka) 

 

V současnosti jsou dle výpočtu u těchto nejbližších hlukově chráněných prostor plněny stanovené hygienické 
limity pro dobu denní (70 dB) i noční (60 dB) dobu při (viz. kapitola  D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další 
fyzikální a biologické charakteristiky). 

Ostatní 

Další závažné (negativní či pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly 
zjištěny. 
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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 4-15-020/0 Bobrava 

Bobrava je pravostranný přítok řeky Svratky. Délka toku je 35,2 km. Plocha povodí odpovídá 187,2 km2. 
Říčka pramení v lesích západně od Domašova v nadmořské výšce okolo 500 m. Po celé své délce teče 
převážně jihovýchodním směrem. 

Vlastní území záměru je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na 
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. Rovněž zde není ochranné pásmo vodního zdroje. 
Dotčené území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Katastrální území 
Modřice (697931), leží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb.1. 

Podzemní voda 

Z regionálně hydrogeologického hlediska (www.vuv.cz) náleží území k rajónu č. 1643 Kvartér Svratky, 
skupina rajonů Kvartérní sedimenty v povodí Moravy. Kvartétní fluviální uloženiny tvoří štěrkopísky teras, 
které jsou převážně překryty sprašemi a sprašovými hlínami, v údolí nově povodňovými hlínami. Koeficient 
filtrace je v řádech n.10-3 až 10-4 m/s. Přímá infiltrace do podložního neogénu je možná pouze v místech, kde 
nepropustné terciérní písky nesedají přímo na propustné kvartérní sedimenty. Zvodnění je spojité. 

Oblast nepatří do CHOPAV - Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod.  

C.II.5. Půda 

Půdy v okolí tvoří převážně černozemě, především černozem modální. Jedná se o půdy vznikající z kyprých 
karbonátových sedimentů, tedy spraší, hlín, vápnitých terciérních jílů a vápnitých písků, v rovinatém terénu 
(do 300 m n.m.). Vyznačují se nedostatkem skeletu. 

V širším území se vyskytují také fluvizemě (fluvizem modální). Fluvizemě se nachází v nivách vodních toků a 
vznikají z povodňových sedimentů. 

Obr.: Klasifikace p ůd v zájmovém území (www.geoportal.cz) 

       

                                                      

 
1 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, 
střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. 
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Dotčené parcely na kterých bude probíhat realizace záměru nejsou součástí zemědělského půdního fondu 
(ZPF) ani se nejedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Záměr bude realizován ve stávající 
hale. 

C.II.6. Horninové prost ředí a přírodní zdroje 

Z geomorfologického hlediska náleží místo záměru do provincie Západní karparpaty, subprovincie 
Vněkarpatské sníženiny, k podcelku Rajhradská pahorkatina, vymezeného z celku Dyjsko-svratecký úval, 
oblast Západní vněkarpatské sníženiny, okrsek Modřická pahorkatina.  

Modřická pahorkatina je nížinná pahorkatina, která je tvořena neogenními a čtvrtohorními usazeninami. 

Obr.: Geologická mapa ČR (www.geoportal.cz) 

  

V k.ú. Modřice se nachází chráněné ložiskové území č. 713650000 Modřice (v severní části katastrálního 
území). V oblasti nejsou vedeny staré ekologické zátěže.  

Přírodní zdroje, radonový index 

V dotčeném území se nenachází žádné zdroje nerostných surovin ani geologické nebo paleontologické 
památky. Dle radonové mapy lze v oblasti očekávat přechodné radonové riziko. 

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy  

Biogeografická charakteristika území 

Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) se zájmové území nachází v Lechovickém 
bioregionu (4.1b). Bioregion leží ve středu jižní Moravy a zasahuje podstatnou částí do Rakouska. Zabírá 
geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval, ale bez širokých niv a bez území východně od Židlochovic a 
Dunajovických vrchů. Na západě zahrnuje okraj Jevišovické pahorkatiny. Bioregion se skládá ze dvou částí 
oddělených nivami. 

Bioregion je tvořen štěrkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostrůvky krystalinika. Převažuje zde 1. 
dubový vegetační stupeň, na severních svazích pak 2. bukovo-duboý stupeň. Potenciální vegetaci tvoří 
dubohabrové háje a teplomilné doubravy. Bioregion představuje část severopanonské podprovincie, 
ovlivněné srážkovým stínem, sousedstvím hercynských bioregionů a s charakteristickým výskytem 
acidofilních druhů. Bioregion je starosídelní oblastí, proto je dnes biodiverzita nízká, je zde však přítomna 
řada mezních prvků a probíhá tudy řada okrajů areálů. Významné zastoupení mají submediteránní a 
pontické druhy. Netypická jsou okrajová území, s ostrůvkovitými výchozy krystalinika nebo kulmu, přechodná 
k okolním vrchovinám. V bioregionu dnes dominují pole, travobylinná lada jsou vzácná, lesíky jsou téměř 
výhradně akátové, v luzích vrbové a topolové. 
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Fauna a flóra 

V zájmovém území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Záměr je umístěn do stávající budovy 
s zpevněnou plochou v okolí. Zeleň se zde vyskytuje jen na minimální výměře. Okolí tvoří další budovy 
průmyslového areálu, komunikace R52, areálové komunikace, parkoviště a v menší míře další areálová 
zeleň. Výše zmíněné plochy se obecně vyznačují nízkou až nulovou přírodovědnou hodnotou. 

Fauna těchto ploch je celkově chudá, omezená na druhy, které dobře snáší toto prostředí (drobní savci, 
odpovídající entomofauna atd.). 

Z hlediska ornitocenóz dané plochy nemohou poskytovat hnízdní, úkrytové či potravní (např. bobuložravé 
druhy) příležitosti pro odpovídající druhy ptáků. Ptáci se mohou vyskytovat v přilehlé zeleni jihozápadním 
směrem od areálu (řeka Bobrava). Celkový význam těchto ploch pro ptáky je tedy zanedbatelný. V blízkosti 
lokality lze očekávat výskyt: holub domácí (Columba livia f. domestica), kos černý (Turdus merula), sýkora 
koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), 
pěnkava obecná (Fringilla coelebs), vrabec domácí (Passer domesticus), drozd zpěvný (Turdus philomelos). 
Lze také předpokládat výskyt drobných hlodavců synantropních druhů (myš, potkan). Přítomnost větších 
druhů obratlovců se vzhledem k lokalizaci záměru nepředpokládá. 

Zvlášt ě chrán ěná území  

Zvláště chráněná území jsou, dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., území přírodovědecky či esteticky velmi 
významná, se stanovenými podmínkami ochrany. Kategorie zvláště chráněných území jsou národní parky 
(NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní 
přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP). 

V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku 
nebo chráněné krajinné oblasti, nejsou zde vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky nebo přírodní památky.  

Významné krajinné prvky 

V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován 
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny. 
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále 
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona  orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště 
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

V dotčeném území se nenachází žádné VKP. 

Územní systém ekologické stability 

Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické 
stability definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém 
ekologické stability.  

Podle současné dokumentace se v k.ú. Modřice vyskytuje regionální biokoridor Svratky (RK 1486 - Soutok - 
Rajhradská bažantnice), který prochází východní částí katastru. Trasa koridoru sleduje regulované koryto 
Svratky. Dále se v katastrálním území vyskytuje biokoridor Želešický hájek, jehož větev je vázána na tok 
Bobravy. Biokoridor vychází z regionálního biocentra Želešický hájek a prochází po hranici modřického a 
popovického katastru. 

Větev lokálního ÚSES reprezentují mezofilní stanovistě procházející západní částí katastru. V 
severozápadní části katastru je na této větvi navrženo lokální biocentrum Haldy. Severovýchodní hranice 
katastru se nepatrně dotýká lokální biokoridor Ivanovického potoka. 

Stávající průmyslová hala neleží v ÚSES. 

Lokality soustavy Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a cenné 
biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na základě směrnic 
79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin. Dotčené území není součástí lokalit soustavy Natura 2000. 
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C.II.8 Krajina  

Záměr leží mimo zastavěnou část Modřic, v jižní části k.ú. Modřice. Záměr bude realizován ve stávající 
průmyslové hale v areálu CTPark Modřice. Dotčené území tvoří průmyslovou plochu podél komunikace 
Brněnská (směr Mikulov), která je západním směrem obklopena ornou půdou, jižně až jihozápadně od 
areálu protéká řeka Bobrava.  

Dotčené území představuje urbanizovaný prostor, který je obsluhován po komunikaci Evropská, která 
navazuje na silnici R52 Brněnská. 

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

Na pozemku je v současné době stávající výrobní hala, která bude využita budoucím nájemcem pro účely 
skladování. Nebudou provedeny žádné demolice objektů. 

Architektonické a historické památky 

Dotčené území není územím s památkovou ochranou a nenachází se na něm nemovité kulturní památky 
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v 
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází drobná solitérní 
architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.). 

Archeologická nalezišt ě 

V dotčeném prostoru záměru nebudou probíhat žádné výkopové práce. Při případných zásazích do terénu 
ale nelze předem zcela vyloučit narušení nebo odkrytí archeologických nálezů. Katastrální území Modřice je 
územím archeologického zájmu ve smyslu §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o památkové péči, v platném 
znění. 

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura  

Záměr bude umístěn do haly v průmyslovém parku CTPark Modřice, který je situován jižně od zástavby 
města Modřice, v těsném sousedství rychlostní komunikace R52 Brněnská (II/461) Brno - Mikulov. Záměr 
bude dopravně napojen na komunikaci Evropská a dále na stávající vyšší komunikační síť (R52).  

Níže uvádíme výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2005 (jedná se o průměrné intenzity provozu za 
24 hodin v obou směrech) zjištěné intenzity jsou následující: 

Tab.: Roční průměr denních intenzit dopravy ( ŘSD ČR, 2005)  

č. kom. Úsek těžká nákladní  
TNA 

osobní 
O 

motocykly 
M 

celkem 
S 

II/152 6-4230 1 378 2 691 28 4 097 
R52 6-0210 10 515 31 818 96 42 429 

Obr. Kartogram s čítacích úsek ů v okolí zám ěru (ŘSD ČR 2005) 
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Pro charakterizaci stávajícího stavu jsou hodnoty z r. 2005 jsou přepočteny na základě výhledového 
koeficientů ŘSD na r. 2010  dle materiálu ŘSD „Koeficienty růstu dopravy - 2006“. Růstový koeficient pro 
komunikace druhé třídy pro osobní vozidla je pak dán hodnotou 1,19 a pro vozidla nákladní 1,06. Hodnoty 
po vynásobení jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. Celoro ční průměry intenzit za 24 hod – rok 2010 

č. kom. Úsek těžká nákladní  
TNA 

osobní 
O 

motocykly 
M 

celkem 
S 

II/152 6-4230 1 461 3 202 33 4 696 
R52 6-0210 11 145 37 863 114 49 122 

Kapacita komunikací je vyhovující, na komunikační síti dotčeného území se neprojevují významnější 
dopravní problémy. 

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

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prost ředí 

Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 
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ČÁST D 
ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

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

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a ve řejné zdraví  

Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, kdy by vznikaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny 
(znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít přímé negativní zdravotní následky. 

Vlivy jednotlivých faktorů v případě oznamovaného záměru jsou popsány v následujících kapitolách. Z jejich 
závěrů lze konstatovat, že ani u nejbližší obytné zástavby nebude docházet k překračování limitních hodnot, 
záměr nebude mít významný vliv na obyvatelstvo ani veřejné zdraví. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  

Hala je v současnosti využívána pro kompletaci zařízení a vybavení pro dětská hřiště a odpočinkové dětské 
kouty obchodních center. Nově bude hala využívána pro skladování a distribuci barev. Manipulace s 
produkty bude probíhat pouze s uzavřeným, zabaleným zbožím, které sem bude dovezeno a následně 
expedováno v původním stavu. Nebude prováděno žádné přelévání či ředění. Manipulační vozíky budou 
elektrické (bez emisí). 

Záměr je z hlediska emisí obdobný stávajícímu stavu (shodné vytápění, obdobná potřeba dopravy, žádné 
jiné zdroje emisí). Nebude provozován žádný nový významný zdroj znečišťování ovzduší. 

Vzhledem ke skutečnosti, že nebude navýšena potřeba tepla ani vyvolané dopravy, nepředpokládáme ani 
žádnou významnou změnu emisí z těchto zdrojů. Imisní působení bude obdobné či nižší jako stávající 
provoz, tedy bude o několik řádů nižší pod imisními limity (viz J. Pokoj, Oznámení záměru CTP Modřice, 
Hala Kompan,  Brno 2004) 

Imisní situace v okolí zůstane po realizaci záměru na přibližně stejné úrovni jako ve stávajícím stavu. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikáln í a biologické charakteristiky  

Pro posouzení hluku z provozu na pozemních komunikacích a z provozu záměru byly vypracovány 2  
výpočtové modely pro den a noc (izofony jsou napočteny ve výšce 5m nad terénem). 

Model 1 - Charakterizuje hluk z dopravy na pozemních komunikacích za stávajícího stavu. 
Model 2 - Charakterizuje provoz záměru 

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích- stávající stav 

Tab. MODEL 1 - Denní doba 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U         
bod výška Limit Den LAeq (dB) DEN 

1 3.0 70 64.4 
1 5.0 70 65.4 
2 3.0 70 65.3 
2 5.0 70 66.3 
3 3.0 70 44.1 
3 5.0 70 45.5 
4 3.0 70 49.0 
4 5.0 70 50.3 
5 3.0 70 57.1 
5 5.0 70 58.8 



CTPark Mod řice - projekt VDB 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C1013-11-0/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 26 z 36 

FileName: OZN CTP Modřice_final.doc 
SaveDate: 24.2.2011 

Obr. Znázorn ění pásem izofon – hluk z dopravy na pozemních komun ikacích stávající stav – DEN 

 

Tab. MODEL 1 – no ční doba 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U         
bod výška Limit NOC LAeq (dB) NOC 

1 3.0 60 56.0 
1 5.0 60 57.0 
2 3.0 60 56.8 
2 5.0 60 57.9 
3 3.0 60 35.7 
3 5.0 60 37.0 
4 3.0 60 40.6 
4 5.0 60 41.8 
5 3.0 60 48.6 
5 3.0 60 50.3 

Obr. Znázorn ění pásem izofon – hluk z dopravy na pozemních komun ikacích stávající stav – NOC 
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Z výpočtového modelu pro hluk z dopravy vyplývá, že u nejbližších hlukově chráněných objektů je jako 
dominantní zdroj doprava po hlavní pozemní komunikaci R52. V současné době jsou u těchto objektů plněny 
stanovené hygienické limity pro dobu denní i noční. 

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích- budoucí stav 

Z hlediska hluku na pozemních komunikacích se realizací záměru situace v okolí nezmění. Po zprovoznění 
záměru nedojde ve sledovaných výpočtových bodech k nárůstu ekvivalentní hladiny hluku. Je to dáno 
nevelkou vyvolanou dopravou záměru v porovnání s dominantní vysokou intenzitou na komunikaci R52. 
Záměr, v porovnání s tímto v posuzované oblasti rozhodným zdrojem hlukových emisí, vyvolává pouze cca 
0,14% intenzitu na komunikaci R52 a cca 1,3% intenzitu na komunikaci II/152 z celkového počtu automobilů 
na těchto komunikacích. Nadále budou u nejbližších hlukově chráněných prostorách plněny stanovené 
hygienické limity pro dobu denní i noční. 

Hluk z provozu záměru – stávající stav 

Stávající a budoucí provoz záměru je omezen pouze na provoz po účelových komunikacích, parkovišti a na 
provoz technologických zdrojů hluku. Technologické zdroje hluku jsou umístěny na střeše posuzované 
budovy. Jedná se o běžná vzduchotechnická zařízení. Akustický výkon těchto zařízení je LA.W=75 dB. 
Umístění zdrojů hluku je patrné z následujícího obrázku: 

Obr. Umíst ění technologických zdroj ů hluku 

 

Tab. MODEL 2 - Denní doba 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U         

   
LAeq (dB) DEN  LAeq (dB) DEN  LAeq (dB) DEN 

bod výška Limit Den komunikace technologie celkem 
1 3.0 50 0.0 25.0 25.0 
1 5.0 50 0.0 24.1 24.1 
2 3.0 50 3.2 29.8 29.8 
2 5.0 50 4.4 30.0 30.0 
3 3.0 50 0.0 4.9 4.9 
3 5.0 50 0.0 6.7 6.7 
4 3.0 50 0.0 9.1 9.1 
4 5.0 50 0.0 10.8 10.8 
5 3.0 50 0.0 15.9 15.9 
5 3.0 50 0.0 16.3 16.3 
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Obr. Znázorn ění pásem izofon – stávající provoz zám ěru – DEN 

 

Tab. MODEL 2 - Noční doba 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U         

   
LAeq (dB) NOC  LAeq (dB) NOC  LAeq (dB) NOC 

bod výška Limit Den komunikace technologie celkem 
1 3.0 40 0.0 25.0 25.0 
1 5.0 40 0.0 24.1 24.1 
2 3.0 40 3.2 29.8 29.8 
2 5.0 40 4.4 30.0 30.0 
3 3.0 40 0.0 4.9 4.9 
3 5.0 40 0.0 6.7 6.7 
4 3.0 40 0.0 9.1 9.1 
4 5.0 40 0.0 10.8 10.8 
5 3.0 40 0.0 15.9 15.9 
5 3.0 40 0.0 16.3 16.3 

Obr. Znázorn ění pásem izofon – stávající provoz zám ěru – NOC 
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Hluk z provozu záměru – budoucí provoz 

Vlivem zprovoznění záměru nedojde v posuzované lokalitě ke změně ekvivalentní hladiny hluku u nejbližších 
hlukově chráněných prostor. Je to dáno faktem, že u posuzovaného záměru nedojde ke změně 
technologických zařízení (umístění, akustické emise) ani dopravního zatížení v prostoru účelových 
komunikací a parkovišť záměru. Ekvivalentní hladina hluku před zahájením oznamovaného provozu a po 
zprovoznění bude shodná. Hluk ze záměru (tj. z instalovaných technologických zařízení na objektech 
záměru a z provozu na účelových komunikacích) prokazatelně splňuje  ve stavu stávajícím i ve stavu 
budoucím definované hygienické limity jak pro denní, tak pro noční dobu. 

Hluk v průběhu rekonstrukce je spolehlivě řešitelný vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby není 
třeba uplatňovat žádná omezení týkající se produkce nadměrného hluku. 

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny. 

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vlivy na odvodn ění území 

V prostoru záměru stavby se nachází stávající výrobní hala. Procento zpevnění nových ploch realizací 
oznamovaného záměru se nebude lišit od stávajícího stavu. Záměr bude realizován ve stávající hale a 
žádná další plocha nebude záměrem dotčena. 

Vliv na odvodnění území tedy můžeme hodnotit jako nevýznamný až nulový. 

Vliv na jakost povrchových vod 

Odkanalizování stávajícího objektu zůstane zachováno. Při dodržování podmínek provozovatele splaškové 
kanalizace nedojde k ovlivnění jakosti povrchových vod. 

Srážkové vody ze střechy výrobní haly a zpevněných ploch budou odváděny také stávajícím způsobem. 

Z posouzení výše uvedeného nemůže dojít k ovlivnění kvality povrchových vod. 

Vlivy na podzemní vodu 

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik nemůže při realizací záměru dojít. Nedojde k žádným zásahům 
do podložních hornin, neboť záměr bude umístěn do stávající budovy a žádná výstavba nebude realizována.  

Stávající pozemek je zpevněn. Procento zpevnění se nebude lišit od stávajícího stavu. Omezení dotace 
srážkových vod do vod podzemních zpevněním ploch tedy nebude významné. Nepředpokládá se čerpání 
podzemních vod v souvislosti s provozem záměru.  

Vliv záměru na podzemní vody je nevýznamný až nulový. 

D.I.5. Vlivy na p ůdu 

Záměr nevyžaduje zábor pozemků řazených do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených 
k plnění funkcí lesa (PUPFL). Záměr bude realizován na zastavěné ploše, ve stávající budově, půda nebude 
záměrem negativně ovlivněna. 

D.I.6. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje  

Skladování barev a nátěrových hmot bude umístěno do stávající budovy. Záměr tedy nepočítá se zásahy do 
horninového prostředí, tj. nebudou budovány suterénní prostory.  

Poškození a ztrátu případných geologických či paleontologických památek lze také vyloučit. Přírodní zdroje 
nebudou realizací záměru ani jeho provozem narušeny.  

Lokalita jako celek je zcela stabilní a nehrozí zde nebezpečí pohybu zemního tělesa, který by mohl mít za 
následek poruchy nosné konstrukce.  

Vliv na horninové prostředí lze označit jako nulový. 
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D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr je umístěn do stávající výrobní haly v průmyslovém areálu CTPark Modřice. Areál je tvořen dalšími 
výrobními a administrativními budovami. Východní hranici záměru tvoří rušná komunikace R52 Brněnská 
(II/461), jižně až jihozápadně od areálu protéká řeka Bobrava, dále tvoří okolí záměru orná půda.   

Samotná plocha haly nemá z přírodovědeckého hlediska žádný význam. Vliv na biotu v území lze hodnotit 
jako nevýznamný až nulový, a to včetně populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. U zvláště 
chráněných druhů živočichů lze předpokládat maximálně nahodilý výskyt v území (např. ptáci), bez dopadu 
realizace záměru na jejich populace. 

Realizací záměru nedojde k ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000, nedojde ani k vlivu na zvláště chráněná 
území, územní systém ekologické stability, neregistrované či registrované významné krajinné prvky, přírodní 
parky či památné stromy. 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Záměr je umístěn v průmyslovém areálu nedaleko Modřic a Želešic. Předmětem záměru není žádná 
výstavba ani demolice, pouze změna účelu užívání stávající výrobní haly pro skladování. Krajinný ráz tedy 
nebude záměrem nikterak dotčen, neboť nevznikne v oblasti žádná nová stavba, která by mohla svou 
výškou či charakterem rušit stávající situaci v území.  

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V prostoru záměru se nachází stávající výrobní hala, která je umístěna v průmyslovém areálu. Hmotný 
majetek ani architektonické památky nebudou z důvodu jejich absence v lokalitě ovlivněny. Rovněž možnost 
archeologického nálezu je vyloučena, neboť nebudou prováděny žádné zemní práce.  

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Vlivy na dopravu jsou dány pouze nevelkým působením na záměr vázané dopravy na komunikacích 
dotčeného území. Toto je kvantifikováno následovně: 

Celková intenzita nákladní dopravy:    max. 30 přijíždějících vozidel/den 
max. 30 odjíždějících vozidel/den 

Osobní doprava       max. 50 přijíždějících vozidel/den 
max. 50 odjíždějících vozidel/den 

Z porovnání intenzit s pozaďovými hodnotami zatížení komunikací (viz část C, kapitola 10. Dopravní a jiná 
infrastruktura) vyplývá, že se bude jednat o cca 0,14% intenzitu na komunikaci R52 a cca 1,3% intenzitu na 
komunikaci II/152 z celkového počtu automobilů na těchto komunikacích, a to pouze v příslušných úsecích 
komunikací, kde bude provedeno dopravní napojení záměru. V širší komunikační síti dojde k rozptýlení 
vyvolané dopravy a navýšení intenzit se zde již významně neprojeví. 

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

D.I.11. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 
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D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Vzhledem k minimálnímu imisnímu působení (ovzduší, hluk) záměru a vyvolané dopravy nebude jeho 
realizací docházet k zvyšování zdravotních rizik, ani k narušování faktorů pohody obyvatelstva. 

Nadlimitní působení hluku nepřekročí hranice průmyslového areálu. 

D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Negativní vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Za běžného provozu nevyvolává záměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat 
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného 
dodržování platných zákonných předpisů, norem, předpisů a schválených provozních nebo havarijních řádů. 

Zde uvádíme vybraná dílčí opatření, která mohou omezit potenciální negativní působení realizace záměru: 

⋅ Záměr bude vybaven prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vodám nebezpečných 
látek. V případě havárie bude zabráněno úniku, příp. bude zajištěna likvidace ropných látek a 
zamezení jejich vniknutí do kanalizace. 

⋅ Veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu budou splňovat limity jakosti vypouštěných 
odpadních vod stanovené provozovatelem kanalizačního řadu. 

⋅ Doporučujeme provozovateli areálu minimalizovat používaní solí při zimní údržbě parkoviště a 
dopravních napojení. 

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

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK Ů VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

Toto oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o výstavbě a provozu posuzovaného 
záměru, tedy na úrovni přípravy dokumentace pro stavební povolení. Tomu odpovídá i podrobnost 
zpracování oznámení. Text je zaměřen spíše na pojmenování jednotlivých vlivů než na konkrétní detailní 
rozbory. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit 
podrobnějšími analýzami, lze říci, že se v průběhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové 
nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů. 
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ČÁST E 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Záměr je řešen v jedné variantě, která je dostupná existujícími prostory stávající výrobní haly. 
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ČÁST F 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Obr. Dispozice skladu 

 

POZN: Zákres umístění haly do mapy je uveden v kapitole B.I.3. 

F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Záměr realizace haly a její provoz byl pod názvem CTP Modřice: Hala KOMPAN v roce 2004 dle zákona 
č.100/01 Sb. oznámen (viz kód JHM103).  

Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal 4.8.2004 následující závěr zjišťovacího řízení:  

„Záměr CTP Modřice: Hala KOMPAN v k.ú. Modřice naplňuje dikci bodu 10.6 kategorie II, přílohy č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve 
smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.“ 
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ČÁST G 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry 
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější 
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení. 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

CTPark Mod řice - projekt VDB 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním 
znění (dále jen zákon). Je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona a slouží jako základní podklad pro 
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 uvedeného zákona. 

Charakterem záměru je změna užívání stávající průmyslové haly v areálu CTPark Modřice. Areál se nachází 
na jižním okraji k.ú. Modřice, při komunikaci R52 (ulice Brněnská) Brno - Mikulov. Nově bude hala využívána 
pro skladování a distribuci barev, proběhnou tedy pouze nutné úpravy interiéru haly 

Hala určená pro záměr je v současnosti využívána firmou Kompan pro montáž a velkoobchodní distribuci 
zařízení a vybavení pro dětská hřiště a odpočinkové dětské kouty obchodních center.  

Stávající hala je jednopodlažní objekt, který je řešen jako jednopodlažní monoblok s vestavky, resp. 
přístavky pro administrativní a sociálně provozní plochy. Objekt a jeho napojení na příslušné sítě nebude 
záměrem dotčen. 

Realizace a provoz záměru bude uskutečněn ve stávající hale a navazujících manipulační plochách.  

Výstupy do životního prostředí jsou omezeny na emise do ovzduší (dané vytápěním a souvisejícím 
dopravním provozem), vypouštění splaškových a srážkových odpadních vod a emise hluku. Zpracované 
hodnocení prokázalo, že realizací záměru nedochází k významným emisím a tedy i ovlivnění životního 
prostředí v okolním území. 

Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, 
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou tedy možné vlivy záměru přijatelně nízké. 

Produkce odpadů se nevymyká běžné produkci pro tuto výrobu. Záměr je umisťován do prostoru, který 
nepodléhá z hlediska ochrany přírody a krajiny zvláštnímu režimu. V dotčeném území se nenachází žádné 
chráněné území, nejsou zde vyhlášeny žádné přírodní rezervace nebo přírodní památky, nenachází se zde 
prvky územního systému ekologické stability ani lokality Natura 2000. 
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ČÁST H - PŘÍLOHY 

H.I. STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY P ŘÍRODY 
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 H.II. VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU K ZÁMĚRU 

Je vloženo do eurofólie za touto stránkou 

 

 

 

 

 

 

 

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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Úvod 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

CTPark Mod řice - projekt VDB 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění, a slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je zpracováno 
v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Předmětem záměru je změna činnosti ve stávající průmyslové hale díky změně uživatele. Hala je umístěna v 
areálu CTPark Modřice, který se nachází v jižní části k.ú. Modřice. Hala byla využívána pro montáž a 
distribuci vybavení pro dětská hřiště a odpočinkové dětské kouty obchodních center (fa Kompan).  

Nový uživatel bude halu využívat pro skladování a distribuci barev. 

Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, může být záměr zařazen jako: 

kategorie II, bod 10.4, sloupec B: Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v 
množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

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

Oznamovatelem záměru je společnost CTP Invest, spol. s r.o. 

Oznámení je zhotoveno firmou AMEC s.r.o. na základě objednávky oznamovatele. Zpracování oznámení 
proběhlo v lednu a únoru 2011. Byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, informace z veřejně 
dostupných zdrojů a archív autorů.  

Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru a jednotlivých složkách životního prostředí v jeho 
okolí a možných vlivech záměru na tyto složky a veřejné zdraví. Širší veřejnosti doporučujeme 
k prostudování Část G oznámení, která stručně shrnuje podstatné informace o záměru a jeho možných 
vlivech na životní prostředí. Podrobnější informace jsou pak uvedeny v příslušných kapitolách oznámení. 
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ČÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. Obchodní firma 

 CTP Invest, spol. s r.o. 

A.2. IČ 

 261 66 453 

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

A.4.  Oprávn ěný zástupce oznamovatele 
 Kateřina Ondrová 

 CTP Invest, spol. s r.o. 

CTPark Brno South, P.O.BOX 50 

627 00 Brno – Slatina 

Tel.: (+420) 565 535 565 
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ČÁST B 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení podle p řílohy č. 1 

Název záměru 

CTPark Mod řice - projekt VDB 

Zařazení záměru 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. je 
následující: 

Záměr spadá pod: 

kategorie: II 

bod: 10.4. 

název: Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných 
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

sloupec: B 

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

Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Kapacita záměru:  

Skladovaný objem - barvy vodou ředitelné  cca 1150 m3  

   - nebezpečné látky  cca 245 m3 

Počet zaměstnanců - administrativa   cca 45 osob 

   - sklad    cca 20 osob  

Počet směn:  - sklad    2 směny (12 a 8 osob na 1 směnu) 

Potřebná parkovací stání (stávající)   cca 50 
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B.I.3. Umíst ění záměru 

Záměr je umístěn následovně: 

 kraj:      Jihomoravský 
 obec:      Modřice (okres Brno - venkov) 
 katastrální území:    Modřice (697931)  
 parcely č.      1536/104 a 1536/110 (hala) 
       1536/14 a 1536/15 (manipulační plochy) 

Záměr bude umístěn do stávající haly v průmyslovém parku CTPark Modřice, který je situován jižně od 
zástavby města Modřice při rychlostní komunikaci R52 Brněnská (II/461) Brno - Mikulov. 

Hala, ve které bude realizován záměr, je umístěna ve střední části průmyslového parku. Na východně 
probíhá komunikace R52, z ostatních stran sousedí s průmyslovými halami, parkovišti a místními 
komunikacemi. 

Předmětem záměru je změna uživatele a tím i užívání výrobní haly. Jedná se o halu, ve která v současnosti 
probíhá výroba a montáž hraček pro vybavení dětských hřišť firmou Kompan. 

Podle územního plánu města Modřice je záměr v souladu s územním plánem. 

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Modřice jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány 
tzv. dotčeným územím.  

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku: 

Obr.: Schéma umíst ění záměru - situace širších vztah ů 
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B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 

Charakter zám ěru 

Charakterem záměru je změna užívání stávající průmyslové haly v areálu CTPark Modřice. 

V současnosti v hale působí firma Kompan, která zde kompletuje vybavení pro dětská hřiště, sportoviště, 
zařízení tělocvičen apod. Jednotlivé komponenty jsou dováženy, skladovány. Následně probíhá zejména 
příprava a finální kompletace jednotlivých sestav a jejich distribuce. 

Nově bude hala využívána pro skladování a distribuci převážně vodou ředitelných barev, doplňkově pak 
organických ředidel a malířských potřeb. Manipulace s produkty bude probíhat pouze s uzavřeným, 
zabaleným zbožím, které sem bude dovezeno a následně expedováno v původním stavu. Nebudou se zde 
provádět žádné jiné operace s barvami (ředění, míchání, přelévaní do jiných nádob ap.). 

V hale proběhnou nevelké nutné úpravy interiéru haly pro založení skladovacích regálů, realizace 
zabezpečeného skladu nebezpečných látek (samostatný ADR sklad), stání a nabíjecí místa pro manipulační 
vozíky (2 x retrak, 10 x malé vysokozdvižné vozíky), apod.  

Objekt a jeho napojení na příslušné sítě nebude záměrem dotčen. 

Možnost kumulace s jinými zám ěry 

Provoz záměru s vlivem na své okolí (rozsah dopravy a emise pouze s tepelných zdrojů) bude obdobný 
stávajícímu provozu haly a z hlediska kumulace lze hovořit pouze o spolupůsobení s okolními 
provozovanými záměry a zejména komunikací R52. Tyto kumulace vlivů jsou vyhodnoceny v následujících 
kapitolách (vlivy na ovzduší, hluk, veřejné zdraví). 

B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění 

Realizací záměru získá nový uživatel haly prostory pro svou obchodní činnost bez nutnosti výstavby, navíc 
v lokalitě s výborným napojením na komunikační síť. Jedná se o využití haly v areálu, který je připraven pro 
takovouto činnost. Dojde k využití objektu po odchodu stávajícího uživatele – výrobce vybavení pro dětská 
hřiště. 

Záměr je uvažován pouze v jedné variantě. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Základní údaje  
Realizace záměru bude uskutečněna ve stávající hale. Budoucí provoz skladování a distribuce barviv 
(záměr) bude využívat zázemí stávající haly (stávající komunikace a parkoviště, stávající napojení na 
inženýrské sítě, vytápění klimatizaci apod.  

Hala je jednopodlažní objekt, který je řešen jako jednopodlažní monoblok s vestavky, resp. přístavky pro 
administrativní a sociálně provozní plochy. Hala byla původně navržena jako samostatný objekt s rezervou 
pro pozdější přístavbu o ploše cca 3 000 m2. Pro tuto eventualitu byly také dimenzovány přívody energií a 
inženýrské sítě celého areálu. 

Uvnitř bude hala přizpůsobena pro provoz skladování. V objektu bude vydělena a zabezpečena část pro 
samostatné skladování nebezpečných látek a hořlavin (ředidla, spreje aj.). Dále budou provedeny úpravy pro 
provoz manipulační techniky. Prostor bude disponovat dobíjecími stanicemi vysokozdvižných vozíků (10 ks) 
a retrak vozíků (2 ks). 

Skladování bude řešeno buď zakládáním palet s naskladněnými obaly, nebo v případě větších distribučních 
obalů budou tyto přímo do regálů umísťovány. Manipulace s produkty bude probíhat pouze s uzavřeným, 
zabaleným zbožím, které sem bude dovezeno a následně expedováno v původním stavu. Nebude 
prováděno žádné přelévání či ředění. 
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Skladování a distribuce 

Skladovat a distribuovat se budou barvy, a to v tomto rozsahu: 

Produktová kategorie Klasifikace Skladovaný objem 
Malířské nátěry vodou ředitelné výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 700 m3 
Fasádní barvy vodou ředitelné výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 50 m3 
Omítky (vodou ředitelné hmoty) výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 50 m3 
Krycí barvy vodou ředitelné výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 200 m3 
Laky a lazury na dřevo vodou ředitelné výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 150 m3 
Malířské pomůcky a nářadí nejedná se o chemické látky - 

Nebezpečné látky (budou skladovány odděleně):  

Produktová kategorie Klasifikace Skladovaný objem 
Spreje R12 Extrémně hořlavý 0,4 m3 
Hořlaviny I. třídy R11 Vysoce hořlavý 40 m3 
Hořlaviny II. třídy R10 Hořlavý 180 m3 
Žíravé látky R34 Způsobuje poleptání 10 m3 
Látky ohrožující životní prostředí R50 Vysoce toxický pro vodní organismy 10 m3 

Dopravní řešení 

Záměr bude dopravně napojen na komunikaci Evropská a dále na stávající vyšší komunikační síť (R52). 
Kapacita komunikací je vyhovující. Není nutná žádná úprava stávajících komunikací, parkovišť, ani 
manipulačních prostor.  

Zeleň 

Realizace záměru proběhne ve stávající budově, zeleň nebude záměrem nijak dotčena. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 

Předpokládaný termín zahájení úprav haly:   IV. Q 2011 
Předpokládaný termín uvedení do provozu:   I. Q 2012 

B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

kraj: Jihomoravský    Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 3/5 
601 82 Brno 

obec: Modřice    Město Modřice 

      náměstí Svobody 93  
664 42 Modřice 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú řadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 

Stavební povolení      MěÚ Šlapanice, pracoviště Brno 

        Stavební úřad     
        náměstí Svobody 93  

        664 42 Modřice 

        tel.: 547 243 284 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Záměr bude provozován ve stávající hale a přilehlých manipulačních plochách a komunikacích. 

Hala je umístěna na parcele č. 1536/104, 1536/110 v k.ú. Modřice (697931). 

 celková plocha:    cca 16 000 m2 (včetně venkovních ploch) 
 z toho ZPF (trvalý zábor):  0 m2

 
  PUPFL (trvalý zábor):  0 m2 

Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor ZPF nebo PUPFL. 

B.II.2. Voda  

Pitná voda 

Bude využívána pro sociální potřeby zaměstnanců a úklid. Předpokládá se obdobná potřeba jako 
v současné době - při provozu firmou Kompan. 

Potřebná kapacita: denní spotřeba    cca 4 m3/den 
 roční spotřeba:    cca 1000 m3/rok 
 
Zdroj vody: hala bude napojena stávajícím způsobem 

Požární voda: areál je vybaven požárními hydranty  

Realizace záměru: spotřeba vody nespecifikována (běžná) 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Surovinové zdroje 

Záměr je nevýrobního charakteru bez významné potřeby surovin, kromě nevelkého množství úklidových 
prostředků, kancelářského materiálu apod. 

Zemní plyn  

Nebude přesahována stávající spotřeba zemního plynu, která odpovídá: 

   max. hodinová spotřeba:  cca 71,6 m3/h 
   roční spotřeba zemního plynu:   cca 103 000 m3/rok 

Elektrická energie 

Způsob připojení a požadavky na instalovaný příkon se nemění. 

Očekávaná spotřeba se předpokládá obdobná až nižší, než je stávající provoz haly. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

Dopravní nároky záměru budou obdobné stávajícímu stavu, který se pohybuje mezi cca 20-30 TNA denně. I 
počet zaměstnanců je obdobný. 

Předpokládá se, že budoucí doprava nepřekročí následující hodnoty: 

Nákladní doprava 

Intenzita nákladní dopravy dovoz barviv: max. 10 přijíždějících a 10 odjíždějících vozidel/den 
Intenzita nákladní distribuční dopravy:  max. 20 přijíždějících a 20 odjíždějících vozidel/den 
Čas dopravy:     výhradně přes den 
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Osobní doprava 

Zaměstnanci, návštěvy    Cca 50 přijíždějících a odjíždějících OA /den 

Čas dopravy:     výhradně přes den 

Dopravní trasy:     vjezd/výjezd - komunikace Evropská a II/152,  
      dále R52 (ul. Brněnská) 
 
Parkovišt ě 

Parkování osobních automobilů bude řešeno na stávajících parkovištích, které jsou pro nový záměr 
dostatečné. Jedná se o parkování podél západní strany haly (cca 50 parkovacích míst) a při vstupu do 
objektu (15 parkovacích míst). 

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší  

Vytáp ění 

Stávající hala disponuje vlastním zdrojem tepla, který bude využíván i do budoucna. Stávající potřeba 
zemního plnu nebude navýšena, proto nedojde ani navýšení emisí škodlivin spojených s potřebou vytápění 
objektu. 

Pozn: v porovnání s obdobnými záměry skladování lze předpokládat nižší potřebu tepla proti stávajícímu 
stavu provozu haly (montáž vybavení dětských hřišť). Tedy i objem spalovaného plynu a emise spalin by 
mohl být nižší, než je stávající stav. 

Technologie 

Záměr nebude využívat žádných technologických ohřevů. Záměr není zdrojem žádných jiných 
technologických emisí. Manipulační technika bude poháněna elektrickými motory. 

Automobilová doprava vyvolaná zám ěrem 

Osobní i nákladní doprava vyvolaná záměrem je obdobná stávající dopravě vázané na halu. Doprava 
nebude navýšena, proto nepředpokládáme ani navýšení emisí škodlivin spojených s mobilními zdroji 
znečišťování ovzduší. 

Celkově se jedná o nízké množství emitovaných škodlivin . 

B.III.2. Odpadní voda 

Splaškové odpadní vody   

Splaškové vody z hygienických zařízení jsou napojeny pomocí dvou kanalizačních přípojek DN 150 do 
venkovní splaškové kanalizace. Součástí každé kanalizační přípojky je revizní šachta. 

Celková produkce odpadních vod:  cca 1000 m3/rok  

Hodnoty znečištění a množství vypouštěných odpadních vod budou odpovídat smluvním požadavkům 
vyplývajícím z limitů kanalizačního řádu města. 

Srážková voda  

Srážkové vody budou odváděny stávajícím, níže popsaným způsobem. Odváděné množství a kvalita 
nebude záměrem ovlivněna. 

Vody ze střechy objektu jsou odváděny vnitřním podtlakovým systémem do odpadních potrubí. Hlavní svod 
ústí v jižní části objektu, kanalizační přípojka vnitřní dešťové kanalizace je napojena na uliční stoku.  

Srážkové vody ze zpevněných ploch jsou svedeny do uličních vpustí a do liniových žlabů, odtud dvěma 
hlavními větvemi do stávajících stok. Jedna z větví je vedena podél západní fasády a odvodňuje parkovací 



CTPark Mod řice - projekt VDB 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C1013-11-0/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 13 z 36 

FileName: OZN CTP Modřice_final.doc 
SaveDate: 24.2.2011 

plochy. Druhá větev bude vedena podél východní fasády a odvodňuje zpevněné manipulační plochy a 
parkoviště v tomto prostoru.  

Dešťové vody z parkoviště (západně od budovy) jsou odváděny kanalizací přes odlučovač ropných látek a 
vyčištěná voda je napojena do uliční stoky. 

B.III.3. Odpady 

Odpady z realizace záměru 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v 
platném znění a souvisejících vyhlášek. 

Odpady vzniklé při realizaci záměru budou tříděny a zneškodněny: 

 - recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním řízení, 
 - spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení ve spalovně komunálních odpadů, 
 - nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce. 

V tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly vzniknout při úpravách haly. Za odpady z realizace záměru 
budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady. 

Tab: Přehled odpad ů vznikajících p ři realizaci zám ěru 

kód odpadu název odpadu kategorie 
odpadu 

17 01 01 beton O 
17 01 02  cihly O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty O 
17 04 05 železo a ocel O 
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly  17 06 01 a 17 06 03 O 
17 09 04 směsný stavební odpad neuvedený pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 
20 01 01 papír a lepenka O 
20 01 21 zářivky a jiný odpad N 
20 03 01 směsný komunální odpad O 

Odpady z provozu 

Během provozu budou vznikat především odpady obalů, odpady z provozu manipulační techniky, odpady 
z úklidu haly a areálu, kancelářské odpady, komunální odpady. Převládající složení – plasty, papír, v 
minimální míře bude vznikat i odpad kategorie nebezpečný odpad. Odpady z provozu budou tříděny ihned 
při jejich vzniku a veškeré odpady budou shromažďovány a předávány odborným firmám k likvidaci. 
Uvádíme výčet odpadů, které mohou vznikat při provozu záměru, tedy bez odpadů vznikajících v okolních 
prostorách, které spadají pod odpadové hospodářství CTP. 

Tab: Přehled odpad ů vznikajících b ěhem provozu 

kód 
odpadu název odpadu kategorie 

odpadu 
08 01 11 odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 plastové obaly O 
15 01 04 kovové obaly O 
15 01 06 směsné obaly O 
15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 
15 02 02 adsorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny.. N 
16 06 01 olověné akumulátory N 
20 01 01 papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 11 textilní materiály  O 
20 01 21 zářivky a jiný odpad N 
20 03 01 směsný komunální odpad O 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v 
platném znění. 
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B.III.4. Ostatní 

Hluk 

Realizací záměru nevzniknou nové zdroje hluku. Budou provozovány stávající zdroje, jejich charakteristika je 
uvedena níže. 

technologický zdroj hluku (VZT, chlazení): 
- akustický výkon     do LA,w = 75 dB 
- umístění zdrojů:   střecha budovy záměru 

doprava (maximální hladiny hluku z  provozu na účelových komunikacích): 
LAeq,T < 50/40 dB u nejbližší obytné zástavby (v denní době - v noci 
nebude probíhat zásobování ani expedice výrobků) 

Záření 
- ionizující záření:   zdroje nebudou používány 
- elektromagnetické záření:  významné zdroje nebudou používány  

B.III.5. Rizika vzniku havárií 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Se skladovanými materiály a obaly s barvami nebude 
v hale nakládáno jinak, než že budou v původních manipulačních obalech uloženy a dle požadavků 
zákazníků a logistiky dále distribuovány. Sklad nebezpečných látek pro rozpouštědla, spreje apod.)  bude 
dostatečně zabezpečen proti úniku  skladovaných látek. 

⋅ Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. 
⋅ Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.  
⋅ Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko. 
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ČÁST C 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 
DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Záměr je umístěn na katastrálním území města Modřice ve stávající výrobní hale v průmyslovém parku 
CTPark Modřice 

⋅ Okolí haly tvoří východně komunikace R52, v ostatních směrech další průmyslové budovy, parkoviště, 
komunikace a manipulační plochy.  

⋅ Průmyslový park je umístěn mimo zástavbu Modřic, v jižním okraji katastrálního území Modřice. 
Nejblíže od průmyslového parku se nachází na západ obec Želešice (cca 1 km) a jihovýchodně obec 
Popovice (cca 900 m).  

⋅ Jižně od CTParku protéká řeka Bobrava, západně je zemědělsky využívaná orná půda. 

⋅ V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí 
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné 
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

⋅ Na ploše záměru se nenachází prvky územního systému ekologické stability ani významné krajinné 
prvky. Dotčené území není součástí přírodního parku. Dotčené území není součástí soustavy Natura 
2000.  

⋅ Území v působnosti stavebního úřadu Šlapanice patří dle sdělení MŽP č. 6, uveřejněném ve věstníku 
MŽP částka 4 z dubna 2010, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). 

⋅ Na území oznamovaného záměru se nevyskytují povrchové vody, území neleží v záplavovém území a 
není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Území leží ve zranitelné oblasti 
dle NV č. 103/2003 Sb.1. 

⋅ Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky.  

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost záměru. 

Bližší údaje viz následující kapitoly oznámení. 

                                                      

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

C.II.1. Obyvatelstvo a ve řejné zdraví  

Hala, ve které bude záměr realizován, se nachází v jižní části katastrálního území města Modřice (eviduje 4 
421 obyvatel k 31.12.2009). Průmyslový areál CTPark Modřice se nachází cca 1 km jižně od města Modřice 
a stojí samostatně mimo obec. 

Nejbližší hlukově chráněné objekty se nacházejí jednotlivě východním a  severním směrem v přibližné 
vzdálenosti 200m a 500m  a jedná se o zástavbu rodinných a rekreačních objektů obce Modřice a dále pak  
jižním směrem v přibližné vzdálenosti 700 m od centra uvažovaného záměru a jedná se o zástavbu 
rodinných domů obce Modřice a Popovice. 

Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány. 

C.II.2. Ovzduší a klima  

Kvalita ovzduší 

Území v působnosti stavebního úřadu Šlapanice patří dle sdělení MŽP č. 6, uveřejněném ve věstníku MŽP 
částka 4 z dubna 2010, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je 
skutečnost, že na 6,7% území dochází k překračování maximálních 24hodinových imisních limitů pro tuhé 
frakce PM10. Na 4,1% území je překročen cílový imisní limit pro benzo(a)pyren. 

V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu stávající 
úrovně imisní zátěže vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského kraje.  

Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích, ze 
kterých je patrný vliv R52. 

Oxid dusičitý (NO2)  

obr.: Pr ůměrné ro ční koncentrace NO 2 
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obr.: Maximální hodinová koncentrace NO 2 

 

Z výsledků rozptylové studie je zřejmé, že v místě záměru bude dosahovat průměrná roční koncentrace NO2 
do 30 µg.m-3 a maximální hodinové pozaďové koncentrace NO2 do 100 µg.m-3. Rozhodující roli pro imisní 
zátěž v území přitom hraje provoz na významných komunikacích v bezprostřední blízkosti řešeného území. 
Imisní limity jsou v území tedy spolehlivě plněny. 

Tuhé znečišťující látky frakce PM10 

obr.: Pr ůměrné ro ční koncentrace PM 10 
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obr.: Četnost p řekro čení imisního limitu pro 24hodinové koncentrace PM 10 

 
Z obrázku je zřejmé, že v dotčeném území se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují na úrovni 21-30 
µg.m-3. Z obrázku pro četnost překročení imisního limitu PM10 je patrné, že v místě záměru budou maximální 
24hodinové pozaďové koncentrace PM10 překračovány s podlimitní četností 33-35 případů za rok. 

Klimatické faktory 

Vymezené území leží dle E. Quitta v teplé klimatické oblasti T2 s následující charakteristikou: 

T2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, 
krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.  

Další údaje shrnujeme v následující tabulce: 

 
Číslo oblasti T2 

Počet letních dnů 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 8 až 9 

Průměrná teplota v říjnu 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 40 až 50 

Počet dnů zamračených 120 až 140 

Počet dnů jasných 40 až 50 
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakt eristiky  

Hluk 

Hala je umístěna ve střední části průmyslového parku CTPark Modřice, východně sousedí s dopravně 
zatíženou komunikací R52, dále sousedí s průmyslovými halami (skladovací objekty, popř. objekty pro lehký 
průmysl) obslužnými komunikacemi, parkovišti. 

Hala je v současnosti využívána pro skladování a velkoobchodní distribuci zařízení a vybavení pro dětská 
hřiště a odpočinkové dětské kouty obchodních center a nově bude hala využívána pro skladování a distribuci 
barev. 

Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z  pozemní automobilové dopravy na 
komunikaci R52 a v menší míře z provozu průmyslového parku. 

Nejbližší hlukově chráněné objekty se nacházejí východním a  severním směrem v přibližné vzdálenosti 
200m a 500m  a jedná se o zástavbu rodinných a rekreačních objektů obce Modřice (výpočtové body 1,2)  a 
dále pak  jižním směrem v přibližné vzdálenosti 700 m od centra uvažovaného záměru a jedná se o 
zástavbu rodinných domů obce Modřice a Popovice (výpočtové body 3-5). 

Nejbližší hlukově chráněný prostor staveb je pak charakterizován následujícími výpočtovými body: 

Obr. Umíst ění výpo čtových bod ů v území (bez m ěřítka) 

 

V současnosti jsou dle výpočtu u těchto nejbližších hlukově chráněných prostor plněny stanovené hygienické 
limity pro dobu denní (70 dB) i noční (60 dB) dobu při (viz. kapitola  D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další 
fyzikální a biologické charakteristiky). 

Ostatní 

Další závažné (negativní či pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly 
zjištěny. 
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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 4-15-020/0 Bobrava 

Bobrava je pravostranný přítok řeky Svratky. Délka toku je 35,2 km. Plocha povodí odpovídá 187,2 km2. 
Říčka pramení v lesích západně od Domašova v nadmořské výšce okolo 500 m. Po celé své délce teče 
převážně jihovýchodním směrem. 

Vlastní území záměru je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na 
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. Rovněž zde není ochranné pásmo vodního zdroje. 
Dotčené území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Katastrální území 
Modřice (697931), leží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb.1. 

Podzemní voda 

Z regionálně hydrogeologického hlediska (www.vuv.cz) náleží území k rajónu č. 1643 Kvartér Svratky, 
skupina rajonů Kvartérní sedimenty v povodí Moravy. Kvartétní fluviální uloženiny tvoří štěrkopísky teras, 
které jsou převážně překryty sprašemi a sprašovými hlínami, v údolí nově povodňovými hlínami. Koeficient 
filtrace je v řádech n.10-3 až 10-4 m/s. Přímá infiltrace do podložního neogénu je možná pouze v místech, kde 
nepropustné terciérní písky nesedají přímo na propustné kvartérní sedimenty. Zvodnění je spojité. 

Oblast nepatří do CHOPAV - Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod.  

C.II.5. Půda 

Půdy v okolí tvoří převážně černozemě, především černozem modální. Jedná se o půdy vznikající z kyprých 
karbonátových sedimentů, tedy spraší, hlín, vápnitých terciérních jílů a vápnitých písků, v rovinatém terénu 
(do 300 m n.m.). Vyznačují se nedostatkem skeletu. 

V širším území se vyskytují také fluvizemě (fluvizem modální). Fluvizemě se nachází v nivách vodních toků a 
vznikají z povodňových sedimentů. 

Obr.: Klasifikace p ůd v zájmovém území (www.geoportal.cz) 

       

                                                      

 
1 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, 
střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. 
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Dotčené parcely na kterých bude probíhat realizace záměru nejsou součástí zemědělského půdního fondu 
(ZPF) ani se nejedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Záměr bude realizován ve stávající 
hale. 

C.II.6. Horninové prost ředí a přírodní zdroje 

Z geomorfologického hlediska náleží místo záměru do provincie Západní karparpaty, subprovincie 
Vněkarpatské sníženiny, k podcelku Rajhradská pahorkatina, vymezeného z celku Dyjsko-svratecký úval, 
oblast Západní vněkarpatské sníženiny, okrsek Modřická pahorkatina.  

Modřická pahorkatina je nížinná pahorkatina, která je tvořena neogenními a čtvrtohorními usazeninami. 

Obr.: Geologická mapa ČR (www.geoportal.cz) 

  

V k.ú. Modřice se nachází chráněné ložiskové území č. 713650000 Modřice (v severní části katastrálního 
území). V oblasti nejsou vedeny staré ekologické zátěže.  

Přírodní zdroje, radonový index 

V dotčeném území se nenachází žádné zdroje nerostných surovin ani geologické nebo paleontologické 
památky. Dle radonové mapy lze v oblasti očekávat přechodné radonové riziko. 

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy  

Biogeografická charakteristika území 

Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) se zájmové území nachází v Lechovickém 
bioregionu (4.1b). Bioregion leží ve středu jižní Moravy a zasahuje podstatnou částí do Rakouska. Zabírá 
geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval, ale bez širokých niv a bez území východně od Židlochovic a 
Dunajovických vrchů. Na západě zahrnuje okraj Jevišovické pahorkatiny. Bioregion se skládá ze dvou částí 
oddělených nivami. 

Bioregion je tvořen štěrkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostrůvky krystalinika. Převažuje zde 1. 
dubový vegetační stupeň, na severních svazích pak 2. bukovo-duboý stupeň. Potenciální vegetaci tvoří 
dubohabrové háje a teplomilné doubravy. Bioregion představuje část severopanonské podprovincie, 
ovlivněné srážkovým stínem, sousedstvím hercynských bioregionů a s charakteristickým výskytem 
acidofilních druhů. Bioregion je starosídelní oblastí, proto je dnes biodiverzita nízká, je zde však přítomna 
řada mezních prvků a probíhá tudy řada okrajů areálů. Významné zastoupení mají submediteránní a 
pontické druhy. Netypická jsou okrajová území, s ostrůvkovitými výchozy krystalinika nebo kulmu, přechodná 
k okolním vrchovinám. V bioregionu dnes dominují pole, travobylinná lada jsou vzácná, lesíky jsou téměř 
výhradně akátové, v luzích vrbové a topolové. 
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Fauna a flóra 

V zájmovém území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Záměr je umístěn do stávající budovy 
s zpevněnou plochou v okolí. Zeleň se zde vyskytuje jen na minimální výměře. Okolí tvoří další budovy 
průmyslového areálu, komunikace R52, areálové komunikace, parkoviště a v menší míře další areálová 
zeleň. Výše zmíněné plochy se obecně vyznačují nízkou až nulovou přírodovědnou hodnotou. 

Fauna těchto ploch je celkově chudá, omezená na druhy, které dobře snáší toto prostředí (drobní savci, 
odpovídající entomofauna atd.). 

Z hlediska ornitocenóz dané plochy nemohou poskytovat hnízdní, úkrytové či potravní (např. bobuložravé 
druhy) příležitosti pro odpovídající druhy ptáků. Ptáci se mohou vyskytovat v přilehlé zeleni jihozápadním 
směrem od areálu (řeka Bobrava). Celkový význam těchto ploch pro ptáky je tedy zanedbatelný. V blízkosti 
lokality lze očekávat výskyt: holub domácí (Columba livia f. domestica), kos černý (Turdus merula), sýkora 
koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), 
pěnkava obecná (Fringilla coelebs), vrabec domácí (Passer domesticus), drozd zpěvný (Turdus philomelos). 
Lze také předpokládat výskyt drobných hlodavců synantropních druhů (myš, potkan). Přítomnost větších 
druhů obratlovců se vzhledem k lokalizaci záměru nepředpokládá. 

Zvlášt ě chrán ěná území  

Zvláště chráněná území jsou, dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., území přírodovědecky či esteticky velmi 
významná, se stanovenými podmínkami ochrany. Kategorie zvláště chráněných území jsou národní parky 
(NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní 
přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP). 

V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku 
nebo chráněné krajinné oblasti, nejsou zde vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky nebo přírodní památky.  

Významné krajinné prvky 

V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován 
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny. 
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále 
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona  orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště 
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

V dotčeném území se nenachází žádné VKP. 

Územní systém ekologické stability 

Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické 
stability definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém 
ekologické stability.  

Podle současné dokumentace se v k.ú. Modřice vyskytuje regionální biokoridor Svratky (RK 1486 - Soutok - 
Rajhradská bažantnice), který prochází východní částí katastru. Trasa koridoru sleduje regulované koryto 
Svratky. Dále se v katastrálním území vyskytuje biokoridor Želešický hájek, jehož větev je vázána na tok 
Bobravy. Biokoridor vychází z regionálního biocentra Želešický hájek a prochází po hranici modřického a 
popovického katastru. 

Větev lokálního ÚSES reprezentují mezofilní stanovistě procházející západní částí katastru. V 
severozápadní části katastru je na této větvi navrženo lokální biocentrum Haldy. Severovýchodní hranice 
katastru se nepatrně dotýká lokální biokoridor Ivanovického potoka. 

Stávající průmyslová hala neleží v ÚSES. 

Lokality soustavy Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a cenné 
biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na základě směrnic 
79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin. Dotčené území není součástí lokalit soustavy Natura 2000. 
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C.II.8 Krajina  

Záměr leží mimo zastavěnou část Modřic, v jižní části k.ú. Modřice. Záměr bude realizován ve stávající 
průmyslové hale v areálu CTPark Modřice. Dotčené území tvoří průmyslovou plochu podél komunikace 
Brněnská (směr Mikulov), která je západním směrem obklopena ornou půdou, jižně až jihozápadně od 
areálu protéká řeka Bobrava.  

Dotčené území představuje urbanizovaný prostor, který je obsluhován po komunikaci Evropská, která 
navazuje na silnici R52 Brněnská. 

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

Na pozemku je v současné době stávající výrobní hala, která bude využita budoucím nájemcem pro účely 
skladování. Nebudou provedeny žádné demolice objektů. 

Architektonické a historické památky 

Dotčené území není územím s památkovou ochranou a nenachází se na něm nemovité kulturní památky 
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v 
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází drobná solitérní 
architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.). 

Archeologická nalezišt ě 

V dotčeném prostoru záměru nebudou probíhat žádné výkopové práce. Při případných zásazích do terénu 
ale nelze předem zcela vyloučit narušení nebo odkrytí archeologických nálezů. Katastrální území Modřice je 
územím archeologického zájmu ve smyslu §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o památkové péči, v platném 
znění. 

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura  

Záměr bude umístěn do haly v průmyslovém parku CTPark Modřice, který je situován jižně od zástavby 
města Modřice, v těsném sousedství rychlostní komunikace R52 Brněnská (II/461) Brno - Mikulov. Záměr 
bude dopravně napojen na komunikaci Evropská a dále na stávající vyšší komunikační síť (R52).  

Níže uvádíme výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2005 (jedná se o průměrné intenzity provozu za 
24 hodin v obou směrech) zjištěné intenzity jsou následující: 

Tab.: Roční průměr denních intenzit dopravy ( ŘSD ČR, 2005)  

č. kom. Úsek těžká nákladní  
TNA 

osobní 
O 

motocykly 
M 

celkem 
S 

II/152 6-4230 1 378 2 691 28 4 097 
R52 6-0210 10 515 31 818 96 42 429 

Obr. Kartogram s čítacích úsek ů v okolí zám ěru (ŘSD ČR 2005) 
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Pro charakterizaci stávajícího stavu jsou hodnoty z r. 2005 jsou přepočteny na základě výhledového 
koeficientů ŘSD na r. 2010  dle materiálu ŘSD „Koeficienty růstu dopravy - 2006“. Růstový koeficient pro 
komunikace druhé třídy pro osobní vozidla je pak dán hodnotou 1,19 a pro vozidla nákladní 1,06. Hodnoty 
po vynásobení jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. Celoro ční průměry intenzit za 24 hod – rok 2010 

č. kom. Úsek těžká nákladní  
TNA 

osobní 
O 

motocykly 
M 

celkem 
S 

II/152 6-4230 1 461 3 202 33 4 696 
R52 6-0210 11 145 37 863 114 49 122 

Kapacita komunikací je vyhovující, na komunikační síti dotčeného území se neprojevují významnější 
dopravní problémy. 

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

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prost ředí 

Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 
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ČÁST D 
ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

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

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a ve řejné zdraví  

Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, kdy by vznikaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny 
(znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít přímé negativní zdravotní následky. 

Vlivy jednotlivých faktorů v případě oznamovaného záměru jsou popsány v následujících kapitolách. Z jejich 
závěrů lze konstatovat, že ani u nejbližší obytné zástavby nebude docházet k překračování limitních hodnot, 
záměr nebude mít významný vliv na obyvatelstvo ani veřejné zdraví. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  

Hala je v současnosti využívána pro kompletaci zařízení a vybavení pro dětská hřiště a odpočinkové dětské 
kouty obchodních center. Nově bude hala využívána pro skladování a distribuci barev. Manipulace s 
produkty bude probíhat pouze s uzavřeným, zabaleným zbožím, které sem bude dovezeno a následně 
expedováno v původním stavu. Nebude prováděno žádné přelévání či ředění. Manipulační vozíky budou 
elektrické (bez emisí). 

Záměr je z hlediska emisí obdobný stávajícímu stavu (shodné vytápění, obdobná potřeba dopravy, žádné 
jiné zdroje emisí). Nebude provozován žádný nový významný zdroj znečišťování ovzduší. 

Vzhledem ke skutečnosti, že nebude navýšena potřeba tepla ani vyvolané dopravy, nepředpokládáme ani 
žádnou významnou změnu emisí z těchto zdrojů. Imisní působení bude obdobné či nižší jako stávající 
provoz, tedy bude o několik řádů nižší pod imisními limity (viz J. Pokoj, Oznámení záměru CTP Modřice, 
Hala Kompan,  Brno 2004) 

Imisní situace v okolí zůstane po realizaci záměru na přibližně stejné úrovni jako ve stávajícím stavu. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikáln í a biologické charakteristiky  

Pro posouzení hluku z provozu na pozemních komunikacích a z provozu záměru byly vypracovány 2  
výpočtové modely pro den a noc (izofony jsou napočteny ve výšce 5m nad terénem). 

Model 1 - Charakterizuje hluk z dopravy na pozemních komunikacích za stávajícího stavu. 
Model 2 - Charakterizuje provoz záměru 

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích- stávající stav 

Tab. MODEL 1 - Denní doba 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U         
bod výška Limit Den LAeq (dB) DEN 

1 3.0 70 64.4 
1 5.0 70 65.4 
2 3.0 70 65.3 
2 5.0 70 66.3 
3 3.0 70 44.1 
3 5.0 70 45.5 
4 3.0 70 49.0 
4 5.0 70 50.3 
5 3.0 70 57.1 
5 5.0 70 58.8 
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Obr. Znázorn ění pásem izofon – hluk z dopravy na pozemních komun ikacích stávající stav – DEN 

 

Tab. MODEL 1 – no ční doba 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U         
bod výška Limit NOC LAeq (dB) NOC 

1 3.0 60 56.0 
1 5.0 60 57.0 
2 3.0 60 56.8 
2 5.0 60 57.9 
3 3.0 60 35.7 
3 5.0 60 37.0 
4 3.0 60 40.6 
4 5.0 60 41.8 
5 3.0 60 48.6 
5 3.0 60 50.3 

Obr. Znázorn ění pásem izofon – hluk z dopravy na pozemních komun ikacích stávající stav – NOC 
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Z výpočtového modelu pro hluk z dopravy vyplývá, že u nejbližších hlukově chráněných objektů je jako 
dominantní zdroj doprava po hlavní pozemní komunikaci R52. V současné době jsou u těchto objektů plněny 
stanovené hygienické limity pro dobu denní i noční. 

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích- budoucí stav 

Z hlediska hluku na pozemních komunikacích se realizací záměru situace v okolí nezmění. Po zprovoznění 
záměru nedojde ve sledovaných výpočtových bodech k nárůstu ekvivalentní hladiny hluku. Je to dáno 
nevelkou vyvolanou dopravou záměru v porovnání s dominantní vysokou intenzitou na komunikaci R52. 
Záměr, v porovnání s tímto v posuzované oblasti rozhodným zdrojem hlukových emisí, vyvolává pouze cca 
0,14% intenzitu na komunikaci R52 a cca 1,3% intenzitu na komunikaci II/152 z celkového počtu automobilů 
na těchto komunikacích. Nadále budou u nejbližších hlukově chráněných prostorách plněny stanovené 
hygienické limity pro dobu denní i noční. 

Hluk z provozu záměru – stávající stav 

Stávající a budoucí provoz záměru je omezen pouze na provoz po účelových komunikacích, parkovišti a na 
provoz technologických zdrojů hluku. Technologické zdroje hluku jsou umístěny na střeše posuzované 
budovy. Jedná se o běžná vzduchotechnická zařízení. Akustický výkon těchto zařízení je LA.W=75 dB. 
Umístění zdrojů hluku je patrné z následujícího obrázku: 

Obr. Umíst ění technologických zdroj ů hluku 

 

Tab. MODEL 2 - Denní doba 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U         

   
LAeq (dB) DEN  LAeq (dB) DEN  LAeq (dB) DEN 

bod výška Limit Den komunikace technologie celkem 
1 3.0 50 0.0 25.0 25.0 
1 5.0 50 0.0 24.1 24.1 
2 3.0 50 3.2 29.8 29.8 
2 5.0 50 4.4 30.0 30.0 
3 3.0 50 0.0 4.9 4.9 
3 5.0 50 0.0 6.7 6.7 
4 3.0 50 0.0 9.1 9.1 
4 5.0 50 0.0 10.8 10.8 
5 3.0 50 0.0 15.9 15.9 
5 3.0 50 0.0 16.3 16.3 
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Obr. Znázorn ění pásem izofon – stávající provoz zám ěru – DEN 

 

Tab. MODEL 2 - Noční doba 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U         

   
LAeq (dB) NOC  LAeq (dB) NOC  LAeq (dB) NOC 

bod výška Limit Den komunikace technologie celkem 
1 3.0 40 0.0 25.0 25.0 
1 5.0 40 0.0 24.1 24.1 
2 3.0 40 3.2 29.8 29.8 
2 5.0 40 4.4 30.0 30.0 
3 3.0 40 0.0 4.9 4.9 
3 5.0 40 0.0 6.7 6.7 
4 3.0 40 0.0 9.1 9.1 
4 5.0 40 0.0 10.8 10.8 
5 3.0 40 0.0 15.9 15.9 
5 3.0 40 0.0 16.3 16.3 

Obr. Znázorn ění pásem izofon – stávající provoz zám ěru – NOC 
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Hluk z provozu záměru – budoucí provoz 

Vlivem zprovoznění záměru nedojde v posuzované lokalitě ke změně ekvivalentní hladiny hluku u nejbližších 
hlukově chráněných prostor. Je to dáno faktem, že u posuzovaného záměru nedojde ke změně 
technologických zařízení (umístění, akustické emise) ani dopravního zatížení v prostoru účelových 
komunikací a parkovišť záměru. Ekvivalentní hladina hluku před zahájením oznamovaného provozu a po 
zprovoznění bude shodná. Hluk ze záměru (tj. z instalovaných technologických zařízení na objektech 
záměru a z provozu na účelových komunikacích) prokazatelně splňuje  ve stavu stávajícím i ve stavu 
budoucím definované hygienické limity jak pro denní, tak pro noční dobu. 

Hluk v průběhu rekonstrukce je spolehlivě řešitelný vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby není 
třeba uplatňovat žádná omezení týkající se produkce nadměrného hluku. 

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny. 

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vlivy na odvodn ění území 

V prostoru záměru stavby se nachází stávající výrobní hala. Procento zpevnění nových ploch realizací 
oznamovaného záměru se nebude lišit od stávajícího stavu. Záměr bude realizován ve stávající hale a 
žádná další plocha nebude záměrem dotčena. 

Vliv na odvodnění území tedy můžeme hodnotit jako nevýznamný až nulový. 

Vliv na jakost povrchových vod 

Odkanalizování stávajícího objektu zůstane zachováno. Při dodržování podmínek provozovatele splaškové 
kanalizace nedojde k ovlivnění jakosti povrchových vod. 

Srážkové vody ze střechy výrobní haly a zpevněných ploch budou odváděny také stávajícím způsobem. 

Z posouzení výše uvedeného nemůže dojít k ovlivnění kvality povrchových vod. 

Vlivy na podzemní vodu 

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik nemůže při realizací záměru dojít. Nedojde k žádným zásahům 
do podložních hornin, neboť záměr bude umístěn do stávající budovy a žádná výstavba nebude realizována.  

Stávající pozemek je zpevněn. Procento zpevnění se nebude lišit od stávajícího stavu. Omezení dotace 
srážkových vod do vod podzemních zpevněním ploch tedy nebude významné. Nepředpokládá se čerpání 
podzemních vod v souvislosti s provozem záměru.  

Vliv záměru na podzemní vody je nevýznamný až nulový. 

D.I.5. Vlivy na p ůdu 

Záměr nevyžaduje zábor pozemků řazených do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených 
k plnění funkcí lesa (PUPFL). Záměr bude realizován na zastavěné ploše, ve stávající budově, půda nebude 
záměrem negativně ovlivněna. 

D.I.6. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje  

Skladování barev a nátěrových hmot bude umístěno do stávající budovy. Záměr tedy nepočítá se zásahy do 
horninového prostředí, tj. nebudou budovány suterénní prostory.  

Poškození a ztrátu případných geologických či paleontologických památek lze také vyloučit. Přírodní zdroje 
nebudou realizací záměru ani jeho provozem narušeny.  

Lokalita jako celek je zcela stabilní a nehrozí zde nebezpečí pohybu zemního tělesa, který by mohl mít za 
následek poruchy nosné konstrukce.  

Vliv na horninové prostředí lze označit jako nulový. 
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D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr je umístěn do stávající výrobní haly v průmyslovém areálu CTPark Modřice. Areál je tvořen dalšími 
výrobními a administrativními budovami. Východní hranici záměru tvoří rušná komunikace R52 Brněnská 
(II/461), jižně až jihozápadně od areálu protéká řeka Bobrava, dále tvoří okolí záměru orná půda.   

Samotná plocha haly nemá z přírodovědeckého hlediska žádný význam. Vliv na biotu v území lze hodnotit 
jako nevýznamný až nulový, a to včetně populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. U zvláště 
chráněných druhů živočichů lze předpokládat maximálně nahodilý výskyt v území (např. ptáci), bez dopadu 
realizace záměru na jejich populace. 

Realizací záměru nedojde k ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000, nedojde ani k vlivu na zvláště chráněná 
území, územní systém ekologické stability, neregistrované či registrované významné krajinné prvky, přírodní 
parky či památné stromy. 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Záměr je umístěn v průmyslovém areálu nedaleko Modřic a Želešic. Předmětem záměru není žádná 
výstavba ani demolice, pouze změna účelu užívání stávající výrobní haly pro skladování. Krajinný ráz tedy 
nebude záměrem nikterak dotčen, neboť nevznikne v oblasti žádná nová stavba, která by mohla svou 
výškou či charakterem rušit stávající situaci v území.  

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V prostoru záměru se nachází stávající výrobní hala, která je umístěna v průmyslovém areálu. Hmotný 
majetek ani architektonické památky nebudou z důvodu jejich absence v lokalitě ovlivněny. Rovněž možnost 
archeologického nálezu je vyloučena, neboť nebudou prováděny žádné zemní práce.  

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Vlivy na dopravu jsou dány pouze nevelkým působením na záměr vázané dopravy na komunikacích 
dotčeného území. Toto je kvantifikováno následovně: 

Celková intenzita nákladní dopravy:    max. 30 přijíždějících vozidel/den 
max. 30 odjíždějících vozidel/den 

Osobní doprava       max. 50 přijíždějících vozidel/den 
max. 50 odjíždějících vozidel/den 

Z porovnání intenzit s pozaďovými hodnotami zatížení komunikací (viz část C, kapitola 10. Dopravní a jiná 
infrastruktura) vyplývá, že se bude jednat o cca 0,14% intenzitu na komunikaci R52 a cca 1,3% intenzitu na 
komunikaci II/152 z celkového počtu automobilů na těchto komunikacích, a to pouze v příslušných úsecích 
komunikací, kde bude provedeno dopravní napojení záměru. V širší komunikační síti dojde k rozptýlení 
vyvolané dopravy a navýšení intenzit se zde již významně neprojeví. 

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

D.I.11. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 
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D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Vzhledem k minimálnímu imisnímu působení (ovzduší, hluk) záměru a vyvolané dopravy nebude jeho 
realizací docházet k zvyšování zdravotních rizik, ani k narušování faktorů pohody obyvatelstva. 

Nadlimitní působení hluku nepřekročí hranice průmyslového areálu. 

D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Negativní vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Za běžného provozu nevyvolává záměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat 
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného 
dodržování platných zákonných předpisů, norem, předpisů a schválených provozních nebo havarijních řádů. 

Zde uvádíme vybraná dílčí opatření, která mohou omezit potenciální negativní působení realizace záměru: 

⋅ Záměr bude vybaven prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vodám nebezpečných 
látek. V případě havárie bude zabráněno úniku, příp. bude zajištěna likvidace ropných látek a 
zamezení jejich vniknutí do kanalizace. 

⋅ Veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu budou splňovat limity jakosti vypouštěných 
odpadních vod stanovené provozovatelem kanalizačního řadu. 

⋅ Doporučujeme provozovateli areálu minimalizovat používaní solí při zimní údržbě parkoviště a 
dopravních napojení. 

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

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK Ů VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

Toto oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o výstavbě a provozu posuzovaného 
záměru, tedy na úrovni přípravy dokumentace pro stavební povolení. Tomu odpovídá i podrobnost 
zpracování oznámení. Text je zaměřen spíše na pojmenování jednotlivých vlivů než na konkrétní detailní 
rozbory. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit 
podrobnějšími analýzami, lze říci, že se v průběhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové 
nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů. 
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ČÁST E 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Záměr je řešen v jedné variantě, která je dostupná existujícími prostory stávající výrobní haly. 
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ČÁST F 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Obr. Dispozice skladu 

 

POZN: Zákres umístění haly do mapy je uveden v kapitole B.I.3. 

F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Záměr realizace haly a její provoz byl pod názvem CTP Modřice: Hala KOMPAN v roce 2004 dle zákona 
č.100/01 Sb. oznámen (viz kód JHM103).  

Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal 4.8.2004 následující závěr zjišťovacího řízení:  

„Záměr CTP Modřice: Hala KOMPAN v k.ú. Modřice naplňuje dikci bodu 10.6 kategorie II, přílohy č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve 
smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.“ 
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ČÁST G 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry 
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější 
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení. 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

CTPark Mod řice - projekt VDB 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním 
znění (dále jen zákon). Je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona a slouží jako základní podklad pro 
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 uvedeného zákona. 

Charakterem záměru je změna užívání stávající průmyslové haly v areálu CTPark Modřice. Areál se nachází 
na jižním okraji k.ú. Modřice, při komunikaci R52 (ulice Brněnská) Brno - Mikulov. Nově bude hala využívána 
pro skladování a distribuci barev, proběhnou tedy pouze nutné úpravy interiéru haly 

Hala určená pro záměr je v současnosti využívána firmou Kompan pro montáž a velkoobchodní distribuci 
zařízení a vybavení pro dětská hřiště a odpočinkové dětské kouty obchodních center.  

Stávající hala je jednopodlažní objekt, který je řešen jako jednopodlažní monoblok s vestavky, resp. 
přístavky pro administrativní a sociálně provozní plochy. Objekt a jeho napojení na příslušné sítě nebude 
záměrem dotčen. 

Realizace a provoz záměru bude uskutečněn ve stávající hale a navazujících manipulační plochách.  

Výstupy do životního prostředí jsou omezeny na emise do ovzduší (dané vytápěním a souvisejícím 
dopravním provozem), vypouštění splaškových a srážkových odpadních vod a emise hluku. Zpracované 
hodnocení prokázalo, že realizací záměru nedochází k významným emisím a tedy i ovlivnění životního 
prostředí v okolním území. 

Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, 
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou tedy možné vlivy záměru přijatelně nízké. 

Produkce odpadů se nevymyká běžné produkci pro tuto výrobu. Záměr je umisťován do prostoru, který 
nepodléhá z hlediska ochrany přírody a krajiny zvláštnímu režimu. V dotčeném území se nenachází žádné 
chráněné území, nejsou zde vyhlášeny žádné přírodní rezervace nebo přírodní památky, nenachází se zde 
prvky územního systému ekologické stability ani lokality Natura 2000. 
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ČÁST H - PŘÍLOHY 

H.I. STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY P ŘÍRODY 
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 H.II. VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU K ZÁMĚRU 

Je vloženo do eurofólie za touto stránkou 

 

 

 

 

 

 

 

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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Úvod 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

CTPark Mod řice - projekt VDB 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění, a slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je zpracováno 
v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Předmětem záměru je změna činnosti ve stávající průmyslové hale díky změně uživatele. Hala je umístěna v 
areálu CTPark Modřice, který se nachází v jižní části k.ú. Modřice. Hala byla využívána pro montáž a 
distribuci vybavení pro dětská hřiště a odpočinkové dětské kouty obchodních center (fa Kompan).  

Nový uživatel bude halu využívat pro skladování a distribuci barev. 

Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, může být záměr zařazen jako: 

kategorie II, bod 10.4, sloupec B: Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v 
množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

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

Oznamovatelem záměru je společnost CTP Invest, spol. s r.o. 

Oznámení je zhotoveno firmou AMEC s.r.o. na základě objednávky oznamovatele. Zpracování oznámení 
proběhlo v lednu a únoru 2011. Byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, informace z veřejně 
dostupných zdrojů a archív autorů.  

Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru a jednotlivých složkách životního prostředí v jeho 
okolí a možných vlivech záměru na tyto složky a veřejné zdraví. Širší veřejnosti doporučujeme 
k prostudování Část G oznámení, která stručně shrnuje podstatné informace o záměru a jeho možných 
vlivech na životní prostředí. Podrobnější informace jsou pak uvedeny v příslušných kapitolách oznámení. 
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ČÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. Obchodní firma 

 CTP Invest, spol. s r.o. 

A.2. IČ 

 261 66 453 

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

A.4.  Oprávn ěný zástupce oznamovatele 
 Kateřina Ondrová 

 CTP Invest, spol. s r.o. 

CTPark Brno South, P.O.BOX 50 

627 00 Brno – Slatina 

Tel.: (+420) 565 535 565 
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ČÁST B 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení podle p řílohy č. 1 

Název záměru 

CTPark Mod řice - projekt VDB 

Zařazení záměru 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. je 
následující: 

Záměr spadá pod: 

kategorie: II 

bod: 10.4. 

název: Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných 
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

sloupec: B 

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

Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Kapacita záměru:  

Skladovaný objem - barvy vodou ředitelné  cca 1150 m3  

   - nebezpečné látky  cca 245 m3 

Počet zaměstnanců - administrativa   cca 45 osob 

   - sklad    cca 20 osob  

Počet směn:  - sklad    2 směny (12 a 8 osob na 1 směnu) 

Potřebná parkovací stání (stávající)   cca 50 
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B.I.3. Umíst ění záměru 

Záměr je umístěn následovně: 

 kraj:      Jihomoravský 
 obec:      Modřice (okres Brno - venkov) 
 katastrální území:    Modřice (697931)  
 parcely č.      1536/104 a 1536/110 (hala) 
       1536/14 a 1536/15 (manipulační plochy) 

Záměr bude umístěn do stávající haly v průmyslovém parku CTPark Modřice, který je situován jižně od 
zástavby města Modřice při rychlostní komunikaci R52 Brněnská (II/461) Brno - Mikulov. 

Hala, ve které bude realizován záměr, je umístěna ve střední části průmyslového parku. Na východně 
probíhá komunikace R52, z ostatních stran sousedí s průmyslovými halami, parkovišti a místními 
komunikacemi. 

Předmětem záměru je změna uživatele a tím i užívání výrobní haly. Jedná se o halu, ve která v současnosti 
probíhá výroba a montáž hraček pro vybavení dětských hřišť firmou Kompan. 

Podle územního plánu města Modřice je záměr v souladu s územním plánem. 

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Modřice jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány 
tzv. dotčeným územím.  

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku: 

Obr.: Schéma umíst ění záměru - situace širších vztah ů 
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B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 

Charakter zám ěru 

Charakterem záměru je změna užívání stávající průmyslové haly v areálu CTPark Modřice. 

V současnosti v hale působí firma Kompan, která zde kompletuje vybavení pro dětská hřiště, sportoviště, 
zařízení tělocvičen apod. Jednotlivé komponenty jsou dováženy, skladovány. Následně probíhá zejména 
příprava a finální kompletace jednotlivých sestav a jejich distribuce. 

Nově bude hala využívána pro skladování a distribuci převážně vodou ředitelných barev, doplňkově pak 
organických ředidel a malířských potřeb. Manipulace s produkty bude probíhat pouze s uzavřeným, 
zabaleným zbožím, které sem bude dovezeno a následně expedováno v původním stavu. Nebudou se zde 
provádět žádné jiné operace s barvami (ředění, míchání, přelévaní do jiných nádob ap.). 

V hale proběhnou nevelké nutné úpravy interiéru haly pro založení skladovacích regálů, realizace 
zabezpečeného skladu nebezpečných látek (samostatný ADR sklad), stání a nabíjecí místa pro manipulační 
vozíky (2 x retrak, 10 x malé vysokozdvižné vozíky), apod.  

Objekt a jeho napojení na příslušné sítě nebude záměrem dotčen. 

Možnost kumulace s jinými zám ěry 

Provoz záměru s vlivem na své okolí (rozsah dopravy a emise pouze s tepelných zdrojů) bude obdobný 
stávajícímu provozu haly a z hlediska kumulace lze hovořit pouze o spolupůsobení s okolními 
provozovanými záměry a zejména komunikací R52. Tyto kumulace vlivů jsou vyhodnoceny v následujících 
kapitolách (vlivy na ovzduší, hluk, veřejné zdraví). 

B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění 

Realizací záměru získá nový uživatel haly prostory pro svou obchodní činnost bez nutnosti výstavby, navíc 
v lokalitě s výborným napojením na komunikační síť. Jedná se o využití haly v areálu, který je připraven pro 
takovouto činnost. Dojde k využití objektu po odchodu stávajícího uživatele – výrobce vybavení pro dětská 
hřiště. 

Záměr je uvažován pouze v jedné variantě. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Základní údaje  
Realizace záměru bude uskutečněna ve stávající hale. Budoucí provoz skladování a distribuce barviv 
(záměr) bude využívat zázemí stávající haly (stávající komunikace a parkoviště, stávající napojení na 
inženýrské sítě, vytápění klimatizaci apod.  

Hala je jednopodlažní objekt, který je řešen jako jednopodlažní monoblok s vestavky, resp. přístavky pro 
administrativní a sociálně provozní plochy. Hala byla původně navržena jako samostatný objekt s rezervou 
pro pozdější přístavbu o ploše cca 3 000 m2. Pro tuto eventualitu byly také dimenzovány přívody energií a 
inženýrské sítě celého areálu. 

Uvnitř bude hala přizpůsobena pro provoz skladování. V objektu bude vydělena a zabezpečena část pro 
samostatné skladování nebezpečných látek a hořlavin (ředidla, spreje aj.). Dále budou provedeny úpravy pro 
provoz manipulační techniky. Prostor bude disponovat dobíjecími stanicemi vysokozdvižných vozíků (10 ks) 
a retrak vozíků (2 ks). 

Skladování bude řešeno buď zakládáním palet s naskladněnými obaly, nebo v případě větších distribučních 
obalů budou tyto přímo do regálů umísťovány. Manipulace s produkty bude probíhat pouze s uzavřeným, 
zabaleným zbožím, které sem bude dovezeno a následně expedováno v původním stavu. Nebude 
prováděno žádné přelévání či ředění. 
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Skladování a distribuce 

Skladovat a distribuovat se budou barvy, a to v tomto rozsahu: 

Produktová kategorie Klasifikace Skladovaný objem 
Malířské nátěry vodou ředitelné výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 700 m3 
Fasádní barvy vodou ředitelné výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 50 m3 
Omítky (vodou ředitelné hmoty) výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 50 m3 
Krycí barvy vodou ředitelné výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 200 m3 
Laky a lazury na dřevo vodou ředitelné výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 150 m3 
Malířské pomůcky a nářadí nejedná se o chemické látky - 

Nebezpečné látky (budou skladovány odděleně):  

Produktová kategorie Klasifikace Skladovaný objem 
Spreje R12 Extrémně hořlavý 0,4 m3 
Hořlaviny I. třídy R11 Vysoce hořlavý 40 m3 
Hořlaviny II. třídy R10 Hořlavý 180 m3 
Žíravé látky R34 Způsobuje poleptání 10 m3 
Látky ohrožující životní prostředí R50 Vysoce toxický pro vodní organismy 10 m3 

Dopravní řešení 

Záměr bude dopravně napojen na komunikaci Evropská a dále na stávající vyšší komunikační síť (R52). 
Kapacita komunikací je vyhovující. Není nutná žádná úprava stávajících komunikací, parkovišť, ani 
manipulačních prostor.  

Zeleň 

Realizace záměru proběhne ve stávající budově, zeleň nebude záměrem nijak dotčena. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 

Předpokládaný termín zahájení úprav haly:   IV. Q 2011 
Předpokládaný termín uvedení do provozu:   I. Q 2012 

B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

kraj: Jihomoravský    Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 3/5 
601 82 Brno 

obec: Modřice    Město Modřice 

      náměstí Svobody 93  
664 42 Modřice 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú řadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 

Stavební povolení      MěÚ Šlapanice, pracoviště Brno 

        Stavební úřad     
        náměstí Svobody 93  

        664 42 Modřice 

        tel.: 547 243 284 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Záměr bude provozován ve stávající hale a přilehlých manipulačních plochách a komunikacích. 

Hala je umístěna na parcele č. 1536/104, 1536/110 v k.ú. Modřice (697931). 

 celková plocha:    cca 16 000 m2 (včetně venkovních ploch) 
 z toho ZPF (trvalý zábor):  0 m2

 
  PUPFL (trvalý zábor):  0 m2 

Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor ZPF nebo PUPFL. 

B.II.2. Voda  

Pitná voda 

Bude využívána pro sociální potřeby zaměstnanců a úklid. Předpokládá se obdobná potřeba jako 
v současné době - při provozu firmou Kompan. 

Potřebná kapacita: denní spotřeba    cca 4 m3/den 
 roční spotřeba:    cca 1000 m3/rok 
 
Zdroj vody: hala bude napojena stávajícím způsobem 

Požární voda: areál je vybaven požárními hydranty  

Realizace záměru: spotřeba vody nespecifikována (běžná) 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Surovinové zdroje 

Záměr je nevýrobního charakteru bez významné potřeby surovin, kromě nevelkého množství úklidových 
prostředků, kancelářského materiálu apod. 

Zemní plyn  

Nebude přesahována stávající spotřeba zemního plynu, která odpovídá: 

   max. hodinová spotřeba:  cca 71,6 m3/h 
   roční spotřeba zemního plynu:   cca 103 000 m3/rok 

Elektrická energie 

Způsob připojení a požadavky na instalovaný příkon se nemění. 

Očekávaná spotřeba se předpokládá obdobná až nižší, než je stávající provoz haly. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

Dopravní nároky záměru budou obdobné stávajícímu stavu, který se pohybuje mezi cca 20-30 TNA denně. I 
počet zaměstnanců je obdobný. 

Předpokládá se, že budoucí doprava nepřekročí následující hodnoty: 

Nákladní doprava 

Intenzita nákladní dopravy dovoz barviv: max. 10 přijíždějících a 10 odjíždějících vozidel/den 
Intenzita nákladní distribuční dopravy:  max. 20 přijíždějících a 20 odjíždějících vozidel/den 
Čas dopravy:     výhradně přes den 
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Osobní doprava 

Zaměstnanci, návštěvy    Cca 50 přijíždějících a odjíždějících OA /den 

Čas dopravy:     výhradně přes den 

Dopravní trasy:     vjezd/výjezd - komunikace Evropská a II/152,  
      dále R52 (ul. Brněnská) 
 
Parkovišt ě 

Parkování osobních automobilů bude řešeno na stávajících parkovištích, které jsou pro nový záměr 
dostatečné. Jedná se o parkování podél západní strany haly (cca 50 parkovacích míst) a při vstupu do 
objektu (15 parkovacích míst). 

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší  

Vytáp ění 

Stávající hala disponuje vlastním zdrojem tepla, který bude využíván i do budoucna. Stávající potřeba 
zemního plnu nebude navýšena, proto nedojde ani navýšení emisí škodlivin spojených s potřebou vytápění 
objektu. 

Pozn: v porovnání s obdobnými záměry skladování lze předpokládat nižší potřebu tepla proti stávajícímu 
stavu provozu haly (montáž vybavení dětských hřišť). Tedy i objem spalovaného plynu a emise spalin by 
mohl být nižší, než je stávající stav. 

Technologie 

Záměr nebude využívat žádných technologických ohřevů. Záměr není zdrojem žádných jiných 
technologických emisí. Manipulační technika bude poháněna elektrickými motory. 

Automobilová doprava vyvolaná zám ěrem 

Osobní i nákladní doprava vyvolaná záměrem je obdobná stávající dopravě vázané na halu. Doprava 
nebude navýšena, proto nepředpokládáme ani navýšení emisí škodlivin spojených s mobilními zdroji 
znečišťování ovzduší. 

Celkově se jedná o nízké množství emitovaných škodlivin . 

B.III.2. Odpadní voda 

Splaškové odpadní vody   

Splaškové vody z hygienických zařízení jsou napojeny pomocí dvou kanalizačních přípojek DN 150 do 
venkovní splaškové kanalizace. Součástí každé kanalizační přípojky je revizní šachta. 

Celková produkce odpadních vod:  cca 1000 m3/rok  

Hodnoty znečištění a množství vypouštěných odpadních vod budou odpovídat smluvním požadavkům 
vyplývajícím z limitů kanalizačního řádu města. 

Srážková voda  

Srážkové vody budou odváděny stávajícím, níže popsaným způsobem. Odváděné množství a kvalita 
nebude záměrem ovlivněna. 

Vody ze střechy objektu jsou odváděny vnitřním podtlakovým systémem do odpadních potrubí. Hlavní svod 
ústí v jižní části objektu, kanalizační přípojka vnitřní dešťové kanalizace je napojena na uliční stoku.  

Srážkové vody ze zpevněných ploch jsou svedeny do uličních vpustí a do liniových žlabů, odtud dvěma 
hlavními větvemi do stávajících stok. Jedna z větví je vedena podél západní fasády a odvodňuje parkovací 
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plochy. Druhá větev bude vedena podél východní fasády a odvodňuje zpevněné manipulační plochy a 
parkoviště v tomto prostoru.  

Dešťové vody z parkoviště (západně od budovy) jsou odváděny kanalizací přes odlučovač ropných látek a 
vyčištěná voda je napojena do uliční stoky. 

B.III.3. Odpady 

Odpady z realizace záměru 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v 
platném znění a souvisejících vyhlášek. 

Odpady vzniklé při realizaci záměru budou tříděny a zneškodněny: 

 - recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním řízení, 
 - spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení ve spalovně komunálních odpadů, 
 - nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce. 

V tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly vzniknout při úpravách haly. Za odpady z realizace záměru 
budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady. 

Tab: Přehled odpad ů vznikajících p ři realizaci zám ěru 

kód odpadu název odpadu kategorie 
odpadu 

17 01 01 beton O 
17 01 02  cihly O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty O 
17 04 05 železo a ocel O 
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly  17 06 01 a 17 06 03 O 
17 09 04 směsný stavební odpad neuvedený pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 
20 01 01 papír a lepenka O 
20 01 21 zářivky a jiný odpad N 
20 03 01 směsný komunální odpad O 

Odpady z provozu 

Během provozu budou vznikat především odpady obalů, odpady z provozu manipulační techniky, odpady 
z úklidu haly a areálu, kancelářské odpady, komunální odpady. Převládající složení – plasty, papír, v 
minimální míře bude vznikat i odpad kategorie nebezpečný odpad. Odpady z provozu budou tříděny ihned 
při jejich vzniku a veškeré odpady budou shromažďovány a předávány odborným firmám k likvidaci. 
Uvádíme výčet odpadů, které mohou vznikat při provozu záměru, tedy bez odpadů vznikajících v okolních 
prostorách, které spadají pod odpadové hospodářství CTP. 

Tab: Přehled odpad ů vznikajících b ěhem provozu 

kód 
odpadu název odpadu kategorie 

odpadu 
08 01 11 odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 plastové obaly O 
15 01 04 kovové obaly O 
15 01 06 směsné obaly O 
15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 
15 02 02 adsorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny.. N 
16 06 01 olověné akumulátory N 
20 01 01 papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 11 textilní materiály  O 
20 01 21 zářivky a jiný odpad N 
20 03 01 směsný komunální odpad O 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v 
platném znění. 
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B.III.4. Ostatní 

Hluk 

Realizací záměru nevzniknou nové zdroje hluku. Budou provozovány stávající zdroje, jejich charakteristika je 
uvedena níže. 

technologický zdroj hluku (VZT, chlazení): 
- akustický výkon     do LA,w = 75 dB 
- umístění zdrojů:   střecha budovy záměru 

doprava (maximální hladiny hluku z  provozu na účelových komunikacích): 
LAeq,T < 50/40 dB u nejbližší obytné zástavby (v denní době - v noci 
nebude probíhat zásobování ani expedice výrobků) 

Záření 
- ionizující záření:   zdroje nebudou používány 
- elektromagnetické záření:  významné zdroje nebudou používány  

B.III.5. Rizika vzniku havárií 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Se skladovanými materiály a obaly s barvami nebude 
v hale nakládáno jinak, než že budou v původních manipulačních obalech uloženy a dle požadavků 
zákazníků a logistiky dále distribuovány. Sklad nebezpečných látek pro rozpouštědla, spreje apod.)  bude 
dostatečně zabezpečen proti úniku  skladovaných látek. 

⋅ Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. 
⋅ Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.  
⋅ Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko. 
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ČÁST C 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 
DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Záměr je umístěn na katastrálním území města Modřice ve stávající výrobní hale v průmyslovém parku 
CTPark Modřice 

⋅ Okolí haly tvoří východně komunikace R52, v ostatních směrech další průmyslové budovy, parkoviště, 
komunikace a manipulační plochy.  

⋅ Průmyslový park je umístěn mimo zástavbu Modřic, v jižním okraji katastrálního území Modřice. 
Nejblíže od průmyslového parku se nachází na západ obec Želešice (cca 1 km) a jihovýchodně obec 
Popovice (cca 900 m).  

⋅ Jižně od CTParku protéká řeka Bobrava, západně je zemědělsky využívaná orná půda. 

⋅ V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí 
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné 
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

⋅ Na ploše záměru se nenachází prvky územního systému ekologické stability ani významné krajinné 
prvky. Dotčené území není součástí přírodního parku. Dotčené území není součástí soustavy Natura 
2000.  

⋅ Území v působnosti stavebního úřadu Šlapanice patří dle sdělení MŽP č. 6, uveřejněném ve věstníku 
MŽP částka 4 z dubna 2010, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). 

⋅ Na území oznamovaného záměru se nevyskytují povrchové vody, území neleží v záplavovém území a 
není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Území leží ve zranitelné oblasti 
dle NV č. 103/2003 Sb.1. 

⋅ Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky.  

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost záměru. 

Bližší údaje viz následující kapitoly oznámení. 

                                                      

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

C.II.1. Obyvatelstvo a ve řejné zdraví  

Hala, ve které bude záměr realizován, se nachází v jižní části katastrálního území města Modřice (eviduje 4 
421 obyvatel k 31.12.2009). Průmyslový areál CTPark Modřice se nachází cca 1 km jižně od města Modřice 
a stojí samostatně mimo obec. 

Nejbližší hlukově chráněné objekty se nacházejí jednotlivě východním a  severním směrem v přibližné 
vzdálenosti 200m a 500m  a jedná se o zástavbu rodinných a rekreačních objektů obce Modřice a dále pak  
jižním směrem v přibližné vzdálenosti 700 m od centra uvažovaného záměru a jedná se o zástavbu 
rodinných domů obce Modřice a Popovice. 

Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány. 

C.II.2. Ovzduší a klima  

Kvalita ovzduší 

Území v působnosti stavebního úřadu Šlapanice patří dle sdělení MŽP č. 6, uveřejněném ve věstníku MŽP 
částka 4 z dubna 2010, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je 
skutečnost, že na 6,7% území dochází k překračování maximálních 24hodinových imisních limitů pro tuhé 
frakce PM10. Na 4,1% území je překročen cílový imisní limit pro benzo(a)pyren. 

V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu stávající 
úrovně imisní zátěže vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského kraje.  

Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích, ze 
kterých je patrný vliv R52. 

Oxid dusičitý (NO2)  

obr.: Pr ůměrné ro ční koncentrace NO 2 
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obr.: Maximální hodinová koncentrace NO 2 

 

Z výsledků rozptylové studie je zřejmé, že v místě záměru bude dosahovat průměrná roční koncentrace NO2 
do 30 µg.m-3 a maximální hodinové pozaďové koncentrace NO2 do 100 µg.m-3. Rozhodující roli pro imisní 
zátěž v území přitom hraje provoz na významných komunikacích v bezprostřední blízkosti řešeného území. 
Imisní limity jsou v území tedy spolehlivě plněny. 

Tuhé znečišťující látky frakce PM10 

obr.: Pr ůměrné ro ční koncentrace PM 10 
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obr.: Četnost p řekro čení imisního limitu pro 24hodinové koncentrace PM 10 

 
Z obrázku je zřejmé, že v dotčeném území se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují na úrovni 21-30 
µg.m-3. Z obrázku pro četnost překročení imisního limitu PM10 je patrné, že v místě záměru budou maximální 
24hodinové pozaďové koncentrace PM10 překračovány s podlimitní četností 33-35 případů za rok. 

Klimatické faktory 

Vymezené území leží dle E. Quitta v teplé klimatické oblasti T2 s následující charakteristikou: 

T2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, 
krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.  

Další údaje shrnujeme v následující tabulce: 

 
Číslo oblasti T2 

Počet letních dnů 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 8 až 9 

Průměrná teplota v říjnu 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 40 až 50 

Počet dnů zamračených 120 až 140 

Počet dnů jasných 40 až 50 
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakt eristiky  

Hluk 

Hala je umístěna ve střední části průmyslového parku CTPark Modřice, východně sousedí s dopravně 
zatíženou komunikací R52, dále sousedí s průmyslovými halami (skladovací objekty, popř. objekty pro lehký 
průmysl) obslužnými komunikacemi, parkovišti. 

Hala je v současnosti využívána pro skladování a velkoobchodní distribuci zařízení a vybavení pro dětská 
hřiště a odpočinkové dětské kouty obchodních center a nově bude hala využívána pro skladování a distribuci 
barev. 

Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z  pozemní automobilové dopravy na 
komunikaci R52 a v menší míře z provozu průmyslového parku. 

Nejbližší hlukově chráněné objekty se nacházejí východním a  severním směrem v přibližné vzdálenosti 
200m a 500m  a jedná se o zástavbu rodinných a rekreačních objektů obce Modřice (výpočtové body 1,2)  a 
dále pak  jižním směrem v přibližné vzdálenosti 700 m od centra uvažovaného záměru a jedná se o 
zástavbu rodinných domů obce Modřice a Popovice (výpočtové body 3-5). 

Nejbližší hlukově chráněný prostor staveb je pak charakterizován následujícími výpočtovými body: 

Obr. Umíst ění výpo čtových bod ů v území (bez m ěřítka) 

 

V současnosti jsou dle výpočtu u těchto nejbližších hlukově chráněných prostor plněny stanovené hygienické 
limity pro dobu denní (70 dB) i noční (60 dB) dobu při (viz. kapitola  D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další 
fyzikální a biologické charakteristiky). 

Ostatní 

Další závažné (negativní či pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly 
zjištěny. 



CTPark Mod řice - projekt VDB 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C1013-11-0/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 20 z 36 

FileName: OZN CTP Modřice_final.doc 
SaveDate: 24.2.2011 

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 4-15-020/0 Bobrava 

Bobrava je pravostranný přítok řeky Svratky. Délka toku je 35,2 km. Plocha povodí odpovídá 187,2 km2. 
Říčka pramení v lesích západně od Domašova v nadmořské výšce okolo 500 m. Po celé své délce teče 
převážně jihovýchodním směrem. 

Vlastní území záměru je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na 
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. Rovněž zde není ochranné pásmo vodního zdroje. 
Dotčené území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Katastrální území 
Modřice (697931), leží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb.1. 

Podzemní voda 

Z regionálně hydrogeologického hlediska (www.vuv.cz) náleží území k rajónu č. 1643 Kvartér Svratky, 
skupina rajonů Kvartérní sedimenty v povodí Moravy. Kvartétní fluviální uloženiny tvoří štěrkopísky teras, 
které jsou převážně překryty sprašemi a sprašovými hlínami, v údolí nově povodňovými hlínami. Koeficient 
filtrace je v řádech n.10-3 až 10-4 m/s. Přímá infiltrace do podložního neogénu je možná pouze v místech, kde 
nepropustné terciérní písky nesedají přímo na propustné kvartérní sedimenty. Zvodnění je spojité. 

Oblast nepatří do CHOPAV - Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod.  

C.II.5. Půda 

Půdy v okolí tvoří převážně černozemě, především černozem modální. Jedná se o půdy vznikající z kyprých 
karbonátových sedimentů, tedy spraší, hlín, vápnitých terciérních jílů a vápnitých písků, v rovinatém terénu 
(do 300 m n.m.). Vyznačují se nedostatkem skeletu. 

V širším území se vyskytují také fluvizemě (fluvizem modální). Fluvizemě se nachází v nivách vodních toků a 
vznikají z povodňových sedimentů. 

Obr.: Klasifikace p ůd v zájmovém území (www.geoportal.cz) 

       

                                                      

 
1 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, 
střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. 
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Dotčené parcely na kterých bude probíhat realizace záměru nejsou součástí zemědělského půdního fondu 
(ZPF) ani se nejedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Záměr bude realizován ve stávající 
hale. 

C.II.6. Horninové prost ředí a přírodní zdroje 

Z geomorfologického hlediska náleží místo záměru do provincie Západní karparpaty, subprovincie 
Vněkarpatské sníženiny, k podcelku Rajhradská pahorkatina, vymezeného z celku Dyjsko-svratecký úval, 
oblast Západní vněkarpatské sníženiny, okrsek Modřická pahorkatina.  

Modřická pahorkatina je nížinná pahorkatina, která je tvořena neogenními a čtvrtohorními usazeninami. 

Obr.: Geologická mapa ČR (www.geoportal.cz) 

  

V k.ú. Modřice se nachází chráněné ložiskové území č. 713650000 Modřice (v severní části katastrálního 
území). V oblasti nejsou vedeny staré ekologické zátěže.  

Přírodní zdroje, radonový index 

V dotčeném území se nenachází žádné zdroje nerostných surovin ani geologické nebo paleontologické 
památky. Dle radonové mapy lze v oblasti očekávat přechodné radonové riziko. 

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy  

Biogeografická charakteristika území 

Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) se zájmové území nachází v Lechovickém 
bioregionu (4.1b). Bioregion leží ve středu jižní Moravy a zasahuje podstatnou částí do Rakouska. Zabírá 
geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval, ale bez širokých niv a bez území východně od Židlochovic a 
Dunajovických vrchů. Na západě zahrnuje okraj Jevišovické pahorkatiny. Bioregion se skládá ze dvou částí 
oddělených nivami. 

Bioregion je tvořen štěrkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostrůvky krystalinika. Převažuje zde 1. 
dubový vegetační stupeň, na severních svazích pak 2. bukovo-duboý stupeň. Potenciální vegetaci tvoří 
dubohabrové háje a teplomilné doubravy. Bioregion představuje část severopanonské podprovincie, 
ovlivněné srážkovým stínem, sousedstvím hercynských bioregionů a s charakteristickým výskytem 
acidofilních druhů. Bioregion je starosídelní oblastí, proto je dnes biodiverzita nízká, je zde však přítomna 
řada mezních prvků a probíhá tudy řada okrajů areálů. Významné zastoupení mají submediteránní a 
pontické druhy. Netypická jsou okrajová území, s ostrůvkovitými výchozy krystalinika nebo kulmu, přechodná 
k okolním vrchovinám. V bioregionu dnes dominují pole, travobylinná lada jsou vzácná, lesíky jsou téměř 
výhradně akátové, v luzích vrbové a topolové. 
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Fauna a flóra 

V zájmovém území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Záměr je umístěn do stávající budovy 
s zpevněnou plochou v okolí. Zeleň se zde vyskytuje jen na minimální výměře. Okolí tvoří další budovy 
průmyslového areálu, komunikace R52, areálové komunikace, parkoviště a v menší míře další areálová 
zeleň. Výše zmíněné plochy se obecně vyznačují nízkou až nulovou přírodovědnou hodnotou. 

Fauna těchto ploch je celkově chudá, omezená na druhy, které dobře snáší toto prostředí (drobní savci, 
odpovídající entomofauna atd.). 

Z hlediska ornitocenóz dané plochy nemohou poskytovat hnízdní, úkrytové či potravní (např. bobuložravé 
druhy) příležitosti pro odpovídající druhy ptáků. Ptáci se mohou vyskytovat v přilehlé zeleni jihozápadním 
směrem od areálu (řeka Bobrava). Celkový význam těchto ploch pro ptáky je tedy zanedbatelný. V blízkosti 
lokality lze očekávat výskyt: holub domácí (Columba livia f. domestica), kos černý (Turdus merula), sýkora 
koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), 
pěnkava obecná (Fringilla coelebs), vrabec domácí (Passer domesticus), drozd zpěvný (Turdus philomelos). 
Lze také předpokládat výskyt drobných hlodavců synantropních druhů (myš, potkan). Přítomnost větších 
druhů obratlovců se vzhledem k lokalizaci záměru nepředpokládá. 

Zvlášt ě chrán ěná území  

Zvláště chráněná území jsou, dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., území přírodovědecky či esteticky velmi 
významná, se stanovenými podmínkami ochrany. Kategorie zvláště chráněných území jsou národní parky 
(NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní 
přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP). 

V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku 
nebo chráněné krajinné oblasti, nejsou zde vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky nebo přírodní památky.  

Významné krajinné prvky 

V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován 
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny. 
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále 
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona  orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště 
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

V dotčeném území se nenachází žádné VKP. 

Územní systém ekologické stability 

Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické 
stability definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém 
ekologické stability.  

Podle současné dokumentace se v k.ú. Modřice vyskytuje regionální biokoridor Svratky (RK 1486 - Soutok - 
Rajhradská bažantnice), který prochází východní částí katastru. Trasa koridoru sleduje regulované koryto 
Svratky. Dále se v katastrálním území vyskytuje biokoridor Želešický hájek, jehož větev je vázána na tok 
Bobravy. Biokoridor vychází z regionálního biocentra Želešický hájek a prochází po hranici modřického a 
popovického katastru. 

Větev lokálního ÚSES reprezentují mezofilní stanovistě procházející západní částí katastru. V 
severozápadní části katastru je na této větvi navrženo lokální biocentrum Haldy. Severovýchodní hranice 
katastru se nepatrně dotýká lokální biokoridor Ivanovického potoka. 

Stávající průmyslová hala neleží v ÚSES. 

Lokality soustavy Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a cenné 
biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na základě směrnic 
79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin. Dotčené území není součástí lokalit soustavy Natura 2000. 
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C.II.8 Krajina  

Záměr leží mimo zastavěnou část Modřic, v jižní části k.ú. Modřice. Záměr bude realizován ve stávající 
průmyslové hale v areálu CTPark Modřice. Dotčené území tvoří průmyslovou plochu podél komunikace 
Brněnská (směr Mikulov), která je západním směrem obklopena ornou půdou, jižně až jihozápadně od 
areálu protéká řeka Bobrava.  

Dotčené území představuje urbanizovaný prostor, který je obsluhován po komunikaci Evropská, která 
navazuje na silnici R52 Brněnská. 

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

Na pozemku je v současné době stávající výrobní hala, která bude využita budoucím nájemcem pro účely 
skladování. Nebudou provedeny žádné demolice objektů. 

Architektonické a historické památky 

Dotčené území není územím s památkovou ochranou a nenachází se na něm nemovité kulturní památky 
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v 
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází drobná solitérní 
architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.). 

Archeologická nalezišt ě 

V dotčeném prostoru záměru nebudou probíhat žádné výkopové práce. Při případných zásazích do terénu 
ale nelze předem zcela vyloučit narušení nebo odkrytí archeologických nálezů. Katastrální území Modřice je 
územím archeologického zájmu ve smyslu §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o památkové péči, v platném 
znění. 

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura  

Záměr bude umístěn do haly v průmyslovém parku CTPark Modřice, který je situován jižně od zástavby 
města Modřice, v těsném sousedství rychlostní komunikace R52 Brněnská (II/461) Brno - Mikulov. Záměr 
bude dopravně napojen na komunikaci Evropská a dále na stávající vyšší komunikační síť (R52).  

Níže uvádíme výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2005 (jedná se o průměrné intenzity provozu za 
24 hodin v obou směrech) zjištěné intenzity jsou následující: 

Tab.: Roční průměr denních intenzit dopravy ( ŘSD ČR, 2005)  

č. kom. Úsek těžká nákladní  
TNA 

osobní 
O 

motocykly 
M 

celkem 
S 

II/152 6-4230 1 378 2 691 28 4 097 
R52 6-0210 10 515 31 818 96 42 429 

Obr. Kartogram s čítacích úsek ů v okolí zám ěru (ŘSD ČR 2005) 
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Pro charakterizaci stávajícího stavu jsou hodnoty z r. 2005 jsou přepočteny na základě výhledového 
koeficientů ŘSD na r. 2010  dle materiálu ŘSD „Koeficienty růstu dopravy - 2006“. Růstový koeficient pro 
komunikace druhé třídy pro osobní vozidla je pak dán hodnotou 1,19 a pro vozidla nákladní 1,06. Hodnoty 
po vynásobení jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. Celoro ční průměry intenzit za 24 hod – rok 2010 

č. kom. Úsek těžká nákladní  
TNA 

osobní 
O 

motocykly 
M 

celkem 
S 

II/152 6-4230 1 461 3 202 33 4 696 
R52 6-0210 11 145 37 863 114 49 122 

Kapacita komunikací je vyhovující, na komunikační síti dotčeného území se neprojevují významnější 
dopravní problémy. 

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

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prost ředí 

Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 
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ČÁST D 
ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

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

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a ve řejné zdraví  

Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, kdy by vznikaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny 
(znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít přímé negativní zdravotní následky. 

Vlivy jednotlivých faktorů v případě oznamovaného záměru jsou popsány v následujících kapitolách. Z jejich 
závěrů lze konstatovat, že ani u nejbližší obytné zástavby nebude docházet k překračování limitních hodnot, 
záměr nebude mít významný vliv na obyvatelstvo ani veřejné zdraví. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  

Hala je v současnosti využívána pro kompletaci zařízení a vybavení pro dětská hřiště a odpočinkové dětské 
kouty obchodních center. Nově bude hala využívána pro skladování a distribuci barev. Manipulace s 
produkty bude probíhat pouze s uzavřeným, zabaleným zbožím, které sem bude dovezeno a následně 
expedováno v původním stavu. Nebude prováděno žádné přelévání či ředění. Manipulační vozíky budou 
elektrické (bez emisí). 

Záměr je z hlediska emisí obdobný stávajícímu stavu (shodné vytápění, obdobná potřeba dopravy, žádné 
jiné zdroje emisí). Nebude provozován žádný nový významný zdroj znečišťování ovzduší. 

Vzhledem ke skutečnosti, že nebude navýšena potřeba tepla ani vyvolané dopravy, nepředpokládáme ani 
žádnou významnou změnu emisí z těchto zdrojů. Imisní působení bude obdobné či nižší jako stávající 
provoz, tedy bude o několik řádů nižší pod imisními limity (viz J. Pokoj, Oznámení záměru CTP Modřice, 
Hala Kompan,  Brno 2004) 

Imisní situace v okolí zůstane po realizaci záměru na přibližně stejné úrovni jako ve stávajícím stavu. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikáln í a biologické charakteristiky  

Pro posouzení hluku z provozu na pozemních komunikacích a z provozu záměru byly vypracovány 2  
výpočtové modely pro den a noc (izofony jsou napočteny ve výšce 5m nad terénem). 

Model 1 - Charakterizuje hluk z dopravy na pozemních komunikacích za stávajícího stavu. 
Model 2 - Charakterizuje provoz záměru 

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích- stávající stav 

Tab. MODEL 1 - Denní doba 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U         
bod výška Limit Den LAeq (dB) DEN 

1 3.0 70 64.4 
1 5.0 70 65.4 
2 3.0 70 65.3 
2 5.0 70 66.3 
3 3.0 70 44.1 
3 5.0 70 45.5 
4 3.0 70 49.0 
4 5.0 70 50.3 
5 3.0 70 57.1 
5 5.0 70 58.8 
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Obr. Znázorn ění pásem izofon – hluk z dopravy na pozemních komun ikacích stávající stav – DEN 

 

Tab. MODEL 1 – no ční doba 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U         
bod výška Limit NOC LAeq (dB) NOC 

1 3.0 60 56.0 
1 5.0 60 57.0 
2 3.0 60 56.8 
2 5.0 60 57.9 
3 3.0 60 35.7 
3 5.0 60 37.0 
4 3.0 60 40.6 
4 5.0 60 41.8 
5 3.0 60 48.6 
5 3.0 60 50.3 

Obr. Znázorn ění pásem izofon – hluk z dopravy na pozemních komun ikacích stávající stav – NOC 
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Z výpočtového modelu pro hluk z dopravy vyplývá, že u nejbližších hlukově chráněných objektů je jako 
dominantní zdroj doprava po hlavní pozemní komunikaci R52. V současné době jsou u těchto objektů plněny 
stanovené hygienické limity pro dobu denní i noční. 

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích- budoucí stav 

Z hlediska hluku na pozemních komunikacích se realizací záměru situace v okolí nezmění. Po zprovoznění 
záměru nedojde ve sledovaných výpočtových bodech k nárůstu ekvivalentní hladiny hluku. Je to dáno 
nevelkou vyvolanou dopravou záměru v porovnání s dominantní vysokou intenzitou na komunikaci R52. 
Záměr, v porovnání s tímto v posuzované oblasti rozhodným zdrojem hlukových emisí, vyvolává pouze cca 
0,14% intenzitu na komunikaci R52 a cca 1,3% intenzitu na komunikaci II/152 z celkového počtu automobilů 
na těchto komunikacích. Nadále budou u nejbližších hlukově chráněných prostorách plněny stanovené 
hygienické limity pro dobu denní i noční. 

Hluk z provozu záměru – stávající stav 

Stávající a budoucí provoz záměru je omezen pouze na provoz po účelových komunikacích, parkovišti a na 
provoz technologických zdrojů hluku. Technologické zdroje hluku jsou umístěny na střeše posuzované 
budovy. Jedná se o běžná vzduchotechnická zařízení. Akustický výkon těchto zařízení je LA.W=75 dB. 
Umístění zdrojů hluku je patrné z následujícího obrázku: 

Obr. Umíst ění technologických zdroj ů hluku 

 

Tab. MODEL 2 - Denní doba 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U         

   
LAeq (dB) DEN  LAeq (dB) DEN  LAeq (dB) DEN 

bod výška Limit Den komunikace technologie celkem 
1 3.0 50 0.0 25.0 25.0 
1 5.0 50 0.0 24.1 24.1 
2 3.0 50 3.2 29.8 29.8 
2 5.0 50 4.4 30.0 30.0 
3 3.0 50 0.0 4.9 4.9 
3 5.0 50 0.0 6.7 6.7 
4 3.0 50 0.0 9.1 9.1 
4 5.0 50 0.0 10.8 10.8 
5 3.0 50 0.0 15.9 15.9 
5 3.0 50 0.0 16.3 16.3 
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Obr. Znázorn ění pásem izofon – stávající provoz zám ěru – DEN 

 

Tab. MODEL 2 - Noční doba 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U         

   
LAeq (dB) NOC  LAeq (dB) NOC  LAeq (dB) NOC 

bod výška Limit Den komunikace technologie celkem 
1 3.0 40 0.0 25.0 25.0 
1 5.0 40 0.0 24.1 24.1 
2 3.0 40 3.2 29.8 29.8 
2 5.0 40 4.4 30.0 30.0 
3 3.0 40 0.0 4.9 4.9 
3 5.0 40 0.0 6.7 6.7 
4 3.0 40 0.0 9.1 9.1 
4 5.0 40 0.0 10.8 10.8 
5 3.0 40 0.0 15.9 15.9 
5 3.0 40 0.0 16.3 16.3 

Obr. Znázorn ění pásem izofon – stávající provoz zám ěru – NOC 
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Hluk z provozu záměru – budoucí provoz 

Vlivem zprovoznění záměru nedojde v posuzované lokalitě ke změně ekvivalentní hladiny hluku u nejbližších 
hlukově chráněných prostor. Je to dáno faktem, že u posuzovaného záměru nedojde ke změně 
technologických zařízení (umístění, akustické emise) ani dopravního zatížení v prostoru účelových 
komunikací a parkovišť záměru. Ekvivalentní hladina hluku před zahájením oznamovaného provozu a po 
zprovoznění bude shodná. Hluk ze záměru (tj. z instalovaných technologických zařízení na objektech 
záměru a z provozu na účelových komunikacích) prokazatelně splňuje  ve stavu stávajícím i ve stavu 
budoucím definované hygienické limity jak pro denní, tak pro noční dobu. 

Hluk v průběhu rekonstrukce je spolehlivě řešitelný vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby není 
třeba uplatňovat žádná omezení týkající se produkce nadměrného hluku. 

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny. 

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vlivy na odvodn ění území 

V prostoru záměru stavby se nachází stávající výrobní hala. Procento zpevnění nových ploch realizací 
oznamovaného záměru se nebude lišit od stávajícího stavu. Záměr bude realizován ve stávající hale a 
žádná další plocha nebude záměrem dotčena. 

Vliv na odvodnění území tedy můžeme hodnotit jako nevýznamný až nulový. 

Vliv na jakost povrchových vod 

Odkanalizování stávajícího objektu zůstane zachováno. Při dodržování podmínek provozovatele splaškové 
kanalizace nedojde k ovlivnění jakosti povrchových vod. 

Srážkové vody ze střechy výrobní haly a zpevněných ploch budou odváděny také stávajícím způsobem. 

Z posouzení výše uvedeného nemůže dojít k ovlivnění kvality povrchových vod. 

Vlivy na podzemní vodu 

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik nemůže při realizací záměru dojít. Nedojde k žádným zásahům 
do podložních hornin, neboť záměr bude umístěn do stávající budovy a žádná výstavba nebude realizována.  

Stávající pozemek je zpevněn. Procento zpevnění se nebude lišit od stávajícího stavu. Omezení dotace 
srážkových vod do vod podzemních zpevněním ploch tedy nebude významné. Nepředpokládá se čerpání 
podzemních vod v souvislosti s provozem záměru.  

Vliv záměru na podzemní vody je nevýznamný až nulový. 

D.I.5. Vlivy na p ůdu 

Záměr nevyžaduje zábor pozemků řazených do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených 
k plnění funkcí lesa (PUPFL). Záměr bude realizován na zastavěné ploše, ve stávající budově, půda nebude 
záměrem negativně ovlivněna. 

D.I.6. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje  

Skladování barev a nátěrových hmot bude umístěno do stávající budovy. Záměr tedy nepočítá se zásahy do 
horninového prostředí, tj. nebudou budovány suterénní prostory.  

Poškození a ztrátu případných geologických či paleontologických památek lze také vyloučit. Přírodní zdroje 
nebudou realizací záměru ani jeho provozem narušeny.  

Lokalita jako celek je zcela stabilní a nehrozí zde nebezpečí pohybu zemního tělesa, který by mohl mít za 
následek poruchy nosné konstrukce.  

Vliv na horninové prostředí lze označit jako nulový. 
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D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr je umístěn do stávající výrobní haly v průmyslovém areálu CTPark Modřice. Areál je tvořen dalšími 
výrobními a administrativními budovami. Východní hranici záměru tvoří rušná komunikace R52 Brněnská 
(II/461), jižně až jihozápadně od areálu protéká řeka Bobrava, dále tvoří okolí záměru orná půda.   

Samotná plocha haly nemá z přírodovědeckého hlediska žádný význam. Vliv na biotu v území lze hodnotit 
jako nevýznamný až nulový, a to včetně populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. U zvláště 
chráněných druhů živočichů lze předpokládat maximálně nahodilý výskyt v území (např. ptáci), bez dopadu 
realizace záměru na jejich populace. 

Realizací záměru nedojde k ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000, nedojde ani k vlivu na zvláště chráněná 
území, územní systém ekologické stability, neregistrované či registrované významné krajinné prvky, přírodní 
parky či památné stromy. 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Záměr je umístěn v průmyslovém areálu nedaleko Modřic a Želešic. Předmětem záměru není žádná 
výstavba ani demolice, pouze změna účelu užívání stávající výrobní haly pro skladování. Krajinný ráz tedy 
nebude záměrem nikterak dotčen, neboť nevznikne v oblasti žádná nová stavba, která by mohla svou 
výškou či charakterem rušit stávající situaci v území.  

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V prostoru záměru se nachází stávající výrobní hala, která je umístěna v průmyslovém areálu. Hmotný 
majetek ani architektonické památky nebudou z důvodu jejich absence v lokalitě ovlivněny. Rovněž možnost 
archeologického nálezu je vyloučena, neboť nebudou prováděny žádné zemní práce.  

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Vlivy na dopravu jsou dány pouze nevelkým působením na záměr vázané dopravy na komunikacích 
dotčeného území. Toto je kvantifikováno následovně: 

Celková intenzita nákladní dopravy:    max. 30 přijíždějících vozidel/den 
max. 30 odjíždějících vozidel/den 

Osobní doprava       max. 50 přijíždějících vozidel/den 
max. 50 odjíždějících vozidel/den 

Z porovnání intenzit s pozaďovými hodnotami zatížení komunikací (viz část C, kapitola 10. Dopravní a jiná 
infrastruktura) vyplývá, že se bude jednat o cca 0,14% intenzitu na komunikaci R52 a cca 1,3% intenzitu na 
komunikaci II/152 z celkového počtu automobilů na těchto komunikacích, a to pouze v příslušných úsecích 
komunikací, kde bude provedeno dopravní napojení záměru. V širší komunikační síti dojde k rozptýlení 
vyvolané dopravy a navýšení intenzit se zde již významně neprojeví. 

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

D.I.11. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 
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D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Vzhledem k minimálnímu imisnímu působení (ovzduší, hluk) záměru a vyvolané dopravy nebude jeho 
realizací docházet k zvyšování zdravotních rizik, ani k narušování faktorů pohody obyvatelstva. 

Nadlimitní působení hluku nepřekročí hranice průmyslového areálu. 

D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Negativní vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Za běžného provozu nevyvolává záměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat 
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného 
dodržování platných zákonných předpisů, norem, předpisů a schválených provozních nebo havarijních řádů. 

Zde uvádíme vybraná dílčí opatření, která mohou omezit potenciální negativní působení realizace záměru: 

⋅ Záměr bude vybaven prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vodám nebezpečných 
látek. V případě havárie bude zabráněno úniku, příp. bude zajištěna likvidace ropných látek a 
zamezení jejich vniknutí do kanalizace. 

⋅ Veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu budou splňovat limity jakosti vypouštěných 
odpadních vod stanovené provozovatelem kanalizačního řadu. 

⋅ Doporučujeme provozovateli areálu minimalizovat používaní solí při zimní údržbě parkoviště a 
dopravních napojení. 

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

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK Ů VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

Toto oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o výstavbě a provozu posuzovaného 
záměru, tedy na úrovni přípravy dokumentace pro stavební povolení. Tomu odpovídá i podrobnost 
zpracování oznámení. Text je zaměřen spíše na pojmenování jednotlivých vlivů než na konkrétní detailní 
rozbory. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit 
podrobnějšími analýzami, lze říci, že se v průběhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové 
nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů. 



CTPark Mod řice - projekt VDB 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C1013-11-0/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 32 z 36 

FileName: OZN CTP Modřice_final.doc 
SaveDate: 24.2.2011 

ČÁST E 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Záměr je řešen v jedné variantě, která je dostupná existujícími prostory stávající výrobní haly. 
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ČÁST F 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Obr. Dispozice skladu 

 

POZN: Zákres umístění haly do mapy je uveden v kapitole B.I.3. 

F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Záměr realizace haly a její provoz byl pod názvem CTP Modřice: Hala KOMPAN v roce 2004 dle zákona 
č.100/01 Sb. oznámen (viz kód JHM103).  

Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal 4.8.2004 následující závěr zjišťovacího řízení:  

„Záměr CTP Modřice: Hala KOMPAN v k.ú. Modřice naplňuje dikci bodu 10.6 kategorie II, přílohy č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve 
smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.“ 
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ČÁST G 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry 
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější 
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení. 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

CTPark Mod řice - projekt VDB 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním 
znění (dále jen zákon). Je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona a slouží jako základní podklad pro 
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 uvedeného zákona. 

Charakterem záměru je změna užívání stávající průmyslové haly v areálu CTPark Modřice. Areál se nachází 
na jižním okraji k.ú. Modřice, při komunikaci R52 (ulice Brněnská) Brno - Mikulov. Nově bude hala využívána 
pro skladování a distribuci barev, proběhnou tedy pouze nutné úpravy interiéru haly 

Hala určená pro záměr je v současnosti využívána firmou Kompan pro montáž a velkoobchodní distribuci 
zařízení a vybavení pro dětská hřiště a odpočinkové dětské kouty obchodních center.  

Stávající hala je jednopodlažní objekt, který je řešen jako jednopodlažní monoblok s vestavky, resp. 
přístavky pro administrativní a sociálně provozní plochy. Objekt a jeho napojení na příslušné sítě nebude 
záměrem dotčen. 

Realizace a provoz záměru bude uskutečněn ve stávající hale a navazujících manipulační plochách.  

Výstupy do životního prostředí jsou omezeny na emise do ovzduší (dané vytápěním a souvisejícím 
dopravním provozem), vypouštění splaškových a srážkových odpadních vod a emise hluku. Zpracované 
hodnocení prokázalo, že realizací záměru nedochází k významným emisím a tedy i ovlivnění životního 
prostředí v okolním území. 

Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, 
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou tedy možné vlivy záměru přijatelně nízké. 

Produkce odpadů se nevymyká běžné produkci pro tuto výrobu. Záměr je umisťován do prostoru, který 
nepodléhá z hlediska ochrany přírody a krajiny zvláštnímu režimu. V dotčeném území se nenachází žádné 
chráněné území, nejsou zde vyhlášeny žádné přírodní rezervace nebo přírodní památky, nenachází se zde 
prvky územního systému ekologické stability ani lokality Natura 2000. 



CTPark Mod řice - projekt VDB 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C1013-11-0/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 35 z 36 

FileName: OZN CTP Modřice_final.doc 
SaveDate: 24.2.2011 

ČÁST H - PŘÍLOHY 

H.I. STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY P ŘÍRODY 
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 H.II. VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU K ZÁMĚRU 

Je vloženo do eurofólie za touto stránkou 

 

 

 

 

 

 

 

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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Úvod 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

CTPark Mod řice - projekt VDB 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění, a slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je zpracováno 
v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Předmětem záměru je změna činnosti ve stávající průmyslové hale díky změně uživatele. Hala je umístěna v 
areálu CTPark Modřice, který se nachází v jižní části k.ú. Modřice. Hala byla využívána pro montáž a 
distribuci vybavení pro dětská hřiště a odpočinkové dětské kouty obchodních center (fa Kompan).  

Nový uživatel bude halu využívat pro skladování a distribuci barev. 

Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, může být záměr zařazen jako: 

kategorie II, bod 10.4, sloupec B: Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v 
množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

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

Oznamovatelem záměru je společnost CTP Invest, spol. s r.o. 

Oznámení je zhotoveno firmou AMEC s.r.o. na základě objednávky oznamovatele. Zpracování oznámení 
proběhlo v lednu a únoru 2011. Byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, informace z veřejně 
dostupných zdrojů a archív autorů.  

Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru a jednotlivých složkách životního prostředí v jeho 
okolí a možných vlivech záměru na tyto složky a veřejné zdraví. Širší veřejnosti doporučujeme 
k prostudování Část G oznámení, která stručně shrnuje podstatné informace o záměru a jeho možných 
vlivech na životní prostředí. Podrobnější informace jsou pak uvedeny v příslušných kapitolách oznámení. 
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ČÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. Obchodní firma 

 CTP Invest, spol. s r.o. 

A.2. IČ 

 261 66 453 

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

A.4.  Oprávn ěný zástupce oznamovatele 
 Kateřina Ondrová 

 CTP Invest, spol. s r.o. 

CTPark Brno South, P.O.BOX 50 

627 00 Brno – Slatina 

Tel.: (+420) 565 535 565 
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ČÁST B 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení podle p řílohy č. 1 

Název záměru 

CTPark Mod řice - projekt VDB 

Zařazení záměru 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. je 
následující: 

Záměr spadá pod: 

kategorie: II 

bod: 10.4. 

název: Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných 
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

sloupec: B 

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

Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Kapacita záměru:  

Skladovaný objem - barvy vodou ředitelné  cca 1150 m3  

   - nebezpečné látky  cca 245 m3 

Počet zaměstnanců - administrativa   cca 45 osob 

   - sklad    cca 20 osob  

Počet směn:  - sklad    2 směny (12 a 8 osob na 1 směnu) 

Potřebná parkovací stání (stávající)   cca 50 
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B.I.3. Umíst ění záměru 

Záměr je umístěn následovně: 

 kraj:      Jihomoravský 
 obec:      Modřice (okres Brno - venkov) 
 katastrální území:    Modřice (697931)  
 parcely č.      1536/104 a 1536/110 (hala) 
       1536/14 a 1536/15 (manipulační plochy) 

Záměr bude umístěn do stávající haly v průmyslovém parku CTPark Modřice, který je situován jižně od 
zástavby města Modřice při rychlostní komunikaci R52 Brněnská (II/461) Brno - Mikulov. 

Hala, ve které bude realizován záměr, je umístěna ve střední části průmyslového parku. Na východně 
probíhá komunikace R52, z ostatních stran sousedí s průmyslovými halami, parkovišti a místními 
komunikacemi. 

Předmětem záměru je změna uživatele a tím i užívání výrobní haly. Jedná se o halu, ve která v současnosti 
probíhá výroba a montáž hraček pro vybavení dětských hřišť firmou Kompan. 

Podle územního plánu města Modřice je záměr v souladu s územním plánem. 

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Modřice jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány 
tzv. dotčeným územím.  

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku: 

Obr.: Schéma umíst ění záměru - situace širších vztah ů 
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B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 

Charakter zám ěru 

Charakterem záměru je změna užívání stávající průmyslové haly v areálu CTPark Modřice. 

V současnosti v hale působí firma Kompan, která zde kompletuje vybavení pro dětská hřiště, sportoviště, 
zařízení tělocvičen apod. Jednotlivé komponenty jsou dováženy, skladovány. Následně probíhá zejména 
příprava a finální kompletace jednotlivých sestav a jejich distribuce. 

Nově bude hala využívána pro skladování a distribuci převážně vodou ředitelných barev, doplňkově pak 
organických ředidel a malířských potřeb. Manipulace s produkty bude probíhat pouze s uzavřeným, 
zabaleným zbožím, které sem bude dovezeno a následně expedováno v původním stavu. Nebudou se zde 
provádět žádné jiné operace s barvami (ředění, míchání, přelévaní do jiných nádob ap.). 

V hale proběhnou nevelké nutné úpravy interiéru haly pro založení skladovacích regálů, realizace 
zabezpečeného skladu nebezpečných látek (samostatný ADR sklad), stání a nabíjecí místa pro manipulační 
vozíky (2 x retrak, 10 x malé vysokozdvižné vozíky), apod.  

Objekt a jeho napojení na příslušné sítě nebude záměrem dotčen. 

Možnost kumulace s jinými zám ěry 

Provoz záměru s vlivem na své okolí (rozsah dopravy a emise pouze s tepelných zdrojů) bude obdobný 
stávajícímu provozu haly a z hlediska kumulace lze hovořit pouze o spolupůsobení s okolními 
provozovanými záměry a zejména komunikací R52. Tyto kumulace vlivů jsou vyhodnoceny v následujících 
kapitolách (vlivy na ovzduší, hluk, veřejné zdraví). 

B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění 

Realizací záměru získá nový uživatel haly prostory pro svou obchodní činnost bez nutnosti výstavby, navíc 
v lokalitě s výborným napojením na komunikační síť. Jedná se o využití haly v areálu, který je připraven pro 
takovouto činnost. Dojde k využití objektu po odchodu stávajícího uživatele – výrobce vybavení pro dětská 
hřiště. 

Záměr je uvažován pouze v jedné variantě. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Základní údaje  
Realizace záměru bude uskutečněna ve stávající hale. Budoucí provoz skladování a distribuce barviv 
(záměr) bude využívat zázemí stávající haly (stávající komunikace a parkoviště, stávající napojení na 
inženýrské sítě, vytápění klimatizaci apod.  

Hala je jednopodlažní objekt, který je řešen jako jednopodlažní monoblok s vestavky, resp. přístavky pro 
administrativní a sociálně provozní plochy. Hala byla původně navržena jako samostatný objekt s rezervou 
pro pozdější přístavbu o ploše cca 3 000 m2. Pro tuto eventualitu byly také dimenzovány přívody energií a 
inženýrské sítě celého areálu. 

Uvnitř bude hala přizpůsobena pro provoz skladování. V objektu bude vydělena a zabezpečena část pro 
samostatné skladování nebezpečných látek a hořlavin (ředidla, spreje aj.). Dále budou provedeny úpravy pro 
provoz manipulační techniky. Prostor bude disponovat dobíjecími stanicemi vysokozdvižných vozíků (10 ks) 
a retrak vozíků (2 ks). 

Skladování bude řešeno buď zakládáním palet s naskladněnými obaly, nebo v případě větších distribučních 
obalů budou tyto přímo do regálů umísťovány. Manipulace s produkty bude probíhat pouze s uzavřeným, 
zabaleným zbožím, které sem bude dovezeno a následně expedováno v původním stavu. Nebude 
prováděno žádné přelévání či ředění. 
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Skladování a distribuce 

Skladovat a distribuovat se budou barvy, a to v tomto rozsahu: 

Produktová kategorie Klasifikace Skladovaný objem 
Malířské nátěry vodou ředitelné výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 700 m3 
Fasádní barvy vodou ředitelné výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 50 m3 
Omítky (vodou ředitelné hmoty) výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 50 m3 
Krycí barvy vodou ředitelné výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 200 m3 
Laky a lazury na dřevo vodou ředitelné výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 150 m3 
Malířské pomůcky a nářadí nejedná se o chemické látky - 

Nebezpečné látky (budou skladovány odděleně):  

Produktová kategorie Klasifikace Skladovaný objem 
Spreje R12 Extrémně hořlavý 0,4 m3 
Hořlaviny I. třídy R11 Vysoce hořlavý 40 m3 
Hořlaviny II. třídy R10 Hořlavý 180 m3 
Žíravé látky R34 Způsobuje poleptání 10 m3 
Látky ohrožující životní prostředí R50 Vysoce toxický pro vodní organismy 10 m3 

Dopravní řešení 

Záměr bude dopravně napojen na komunikaci Evropská a dále na stávající vyšší komunikační síť (R52). 
Kapacita komunikací je vyhovující. Není nutná žádná úprava stávajících komunikací, parkovišť, ani 
manipulačních prostor.  

Zeleň 

Realizace záměru proběhne ve stávající budově, zeleň nebude záměrem nijak dotčena. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 

Předpokládaný termín zahájení úprav haly:   IV. Q 2011 
Předpokládaný termín uvedení do provozu:   I. Q 2012 

B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

kraj: Jihomoravský    Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 3/5 
601 82 Brno 

obec: Modřice    Město Modřice 

      náměstí Svobody 93  
664 42 Modřice 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú řadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 

Stavební povolení      MěÚ Šlapanice, pracoviště Brno 

        Stavební úřad     
        náměstí Svobody 93  

        664 42 Modřice 

        tel.: 547 243 284 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Záměr bude provozován ve stávající hale a přilehlých manipulačních plochách a komunikacích. 

Hala je umístěna na parcele č. 1536/104, 1536/110 v k.ú. Modřice (697931). 

 celková plocha:    cca 16 000 m2 (včetně venkovních ploch) 
 z toho ZPF (trvalý zábor):  0 m2

 
  PUPFL (trvalý zábor):  0 m2 

Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor ZPF nebo PUPFL. 

B.II.2. Voda  

Pitná voda 

Bude využívána pro sociální potřeby zaměstnanců a úklid. Předpokládá se obdobná potřeba jako 
v současné době - při provozu firmou Kompan. 

Potřebná kapacita: denní spotřeba    cca 4 m3/den 
 roční spotřeba:    cca 1000 m3/rok 
 
Zdroj vody: hala bude napojena stávajícím způsobem 

Požární voda: areál je vybaven požárními hydranty  

Realizace záměru: spotřeba vody nespecifikována (běžná) 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Surovinové zdroje 

Záměr je nevýrobního charakteru bez významné potřeby surovin, kromě nevelkého množství úklidových 
prostředků, kancelářského materiálu apod. 

Zemní plyn  

Nebude přesahována stávající spotřeba zemního plynu, která odpovídá: 

   max. hodinová spotřeba:  cca 71,6 m3/h 
   roční spotřeba zemního plynu:   cca 103 000 m3/rok 

Elektrická energie 

Způsob připojení a požadavky na instalovaný příkon se nemění. 

Očekávaná spotřeba se předpokládá obdobná až nižší, než je stávající provoz haly. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

Dopravní nároky záměru budou obdobné stávajícímu stavu, který se pohybuje mezi cca 20-30 TNA denně. I 
počet zaměstnanců je obdobný. 

Předpokládá se, že budoucí doprava nepřekročí následující hodnoty: 

Nákladní doprava 

Intenzita nákladní dopravy dovoz barviv: max. 10 přijíždějících a 10 odjíždějících vozidel/den 
Intenzita nákladní distribuční dopravy:  max. 20 přijíždějících a 20 odjíždějících vozidel/den 
Čas dopravy:     výhradně přes den 
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Osobní doprava 

Zaměstnanci, návštěvy    Cca 50 přijíždějících a odjíždějících OA /den 

Čas dopravy:     výhradně přes den 

Dopravní trasy:     vjezd/výjezd - komunikace Evropská a II/152,  
      dále R52 (ul. Brněnská) 
 
Parkovišt ě 

Parkování osobních automobilů bude řešeno na stávajících parkovištích, které jsou pro nový záměr 
dostatečné. Jedná se o parkování podél západní strany haly (cca 50 parkovacích míst) a při vstupu do 
objektu (15 parkovacích míst). 

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší  

Vytáp ění 

Stávající hala disponuje vlastním zdrojem tepla, který bude využíván i do budoucna. Stávající potřeba 
zemního plnu nebude navýšena, proto nedojde ani navýšení emisí škodlivin spojených s potřebou vytápění 
objektu. 

Pozn: v porovnání s obdobnými záměry skladování lze předpokládat nižší potřebu tepla proti stávajícímu 
stavu provozu haly (montáž vybavení dětských hřišť). Tedy i objem spalovaného plynu a emise spalin by 
mohl být nižší, než je stávající stav. 

Technologie 

Záměr nebude využívat žádných technologických ohřevů. Záměr není zdrojem žádných jiných 
technologických emisí. Manipulační technika bude poháněna elektrickými motory. 

Automobilová doprava vyvolaná zám ěrem 

Osobní i nákladní doprava vyvolaná záměrem je obdobná stávající dopravě vázané na halu. Doprava 
nebude navýšena, proto nepředpokládáme ani navýšení emisí škodlivin spojených s mobilními zdroji 
znečišťování ovzduší. 

Celkově se jedná o nízké množství emitovaných škodlivin . 

B.III.2. Odpadní voda 

Splaškové odpadní vody   

Splaškové vody z hygienických zařízení jsou napojeny pomocí dvou kanalizačních přípojek DN 150 do 
venkovní splaškové kanalizace. Součástí každé kanalizační přípojky je revizní šachta. 

Celková produkce odpadních vod:  cca 1000 m3/rok  

Hodnoty znečištění a množství vypouštěných odpadních vod budou odpovídat smluvním požadavkům 
vyplývajícím z limitů kanalizačního řádu města. 

Srážková voda  

Srážkové vody budou odváděny stávajícím, níže popsaným způsobem. Odváděné množství a kvalita 
nebude záměrem ovlivněna. 

Vody ze střechy objektu jsou odváděny vnitřním podtlakovým systémem do odpadních potrubí. Hlavní svod 
ústí v jižní části objektu, kanalizační přípojka vnitřní dešťové kanalizace je napojena na uliční stoku.  

Srážkové vody ze zpevněných ploch jsou svedeny do uličních vpustí a do liniových žlabů, odtud dvěma 
hlavními větvemi do stávajících stok. Jedna z větví je vedena podél západní fasády a odvodňuje parkovací 
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plochy. Druhá větev bude vedena podél východní fasády a odvodňuje zpevněné manipulační plochy a 
parkoviště v tomto prostoru.  

Dešťové vody z parkoviště (západně od budovy) jsou odváděny kanalizací přes odlučovač ropných látek a 
vyčištěná voda je napojena do uliční stoky. 

B.III.3. Odpady 

Odpady z realizace záměru 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v 
platném znění a souvisejících vyhlášek. 

Odpady vzniklé při realizaci záměru budou tříděny a zneškodněny: 

 - recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním řízení, 
 - spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení ve spalovně komunálních odpadů, 
 - nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce. 

V tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly vzniknout při úpravách haly. Za odpady z realizace záměru 
budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady. 

Tab: Přehled odpad ů vznikajících p ři realizaci zám ěru 

kód odpadu název odpadu kategorie 
odpadu 

17 01 01 beton O 
17 01 02  cihly O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty O 
17 04 05 železo a ocel O 
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly  17 06 01 a 17 06 03 O 
17 09 04 směsný stavební odpad neuvedený pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 
20 01 01 papír a lepenka O 
20 01 21 zářivky a jiný odpad N 
20 03 01 směsný komunální odpad O 

Odpady z provozu 

Během provozu budou vznikat především odpady obalů, odpady z provozu manipulační techniky, odpady 
z úklidu haly a areálu, kancelářské odpady, komunální odpady. Převládající složení – plasty, papír, v 
minimální míře bude vznikat i odpad kategorie nebezpečný odpad. Odpady z provozu budou tříděny ihned 
při jejich vzniku a veškeré odpady budou shromažďovány a předávány odborným firmám k likvidaci. 
Uvádíme výčet odpadů, které mohou vznikat při provozu záměru, tedy bez odpadů vznikajících v okolních 
prostorách, které spadají pod odpadové hospodářství CTP. 

Tab: Přehled odpad ů vznikajících b ěhem provozu 

kód 
odpadu název odpadu kategorie 

odpadu 
08 01 11 odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 plastové obaly O 
15 01 04 kovové obaly O 
15 01 06 směsné obaly O 
15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 
15 02 02 adsorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny.. N 
16 06 01 olověné akumulátory N 
20 01 01 papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 11 textilní materiály  O 
20 01 21 zářivky a jiný odpad N 
20 03 01 směsný komunální odpad O 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v 
platném znění. 



CTPark Mod řice - projekt VDB 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C1013-11-0/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 14 z 36 

FileName: OZN CTP Modřice_final.doc 
SaveDate: 24.2.2011 

B.III.4. Ostatní 

Hluk 

Realizací záměru nevzniknou nové zdroje hluku. Budou provozovány stávající zdroje, jejich charakteristika je 
uvedena níže. 

technologický zdroj hluku (VZT, chlazení): 
- akustický výkon     do LA,w = 75 dB 
- umístění zdrojů:   střecha budovy záměru 

doprava (maximální hladiny hluku z  provozu na účelových komunikacích): 
LAeq,T < 50/40 dB u nejbližší obytné zástavby (v denní době - v noci 
nebude probíhat zásobování ani expedice výrobků) 

Záření 
- ionizující záření:   zdroje nebudou používány 
- elektromagnetické záření:  významné zdroje nebudou používány  

B.III.5. Rizika vzniku havárií 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Se skladovanými materiály a obaly s barvami nebude 
v hale nakládáno jinak, než že budou v původních manipulačních obalech uloženy a dle požadavků 
zákazníků a logistiky dále distribuovány. Sklad nebezpečných látek pro rozpouštědla, spreje apod.)  bude 
dostatečně zabezpečen proti úniku  skladovaných látek. 

⋅ Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. 
⋅ Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.  
⋅ Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko. 
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ČÁST C 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 
DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Záměr je umístěn na katastrálním území města Modřice ve stávající výrobní hale v průmyslovém parku 
CTPark Modřice 

⋅ Okolí haly tvoří východně komunikace R52, v ostatních směrech další průmyslové budovy, parkoviště, 
komunikace a manipulační plochy.  

⋅ Průmyslový park je umístěn mimo zástavbu Modřic, v jižním okraji katastrálního území Modřice. 
Nejblíže od průmyslového parku se nachází na západ obec Želešice (cca 1 km) a jihovýchodně obec 
Popovice (cca 900 m).  

⋅ Jižně od CTParku protéká řeka Bobrava, západně je zemědělsky využívaná orná půda. 

⋅ V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí 
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné 
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

⋅ Na ploše záměru se nenachází prvky územního systému ekologické stability ani významné krajinné 
prvky. Dotčené území není součástí přírodního parku. Dotčené území není součástí soustavy Natura 
2000.  

⋅ Území v působnosti stavebního úřadu Šlapanice patří dle sdělení MŽP č. 6, uveřejněném ve věstníku 
MŽP částka 4 z dubna 2010, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). 

⋅ Na území oznamovaného záměru se nevyskytují povrchové vody, území neleží v záplavovém území a 
není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Území leží ve zranitelné oblasti 
dle NV č. 103/2003 Sb.1. 

⋅ Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky.  

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost záměru. 

Bližší údaje viz následující kapitoly oznámení. 

                                                      

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

C.II.1. Obyvatelstvo a ve řejné zdraví  

Hala, ve které bude záměr realizován, se nachází v jižní části katastrálního území města Modřice (eviduje 4 
421 obyvatel k 31.12.2009). Průmyslový areál CTPark Modřice se nachází cca 1 km jižně od města Modřice 
a stojí samostatně mimo obec. 

Nejbližší hlukově chráněné objekty se nacházejí jednotlivě východním a  severním směrem v přibližné 
vzdálenosti 200m a 500m  a jedná se o zástavbu rodinných a rekreačních objektů obce Modřice a dále pak  
jižním směrem v přibližné vzdálenosti 700 m od centra uvažovaného záměru a jedná se o zástavbu 
rodinných domů obce Modřice a Popovice. 

Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány. 

C.II.2. Ovzduší a klima  

Kvalita ovzduší 

Území v působnosti stavebního úřadu Šlapanice patří dle sdělení MŽP č. 6, uveřejněném ve věstníku MŽP 
částka 4 z dubna 2010, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je 
skutečnost, že na 6,7% území dochází k překračování maximálních 24hodinových imisních limitů pro tuhé 
frakce PM10. Na 4,1% území je překročen cílový imisní limit pro benzo(a)pyren. 

V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu stávající 
úrovně imisní zátěže vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského kraje.  

Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích, ze 
kterých je patrný vliv R52. 

Oxid dusičitý (NO2)  

obr.: Pr ůměrné ro ční koncentrace NO 2 
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obr.: Maximální hodinová koncentrace NO 2 

 

Z výsledků rozptylové studie je zřejmé, že v místě záměru bude dosahovat průměrná roční koncentrace NO2 
do 30 µg.m-3 a maximální hodinové pozaďové koncentrace NO2 do 100 µg.m-3. Rozhodující roli pro imisní 
zátěž v území přitom hraje provoz na významných komunikacích v bezprostřední blízkosti řešeného území. 
Imisní limity jsou v území tedy spolehlivě plněny. 

Tuhé znečišťující látky frakce PM10 

obr.: Pr ůměrné ro ční koncentrace PM 10 
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obr.: Četnost p řekro čení imisního limitu pro 24hodinové koncentrace PM 10 

 
Z obrázku je zřejmé, že v dotčeném území se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují na úrovni 21-30 
µg.m-3. Z obrázku pro četnost překročení imisního limitu PM10 je patrné, že v místě záměru budou maximální 
24hodinové pozaďové koncentrace PM10 překračovány s podlimitní četností 33-35 případů za rok. 

Klimatické faktory 

Vymezené území leží dle E. Quitta v teplé klimatické oblasti T2 s následující charakteristikou: 

T2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, 
krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.  

Další údaje shrnujeme v následující tabulce: 

 
Číslo oblasti T2 

Počet letních dnů 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 8 až 9 

Průměrná teplota v říjnu 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 40 až 50 

Počet dnů zamračených 120 až 140 

Počet dnů jasných 40 až 50 
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakt eristiky  

Hluk 

Hala je umístěna ve střední části průmyslového parku CTPark Modřice, východně sousedí s dopravně 
zatíženou komunikací R52, dále sousedí s průmyslovými halami (skladovací objekty, popř. objekty pro lehký 
průmysl) obslužnými komunikacemi, parkovišti. 

Hala je v současnosti využívána pro skladování a velkoobchodní distribuci zařízení a vybavení pro dětská 
hřiště a odpočinkové dětské kouty obchodních center a nově bude hala využívána pro skladování a distribuci 
barev. 

Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z  pozemní automobilové dopravy na 
komunikaci R52 a v menší míře z provozu průmyslového parku. 

Nejbližší hlukově chráněné objekty se nacházejí východním a  severním směrem v přibližné vzdálenosti 
200m a 500m  a jedná se o zástavbu rodinných a rekreačních objektů obce Modřice (výpočtové body 1,2)  a 
dále pak  jižním směrem v přibližné vzdálenosti 700 m od centra uvažovaného záměru a jedná se o 
zástavbu rodinných domů obce Modřice a Popovice (výpočtové body 3-5). 

Nejbližší hlukově chráněný prostor staveb je pak charakterizován následujícími výpočtovými body: 

Obr. Umíst ění výpo čtových bod ů v území (bez m ěřítka) 

 

V současnosti jsou dle výpočtu u těchto nejbližších hlukově chráněných prostor plněny stanovené hygienické 
limity pro dobu denní (70 dB) i noční (60 dB) dobu při (viz. kapitola  D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další 
fyzikální a biologické charakteristiky). 

Ostatní 

Další závažné (negativní či pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly 
zjištěny. 
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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 4-15-020/0 Bobrava 

Bobrava je pravostranný přítok řeky Svratky. Délka toku je 35,2 km. Plocha povodí odpovídá 187,2 km2. 
Říčka pramení v lesích západně od Domašova v nadmořské výšce okolo 500 m. Po celé své délce teče 
převážně jihovýchodním směrem. 

Vlastní území záměru je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na 
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. Rovněž zde není ochranné pásmo vodního zdroje. 
Dotčené území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Katastrální území 
Modřice (697931), leží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb.1. 

Podzemní voda 

Z regionálně hydrogeologického hlediska (www.vuv.cz) náleží území k rajónu č. 1643 Kvartér Svratky, 
skupina rajonů Kvartérní sedimenty v povodí Moravy. Kvartétní fluviální uloženiny tvoří štěrkopísky teras, 
které jsou převážně překryty sprašemi a sprašovými hlínami, v údolí nově povodňovými hlínami. Koeficient 
filtrace je v řádech n.10-3 až 10-4 m/s. Přímá infiltrace do podložního neogénu je možná pouze v místech, kde 
nepropustné terciérní písky nesedají přímo na propustné kvartérní sedimenty. Zvodnění je spojité. 

Oblast nepatří do CHOPAV - Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod.  

C.II.5. Půda 

Půdy v okolí tvoří převážně černozemě, především černozem modální. Jedná se o půdy vznikající z kyprých 
karbonátových sedimentů, tedy spraší, hlín, vápnitých terciérních jílů a vápnitých písků, v rovinatém terénu 
(do 300 m n.m.). Vyznačují se nedostatkem skeletu. 

V širším území se vyskytují také fluvizemě (fluvizem modální). Fluvizemě se nachází v nivách vodních toků a 
vznikají z povodňových sedimentů. 

Obr.: Klasifikace p ůd v zájmovém území (www.geoportal.cz) 

       

                                                      

 
1 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, 
střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. 
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Dotčené parcely na kterých bude probíhat realizace záměru nejsou součástí zemědělského půdního fondu 
(ZPF) ani se nejedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Záměr bude realizován ve stávající 
hale. 

C.II.6. Horninové prost ředí a přírodní zdroje 

Z geomorfologického hlediska náleží místo záměru do provincie Západní karparpaty, subprovincie 
Vněkarpatské sníženiny, k podcelku Rajhradská pahorkatina, vymezeného z celku Dyjsko-svratecký úval, 
oblast Západní vněkarpatské sníženiny, okrsek Modřická pahorkatina.  

Modřická pahorkatina je nížinná pahorkatina, která je tvořena neogenními a čtvrtohorními usazeninami. 

Obr.: Geologická mapa ČR (www.geoportal.cz) 

  

V k.ú. Modřice se nachází chráněné ložiskové území č. 713650000 Modřice (v severní části katastrálního 
území). V oblasti nejsou vedeny staré ekologické zátěže.  

Přírodní zdroje, radonový index 

V dotčeném území se nenachází žádné zdroje nerostných surovin ani geologické nebo paleontologické 
památky. Dle radonové mapy lze v oblasti očekávat přechodné radonové riziko. 

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy  

Biogeografická charakteristika území 

Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) se zájmové území nachází v Lechovickém 
bioregionu (4.1b). Bioregion leží ve středu jižní Moravy a zasahuje podstatnou částí do Rakouska. Zabírá 
geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval, ale bez širokých niv a bez území východně od Židlochovic a 
Dunajovických vrchů. Na západě zahrnuje okraj Jevišovické pahorkatiny. Bioregion se skládá ze dvou částí 
oddělených nivami. 

Bioregion je tvořen štěrkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostrůvky krystalinika. Převažuje zde 1. 
dubový vegetační stupeň, na severních svazích pak 2. bukovo-duboý stupeň. Potenciální vegetaci tvoří 
dubohabrové háje a teplomilné doubravy. Bioregion představuje část severopanonské podprovincie, 
ovlivněné srážkovým stínem, sousedstvím hercynských bioregionů a s charakteristickým výskytem 
acidofilních druhů. Bioregion je starosídelní oblastí, proto je dnes biodiverzita nízká, je zde však přítomna 
řada mezních prvků a probíhá tudy řada okrajů areálů. Významné zastoupení mají submediteránní a 
pontické druhy. Netypická jsou okrajová území, s ostrůvkovitými výchozy krystalinika nebo kulmu, přechodná 
k okolním vrchovinám. V bioregionu dnes dominují pole, travobylinná lada jsou vzácná, lesíky jsou téměř 
výhradně akátové, v luzích vrbové a topolové. 
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Fauna a flóra 

V zájmovém území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Záměr je umístěn do stávající budovy 
s zpevněnou plochou v okolí. Zeleň se zde vyskytuje jen na minimální výměře. Okolí tvoří další budovy 
průmyslového areálu, komunikace R52, areálové komunikace, parkoviště a v menší míře další areálová 
zeleň. Výše zmíněné plochy se obecně vyznačují nízkou až nulovou přírodovědnou hodnotou. 

Fauna těchto ploch je celkově chudá, omezená na druhy, které dobře snáší toto prostředí (drobní savci, 
odpovídající entomofauna atd.). 

Z hlediska ornitocenóz dané plochy nemohou poskytovat hnízdní, úkrytové či potravní (např. bobuložravé 
druhy) příležitosti pro odpovídající druhy ptáků. Ptáci se mohou vyskytovat v přilehlé zeleni jihozápadním 
směrem od areálu (řeka Bobrava). Celkový význam těchto ploch pro ptáky je tedy zanedbatelný. V blízkosti 
lokality lze očekávat výskyt: holub domácí (Columba livia f. domestica), kos černý (Turdus merula), sýkora 
koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), 
pěnkava obecná (Fringilla coelebs), vrabec domácí (Passer domesticus), drozd zpěvný (Turdus philomelos). 
Lze také předpokládat výskyt drobných hlodavců synantropních druhů (myš, potkan). Přítomnost větších 
druhů obratlovců se vzhledem k lokalizaci záměru nepředpokládá. 

Zvlášt ě chrán ěná území  

Zvláště chráněná území jsou, dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., území přírodovědecky či esteticky velmi 
významná, se stanovenými podmínkami ochrany. Kategorie zvláště chráněných území jsou národní parky 
(NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní 
přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP). 

V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku 
nebo chráněné krajinné oblasti, nejsou zde vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky nebo přírodní památky.  

Významné krajinné prvky 

V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován 
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny. 
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále 
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona  orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště 
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

V dotčeném území se nenachází žádné VKP. 

Územní systém ekologické stability 

Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické 
stability definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém 
ekologické stability.  

Podle současné dokumentace se v k.ú. Modřice vyskytuje regionální biokoridor Svratky (RK 1486 - Soutok - 
Rajhradská bažantnice), který prochází východní částí katastru. Trasa koridoru sleduje regulované koryto 
Svratky. Dále se v katastrálním území vyskytuje biokoridor Želešický hájek, jehož větev je vázána na tok 
Bobravy. Biokoridor vychází z regionálního biocentra Želešický hájek a prochází po hranici modřického a 
popovického katastru. 

Větev lokálního ÚSES reprezentují mezofilní stanovistě procházející západní částí katastru. V 
severozápadní části katastru je na této větvi navrženo lokální biocentrum Haldy. Severovýchodní hranice 
katastru se nepatrně dotýká lokální biokoridor Ivanovického potoka. 

Stávající průmyslová hala neleží v ÚSES. 

Lokality soustavy Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a cenné 
biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na základě směrnic 
79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin. Dotčené území není součástí lokalit soustavy Natura 2000. 
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C.II.8 Krajina  

Záměr leží mimo zastavěnou část Modřic, v jižní části k.ú. Modřice. Záměr bude realizován ve stávající 
průmyslové hale v areálu CTPark Modřice. Dotčené území tvoří průmyslovou plochu podél komunikace 
Brněnská (směr Mikulov), která je západním směrem obklopena ornou půdou, jižně až jihozápadně od 
areálu protéká řeka Bobrava.  

Dotčené území představuje urbanizovaný prostor, který je obsluhován po komunikaci Evropská, která 
navazuje na silnici R52 Brněnská. 

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

Na pozemku je v současné době stávající výrobní hala, která bude využita budoucím nájemcem pro účely 
skladování. Nebudou provedeny žádné demolice objektů. 

Architektonické a historické památky 

Dotčené území není územím s památkovou ochranou a nenachází se na něm nemovité kulturní památky 
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v 
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází drobná solitérní 
architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.). 

Archeologická nalezišt ě 

V dotčeném prostoru záměru nebudou probíhat žádné výkopové práce. Při případných zásazích do terénu 
ale nelze předem zcela vyloučit narušení nebo odkrytí archeologických nálezů. Katastrální území Modřice je 
územím archeologického zájmu ve smyslu §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o památkové péči, v platném 
znění. 

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura  

Záměr bude umístěn do haly v průmyslovém parku CTPark Modřice, který je situován jižně od zástavby 
města Modřice, v těsném sousedství rychlostní komunikace R52 Brněnská (II/461) Brno - Mikulov. Záměr 
bude dopravně napojen na komunikaci Evropská a dále na stávající vyšší komunikační síť (R52).  

Níže uvádíme výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2005 (jedná se o průměrné intenzity provozu za 
24 hodin v obou směrech) zjištěné intenzity jsou následující: 

Tab.: Roční průměr denních intenzit dopravy ( ŘSD ČR, 2005)  

č. kom. Úsek těžká nákladní  
TNA 

osobní 
O 

motocykly 
M 

celkem 
S 

II/152 6-4230 1 378 2 691 28 4 097 
R52 6-0210 10 515 31 818 96 42 429 

Obr. Kartogram s čítacích úsek ů v okolí zám ěru (ŘSD ČR 2005) 
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Pro charakterizaci stávajícího stavu jsou hodnoty z r. 2005 jsou přepočteny na základě výhledového 
koeficientů ŘSD na r. 2010  dle materiálu ŘSD „Koeficienty růstu dopravy - 2006“. Růstový koeficient pro 
komunikace druhé třídy pro osobní vozidla je pak dán hodnotou 1,19 a pro vozidla nákladní 1,06. Hodnoty 
po vynásobení jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. Celoro ční průměry intenzit za 24 hod – rok 2010 

č. kom. Úsek těžká nákladní  
TNA 

osobní 
O 

motocykly 
M 

celkem 
S 

II/152 6-4230 1 461 3 202 33 4 696 
R52 6-0210 11 145 37 863 114 49 122 

Kapacita komunikací je vyhovující, na komunikační síti dotčeného území se neprojevují významnější 
dopravní problémy. 

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

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prost ředí 

Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 
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ČÁST D 
ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

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

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a ve řejné zdraví  

Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, kdy by vznikaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny 
(znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít přímé negativní zdravotní následky. 

Vlivy jednotlivých faktorů v případě oznamovaného záměru jsou popsány v následujících kapitolách. Z jejich 
závěrů lze konstatovat, že ani u nejbližší obytné zástavby nebude docházet k překračování limitních hodnot, 
záměr nebude mít významný vliv na obyvatelstvo ani veřejné zdraví. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  

Hala je v současnosti využívána pro kompletaci zařízení a vybavení pro dětská hřiště a odpočinkové dětské 
kouty obchodních center. Nově bude hala využívána pro skladování a distribuci barev. Manipulace s 
produkty bude probíhat pouze s uzavřeným, zabaleným zbožím, které sem bude dovezeno a následně 
expedováno v původním stavu. Nebude prováděno žádné přelévání či ředění. Manipulační vozíky budou 
elektrické (bez emisí). 

Záměr je z hlediska emisí obdobný stávajícímu stavu (shodné vytápění, obdobná potřeba dopravy, žádné 
jiné zdroje emisí). Nebude provozován žádný nový významný zdroj znečišťování ovzduší. 

Vzhledem ke skutečnosti, že nebude navýšena potřeba tepla ani vyvolané dopravy, nepředpokládáme ani 
žádnou významnou změnu emisí z těchto zdrojů. Imisní působení bude obdobné či nižší jako stávající 
provoz, tedy bude o několik řádů nižší pod imisními limity (viz J. Pokoj, Oznámení záměru CTP Modřice, 
Hala Kompan,  Brno 2004) 

Imisní situace v okolí zůstane po realizaci záměru na přibližně stejné úrovni jako ve stávajícím stavu. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikáln í a biologické charakteristiky  

Pro posouzení hluku z provozu na pozemních komunikacích a z provozu záměru byly vypracovány 2  
výpočtové modely pro den a noc (izofony jsou napočteny ve výšce 5m nad terénem). 

Model 1 - Charakterizuje hluk z dopravy na pozemních komunikacích za stávajícího stavu. 
Model 2 - Charakterizuje provoz záměru 

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích- stávající stav 

Tab. MODEL 1 - Denní doba 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U         
bod výška Limit Den LAeq (dB) DEN 

1 3.0 70 64.4 
1 5.0 70 65.4 
2 3.0 70 65.3 
2 5.0 70 66.3 
3 3.0 70 44.1 
3 5.0 70 45.5 
4 3.0 70 49.0 
4 5.0 70 50.3 
5 3.0 70 57.1 
5 5.0 70 58.8 
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Obr. Znázorn ění pásem izofon – hluk z dopravy na pozemních komun ikacích stávající stav – DEN 

 

Tab. MODEL 1 – no ční doba 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U         
bod výška Limit NOC LAeq (dB) NOC 

1 3.0 60 56.0 
1 5.0 60 57.0 
2 3.0 60 56.8 
2 5.0 60 57.9 
3 3.0 60 35.7 
3 5.0 60 37.0 
4 3.0 60 40.6 
4 5.0 60 41.8 
5 3.0 60 48.6 
5 3.0 60 50.3 

Obr. Znázorn ění pásem izofon – hluk z dopravy na pozemních komun ikacích stávající stav – NOC 
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Z výpočtového modelu pro hluk z dopravy vyplývá, že u nejbližších hlukově chráněných objektů je jako 
dominantní zdroj doprava po hlavní pozemní komunikaci R52. V současné době jsou u těchto objektů plněny 
stanovené hygienické limity pro dobu denní i noční. 

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích- budoucí stav 

Z hlediska hluku na pozemních komunikacích se realizací záměru situace v okolí nezmění. Po zprovoznění 
záměru nedojde ve sledovaných výpočtových bodech k nárůstu ekvivalentní hladiny hluku. Je to dáno 
nevelkou vyvolanou dopravou záměru v porovnání s dominantní vysokou intenzitou na komunikaci R52. 
Záměr, v porovnání s tímto v posuzované oblasti rozhodným zdrojem hlukových emisí, vyvolává pouze cca 
0,14% intenzitu na komunikaci R52 a cca 1,3% intenzitu na komunikaci II/152 z celkového počtu automobilů 
na těchto komunikacích. Nadále budou u nejbližších hlukově chráněných prostorách plněny stanovené 
hygienické limity pro dobu denní i noční. 

Hluk z provozu záměru – stávající stav 

Stávající a budoucí provoz záměru je omezen pouze na provoz po účelových komunikacích, parkovišti a na 
provoz technologických zdrojů hluku. Technologické zdroje hluku jsou umístěny na střeše posuzované 
budovy. Jedná se o běžná vzduchotechnická zařízení. Akustický výkon těchto zařízení je LA.W=75 dB. 
Umístění zdrojů hluku je patrné z následujícího obrázku: 

Obr. Umíst ění technologických zdroj ů hluku 

 

Tab. MODEL 2 - Denní doba 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U         

   
LAeq (dB) DEN  LAeq (dB) DEN  LAeq (dB) DEN 

bod výška Limit Den komunikace technologie celkem 
1 3.0 50 0.0 25.0 25.0 
1 5.0 50 0.0 24.1 24.1 
2 3.0 50 3.2 29.8 29.8 
2 5.0 50 4.4 30.0 30.0 
3 3.0 50 0.0 4.9 4.9 
3 5.0 50 0.0 6.7 6.7 
4 3.0 50 0.0 9.1 9.1 
4 5.0 50 0.0 10.8 10.8 
5 3.0 50 0.0 15.9 15.9 
5 3.0 50 0.0 16.3 16.3 
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Obr. Znázorn ění pásem izofon – stávající provoz zám ěru – DEN 

 

Tab. MODEL 2 - Noční doba 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U         

   
LAeq (dB) NOC  LAeq (dB) NOC  LAeq (dB) NOC 

bod výška Limit Den komunikace technologie celkem 
1 3.0 40 0.0 25.0 25.0 
1 5.0 40 0.0 24.1 24.1 
2 3.0 40 3.2 29.8 29.8 
2 5.0 40 4.4 30.0 30.0 
3 3.0 40 0.0 4.9 4.9 
3 5.0 40 0.0 6.7 6.7 
4 3.0 40 0.0 9.1 9.1 
4 5.0 40 0.0 10.8 10.8 
5 3.0 40 0.0 15.9 15.9 
5 3.0 40 0.0 16.3 16.3 

Obr. Znázorn ění pásem izofon – stávající provoz zám ěru – NOC 
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Hluk z provozu záměru – budoucí provoz 

Vlivem zprovoznění záměru nedojde v posuzované lokalitě ke změně ekvivalentní hladiny hluku u nejbližších 
hlukově chráněných prostor. Je to dáno faktem, že u posuzovaného záměru nedojde ke změně 
technologických zařízení (umístění, akustické emise) ani dopravního zatížení v prostoru účelových 
komunikací a parkovišť záměru. Ekvivalentní hladina hluku před zahájením oznamovaného provozu a po 
zprovoznění bude shodná. Hluk ze záměru (tj. z instalovaných technologických zařízení na objektech 
záměru a z provozu na účelových komunikacích) prokazatelně splňuje  ve stavu stávajícím i ve stavu 
budoucím definované hygienické limity jak pro denní, tak pro noční dobu. 

Hluk v průběhu rekonstrukce je spolehlivě řešitelný vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby není 
třeba uplatňovat žádná omezení týkající se produkce nadměrného hluku. 

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny. 

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vlivy na odvodn ění území 

V prostoru záměru stavby se nachází stávající výrobní hala. Procento zpevnění nových ploch realizací 
oznamovaného záměru se nebude lišit od stávajícího stavu. Záměr bude realizován ve stávající hale a 
žádná další plocha nebude záměrem dotčena. 

Vliv na odvodnění území tedy můžeme hodnotit jako nevýznamný až nulový. 

Vliv na jakost povrchových vod 

Odkanalizování stávajícího objektu zůstane zachováno. Při dodržování podmínek provozovatele splaškové 
kanalizace nedojde k ovlivnění jakosti povrchových vod. 

Srážkové vody ze střechy výrobní haly a zpevněných ploch budou odváděny také stávajícím způsobem. 

Z posouzení výše uvedeného nemůže dojít k ovlivnění kvality povrchových vod. 

Vlivy na podzemní vodu 

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik nemůže při realizací záměru dojít. Nedojde k žádným zásahům 
do podložních hornin, neboť záměr bude umístěn do stávající budovy a žádná výstavba nebude realizována.  

Stávající pozemek je zpevněn. Procento zpevnění se nebude lišit od stávajícího stavu. Omezení dotace 
srážkových vod do vod podzemních zpevněním ploch tedy nebude významné. Nepředpokládá se čerpání 
podzemních vod v souvislosti s provozem záměru.  

Vliv záměru na podzemní vody je nevýznamný až nulový. 

D.I.5. Vlivy na p ůdu 

Záměr nevyžaduje zábor pozemků řazených do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených 
k plnění funkcí lesa (PUPFL). Záměr bude realizován na zastavěné ploše, ve stávající budově, půda nebude 
záměrem negativně ovlivněna. 

D.I.6. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje  

Skladování barev a nátěrových hmot bude umístěno do stávající budovy. Záměr tedy nepočítá se zásahy do 
horninového prostředí, tj. nebudou budovány suterénní prostory.  

Poškození a ztrátu případných geologických či paleontologických památek lze také vyloučit. Přírodní zdroje 
nebudou realizací záměru ani jeho provozem narušeny.  

Lokalita jako celek je zcela stabilní a nehrozí zde nebezpečí pohybu zemního tělesa, který by mohl mít za 
následek poruchy nosné konstrukce.  

Vliv na horninové prostředí lze označit jako nulový. 
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D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr je umístěn do stávající výrobní haly v průmyslovém areálu CTPark Modřice. Areál je tvořen dalšími 
výrobními a administrativními budovami. Východní hranici záměru tvoří rušná komunikace R52 Brněnská 
(II/461), jižně až jihozápadně od areálu protéká řeka Bobrava, dále tvoří okolí záměru orná půda.   

Samotná plocha haly nemá z přírodovědeckého hlediska žádný význam. Vliv na biotu v území lze hodnotit 
jako nevýznamný až nulový, a to včetně populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. U zvláště 
chráněných druhů živočichů lze předpokládat maximálně nahodilý výskyt v území (např. ptáci), bez dopadu 
realizace záměru na jejich populace. 

Realizací záměru nedojde k ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000, nedojde ani k vlivu na zvláště chráněná 
území, územní systém ekologické stability, neregistrované či registrované významné krajinné prvky, přírodní 
parky či památné stromy. 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Záměr je umístěn v průmyslovém areálu nedaleko Modřic a Želešic. Předmětem záměru není žádná 
výstavba ani demolice, pouze změna účelu užívání stávající výrobní haly pro skladování. Krajinný ráz tedy 
nebude záměrem nikterak dotčen, neboť nevznikne v oblasti žádná nová stavba, která by mohla svou 
výškou či charakterem rušit stávající situaci v území.  

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V prostoru záměru se nachází stávající výrobní hala, která je umístěna v průmyslovém areálu. Hmotný 
majetek ani architektonické památky nebudou z důvodu jejich absence v lokalitě ovlivněny. Rovněž možnost 
archeologického nálezu je vyloučena, neboť nebudou prováděny žádné zemní práce.  

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Vlivy na dopravu jsou dány pouze nevelkým působením na záměr vázané dopravy na komunikacích 
dotčeného území. Toto je kvantifikováno následovně: 

Celková intenzita nákladní dopravy:    max. 30 přijíždějících vozidel/den 
max. 30 odjíždějících vozidel/den 

Osobní doprava       max. 50 přijíždějících vozidel/den 
max. 50 odjíždějících vozidel/den 

Z porovnání intenzit s pozaďovými hodnotami zatížení komunikací (viz část C, kapitola 10. Dopravní a jiná 
infrastruktura) vyplývá, že se bude jednat o cca 0,14% intenzitu na komunikaci R52 a cca 1,3% intenzitu na 
komunikaci II/152 z celkového počtu automobilů na těchto komunikacích, a to pouze v příslušných úsecích 
komunikací, kde bude provedeno dopravní napojení záměru. V širší komunikační síti dojde k rozptýlení 
vyvolané dopravy a navýšení intenzit se zde již významně neprojeví. 

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

D.I.11. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 
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D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Vzhledem k minimálnímu imisnímu působení (ovzduší, hluk) záměru a vyvolané dopravy nebude jeho 
realizací docházet k zvyšování zdravotních rizik, ani k narušování faktorů pohody obyvatelstva. 

Nadlimitní působení hluku nepřekročí hranice průmyslového areálu. 

D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Negativní vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Za běžného provozu nevyvolává záměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat 
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného 
dodržování platných zákonných předpisů, norem, předpisů a schválených provozních nebo havarijních řádů. 

Zde uvádíme vybraná dílčí opatření, která mohou omezit potenciální negativní působení realizace záměru: 

⋅ Záměr bude vybaven prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vodám nebezpečných 
látek. V případě havárie bude zabráněno úniku, příp. bude zajištěna likvidace ropných látek a 
zamezení jejich vniknutí do kanalizace. 

⋅ Veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu budou splňovat limity jakosti vypouštěných 
odpadních vod stanovené provozovatelem kanalizačního řadu. 

⋅ Doporučujeme provozovateli areálu minimalizovat používaní solí při zimní údržbě parkoviště a 
dopravních napojení. 

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

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK Ů VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

Toto oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o výstavbě a provozu posuzovaného 
záměru, tedy na úrovni přípravy dokumentace pro stavební povolení. Tomu odpovídá i podrobnost 
zpracování oznámení. Text je zaměřen spíše na pojmenování jednotlivých vlivů než na konkrétní detailní 
rozbory. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit 
podrobnějšími analýzami, lze říci, že se v průběhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové 
nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů. 
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ČÁST E 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Záměr je řešen v jedné variantě, která je dostupná existujícími prostory stávající výrobní haly. 
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ČÁST F 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Obr. Dispozice skladu 

 

POZN: Zákres umístění haly do mapy je uveden v kapitole B.I.3. 

F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Záměr realizace haly a její provoz byl pod názvem CTP Modřice: Hala KOMPAN v roce 2004 dle zákona 
č.100/01 Sb. oznámen (viz kód JHM103).  

Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal 4.8.2004 následující závěr zjišťovacího řízení:  

„Záměr CTP Modřice: Hala KOMPAN v k.ú. Modřice naplňuje dikci bodu 10.6 kategorie II, přílohy č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve 
smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.“ 
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ČÁST G 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry 
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější 
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení. 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

CTPark Mod řice - projekt VDB 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním 
znění (dále jen zákon). Je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona a slouží jako základní podklad pro 
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 uvedeného zákona. 

Charakterem záměru je změna užívání stávající průmyslové haly v areálu CTPark Modřice. Areál se nachází 
na jižním okraji k.ú. Modřice, při komunikaci R52 (ulice Brněnská) Brno - Mikulov. Nově bude hala využívána 
pro skladování a distribuci barev, proběhnou tedy pouze nutné úpravy interiéru haly 

Hala určená pro záměr je v současnosti využívána firmou Kompan pro montáž a velkoobchodní distribuci 
zařízení a vybavení pro dětská hřiště a odpočinkové dětské kouty obchodních center.  

Stávající hala je jednopodlažní objekt, který je řešen jako jednopodlažní monoblok s vestavky, resp. 
přístavky pro administrativní a sociálně provozní plochy. Objekt a jeho napojení na příslušné sítě nebude 
záměrem dotčen. 

Realizace a provoz záměru bude uskutečněn ve stávající hale a navazujících manipulační plochách.  

Výstupy do životního prostředí jsou omezeny na emise do ovzduší (dané vytápěním a souvisejícím 
dopravním provozem), vypouštění splaškových a srážkových odpadních vod a emise hluku. Zpracované 
hodnocení prokázalo, že realizací záměru nedochází k významným emisím a tedy i ovlivnění životního 
prostředí v okolním území. 

Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, 
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou tedy možné vlivy záměru přijatelně nízké. 

Produkce odpadů se nevymyká běžné produkci pro tuto výrobu. Záměr je umisťován do prostoru, který 
nepodléhá z hlediska ochrany přírody a krajiny zvláštnímu režimu. V dotčeném území se nenachází žádné 
chráněné území, nejsou zde vyhlášeny žádné přírodní rezervace nebo přírodní památky, nenachází se zde 
prvky územního systému ekologické stability ani lokality Natura 2000. 
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ČÁST H - PŘÍLOHY 

H.I. STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY P ŘÍRODY 
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 H.II. VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU K ZÁMĚRU 

Je vloženo do eurofólie za touto stránkou 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


