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

bonitovaná půdně-ekologická jednotka
Česká geologická služba
čistírna odpadních vod
posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
evropsky významná lokalita
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
Ministerstvo životního prostředí
nad mořem
nepolární extrahovatelné látky
nebezpečný odpad
nadregionální biokoridor
Nařízení vlády
lokální biocentrum
lokální biokoridor
ostatní odpad
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
přírodní památka
přírodní rezervace
pozemky určené k plnění funkcí lesa
společnost s ručením omezeným
tuhý komunální odpad
územní systém ekologické stability
zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
SKLADOVÁ HALA TROUBSKO
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma CONTERA Management, spol. s r.o., Ostrava, Moravská Ostrava,
Hornopolní 3308/40, PSČ 702 00.
Zpracování oznámení proběhlo v únoru 2010. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
CONTERA Management, spol. s r.o.

A.2. IČ
28956729

A.3. Sídlo
Hornopolní 3308/40
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Jan Svoboda
email: jan.svoboda@contera.cz
tel.: 728 924 444
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

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

sloupec:

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

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

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Po realizaci záměru bude celková kapacita zařízení činit 5960 m2 zastavěné plochy.
Předmětem záměru je výstavba distribučního centra pro skladování nátěrových hmot v uzavřených obalech
určených pro dodávku do obchodní sítě i přímým zákazníkům. Provozovatelem stavby bude distributor
nátěrových hmot.
V rámci provozu se nepředpokládá stáčení či jiná manipulace s nátěrovými hmotami spojená s otevíráním
uzavřených obalů.
Součástí záměru bude výstavba 32 parkovacích stání pro osobní vozidla zaměstnanců a návštěvníků.

STRANA 7 z 35

SKLADOVÁ HALA TROUBSKO
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:

Jihomoravský
Brno - město
Brno
Troubsko, 768715

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Troubsko jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je výstavba nové skladovací haly pro skladování a distribuci nátěrových hmot
s využitím některých stávajících objektů v areálu provozovatele (administrativní budova).
Záměr je umístěn do prostoru navazujícího na stávající průmyslový areál Výzkumného ústavu
pícninářského.
Z hlediska možné kumulace vlivů připadá v úvahu pouze automobilová doprava, nárůst intenzit však
nebude významný, dle našeho odhadu bude činit cca 10 procent stávajících intenzit.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr budoucího provozovatele je vybudovat centrum pro distribuci dodávaných nátěrových hmot pro
tento region. Účelem je posílení kapacity a uspokojení poptávky v regionu.
Umístění záměru je vázáno na vhodné dopravní napojení a pozemky investora a není navrženo ve více
variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základním cílem navrhovaného objektu je vybudování univerzální skladovací haly pro lehký průmysl,
doplněné nezbytnou administrativní částí včetně šaten a sociálního zařízení pro zaměstnance. Na
stavebních pozemcích je navržena 2 lodní hala základního půdorysného rozměru 90,9m x 60,9m v
modulovém systému 15,0m x 30,0m. Nejvyšší výška stavby 13,70m nad výškovou úroveň podlahy výrobní
haly, výška podhledu je 10,0m nad úrovní podlahy.
V krajní části je součástí objektu dvoupodlažní administrativní přístavba o osových rozměrech 45,0m na
7,5m. Výška přístavku je rovněž 13,70m. Ve vestavbě budou umístěny vstupy pro návštěvy a zaměstnance
(zádveří, recepce), kanceláře, zázemí zaměstnanců (šatny, hygienická zařízení, denní místnosti) a
technické zázemí (úklidové komory). Patra budou mezi sebou propojena schodištěm.
Záměrem investora je vybudování moderního komerčního areálu s halou pro skladování, distribuci a prodej
dekorativních nátěrových hmot, malířských a natěračských potřeb a drogistického zboží. Architektonické a
stavebně technické řešení distribuční haly je úzce spjato s technologickým procesem, který uvnitř probíhá
a plně respektuje provozní požadavky manipulace s materiálem a skladovaným zbožím. Jedná se o
skladování zboží v maloobchodních baleních v paletových regálech. Manipulace je prováděna ručně
vedenými elektrickými vysokozdvižnými vozíky – na obsluhu haly budou využity cca 3-4 takovéto vozíky.
Distribuční provoz je prioritně zaměřen na maloobchodní síť v České republice, ale orientuje se i na přímé
dodávky tuzemským průmyslovým podnikům. Distribuované zboží bude do tohoto provozu dopravováno z
jednotlivých výrobních provozů firmy ve velkoobjemových nákladních automobilech. Po převzetí zboží na
příjmové ploše budou podle pokynů počítačového evidenčního systému ukládány jednotlivé palety do
paletových regálových skladů na dřevěných Europaletách pomocí vysokozdvižné dopravy. Podle
objednávek odběratelů bude z distribučních skladů vyskladňován objednávaný sortiment, obvykle bude
dodáván vlastní autodopravou přímo odběrateli na místo.
Při objednávkách odběratelů na zboží ze skladu budou obdobně počítačovým řídícím systémem určovány
palety. Podle něj pak obsluha akumulátorových VZV vyskladní celou paletu na expediční plochu. Pokud
budou vyskladňovány pouze jednotlivé kusy výrobku (ne celé palety), odebere obsluha VZV ručně příslušný
počet položek zboží ze spodní regálové vrstvy, která bude sloužit pro ruční kusové odběry zboží. Celé
palety se zbožím pak mohou být v regále umístěny ve
sloupci nad zbožím určeným pro ruční odběry. Po vyskladnění všech položek pro odvoz na expediční
plochu provede skladník opět fyzickou kontrolu a následně počítač vytiskne expediční doklady.
Hořlavé Látky v Hale B jsou uloženy a skladovány v původních uzavřených originálních obalech, jejichž
těsnost je zkoušena a zaručena výrobcem. Mimo ukládání a skladování je veškerá jiná manipulace s
látkami zakázána. Z uvedeného je zřejmé, že únik látky může nastat jen rozbitím obalu při vlastní
manipulaci, což je považováno za havarijní únik, který musí být bezprostředně asanován stanoveným
postupem. Ve stavebním řešení jsou pak v podlaze umístěny záchytné jímky pro sběr havarijně uniklých
kapalin.
Předpokládá se také, že na manipulační ploše budou umístěny jednak 1-2 záchytné vany s rošty, kdy při
zjištění poškození určitého obalu při transportu se paleta s poškozenými obaly umístí a obsluha pak ručně
poškozené obaly vytřídí, jednak zde budou umístěny plastové uzavřené kontejnery, kam budou
umísťovány poškozené obaly a výrobky znečištěné uniklými kapalinami.
Distribuční hala je jednopodlažní přízemní nepodsklepený objektobdélníkového půdorysu. Opláštění haly
bude prováděno plechovým sendvičovým pláštěm (např. typ Trimo FTV vv) nebo skládaným pláštěm z
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plechových kazet „C“ vyplněných tepelnou izolací a krytých trapézovým plechem. Obvodový plášť
administrativy bude zděný z keramických tvárnic na WC a v koupelnách s povrchem z keramických dlaždic.
Hala je rozdělena na 2 části vnitřní příčkou. Větší část skladové plochy (Hala A) cca 4610m2 bude sloužit
jako distribuční sklad a menší část haly (Hala B) cca 1350m2 jako sklad hořlavých kapalin. Na jižní straně
distribuční haly bude v obvodovém plášti umístěno 8 nákladových míst. Nakládací rampy budou vybaveny
hydraulickými nakládacími (vyrovnávacími) můstky nosnosti 6t se sklopnými čely včetně rámu, v
elektrohydraulickém provedení, ovládání tlačítkem.
Skladová hala bude napojena na ulici Polní nově vybudovaným samostatným sjezdem.
Oplocení z drátěného pletiva výšky 1,8m je navrženo po celém obvodu řešeného areálu. Oplocení bude
přerušeno v místě sjezdu na pozemek, kde bude provedena vjezdová brána z ocelových profilů a elektricky
ovládané závory.
Provoz skladové haly se předpokládá dvojsměnný cca od 6 do 22 hodin.
Skladovanými materiály budou nátěrové hmoty běžného maloobchodního sortimentu, především vodou
ředitelné, část sortimentu budou tvořit i nátěrové hmoty obsahující organická rozpouštědla pro které bude
v části haly vytvořen požárně zabezpečený sklad.
Skladovací program v řešeném provozu se zabývá skladováním nátěrovým hmot pro stavební průmysl.
Předpokládání představitelé skladovaných položek:

Skladovací program ve výše uvedené tabulce je pouze orientační, předpokládá se flexibilita - určovaná
uzavřenými kontrakty s odběrateli těchto výrobků.
V objektu nebudou skladovány chemikálie či látky patřící mezi jedy či jiné potenciálně nebezpečné látky.
Potřeba pracovních sil
Při plné kapacitě se předpokládá účast 40 administrativních pracovníků a 20 skladníků (ve 2 směnách).
Údaje o ukončení činnosti záměru
Po ukončení provozu záměru bude hala uvolněna pro případné další využití. Při řádném dodržování
provozního řádu by nemělo docházet k rizikovým únikům nebezpečných látek do půdy a následně
horninového prostředí - není tedy očekávána kontaminace území.
Veškeré zbylé odpady a součásti demontovaných zařízení budou odvezeny k recyklaci, na skládku, popř.
jinak řádně zlikvidovány.

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

v průběhu roku 2010

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2011
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
tel.: 54165 1111

obec:

Troubsko

Obecní úřad Troubsko, ,
Zámecká 8
664 41 Troubsko
tel.: 547 227 054

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

Stavební úřad Střelice
nám. Svobody 1
664 47 Střelice
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

celková plocha dotčených pozemků:
zastavěná plocha:
ZPF (BPEJ):
PUPFL:
v průběhu výstavby
výstavbou dotčené parcely:
katastrální území:

14.427 m2
5536 m2 (+ 3560 m2 komunikace a zp.
plochy)
parcela je součástí ZPF, BPEJ 21010
parcely nejsou součástí PUPFL
dočasný zábor není vyžadován
1304/13, (napojením inženýrských sítí
bude také dotčena parcela č. 1483/1
Troubsko

B.II.2. Voda
Pitná voda:

spotřeba:

1840 m3 za rok 0,31 m3.h-1

zdroj:
v průběhu výstavby:

vodovodní řad
spotřeba vody nespecifikována (běžná)

Technologická voda:
Požární voda:

není vyžadována
spotřeba:
zdroj:

výkon čerpadla 2940 l/min.
nádrž pro SHZ o objemu 500 m3

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

instalovaný příkon:
zdroj:

400 kW
rozvodná síť

v průběhu výstavby:

odběr nespecifikován (běžný)
864.000 m3.rok-1

Zemní plyn:

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr představuje zařízení ke skladování a distribuci nátěrových hmot. Nátěrové hmoty budou do areálu
přiváženy na paletách krytých smršťovací fólií případně v kontejnerech na těžkých nákladních vozidlech.
Expedice bude prováděna středními a lehkými nákladními automobily. Doprava zaměstnanců potom
osobními automobily resp. pěší docházkou.
Údaje o dopravních nárocích jsou následující:
Provoz záměru:

těžká nákladní vozidla:

příjezd 17 voz/den a stejný počet odjezdů

lehká nákladní vozidla:

příjezd 10 voz/den a stejný počet odjezdů
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zaměstnanci a návštěvy:

Výstavba záměru:

dopravní trasy:
čas dopravy:

příjezd cca 30 voz/den a stejný počet odjezdů
druh vozidel: osobní
ul. Polní a následně ul. Jihlavské směrem k D1
denní doba pracovních dní

intenzita dopravy:

srovnatelná s provozem nebo nižší

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje:

Liniové zdroje:

Výstavba:

V důsledku navýšení kapacity se předpokládá instalace nových teplovzdušných
jednotek s vlastními ohřevy o celkovém výkonu 1028 kW spalujícími zemní plyn a
plynový kotel o výkonu 50 kW, které budou zdrojem následujícího objemu emisí :
NOx
kg/rok

CO
kg/rok

CxHy
kg/rok

prach
kg/rok

SO2
kg/rok

1123,2

276,5

55,3

17,3

8,3

automobilová doprava vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí:
NOx
g/km.den

CO
g/km.den

CxHy
g/km.den

prach
g/km.den

SO2
g/km.den

463,3

246,2

64,5

24,2

0,8

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

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:
nakládání:

1840 m3.rok-1
odtok do stávající kanalizace v ul. Polní

Technologické vody: produkce:

technologické odpadní vody
nejsou produkovány

Srážkové vody:

produkce:

4677 m3.rok-1

nakládání:

137 l.s-1
odtok do stávající kanalizace s využitím
retence

Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)
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B.III.3. Odpady
Odpady z výstavby
číslo

kategorie

název

17

O

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 06 04

O

Izolační materiály

17 05 03

N

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 09 04

O

Směsné stavební a demoliční odpady

17 05 04

O

Zemina a kameny

17 03 01

N

Asfaltové směsi s obsahem dehtu

17 04 07

O

Směsné kovy

15

ODPADNÍ OBALY

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

20

KOMUNÁLNÍ ODPADY

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

20 03 03

O

Uliční smetky

Odpady z provozu
číslo

kategorie

název

produkce (t/rok)

08 03 17

N

odpadní tiskařské tonery

12 03 01

N

mycí roztoky podlahy

14 06 03

N

jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

0,2

15 01 01

O

zbytky papírových a lepenkových obalů

0,5

0,3
1

150 102

O

plastové obaly (PE, fólie, pásky, polystyrénové prvky)

1

15 01 03

O

poškozené dřevěné palety a dřevěné obalové materiály

1,5

15 01 06

O

směs obalových materiálů

15 02 01

N

15 01 10

N

textil. mat. znečištěný škodlivinami, vapex,filtry
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné

20 01 01

O

sběrový papír

1
0,2
1
5

20 01 21

N

zářivky a výbojky

0,1

20 02 01

O

odpady ze zeleně

…

20 03 01

O

směsný komunální odpad

…

20 03 03

O

uliční smetky

…

Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu
záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.
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B.III.4. Ostatní
Hluk:

vyvolaná doprava na veřejných komunikacích:
OS za den, 17 TNV a 10 LNA vozidel za den.

předpokládaná doprava bude 30

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

doprava v areálu záměru:
soudobý počet vozidel:
celková doba provozu a manipulace:
umístění:
činnosti v halách (hluk vně objektů):
soudobý počet:
celková doba provozu:
umístění:
v průběhu výstavby:
Vibrace:
Záření:

do LA = 80 dB/2 m
do cca 4
cca 16 h/den
venkovní plochy záměru
do LA = 55 dB/2 m
2
cca 16 h/den
hala
nespecifikováno
nejsou produkovány ve významné míře

ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Z hlediska potenciálních rizik vzniku havárií připadá v úvahu požár nebo únik skladovaných kapalných
látek.
Hořlavé Látky v Hale B budou uloženy a skladovány v původních uzavřených originálních obalech, jejichž
těsnost bude zkoušena a zaručena výrobcem. Mimo ukládání a skladování bude veškerá jiná manipulace s
látkami zakázána. Z uvedeného je zřejmé, že únik látky může nastat jen rozbitím obalu při vlastní
manipulaci, což je považováno za havarijní únik, který musí být bezprostředně asanován stanoveným
postupem. Ve stavebním řešení jsou pak v podlaze umístěny záchytné jímky pro sběr havarijně uniklých
kapalin.
Předpokládá se také, že na manipulační ploše budou umístěny jednak 1-2 záchytné vany s rošty, kdy při
zjištění poškození určitého obalu při transportu se paleta s poškozenými obaly umístí a obsluha pak ručně
poškozené obaly vytřídí, jednak zde budou umístěny plastové uzavřené kontejnery, kam budou
umísťovány poškozené obaly a výrobky znečištěné uniklými kapalinami. Pro případ havarijního úniku
těkavých nebezpečných kapalin bude v každé regálové uličce a v manipulačním prostoru skladu umístěno
havarijní větrání.
S ohledem na potenciální riziko vzniku požáru bude posuzovaný objekt vybaven požárně bezpečnostním
zařízením - elektrickou požární signalizací s automatickými hlásiči. Samočinné hlásiče EPS budou
instalovány v prostorách jednotlivých hal a také v prostorách administrativních vestaveb, včetně prostorů,
které nejsou pod přímou kontrolou tj, zejména denní místnosti, místnosti úklidu a pod.
Prostory skladové haly B (ADR látky – hořlavé kapaliny) jsou zabezpečeny samočinným hasícím zařízením
(dále jen SHZ) s regálovým jištěním. Ovládání SHZ budou samočinné se signalizací na ústřednu EPS.
Nevyčerpatelný vodní zdroj bude řešen nádrží o minimálním užitném objemu cca 500 m3 vody. Nádrž bude
vybavena samočinným doplňováním vody ze samostatné vodovodní přípojky přes napouštěcí ventil
nezávislým na dodávce energie.
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Posuzovaný záměr má být umístěn v Průmyslové zóně Troubsko, která leží severně od obce Troubsko.
Jedná se o zemědělsky využívané nezastavěné území, plocha je vymezena z jihu a západu komunikací
Troubsko - Veselka, ze severu pak silně dopravně zatíženou dálnicí D1 Praha - Brno, ze západu
průmyslovým areálem. Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako území silně narušené antropogenními vlivy.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená následující:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální úrovni. Jižně od plochy se předpokládá realizace lokálního biocentra.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území Dotčené území neleží v národním parku
nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Nejbližší lokalitou spadající do systému Natura 2000 je Bosonožský hájek (kód lokality CZ0624094),
vzdálený cca 1200 m severozápadním směrem.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku. Nejbližšími
významnými krajinnými prvky jsou toky Troubského a Aušperského potoka.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, pramen či mokřad. Ve vzdálenosti cca 100 m jihozápadním směrem od plochy budoucího
areálu protéká Aušperský a ve vzdálenosti cca 300 m protéká Troubský potok.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Podle Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. leží území Troubska ve zranitelné oblasti.
Území patří do působnosti stavebního úřadu Střelice část území působnosti tohoto úřadu je (dle sdělení č.
8 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 6 z června 2009) zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší (OZKO).
Území je charakterizováno jako orná půda. Umístěním areálu je dotčen pozemek s ochranou ZPF, nedojde
k záboru lesní půdy.
Celé katastrální území Troubsko je územím archeologického zájmu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Ve obci Troubsko žije celkem 2080 obyvatel.
Záměr je umístěn v uzavřeném průmyslovém areálu. Nejbližší obytný objekt (1 rodinný dům) se nacházejí
při ulici Polní ve vzdálenosti cca 30 metrů od okraje areálu.
Další obytné domy jsou více než 200 metrů od okraje areálu záměru (1 dům pri ul. Polní a několik domů
při ulici Zahradní), obyvatelé těchto domů již nebudou vlivy hodnoceného záměru významněji dotčeni.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území působnosti stavebního úřadu Střelice patří (dle sdělení č. 8 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 6
z června 2009) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování
imisního limitu pro maximální denní koncentraci PM10 na 5,8% území.
V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu
stávající úrovně imisní zátěže NO2 a PM10 vycházíme z rozptylové studie města Brna zpracované Mgr.
Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících
obrázcích:
Oxid dusičitý (NO2)
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Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace NO2 v těsné blízkosti dálnice D1 hodnot nadlimitních, v prostoru
intravilánu Troubska jsou dosahovány hodnoty do 35µg.m-3.
Maximální hodinové koncentrace NO2, v okolí hodnoceného záměru dosahují hodnot do 180 µg.m-3,
v prostoru intravilánu Troubska do 160 µg.m-3.
Tuhé látky - PM10
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Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace PM10 hodnot do 26 µg.m-3, v intravilánu Troubska jsou dosahovány
hodnoty do 24 µg.m-3. Hodnota imisního limitu (40 µg.m-3) zde tedy není překračována.
Četnost dosažení koncentrace ve výši imisního limitu pro 24hodinové koncentrace PM10, je v okolí
hodnoceného záměru do cca 35 případů za rok.
Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti MT 11, tedy v mírně teplé oblasti s následující
charakteristikou:
MT 11 - mírně teplé oblasti s dlouhým suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně
teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů

MT 11
40 až 50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 až 160

Počet mrazových dnů

110 až 130

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

17 až 18

Průměrná teplota v dubnu

7 až 8

Průměrná teplota v říjnu

7 až 8

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 250

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

50 až 60
120 až 150
40 až 50
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází v osamocené poloze, v průmyslové zóně Troubska. V blízkosti se nachází jeden objekt
s chráněným venkovním prostorem, jedná se o bytový dům (ćp 62) ve vzdálenosti 30 metrů od vjezdu a
cca 70 metrů od manipulačních ploch.
Stávající hluková situace je dána především automobilovou dopravou na dálnici D1 a na ulici Jihlavská.
Ostatní hlukové vlivy v lokalitě jsou, v hledem blízkosti dálnice D1, minoritní. Na následujícím obrázku je
uvedeno stávající hlukové zatížení z hluková mapy:

Stávající hluková zátěž u chráněného venkovního prostoru bytového domu (čp 62) je na úrovni 70 dB pro
hodnotu Ldwn.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Plocha budoucího areálu leží při západním okraji drobného povodí č. 4-15-03-015 Troubský potok od
Aušperského potoka po Střelický potok, západně od areálu je vymezeno drobné povodí č. 4-15-03-014
Aušperský potok. Nejbližším vodním tokem je Aušperský potok (délka toku 5,0 km, plocha povodí
5,812 km2), který je od zájmové plochy vzdálen cca 100 m západním směrem. Troubský potok
(hydrologické číslo povodí 4-15-03-013 a 015, délka toku 9,7 km, plocha povodí 20,152 km2) protéká
územím ve směru severozápad-jihovýchod a je od plochy budoucího areálu vzdálený cca 300 m
jihozápadním směrem. Uvedené vodní toky nejsou dle vyhlášky MZe č. 470/2001 Sb. zařazeny mezi
významné vodní toky, které by vyžadovaly zvláštní správu.
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Záplavové území Troubského potoka a Aušperského potoka není stanoveno. Rozliv je ale možný při jejich
soutoku, tedy mimo areál.
Podle Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. leží území Troubska ve zranitelné oblasti.
Vlastní plochou budoucího areálu neprotéká žádný vodní tok. Nenachází se tu ani žádná vodní plocha,
prameniště nebo trvalý mokřad. Území neleží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Podzemní voda
Lokalita záměru leží dle hydrogeologického členění v rajónu č. 2241 Dyjsko-svratecký úval.
Rajón Dyjsko - svrateckého úvalu je součástí hydrogeologických struktur průlinových podzemních vod
neogénu karpatské předhlubně. V závislosti na geologické stavbě a litologickém složení je zde možno
vymezit struktury infiltračních oblastí s volným režimem podzemních vod a struktury dílčích artéských pánví
s napjatými zvodněmi. Sedimenty spodního miocénu, vyskytující se v této oblasti, představují vhodné
kolektory s dobrou průlinovou propustností, jejichž mocnost kolísá často kolem 100 m i více. Pelitická
souvrství jejich nadloží a podloží mohou dosahovat mocností až několik set metrů, mají zde funkci
počevních i stropních izolátorů.
Mineralizace podzemních vod v tomto rajónu se obvykle pohybuje mezi 0,3-1 g/l, chemický typ je Ca-MgHCO3.
Na lokalitě byl proveden průzkum zaměřený na možnost zasakování srážkových vod, ze kterého vyplývá,
že hladinu podzemní vody v oblasti lze očekávat v hloubce cca. 3 – 4 m pod úrovní terénu. Zvodeň je ale
napjatá a ustálená hladina podzemní vody byla pozorována v hloubce 0,8 – 1,0 m pod úrovní terénu.
Generelní směr proudění podzemní vody lze očekávat k jihozápadu, tzn. k drenážní bázi Troubského
potoka.

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, kterým je podle klasifikace bonitovaných půdně
ekologických jednotek (BPEJ) přiřazen kód 21010.
Jedná se o hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších. Jsou středně těžké s mírně těžší
spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší (hlavní půdní jednotka 10). Jedná o kvalitní
půdy s nadprůměrnou produkční schopností ve II. třídě ochrany, což znamená, že jsou jen podmíněně
odnímatelné ze zemědělsko půdního fondu (ZPF). Vynětí se ZPF se u této plochy předpokládalo při tvorbě
územního plánu, vliv vynětí byl posouzen v procesu SEA.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry
Dle geomorfologického členění ČR (Demek J. a kol., 1987) spadá zájmové území do provincie Česká
vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Brněnská vrchovina, celku Bobravská vrchovina,
podcelku Liptovská pahorkatina a okrsku Střelecká kotlina.
V pahorkatinném reliéfu širšího okolí převládají erozně denudační tvary, v zájmovém území převládají tvary
akumulační. Reliéf širšího okolí se vyznačuje nápadným protikladem poměrně málo členitých plošin a
zaříznutých skalnatých údolí. Typická výška regionu je 263-355 m n. m.
Dnešní reliéf představuje zmlazený, původně zarovnaný povrch, který byl modelován od spodního badenu
do současnosti. Terénní dominanty v něm představují nejodolnější typy hornin reprezentované magmatity
brněnského masivu. Většinu území pokrývají eolické sedimenty a neogenní pelity, na nichž se tvoří úrodné
černozemě a v říčních nivách částečně zasolené černice.
Prostor hodnoceného záměru se nachází v nadmořské výšce cca 275 m n. m.
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Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území do moravskoslezské oblasti, resp. do dílčí
regionálně geologické jednotky brunovistulika s brněnským masivem. Proterozoický podklad širšího okolí
zájmového území je budován horninami brněnského masivu, amfibol-biotickým granodioritem a biotitickou
a amfibol-biotitickou rulou. Z pokryvných útvarů se vyskytují kvartérní spraše a sprašové hlíny, místy s
úlomky hornin, deluviofluviální sedimenty a ojediněle lokální váté písky. Nejmladším členem jsou
antropogenní sedimenty.
Budoucí prostor staveniště je stabilní, bez známek svahových deformací.
Na základě petrografického popisu vrtů a výsledků laboratorních zkoušek byly zastižené navážky, písek
jílovitý, sprašové hlíny, deluviofluviální sedimenty a terciérní sedimenty – vápnité jíly.
Navážky mají charakter písků jílovitých se štěrkem a úlomky stavebních materiálů. Svrchní vrstva
zastižených sprašových hlín má charakter okrových, hnědých až tmavě hnědých jílů plastických, místy s
cicváry.
Pro posouzení možnosti zasakování dešťové vody do podloží byly posouzeny všechny odebrané zeminy.
Výsledné hodnoty součinitele filtrace u jílů se pohybují v rozmezí 1,25.10-9 až 9,27.10-10 m/s a zeminy se
dají klasifikovat jako nepatrně propustné. Lokálně byly zastiženy dvě potencionálně propustnější polohy, v
hloubce 3,25 až 3,6m hrubozrnné písky jílovité a v hloubce 5,25 až 6,5 m písek jílovitý se štěrkem. Z
vyhodnocené vsakovací zkoušky vyplývá, že se jedná o slabě propustné vrstvy s koeficientem filtrace
6,4.10-6 m/s.
Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v zájmovém území zjištěny střety s evidovanými
ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu
map ložiskové ochrany. V dotčeném území se nenacházejí poddolovaná území ani stará důlní díla. Dle
databáze SESEZ (systém evidence starých ekologických zátěží) nejsou v dotčené lokalitě či jejím blízkém
okolí evidovány žádné staré ekologické zátěže.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle regionálně fytogeografického členění ČR, zpracovaného Botanickým ústavem ČSAV v roce 1987,
náleží širší okolí území do fytogeografického obvodu Panonské termofytikum, okres Znojemsko-brněnská
pahorkatina. Dle biografického členění CR (M. Culek a kol., 1996) se zájmové území nachází v Hercynské
podprovincii, v bioregionu 1.24 Brněnský bioregion.
Brněnský bioregion je tvořen okrajovou vrchovinou Hercynika; zabírá geomorfologické celky Bobravskou
vrchovinu, střední část Boskovické brázdy, západní okraj Drahanské vrchoviny a východní okraj
Křižanovské vrchoviny. Bioregion má protáhlý tvar ve směru S-J a plochu 812 km2.
Bioregion je tvořen soustavou granodioritových hřbetů a prolomů se sprašemi. V průlomových údolích řek
se nachází stanovištní mozaika, se segmenty teplomilnými i podhorskými. V území převažuje 2. bukovodubový a 3 dubovo-bukový vegetační stupeň, ostrůvkovitě 4. bukový stupeň. Tvoří jej intenzivně
zemědělsky obdělávané odlesněné plošiny a úvaly na spraších, v širším okolí se zachovaly i rozsáhlé
dubohabřiny a bučiny a řada travnatých lad.
V potenciální přirozené vegetaci se velkoplošně v území vyskytovaly hercynské černýšové dubohabřiny
(Melamphyro nemorosyi - Carpinetum), při rozhraní mezi hercynikem a panonskou oblastí se okrajově
prolínaly i s karpatskými dubohabřinami (Carici pilosae - Carpinetum). Ve vyšších polohách jsou hojnější
bučiny (nejrozšířenější je Melico-Fagetum). Na prudších konvexních svazích v jižním sektoru jsou
teplomilné doubravy na kyselejších podkladech (Sorbo torminalis-Quercetum). Konkávní partie hostí
suťové lesy (Aceri-Carpinetum, vzácněji i Dentario enneaphylli-Fagetum). Podél potoků Carici remtae-
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Fraxinerum. Primární bezlesí je velmi vzácné, s vegetací svazu Alysso-Festucion pallentis a Geranion
sanguinei.
Přirozená náhradní vegetace na nejextrémnějších stanovištích odpovídá xerotermním trávníkům svazu
Festucion valesiacae (velmi vzácně), v lemech je vyvinuta vegetace svazu Geranion sanguinei, řidčeji i
Trifolion medii. Louky jsou vesměs mezofilní (Affhenatherion), na řídce se vyskytujících prameništích svazu
Calthion (s náznaky slatinění). Křoviny náležejí svazu Prunion spinosae, ojediněle na nejextrémnějších
stanovištích i Prunion fruticosae.
Současný stav krajiny je dán výskytem úrodných povětšinou černozemních půd. Proto jednoznačně
dominují agrocenózy na rozsáhlých scelených honech.
Fauna a flora
Floristická skladba širšího okolní odpovídá poloze bioregionu na okraji hercynské podprovincie. Převažují
prvky středoevropské, hercynské (zejména v lesní flóře), vzácněji se objevují i druhy karpatského
migrantu, např. ostřice převislá (Carex pendula). Panonské druhy jsou lokálně omezeny na vápencové
ostrůvky. Norické druhy vyznívají od jihu, např. kručinka chlupatá (Genista pilosa), křivatec český (Gagea
bohemica) a brambořík nachový (Cyclamen purpurascens). Skuteční dealpidi a perialpidi jsou ojedinělí např. lomikámen latnatý (Saxifraga paniculata) a pěchava vápnomilná (Sesleria albicans). Řídký je výskyt
slatinných druhů jako jsou kapradiník bažinný (Thalypteris palustris), tuřice latnatá (Vignea paniculata) a
další.
Fauna regionu je charakterizována jako přechodná mezi třemi podprovinciemi, a to ze severu a
severozápadu hercynskou, z jihu panonskou a z východu doznívají vlivy karpatské (např. měkkýši Skalnice
lepá, vlahovka karpatská). Fauna je silně ovlivněna brněnskou aglomerací, projevující se synantropním
výskytem a sekundární změnou rozšíření různých druhů (např. kuna skalní, poštolka obecná). Většinu
ochuzené fauny představují lesní druhy, zástupci panonského prvku (ještěrka zelená, kudlanka nábožná
aj.) dodnes přežívající na některých xerotermních lokalitách. Menší vodní toky patří k pstruhovému pásmu.
Významné druhy jsou - savci: ježek východní (Erinaceus concolor), myšice malooká (Apodemus microps),
kuna skalní (Martes foina), vrápenec malý (Rhinolopus hipposideros), netopýr velký (Myotis myotis); ptáci:
strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), břehule říční (Riparia riparia), poštolka obecná (Falco
tinnunculus); plazi: ještěrka zelená (Lacerta viridis); hmyz: kobylka (Ephippigera ephippiger).
Pozemky zájmového území jsou pravidelně zemědělsky obdělávány, při okrajích pole se pak řídce vyskytují
náletové keře a jednotlivě stromy. Výskyt cennějších druhů fauny a flóry je málo pravděpodobný.
Územní systém ekologické stability
Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES)
poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů.
Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené
prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke křížení s navrženou výstavbou. Za
potencionálně dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou
výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.
Posuzovaný záměr bude realizován na pozemku zařazeném jako plocha pro výrobní aktivity v průmyslové
zóně Troubsko a v blízkosti dálnice D1. V posuzované lokalitě se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani
na lokální, ani na regionální úrovni.
Nejbližšími prvky ekologické stability jsou lokální biokoridory vymezené podél toků Troubského a
Aušpurského potoka a navrhované lokální biocentrum LBC1 Pod zámeckým parkem (jižně od zájmové
plochy).
Uvedené prvky ÚSES nebudou vzhledem k vzdálenosti dotčeny realizací záměru přímo ani nepřímo.
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Chráněná území
Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Nejbližší
lokalitou spadající do systému Natura 2000 je Bosonožský hájek (kód lokality CZ0624094). Lokalita je
současně přírodní rezervací. Od plochy budoucí areálu je vzdálený cca 1200 m severozápadním směrem.
V těsné blízkosti dotčeného území se nachází významný krajinný prvek tok Troubského a Aušperského
potoka.
Z registrovaných významných krajinných prvků je k záměru nejbližší VKP Zámecký park (cca 180 m jižně).

C.II.8. Krajina
Dotčené území a jeho širší okolí reprezentuje pahorkatinnou, převážně, zemědělsky intenzivně využívanou
krajinu. Z hlediska krajinářsko-typologického reprezentuje krajinný makrotyp CZ 17.2. - pravěké sídelní
krajiny panonika, mezotyp 17.2.1 polní krajiny panonika, 17.2.2 lesopolní krajiny pannonika a 17.2.10
urbanizované sídelní krajiny pannonika. Představuje staré sídelní území zemědělsky využívané již od
neolitu s převážně kontinuálním osídlením.
Větší část zájmového území je tvořena rozsáhlými scelenými bloky orné půdy. Zemědělské plochy jsou
rozděleny sítí polních cest a místními komunikacemi. Ve střední části je dominantním prvkem těleso dálnice
D1.
Posuzované území se nachází na nezastavěné zemědělsky využívané ploše přibližně 1,5 ha, mezi
stávajícími závody v průmyslové zóně východně od pozemků a dálnicí D1, která ohraničuje stavební
pozemek ze severní strany. Dopravní napojení je přes dálnici D1 sjezdem na silnici II. třídy a dále po
místních komunikacích, ulici Polní po zpevněné komunikaci až na jižní hranici pozemku.
Širší území je modelováno údolnicí Troubského potoka (SZ – JV). Severně se zvedá terén k hřbetu
Bosonožského hájku (cca 360 m.n.m.).
Zájmová lokalita se nachází v prostoru dotčeném činností člověka. Krajinný ráz je poznamenaný tělesem
dálnice D1 s přilehlými výrobními a skladovacími objekty, rozsáhlou příměstskou urbanizací. Existující
silniční doprava má podíl na existenci hlukové a imisní zátěže lokality.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Výstavba průmyslového podniku je situována do průmyslové zóny Troubsko, která se nachází v okrajové
části Troubska, tedy zcela mimo centrální část obce. V blízkosti oznamovaného záměru se nenachází žádná
kulturní památka ani jiný nemovitý hmotný majetek.
Architektonické a historické památky
V katastrálním území Troubsko je významnou kulturní památkou raně barokní zámek z 2. pol. 17. stol.,
který byl vystavěn na místě původní tvrze připomínané r. 1481. Koncem 18. stol. byl kolem zámku
vystavěn park s dvěma barokními pavilony. Mezi další kulturní památky patří pozdně barokní farní kostel
Nanebevzetí Panny Marie z l. 1746-58 a pozdně barokní sloup Nejsvětější Trojice z r. 1787, který se
nachází před školou.
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Archeologická naleziště
Okolí obce Troubsko bylo osídleno v pravěku již od středního paleolitu. Celé katastrální území Troubsko je
územím archeologického zájmu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
V okolí plochy záměru jsou evidovány archeologické nálezy z různých období (podolská kultura, horákovská
kultura, latén, a další). Lze usoudit, že i v prostoru areálu je vyšší pravděpodobnost nálezu.
Žádné archeologické naleziště se však nenachází přímo v prostoru ani v nejbližším okolí posuzovaného
záměru.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
Extrémní poměry, např. sesuvná území a podobně, se v zájmové oblasti ani jeho nejbližším okolí
nevyskytují, ani se v souvislosti s realizací záměru nepředpokládá jejich vznik.
V zájmové lokalitě převažuje dle mapy radonového rizika přechodný radonový index 1-2, tj. nízký až
střední radonový index. Navrhované skladby konstrukcí jsou z hlediska ochrany před radonovým indexem
2 dle ČSN dostačující. Objekt nebude vyžadovat zvláštní opatření proti pronikání radonu z podloží do
interiéru.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravně bude navržený areál obsluhován ulicí Polní napojenou na ulici Jihlavskou. Způsob dopravního
napojení je s ohledem na rozsah záměru dostatečný.

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

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

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

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny
(znečištění ovzduší, znečištění vod, hluk, hygienické závady případně jiné faktory), které by mohly mít
přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních
zdravotních vlivů nebo rizik.
Sociální a ekonomické důsledky
Po realizaci záměru dojde k vytvoření maximálně 80 pracovních míst. Většina nových zaměstnanců bude
pravděpodobně získána z blízkého okolí.
Počet dotčených obyvatel
V dosahu možných vlivů areálu je jeden obytný dům /Polní 1, č.p.62). Další obytná zástavba je již od
areálu vzdálena více jak 200 metrů. Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Hodnocený záměr předpokládá vytvoření nového zdroje znečiťování ovzduší – vytápění haly. Provoz
skladové haly vyvolá také nárůst dopravy na stávajících komunikacích i ve vlastním areálu a tedy i nárůst
emisí škodlivin produkovaných spalovacími motory vozidel.
Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2 a PM10 v okolí záměru.
Oxid dusičitý (NO2)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních hodinových koncentrací do 2,5 µg.m-3,
tedy 1,25% imisního limitu (200 µg.m-3). U průměrných ročních koncentrací do 0,5 µg.m-3, tedy 1,2%
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imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst který nevyvolá podstatnější změnu
stávající imisní zátěže, po realizaci tedy nedojde k dosažení či překročení imisních limitů.
Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků:

příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3)

příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3)

Tuhé látky (PM10)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek PM10 u maximálních 24hodinových koncentrací ve vlastním
areálu 1 µg.m-3 s velmi krátkou dobou trvání. Stávající četnost dosažení limitní hodnoty v dotčeném území
se tedy prakticky nezmění. U průměrných ročních koncentrací vychází příspěvek v areálu do 0,2 µg.m-3.
Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst v jehož důsledku , s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k
dosažení či překročení imisního limitu.
Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků:

příspěvek maximální 24hodinové koncentrace (µg.m-3)

příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3)

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme
významnější ovlivnění kvality ovzduší v blízkých osídlených oblastech.
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Zápach
Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu.
Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení areálu a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak ovlivňoval místní
klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Navržené umístění a technické řešení záměru respektuje ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Celková doprava nepřekročí úroveň 17 nákladních vozidel, 10 LNA a 30 OS denně. Není proto nutno ji
považovat za zdroj hluku z dopravy. Příjezd resp. odjezd jednotlivých vozidel bude ojedinělou akustickou
událostí, bez významného vlivu na celodenní ekvivalentní hladinu hluku v území. Pro doložení tohoto
tvrzení jsme provedli orientační výpočet hladin akustického tlaku pro průměrný provoz 30 OS 10 LNA (2,5
automobilu za hodinu) a 17 TNV (1,1 TNV za hodinu) při pojezdu rychlostí 30 km za hodinu. Pojezdů
uvažujeme dvojnásobek o proti výše uvedeným hodnotám (návrat prázdných vozidel). Nejbližší obytnou
zástavbu uvažujeme 30 metrů od komunikace:
rok =

2010

denní doba
nOAD =
vv ýp =
Fv OA =
LOA =
F1, OA =

5 denní průměrná hodinová intenzita dopravy OA
30

km/h

0.000545496

YOA =

DODATEK:

vv ýp =

0.000545

Fv NA =

74.3

LNA =

73411.05
F1 =

X=

nNAD =

0.000243

80752.16
38.97 dB

d=

30

km/h

0.002739 0.001342

0.0027386
80.4

F1, NA =

656868.89

X=

722555.78

730279.943

F2 =

1

F3 =
X=

1.1
803307.9373

Y=

48.95 dB

YNA =

48.49 dB

30.00 m
H=

Výpočet hodnoty U pro odrazivý terén
U=
Výpočet hodnoty U pro pohltivý terén
U=

2.1875 denní průměrná hodinová intenzita dopravy NA

3

m

5.56

43.39

dB

8.45

40.50

dB

Jak pro odrazivý tak i pro pohltivý terén nebudou vyšší LAeq než 50 dB, což je hodnota limitu. Pro odrazivý
povrh je vypočtená hodnota na úrovni 43,39 dB a u pohltivého povrchu na úrovni 40,50 dB. Vzhledem ke
stávající hlukové zátěži na úrovni 70 dB Ldwn, lze předpokládat, že nedojde vlivem výstavby areálu
k nárůstu hlukové zátěže o proti stávajícímu stavu.
Požadované limitní hladiny hluku pro nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp.
chráněný venkovní prostor staveb jsou proto provozem areálu spolehlivě dosažitelné. V nejbližším
chráněném prostoru budou hygienické limity hluku za reálu prokazatelně dodrženy.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
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D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru dojde ke zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území, tento nárůst však nebude
významný. Množství odváděných povrchových vod bude dle výpočtu činit maximálně o 137 l/s, je však
navržena retenční nádrž, ve které se bude část vod zadržovat a řízeně vypouštět.
Vliv na kvalitu povrchových vod
V rámci provozu nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody. Splaškové vody z WC a šaten
budou vypouštěny do stávajíc kanalizace napojené na ČOV.
Prostory pro skladování budou vodohospodářsky zabezpečeny, podlaha skladu bude nepropustná pro
skladované látky a bude konstruována tak, že bude tvořit záchytnou jímku odpovídajíc ČSN 650201 a
obdobným předpisům a normám.
Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, v rámci provozu nebudou provozovány žádné přímé
výpusti do horninového prostředí.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr klade nároky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF). Jedná o kvalitní půdy s nadprůměrnou
produkční schopností ve II. třídě ochrany, což znamená, že jsou jen podmíněně odnímatelné ze
zemědělsko půdního fondu (ZPF). Vynětí se ZPF se u této plochy předpokládalo při tvorbě územního plánu,
vliv vynětí byl posouzen v procesu SEA.
K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti s realizací záměru nebudou hloubeny podzemní prostory. Objekt bude založen na vrtaných
pilotách, nosné sloupy skeletu budou vetknuty do monolitických hlavic pilot na kótě –0,600m, -1,800 m.
V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován na zemědělsky obdělávaném pozemku. Podle výsledků terénního šetření se v prostoru
posuzovaného záměru nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž
předpokládat jejich přímé nebo zprostředkované ohrožení.
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Na pozemcích určených k výstavbě se v okamžiku zpracování této PD nenachází žádné vzrostlé dřeviny. V
souvislosti s výstavbou se nepředpokládá odstraňování stromů či zeleně.
V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný
registrovaný významný krajinný prvek.
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha 4 tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna stavbou dálnice D1 a sousedního areálu, realizace
záměru charakter krajiny významně nezmění.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné další stavební objekty, architektonické a historické památky nebo
archeologická naleziště. Z důvodu jejich absence proto nebudou ovlivněny.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Kromě vybudování sjezdu ze stávající komunikace (ul. Polní) záměr nevyvolá nároky na realizaci nových
nebo úpravu stávajících komunikací ani inženýrských sítí.

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

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

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
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D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Pro provoz střediska bude zpracován provozní a havarijní řád. V noční
době (tedy mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen provoz záměru včetně související dopravy.
Množství odváděných srážkových vod bude regulováno retenční nádrží.
Posuzovaný objekt bude vybaven požárně bezpečnostním zařízením - elektrickou požární signalizací s
automatickými hlásiči. Samočinné hlásiče EPS budou instalovány v prostorách jednotlivých hal a také v
prostorách administrativních vestaveb, včetně prostorů, které nejsou pod přímou kontrolou tj, zejména
denní místnosti, místnosti úklidu a pod. Hlásiče není nutné instalovat v prostorech bez požárního rizika
(WC, sprchy, umývárny).
Samočinné hasící zařízení
Prostory skladové haly B (ADR látky – hořlavé kapaliny) jsou zabezpečeny samočinným hasícím zařízením
(dále jen SHZ) s regálovým jištěním. Ovládání SHZ je samočinné se signalizací na ústřednu EPS.
Nevyčerpatelný vodní zdroj je řešen nádrží o minimálním užitném objemu cca 500 m3 vody. Nádrž bude
vybavena samočinným doplňováním vody ze samostatné vodovodní přípojky přes napouštěcí ventil, který
není závislý na dodávce energie. Funkce napouštěcího ventilů nesmí být ovlivněna protékající vodou a
ventil musí být snadno přístupný pro kontrolu, zkoušení a údržbu.

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

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, dopravního napojení a technických
požadavků na dispozici a vybavení objektu.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

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

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

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora – firmy CONTERA Management, spol. s r.o. je vybudování skladové haly pro skladování
nátěrových hmot v uzavřených obalech určených pro dodávku do obchodní sítě i přímým zákazníkům.
Provozovatelem stavby bude distributor nátěrových hmot. V rámci provozu se nepředpokládá stáčení či
jiná manipulace s nátěrovými hmotami spojená s otevíráním uzavřených obalů.
Pro tento záměr bude vybudována nová skladová hala - jednopodlažní přízemní nepodsklepený objekt
obdélníkového půdorysu půdorysného rozměru 90,9m x 60,9m. Hala bude umístěna do nově
vybudovaného průmyslového areálu při výjezdu z obce Troubsko při ul. Polní mezi tělesem dálnice D1, ulicí
Polní a areálem Výzkumného ústavu pícninářského.
V rámci navrhovaného záměru se předpokládá zaměstnání až 80 pracovníků.
Hala bude zabezpečena proti případnému úniku nátěrových hmot do kanalizace či půdy, požární
zabezpečení bude provedeno v souladu s příslušnými normami a předpisy.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí bude patrně nejvýraznějším vlivem nárůst automobilové
dopravy, kdy dojde k nárůstu stávající dopravy do areálu o cca 10 lehkých a 17 těžkých nákladních vozidel
za den, což při dvojsměnném provozu odpovídá průměrně asi 3 příjezdům nákladních vozidel za hodinu.
Nákladní doprava bude směřována na dálnici D1, průjezd obcí Troubsko se nepředpokládá.
Skladová hala nebude významným zdrojem emise škodlivin do ovzduší ani zde nebudou umístěny
významnější zdroje hluku.
Celkově se tedy nebude jednat o významné ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
Příloha 1 Grafické přílohy:
Příloha 1.1 Celková situace areálu
Příloha 1.2 Dispoziční řešení
Příloha 2 Rozptylová studie
Příloha 3 Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

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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