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Přehled zkratek 
 

BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 
ČGS Česká geologická služba 
ČOV čistírna odpadních vod 
EIA posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
EVL evropsky významná lokalita 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k.ú. katastrální území 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
n.m. nad mořem 
NEL nepolární extrahovatelné látky 
N kategorie odpadu nebezpečný 
NRBK nadregionální biokoridor 
NV Nařízení vlády 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
O kategorie odpadu ostatní 
OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
TKO tuhý komunální odpad 
ÚSES územní systém ekologické stability 
V.O. veřejné osvětlení 
ZPF zemědělský půdní fond 
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Úvod 
Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

Sportovně relaxační areál při ulici Chironova, Brno - Nový Lískovec 

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., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb. a zákona 
č. 124/2008 Sb. (dále jen zákon). Slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 
zákona. 

Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Oznamovatelem záměru je firma fit4all s.r.o., investor a budoucí provozovatel záměru. 

Zpracování oznámení proběhlo v dubnu až květnu 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 

fit4all s.r.o. 

A.2. IČ 

28295404 

A.3. Sídlo 

Jedlová 851/11 
637 00 Brno - Jundrov 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

Ing. Magda Sokolová 
jednatel společnosti 

fit4all s.r.o. 
Jedlová 851/11 
637 00 Brno - Jundrov 

tel.: 733 396 382 
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ČÁST B 
(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

B.I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

Sportovně relaxační areál při ulici Chironova, Brno - Nový Lískovec 

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

kategorie: II 
bod: 10.8 
název: Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové 

a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů. 
sloupec: B 

Dle §4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno b) 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) záměru 

Celková plocha areálu:      cca 1,05 ha 

B.I.3. Umístění záměru 

Záměr je umístěn následovně: 

kraj:       Jihomoravský 
okres:       Brno - město 
obec:       Brno 
městská část:       Nový Lískovec 
katastrální území:       Nový Lískovec; 610283 
parcely:       1471, 1470 
katastrální území:       Bosonohy; 608505 
parcely:       2162/93, 2162/92, 2431/52 

Místo budoucího staveniště je v současném stavu nevyužitou plochou. Plocha pro umístění záměru je 
z převážné části zatravněná. Zpevněn je pouze stávající slepý sjezd a manipulační plocha, která původně 
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sloužila jako technické zázemí při výstavbě panelových domů při ulici Slunečná. Pozemek není oplocen a je 
volně přístupný. 

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

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku: 

Obr.: Mapa širších vztahů s označením umístění záměru (bez měřítka) 

 

Západní hranici areálu tvoří silnice III/15272 (podél ulice Chironova). Na východní hranici je navržený areál 
lemován zpevněnou komunikací pro bruslaře, cyklisty a pěší, která je součástí stávajícího sportovně 
rekreačního parku s provozovaným fotbalovým a baseballovým hřištěm. Pohledově ukončuje východní 
stranu řada panelových a bytových domů při ulici Plachty. 

Obr.: Umístění záměru (bez měřítka) 
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Jižní hrana areálu je ukončena oplocením rovné části pozemku, terén pak dále k jihu strmě spadá 
k bikrosovému hřišti. Severní stranu areálu uzavírají panelové domy při ulici Slunečná, které jsou proti 
areálu odsazeny terénním převýšením cca 6 výškových metrů. 

Z hlediska územního plánu města Brna je záměr v souladu s funkčním využitím území (vyjádření 
příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace viz příloha 4 tohoto oznámení). 

Pro daný záměr výstavby sportovně relaxačního areálu byla projednána a schválena příslušnými orgány změna hranic 
směrných částí územně plánovací dokumentace tak, aby situování areálu nevyvolalo potřebu přeložky páteřní 
kanalizace. Bilance funkčních ploch R a ZP a DP zůstala vyrovnaná, jednalo se zejména o vzájemnou změnu jejich 
hranic. 

Umístění záměru ve vztahu k územnímu plánu je zřejmé z následujícího obrázku: 

Obr.: Vztah záměru k územnímu plánu města Brna (bez měřítka) 

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakterem záměru je výstavba polyfunkčního sportovně relaxačního areálu o rozloze cca 10 550 m2. 
Stavba bude realizována v jedné etapě. 

Součástí areálu je i parkování o kapacitě 99 parkovacích stání, včetně 5 míst pro handicapované osoby. 

Není známo, že by stávající užití území v okolí v souvislosti s oznamovaným záměrem mohlo způsobit 
významnou kumulaci vlivů na obyvatelstvo nebo životní prostředí. 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Stavba je ideovou součástí sportovně rekreačního areálu "Pod Plachtami", navrženého při ulici Chironova, 
v městské části Nový Lískovec, a vhodně doplňuje a rozšiřuje soubor nabízených volnočasových aktivit. 
Pozemek výstavby bude napojen na síť zpevněných komunikací (chodníků) sloužících v rámci sportovně 
rekreačního areálu jako komunikace pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře. 

Souhlas s výstavbou záměru byl vyjádřen při zasedání zastupitelstva městské části Nový Lískovec č. 5/25 
konaném dne 4.11.2009. 

Umístění záměru je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách. 
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Základní výkresová dokumentace, ze které jsou zřejmé uváděné popisné údaje, je doložena v příloze 1 
tohoto oznámení. 

Základní údaje 

Výstavba sportovně relaxačního areálu při ulici Chironova v Brně-Novém Lískovci je součástí/navazuje na 
stávající sportovně - rekreační areál "Pod Plachtami". 

Místo budoucího staveniště je v současném stavu nevyužitou převážně zatravněnou plochou. Na 
pozemcích se nachází manipulační zpevněná plocha, která původně sloužila při výstavbě panelových domů 
při ulici Slunečná. Pozemek není oplocen a je volně přístupný. Na pozemku se nachází náletová zeleň. 

Urbanistické a architektonické řešení 

Projekční návrh využívá stávajícího sjezdu z komunikace III/15272 (podél ulice Chironova), který plynule 
navazuje na parkoviště pro návštěvníky areálu. Plocha určená k parkování má rozlohu cca 2090 m2 s  
kapacitou 99 parkovacích stání (z toho 5 míst pro handicapované osoby). 

Plocha mezi parkovištěm a komunikací je vyčleněna pro ochrannou zeleň (realizace městská část Nový 
Lískovec). 

Prostor mezi parkovištěm a samotnými objekty areálu (podél tenisových dvorců) je oddělen chodníkem 
zabezpečujícím pohyb pěších osob před centrální vchod do sportovních budov. V budoucnu se počítá 
s prodloužením chodníku k nové mimoúrovňové křižovatce a nové zastávce tramvaje (v současnosti není 
schválena její přesná poloha). 

V severní části areálu (podél parkoviště) se v terénním zářezu s opěrnou železobetonovou zdí předpokládá 
umístění dvou venkovních tenisových dvorců (stavební objekt SO4) a dvou tenisových dvorců sezóně 
překrývaných nafukovací halou (stavební objekt SO3), s technickým a skladovacím zázemím (stavební 
objekt SO5). 

Proti tenisové nafukovací hale (tenisovým kurtům) je projektována dvoupodlažní zděná budova (SO1). 
Tato budova a travnatá plocha, která se mezi oběma objekty nachází, je snížena o cca 1,5 m níže oproti 
tenisovým kurtům. Terénní výškový rozdíl bude dorovnán vysvahováním. V úrovni vstupu do nafukovací 
haly bude osazeno železobetonového schodiště. Ve zděné budově se předpokládá umístění posilovny, sálů 
aerobiku, sportovních sálů, dětského koutku, kavárny, masáží, šatny, sauny, včetně nezbytného zázemí a 
recepce. 

Mezi objektem SO1 a SO3 je část travnaté plochy vyčleněna jako zázemí pro zahradní údržbu - průjezdný 
zahradní domek (SO6) a trafostanici (SO12). Na dvoupodlažní zděnou budovu (SO1) bude navazovat hala 
se čtyřmi badmintonovými kurty (SO2). Objekty SO1 a SO2 jsou lemovány chodníkem ze zámkové dlažby. 

Mimo parkoviště a chodník je areál oplocen (stavební objekt SO9). Plot v úrovni tenisových kurtů má výšku 
4 m (drátěné pletivo se stínící sítí kotveno na sloupcích na železobetonové podezdívce), ostatní oplocení je 
standardní - výška 180 cm (ocelové sloupky s patkami). Oplocením však nedojde ke snížení průchodnosti 
územím. Recepce mezi objekty SO1 a SO2 funguje jako spojovací krček pro průchod jinak oploceným 
areálem. 

Celý areál je koncipován tak, aby výškově a polohou zapadal do území a nenarušoval pohledové úhly. 
Objekt  SO1 má plochou zelenou extenzivní střechu, která je viditelná z vyšších pater panelového sídliště. 
Bude opatřen kontaktní izolací s omítkou výraznější barvy (šedá, tmavě modrá). Objekt SO2 má střechu 
šikmou, opatřenou atikou, pohledově přizpůsobenou charakteru SO1. Vnější zdi budou obloženy dřevěným 
obkladem. 
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Stavební a konstrukční řešení 

Členění na stavební objekty a jejich stručná charakteristika: 

SO 01 zděná budova (železobetonový monolitický skelet) - posilovna, sály aerobiku, sportovní sály, dětský 
koutek, kavárna, posilovna, masáže, šatny, sauna, recepce a ostatní zázemí. Zastavěná plocha 
budovy je cca 880 m2. Výška budovy je cca 9,5 m. 

SO 02  badmintonová hala (železobetonový nosný skelet) - čtyři badmintonové kurty. Zastavěná plocha 
budovy je cca 542 m2. Výška budovy je cca 11 m. 

 Pozn.: Součástí areálu je i venkovní dětské hřiště, které je plošnou rezervou pro další rozšíření objektu SO 02. 

SO 03 tenisová nafukovací přetlaková hala - 2x tenisový dvorec. Zastavěná plocha budovy je cca 
1 200 m2. Výška budovy je cca 9,4 m. 

SO 04 venkovní tenisové kurty - 2x. Zastavěná plocha je cca 1 215 m2. Povrch bude řešen jako antuka. 

SO 05 sklad a technické zázemí nafukovací haly (zděný cihlový objekt), přiléhající delší stranou 
k nafukovací hale. Zastavěná plocha skladu je cca 70 m2. Výška objektu je cca 4 m. 

SO 06 objekt zahradní údržby (zděný cihlový objekt). Zastavěná plocha je cca 70 m2, jeho výška cca 4 m. 

SO 07 parkoviště pro 99 osobních automobilů (betonová dlažba). 

SO 08 zpevněné plochy a chodníky (betonová dlažba). 

SO 09 oplocení objektu 

SO 10 reklamní pylon - poutač s železobetonovým základem ve tvaru patky, vysoký cca 14 m. 

SO 11 přípojka vody 

SO 12 trafostanice s přípojkou 

SO 13 veřejné osvětlení  

SO 14 kanalizační přípojka, vsakovací krechty - sestava na jímání dešťové vody ze střechy a parkoviště. 
Dešťové vody ze střech budou akumulovány v jímce dešťových vod o objemu cca 31 m3 (následné 
využití pro úpravu zeleně) a přepadem zaústěny do vsakovacích krechtů (16 kusů - rozměr jednoho 
krechtu cca 2,3x1,3 m, hloubka 0,8 m.) Dešťové vody z parkoviště budou předčištěny na plastovém 
odlučovači lehkých kapalin firmy ASIO Brno (2 x ASTOP 20, účinnost odlučovače 0,5 mg/l) a 
akumulovány v plastové jímce o objemu 2x23 m3 (následné použití pro úpravu tenisových kurtů). 
Přepad z jímek bude zaústěn do vsakovacích krechtů (36 kusů) na pozemcích areálu. 

SO 15 tepelné čerpadlo a sestava vrtů. Jsou navržena celkem 3 tepelná čerpadla a jmenovitém výkonu cca 
34 kW. Předpokládá se realizace cca 12 vrtů do hloubky cca 128 m, celková délka cca 1 530 m. Vrty 
budou navrženy cca 3 m od objektu a cca 10 m od sebe. 

Potřeba pracovních sil 

Předpokládá se vytvoření do cca 10 pracovních míst. 

Údaje o realizaci záměru 

Realizace záměru představuje běžné stavební a konstrukční práce. 

Údaje o ukončení činnosti záměru 

Po ukončení provozu záměru se předpokládá uvolnění objektů pro případné další využití. 
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení:   10/2010 

Předpokládaný termín dokončení:  2 roky (2010-2012) 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

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

obec: město Brno    Magistrát města Brna 
      Dominikánské nám. 1  
      601 67 Brno 
      tel: 542 171 111 

městská část: Brno - Nový Lískovec   Úřad městské části Brno-Nový Lískovec  
      Oblá 518/75a 
      634 00 Brno 
      tel: 547 428 910 
      fax: 547 211 334 

městská část: Brno - Bosonohy   Úřad městské části Brno-Bosonohy 
      Bosonožské náměstí 74/1 
      642 00 Brno 
      telefon: 547 428 711 
      fax: 547 428 719 

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

stavební povolení:      Úřad městské části Brno-Nový Lískovec  
       Odbor stavební a všeobecný 
       Oblá 518/75a 
       634 00 Brno 
       tel: 547 428 924 
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B.II. 
ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Půda: celková plocha dotčených pozemků: cca 10 550 m2, z toho 
 zastavěná plocha:   cca   6 607 m2 
        (budovy, tenisové dvorce, parkoviště, chodníky) 

 ZPF (BPEJ):    0 m2 
       (parcely nejsou součástí ZPF, nemají BPEJ) 

 PUPFL:     0 m2 
       (parcely nejsou součástí PUPFL) 

 v průběhu výstavby   dočasný zábor není vyžadován 
 dotčené parcely:     1470, 1471, 2431/52, 2162/92, 2162/93 
 katastrální území:    Nový Lískovec (610283) 

      Bosonohy (608505) 

B.II.2. Voda 

Pitná voda: spotřeba:     cca 17 300 m3/rok 
      Qden = 45 220 l/den 
      Qhod = 1,42 l/s 

 Je uvažováno se spotřebou 70 l/osoba (posilovna, sálové aktivity, H.E.A.T. program/kruhový trénink, 
tenis, badminton);  60 l/osoba (zaměstnanci a jiné osoby v budově, sauna);  25 l/osoba (kavárna);       
10 l/osoba (masáže a solárium, dětský koutek). 

 zdroj:     místní rozvod 
 Nově navrhovaný areál bude napojen na stávající kolektor v lokalitě Plachty. V kolektoru je dle vyjádření 

BVaK Brno vedeno vodovodní potrubí LTH DN 300. Prodloužení vodovodního řadu v délce cca 60 m je 
navrženo podél stávající místní komunikace na p.č. 1471 směrem k novému areálu a bude ukončeno 
hydrantem. Přípojka pro areál bude napojena na prodloužený vodovodní řad 1 m před hydrantem.  Na 
prodloužený vodovodní řad bude napojen přívod vody pro stávající hřiště (požadavek městské části Nový 
Lískovec).  

 v průběhu výstavby:   spotřeba vody nespecifikována (běžná) 

Technologická voda: spotřeba:     bez nároků 

Požární voda:         9,5 l/s 
       18,0 l/s (za podpory požární techniky) 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Suroviny: spotřeba:     bez nároků 
 Nejedná se o výrobní objekt, nevzniká zde potřeba surovinových vstupů a výstupů. 

Elektrická energie: spotřeba (předpokládaná):  cca 628 MWh/rok 
instalovaný příkon:   cca 173 kW 

 Napojení stavby na elektrickou energii bude zrealizováno prostřednictvím nově zbudované trafostanice, 
napojené na rozvod vysokého napětí vedený souběžně komunikací Chironova (vedení je ve správě 
společnosti Eon). 
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 zdroj:     rozvodná síť,  
      areálová transformační stanice 

 v průběhu výstavby:   odběr nespecifikován (běžný) 

Zemní plyn: spotřeba:     bez nároků 
 Vytápění bude realizováno pomocí tepelných čerpadel. 

 v průběhu výstavby:   bez nároků 

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

Zákaznická doprava: celkový počet parkovacích míst:  cca 99 
 druh vozidel:    osobní 
 obrat:     do 6 vozidel/místo.den (průměrně) 
       do 9 vozidel/místo.den (špičkově) 
 intenzita dopravy:   do 600 vozidel/den (průměrně) 
       do 900 vozidel/den (špičkově) 
 Uvedené hodnoty představují počet přijíždějících vozidel, počet odjíždějících vozidel je stejný. 

 doba provozu:    výhradně denní doba (mezi 6:00 a 22:00) 
 dopravní trasa:    ul. Chironova 

Provozní doprava: druh vozidel:    osobní, dodávková 
 intenzita dopravy:   do cca 10 vozidel/den 

Výstavba: intenzita dopravy:   variabilní (cca jednotky vozidel/den) 
 druh vozidel:    střední a těžká nákladní 

B.III. 
ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší 

Bodové zdroje:       bez výstupů 
 Vytápění/chlazení objektu bude realizováno tepelnými čerpadly; médiem pro záložní zdroj bude elektrická 

energie (elektrokotel 70 kW). 

Liniové zdroje: automobilová doprava bude zdrojem následujícího objemu emisí: 
    NOx:   807,7 g/km.den 
    CO:   669,8 g/km.den 
    CxHy:   325,7 g/km.den 
    prach:   1,5 g/km.den 
    SO2:   3,2 g/km.den 

Plošné zdroje: parkoviště osobních vozidel bude zdrojem následujícího objemu emisí: 
    NOx:   161,5 g/den 
    CO:   134,0 g/den 
    CxHy:   65,1 g/den 
    prach:   0,3 g/den 
    SO2:   0,6 g/den 

Výstavba: V průběhu výstavby bude docházet k časově omezené emisi tuhých znečišťujících 
látek vyvolané terénními a stavebními pracemi. Doprava stavebních materiálů a 
provoz stavebních strojů bude zdrojem emisí ze spalovacích motorů. Celkový objem 
emisí a doba provozu zdroje nebude z hlediska celkového vlivu významná. 
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B.III.2. Odpadní voda 

Splaškové vody: produkce:    cca 1 730 m3/rok 
 Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat množství spotřebované pitné vody. 

Hodnoty znečištění u vypouštěných odpadních vod budou odpovídat povoleným limitům kanalizačního 
řádu. 

 nakládání:    kanalizační sběrač 
 Splašková voda bude zaústěna do stávající kanalizace, která vede přes dotčené území. 

Technologické vody: produkce:    technologické odpadní vody 
      nejsou produkovány 

Srážkové vody: celkem:     cca 1 500 m3/rok, z toho: 
  zpevněné plochy:   cca 35 l/s, tj. cca 1 100 m3/rok 
  (parkoviště, chodníky) 
  zatravněná střecha:   cca 4 l/s, tj. cca 140 m3/rok 
  střecha krytina:    cca 8 l/s, tj. cca 250 m3/rok 

 Roční srážkový úhrn cca 510 mm, koeficient vsaku 0,9 - střecha krytina (545 m2); 
0,3 - střecha zatravněná (880 m2); 0,8 - zpevněné plochy (2 650 m2). 

 nakládání:    vsakování 

 Dešťové vody ze střechy budou akumulovány v jímce dešťových vod o objemu cca 31 m3 (využití pro 
úpravu zeleně) a přepadem zaústěny do vsakovacích krechtů (16 ks, rozměr jednoho krechtu cca 2,3 x 
1,3 m, hloubka cca 0,8 m).  

 Dešťové vody z parkoviště budou předčištěny na plastovém odlučovači lehkých kapalin, s účinností 
0,5 mg/l a následně akumulovány v plastové jímce (použití pro úpravu tenisových kurtů) o objemu 2 x 
cca 23 m3. Přepad z jímek bude zaústěn do vsakovacích krechtů (36 kusů) na pozemcích areálu. 

Výstavba:       nespecifikováno (množství nevýznamné) 

B.III.3. Odpady 

Provoz: číslo, kategorie:   13 05 02, N, Kaly z odlučovačů oleje 
 název, množství, nakládání: 20 01 21, N, Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
      desítky kg/rok, předávání oprávněné osobě 
      20 02 01, O, Biologicky rozložitelný odpad 
      20 03 01, O, Směsný komunální odpad 
      20 03 03, O, Uliční smetky 
      jednotky až desítky t/rok, předávání oprávněné 

     osobě 
 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. 

Výstavba:  číslo, kategorie:   15 01 01, O, Papírové a lepenkové obaly 
 název, množství, nakládání: 15 01 02, O, Plastové obaly 
      15 01 03, O, Dřevěné obaly 
      15 01 04, O, Kovové obaly 
      15 01 06, O, Směsné obaly 
      17 01 01, O, Beton 
      17 01 03, O, Tašky a keramické výrobky 
      17 01 07, O, Směsi nebo oddělené frakce 

       betonu, cihel, tašek a keramických 
      výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

      17 02 01, O, Dřevo 
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      17 02 02, O, Sklo 
      17 02 03, O, Plasty 
      17 04 05, O, Železo a ocel 
      17 05 04, O, Zemina a kamení  

      neuvedené pod číslem 17 05 03 
      17 06 04, O, Izolační materiály neuvedené  

      pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
      17 04 11, O, Kabely neuvedené pod 17 04 10 
      20 02 01, O, Biologicky rozložitelný odpad 
      20 03 01, O, Směsný komunální odpad 
      jednotky až desítky t/rok, předávání oprávněné 

      osobě 
 Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství v době stavebních a 

konstrukčních prací je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny 
před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou. 

B.III.4. Ostatní 

Hluk: výměníková jednotka chlazení:  do LA,10m = 68 dB 
 soudobý počet:    1 
 doba provozu:    pouze v denní době 
 umístění:     střecha objektu 
 vzduchotechnické jednotky:  do LA,10m = 55 dB 
 soudobý počet:    do 8 
 doba provozu:    nepřetržitý (v noční době omezený) 
 umístění:     střecha objektu 
 parkoviště:    do 912 vozidel/den příjezd 

      do 912 vozidel/den odjezd 
      (špičkově) 

 venkovní sportoviště:   hráč tenisu do LWA = 82 dB 
 soudobý počet:    do 16 (4 kurty) 
 Podrobnější údaje jsou uvedeny v hlukové studii (viz příloha 2 tohoto oznámení). 

 v průběhu výstavby:   do 80 dB/5 m 

Vibrace:       nejsou produkovány 

Záření: 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 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými 
zařízeními. Návrh i stavba podléhá příslušným technickým a bezpečnostním normám. 

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

V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

C.I. 
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Dotčené území je umístěno na okraji panelové zástavby v městské části Brno - Nový Lískovec. Je tvořeno 
plochou antropogenně ovlivněnou. 

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky 
znamená: 
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, 

ani na regionální, či nadregionální úrovni. 
• 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. 

• Dotčené území není součástí přírodního parku. 
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. 
• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku. 

Území městské části Brno - Bosonohy je (dle sdělení č. 6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 4 z dubna 
2010) zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Důvodem pro zařazení je překročení cílového 
imisního limitu pro BaP na 49 % území městské části. 

Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná 
vodní plocha, prameniště či mokřad. 

V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100. Dotčené území se 
nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

Na ploše určené pro výstavbu oznamovaného záměru ani v jeho okolí se nenachází žádné naleziště surovin 
ani těžební nebo dobývací prostory. Výstavba se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmickou činností. 

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. 

Plocha výstavby záměru se nachází v území archeologického zájmu. 

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 

V okrese Brno-město žije celkem 371 399 obyvatel1. 

Záměr je umístěn v intravilánu městské části Brno - Nový Lískovec. Nejbližší obytné objekty se nachází při 
ulici Slunečná ve vzdálenosti cca 80 metrů a více od prostoru záměru, trvale zde žije několik stovek 
obyvatel. 

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

C.II.2. Ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší 

V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu 
stávající úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie města Brna (Mgr. Jakub 
Bucek, 2010). Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících 
obrázcích: 

Obr.: Průměrné roční pozaďové koncentrace NO2 

 

                                                
1 Zdroj: Český statistický úřad, údaj k 31.12.2009. 



 
   SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL PŘI ULICI CHIRONOVA, BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC 
   OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

Zakázka/Dokument: 0136-10/D01   
Vydání: 01    

Strana:  20 z 39    
 

FileName: SportRelaxCentrum_NLiskovec_ozn(1).doc 
SaveDate: 13.5.2010 10:27:00 

Obr.: Maximální hodinové pozaďové koncentrace NO2 

 

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje 
u průměrné roční koncentrace NO2 hodnoty 19 µg.m-3, tedy 48% hodnoty imisního limitu (40 µg.m-3). 
Maximální hodinové koncentrace NO2, v prostoru hodnoceného záměru dosahují hodnot do 104 µg.m-3, 
tedy 52% hodnoty imisního limitu (200 µg.m-3). 

Obr.: Průměrné roční koncentrace PM10 
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Obr.: Četnost dosažení hodnoty imisního limitu PM10 

 

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru dosahuje 
u průměrné roční koncentrace PM10 hodnot do 15 µg.m-3, tedy do cca 38% imisního limitu (40 µg.m-3).  
Četnost dosažení koncentrace ve výši imisního limitu pro 24hodinové koncentrace PM10, je v okolí 
hodnoceného záměru do cca 33 případů za rok. 

Obr.: Průměrné roční koncentrace BaP 

 

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru dosahuje 
u průměrné roční koncentrace BaP hodnot do 0,04 ng.m-3, tedy do cca 4% imisního limitu (1 ng.m-3). 
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Klima 

Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do teplé klimatické oblasti T2 (dle Quitta), kterou je 
možno stručně charakterizovat následně: 

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. 

Tab.: Další klimatické údaje 

Údaj T 2 
Počet letních dnů 50 až 60 
Počet dnů s teplotou nad 10 °C 160 - 170 
Počet mrazových dnů 100 - 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 nad 1 mm 90 - 100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 - 400 
Srážkový úhrn v zimním období 200 - 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 až 50 
Počet dnů zamračených 120 - 140 
Počet dnů jasných 40 až 50 

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

Záměr se nachází při ul. Chironově, která je dominantním zdrojem hluku v území. V prostoru záměru 
dosahují hladiny dopravního hluku do LAeq,T = 60 dB (den). 

Nejbližší hlukově chráněný prostor (chráněný venkovní prostor staveb) se nachází při ulici Slunečné 
(osmipodlažní objekt Slunečná 479/2) ve vzdálenosti cca 35 metrů a více od prostoru záměru. 

Hygienické limity pro hluk z provozoven činí LAeq,T = 50/40 dB (den/noc), pro hluk z provozu na pozemních 
komunikacích LAeq,T = 55/45 dB (den/noc) a pro hluk z provozu na hlavních pozemních komunikacích 
LAeq,T = 60/50 dB (den/noc). 

Hluková situace dotčeného území dle strategické hlukové mapy (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2007) je 
znázorněna na následujících obrázcích: 
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Obr.: Strategická hluková mapa, město Brno (výřez), rok 2007, Ldvn [dB] 

 

Obr.: Strategická hluková mapa, město Brno (výřez), rok 2007, Ln [dB] 

 

Ukazatel Ldvn (den, večer, noc) charakterizuje celodenní obtěžování hlukem, ukazatel Ln (noc) potom rušení 
spánku. Pro hlukové ukazatele Ldvn a Ln jsou dle vyhlášky 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty 
hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních 
plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování), stanoveny 
následující mezní hodnoty: 

pro silniční dopravu Ldvn = 70 dB, Ln = 60 dB. 

Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že v prostoru záměru jsou mezní hodnoty dodrženy. Totéž se týká i 
nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb (osmipodlažní bytový dům Slunečná 479/2). 

Další závažné fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjištěny. 
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C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchová voda 

Dotčené území náleží hydrograficky do povodí řeky Dunaje. Dotčená část katastrálního území Nový 
Lískovec a Bosonohy náleží do hydrologického povodí 3. řádu 4-15-01 Svratka po Svitavu. Při 
podrobnějším členění pak náleží do hydrologického povodí 4. řádu 4-15-01-158/0 Leskava. 

Potok Leskava je pravobřežním přítokem Svratky (ř. km 31,475). Leskava pramení nad Bosonohami, 
protéká katastrálním územím Bosonoh, Ostopovic, Starého Lískovce, Bohunic a v Dolních Heršpicích se 
vlévá do Svratky. Vodní tok Leskava není významným vodním tokem1. Správcem tohoto vodního toku je 
Povodí Moravy, s.p. 

Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na 
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a rovněž zde není žádné ochranné pásmo vodního 
zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Posuzované území není 
součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Katastrální území Bosonohy (608505) leží 
ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb.2 Dotčené území není situováno ve vyhlášeném záplavovém 
území vodních toků nebo v území určeném k rozlivu povodí. 

Podzemní voda 

Hydrogeologicky náleží zájmové území do rajónu 2241 Dyjsko-svratecký úval (http://heis.vuv.cz). Rajón je 
součástí hydrogeologických struktur průlinových podzemních vod neogénu karpatské předhlubně. Patří do 
skupiny rajónů Neogenní sedimenty vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví. 

Srážkové vody infiltrují propustnými a polopropustnými povrchovými prachovými hlínami, kde narážejí na 
nepropustný povrch neogenních jílů a podle sklonů pak proudí směrem přibližně shodným s terénem k 
nejbližší erozní bázi. Schopnost absorbovat a transportovat vodu v tomto území je malá. 

V území byl proveden geologický a inženýrskogeologický průzkum (2009). Žádnou z provedených sond, 
realizované v hloubkách 8 m, 10 m a 13 m nebyla zastižena hladina podzemní vody. Nelze však vyloučit 
výskyt podpovrchového zvodnění v lokálních depresích na povrchu neogenních hornin ve srážkově 
vydatnějších obdobích (pravděpodobnost nahromadění ve výkopech, zasahující pod horní úroveň jílovitých 
hornin). 

Generelní směr proudění odpovídá sklonu terénu, tzn. k J až JZ. 

Z hlediska chemismu náleží zvodeň formující se především z infiltrovaných atmosférických srážek, ve své 
většině ke kvartérním převážně kalcium-magnézium-hydrogenuhličitanovým podzemním vodám s celkovou 
mineralizací kolem 450-600 mg/kg (Michlíček 1986). 

C.II.5. Půda 

Záměr je situován v katastrálním území Nový Lískovec (k.ú. 610283) a Bosonohy (k.ú. 608505) na 
pozemcích vedených v katastru nemovitostí v kategorii druhu pozemku jako ostatní plocha. Parcely nemají 
evidovány bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a rovněž není pro tyto parcely evidován žádný 
způsob ochrany. 

Pro uvedenou výstavbu není nutný zábor zemědělské půdy. Žádná z dotčených parcel není součástí 
pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).  

                                                
1 Ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví seznam významných 
vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. 
2 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., v platném znění, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a 
statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. 

http://heis.vuv.cz)
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Území oznamovaného záměru je antropogenně ovlivněno. Dotčené území tvoří nezastavěná plocha v 
městské zástavbě, nachází se zde slepá asfaltová komunikace, ostatní plocha pozemku je pokryta travním 
porostem se známkami ruderalizace. Na pozemku je několik vzrostlých stromů a keřů. 

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologické a geologické poměry 

Dle geomorfologického členění ČR (http://geoportal.cenia.cz) náleží zájmové území do oblasti Brněnská 
vrchovina, celku Bobravská vrchovina, podcelku Lipovská pahorkatina a okrsku Kohoutovická vrchovina. 

Z regionálně-geologického hlediska je posuzované zájmové území řazeno k horninám brněnskému masívu. 
Předkvartérní podklad širšího zájmového území tvoří bádenské sedimenty, které jsou prezentovány staršími 
tzv. brněnskými písky, na které po krátkém přerušení sedimentace nasedají karbonatické jíly (tégly). 
Morfologie povrchu tělesa neogenních jílů je poměrně komplikovaná, je v něm patrná řada elevací a 
depresí s různě skloněnými svahy a je dána z velké části kvartérním vývojem daného prostoru. Kvartérní 
sedimenty jsou zastoupeny eolickými sedimenty, různé mocnosti a litologického složení. 

Geologické podloží zájmového území je tvořeno sprašemi a sprašovými hlínami, které místy překrývají 
podložní neogenní jíly. Na pozemku byl v souvislosti s projektovou přípravou posuzovaného záměru 
realizován stavebně geologický průzkum za účelem návrhu základových konstrukcí (2009). Při terénních 
pracích byly provedeny 3 průzkumné sondy do hloubky 8 m, 10 m a 13 m pod terén. Vrtnými pracemi 
ověřen následující geologický profil (zjednodušeno): 

• navážky, místy mocné až 6 m, 
• sprašové hlíny, od hloubky cca 2,5 m pod terénem a níže, 
• neogenní jíly, os hloubky cca 6,5 m pod terénem a níže. 

Základové poměry byly vyhodnoceny jako složité, vzhledem k velké mocnosti a nerovnoměrnosti uložení 
navážek bude vhodné projektované objekty zakládat na pilotách. 

Nerostné suroviny a přírodní zdroje 

Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v dotčeném území zjištěny střety s aktivními 
ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu 
map ložiskové ochrany. 

V dotčeném území se nenachází žádné další zdroje nerostných surovin, nepředpokládá se výskyt 
geologických nebo paleontologických památek. 

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy 

Biogeografická charakteristika území 

Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na rozhraní dvou 
biogeografických podprovincií - provincie panonské a provincie hercynské, na území Brněnského 
bioregionu, jeho přechodné, tedy nereprezentativní části. 

Bioregion je tvořen štěrkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostrůvky krystalinika. Horninové podloží 
tvoří nezpevněné sedimenty mořského neogénu - jíly, písky a štěrky, které jsou místy pevněji stmelené a 
v různé míře vápnité. Převažuje zde 1. dubový vegetační stupeň, na severních svazích dominuje 2. buko-
dubový stupeň. Bioregion představuje část severopanonské podprovincie ovlivněné srážkovým stínem a 
sousedstvím hercynských bioregionů. Díky srážkovému stínu je pro tento bioregion charakteristické 
nejteplejší podnebí v České republice. 

Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík, 1988) se zkoumaná oblast nachází 
ve fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Panonské termofytikum, fytogeografickém okrese  
Jihomoravská pahorkatina, Hustopečská pahorkatina. 

http://geoportal.cenia.cz)
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Fauna a flora 

V zájmovém území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Dotčené území tvoří nezastavěná 
plocha v městské zástavbě s travnatým porostem se známkami ruderalizace. V území se nachází vzrostlé 
dřeviny zejména z náletů a porosty bývalých zahrad. Zastoupeny jsou následující druhy dřevin: 

Tab.: Zjištěné druhy náletových keřů a dřevin 

český název latinský název počet dřevin cca 
jabloň  Malus sp 4 
slivoň  Prunus 2 
hruška Pyrus 1 
trnovník akát  Robinia pseudoacacia 5 
bříza bělokorá  Betula pendula 1 
vrba křehká Salix fragilis 3 
vrba jíva  Salix caprea 1 
ořešák královský Juglans regia 15 
topol bílý Populus alba 8 
topol kanadský Populus × canadensis 3 
líska turecká Corylus colurna 1 
maliník obecný Rubus idaeus  
šeřík obecný Syringa vulgaris  
růže šípková  Rosa canina  
bez černý Sambucus nigra  

V bylinném patře jsou zastoupeny běžné travní druhy, smetanka lékařská (Taraxacum officinale), pcháč 
obecný (Cirsium vulgare), mochna husí (Potentilla anserina), hluchavka bílá (Lamium album), kopřiva 
dvoudomá (Urtica dioica), křen selský (Armoracia rusticana), jahodník obecný (Fragaria vesca), jitrocel 
kopinatý (Plantago lanceolata), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), pěťour maloúborný (Galinsoga 
quadriradiata), štírovník obecný (Lotus corniculatus), jetel luční (Trifolium pratense), máčka polní 
(Eryngium campestre), bělotrn obecný (Echinops spaerocephalus), řebříček obecný (Achilea millefolium), 
rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), popenec břečťanoliský (Glechoma hederacea), rozchodník 
(Sedum), svízel povázka (Galium mollugo), srpek obecný (Falcaria vulgaris) a další běžné druhy. 

Stejně jako flóra je také fauna zájmového území výrazně antropogenně ovlivněna. Lze předpokládat pouze 
výskyt drobných bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro příměstská stanoviště. 

Nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona 114/1992 Sb.), 
vzhledem k charakteru území nelze jejich výskyt ani očekávat. 

Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky 

V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na 
regionální či nadregionální úrovni. 

V dotčeném území se nebyly registrovány žádné významné krajinné prvky, nenachází se zde ani významné 
krajinné prvky ze zákona (zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

Chráněná území 

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. 

Nejbližším chráněným územím je přírodní rezervace Kamenný vrch, vzdálená cca 600 m severovýchodně 
od záměru. Tato přírodní rezervace je zároveň součástí lokalit vyhlášených k ochraně v rámci soustavy 
Natura 2000, registrovaných jako EVL Kamenný vrch (CZ 0624067). 
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C.II.8. Krajina 

Krajinný ráz území byl výrazně ovlivněn urbanizací (komunikace, městská obytná zástavba). Přírodě blízký 
charakter se zachoval pouze na místech, která nebyla možná z různých důvodů využít, nebo byly 
zachovány jako rezerva pro výstavbu a další urbanizaci. Spíše než krajinné a přírodní hodnoty se zde proto 
uplatňují urbanistické a architektonické koncepty. 

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

V prostoru záměru se nachází pouze zpevněné manipulační plochy (historicky stavební dvůr výstavby 
panelového sídliště). Žádný jiný nemovitý hmotný majetek se zde nenachází. 

Architektonické a historické památky 

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

Archeologická naleziště 

V prostoru plánované výstavby nebylo dosud konkretizováno území s archeologickými nálezy. Při zásazích 
do terénu však nelze (vzhledem k jejich latenci) předem vyloučit narušení nebo odkrytí archeologických 
nálezů. 

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura 

Záměr se nachází při ul. Chironově, která tvoří hlavní komunikační osu území. Jde o hlavní městskou 
komunikaci kategorie B1 (sběrná). Komunikační systém je při zajištění stavební a provozní údržby 
vyhovující. 

Intenzita dopavy na ul. Chironově je uvedena v následující tabulce. 

Tab.: Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti (Brněnské komunikace, a.s., 2009) 

 Osobní Těžká nákladní Lehká nákladní Autobusy 
Chironova 6837 106 344 6 

V území je dostupná veškerá další nezbytná technická infrastruktura. 

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 

Vlastní provoz záměru 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. To je prokázáno zpracovanou hlukovou a rozptylovou studií (viz 
přílohy 2 a 3 tohoto oznámení). Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních 
zdravotních vlivů nebo rizik. 

V průběhu realizace záměru lze očekávat mírně negativní ovlivnění obyvatel okolních domů, v důsledku 
zvýšeného pohybu mechanismů na staveništi a zvýšené prašnosti v průběhu hrubých terénních úprav. Tyto 
vlivy lze očekávat pouze v krátkém časovém období (řádově desítky dnů) a neměly by přesáhnout 
akceptovatelnou úroveň. 

Sociální a ekonomické důsledky 

Záměr vytváří cca 10 pracovních míst. 

Nelze očekávat další významné sociální důsledky provozu nebo výstavby záměru. 

Počet dotčených obyvatel 

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 plošného zdroje znečišťování ovzduší (parkoviště 
osobních automobilů). Provoz areálu pravděpodobně vyvolá jistý nárůst dopravy na stávajících 
komunikacích a tedy i emise škodlivin produkovaných spalovacími motory vozidel. Pro vyhodnocení 
imisních dopadů zmíněného nárůstu je v rámci tohoto oznámení zpracován výpočet záměrem vyvolaného 
příspěvku imisní zátěže (viz příloha 3 Rozptylová studie). 
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Výpočet je proveden dle metodiky SYMOS a vyhodnocuje nárůst imisní zátěže NO2 a PM10 v okolí záměru 
v důsledku nárůstu intenzity osobní a nákladní dopravy směřující do areálu. 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních hodinových koncentrací do 0,6 µg.m-3 a 
u průměrných ročních koncentrací do 0,15 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 imisních limitů. 

Maxima imisních příspěvků vycházejí mimo objekty určené k trvalému bydlení. Rozložení imisních příspěvků 
je zřejmé z následujících obrázků: 

Obr.: Imisní příspěvky NO2 

  
příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3) příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 

Pro tuhé látky PM10 je imisní příspěvek u maximálních 24hodinových koncentrací do 0,01 µg.m-3 a 
u průměrných ročních koncentrací do 0,002 µg.m-3. Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst, v jehož 
důsledku, i s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisních limitů. 

Maxima imisních příspěvků vycházejí mimo objekty určené k trvalému bydlení. Rozložení imisních příspěvků 
je zřejmé z následujících obrázků: 

Obr.: Imisní příspěvky PM10 

  
příspěvek maximální 24hodinové koncentrace (µg.m-3) příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 
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V průběhu výstavby může, především během zemních prací, docházet krátkodobě ke zvýšené emisi 
prašných částic, takové případy však budou omezené a jejich dosah bude omezen pouze na plochu 
vlastního staveniště a jeho nejbližší okolí. 

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin neočekáváme významnější ovlivnění kvality ovzduší 
v blízkých osídlených oblastech. 

Zápach 

K emisi pachových látek za běžného provozu nedochází. 

Vlivy na klima 

S ohledem na dispoziční řešení areálu a stávající konfiguraci terénu nepředpokládáme, že by hodnocený 
záměr mohl ovlivňovat makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak ovlivňoval místní 
klimatické charakteristiky. 

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

Pro vyhodnocení vlivů hluku byla provedena hluková studie (viz příloha 2 tohoto oznámení). 
V podrobnostech na tuto studii odkazujeme, její výsledky jsou shrnuty v následujícím textu. 

Hluk ze zdrojů z provozovny záměru včetně provozu venkovních sportovišť nepřekročí v nejbližším nebo 
nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb hladinu 
LAeq,T = 48,9 dB (den) a LAeq,T = 22,9 dB (den). Hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdrojů, ve výši 
50 dB pro den a 40 dB pro noc, jsou dodrženy ve všech výpočtových bodech. 

Hluk ze stavební činnosti při výstavbě záměru nepřekročí v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném 
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb hladinu LAeq,14h = 57,8 dB. Hygienický 
limit pro hluk ze stavební činnosti ve výši 65 dB je dodržen ve všech výpočtových bodech. 

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

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

Vlivy na odvodnění území 

V současné době je převážná část pozemku zatravněná, pouze stávající zpevněné manipulační plochy zde 
tvoří zpevněnou plochu. Na zatravněné části pozemku dochází k přirozenému vsaku dešťových vod. 
Realizací záměru dojde ke zpevnění a zastavění cca 8 150 m2 plochy. Dešťové vody ze střechy budou 
akumulovány v jímce dešťových vod (využití pro úpravu zeleně) a přepadem zaústěny do vsakovacích 
krechtů. Dešťové vody z parkoviště budou předčištěny na plastovém odlučovači lehkých kapalin, odkud 
budou akumulovány v plastové jímce (použití pro úpravu tenisových kurtů). Přepad z jímek bude zaústěn 
do vsakovacích krechtů uvnitř areálu. 

Realizací výše uvedených opatření bude omezení infiltrace z hlediska povodí zanedbatelné a tedy i vliv na 
charakter odvodnění můžeme hodnotit jako nevýznamný. 

Vliv na kvalitu povrchových vod 

Splaškové vody z areálu v množství cca 17 300 m3 za rok budou svedeny prostřednictvím kanalizační 
přípojky do kanalizačního řadu města. V objektu nebudou produkovány průmyslové odpadní vody. Hodnoty 
znečištění a množství vypouštěných odpadních vod budou odpovídat smluvním požadavkům vyplývajícím 
z limitů kanalizačního řádu města. 
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Dešťové vody z ploch s možností znečištění ropnými látkami budou odváděny přes odlučovač ropných látek 
s účinností 0,5 mg/l. 

Vlivem oznamovaného záměru nelze tedy předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod. 

Vlivy na kvalitu podzemní vody 

Záměr předpokládá likvidaci srážkových vod vsakováním. 

Pro hodnocení vlivu záměru na kvalitu podzemní vody bude v dalších stupních projektové přípravy 
zpracováno speciální hydrogeologické posouzení hodnotící možnosti zasakování srážkových vod do vod 
podzemních. Obecně lze konstatovat, že vsakování srážkových vod ze střech a zpevněných ploch záměru 
nebude mít na kvalitu podzemních vod zájmového území vliv. Srážkové vody z parkoviště budou odváděny 
přes odlučovač ropných látek, do akumulačních jímek a přednostně používány pro skrápění antukových 
tenisových kurtů. Přepady budou zaústěny do vsakovacích krechtů. 

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. Tato možnost je však 
nepravděpodobná, poněvadž území je předchozí činností antropogenně ovlivněno - původní horninové 
prostředí do hloubky 2 m, místy až 6 m, nahrazen nesourodými navážkami. V území se nenachází souvislé 
zvodnění. 

Vlivy na hydrogeologické charakteristiky území nepředpokládáme. 

D.I.5. Vlivy na půdu 

Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF), 
případně ovlivněním její kvality. Záměr bude realizován na pozemcích, které nejsou řazeny k 
zemědělskému půdnímu fondu (ZPF), ani k pozemkům určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 

Při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě objektu se nepředpokládá znečištění půd. V 
období provozu je možné v prostoru obslužných komunikací předpokládat bodové znečištění ropnými 
látkami způsobené úkapy stojících aut. Z hlediska ochrany půd nevyplývají, vzhledem k uvažovanému 
záměru a jeho poloze, žádná omezení. 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

V souvislosti s realizací záměru nebudou hloubeny podzemní prostory, resp. nejsou projektována podzemní 
podlaží. Budovy budou, vzhledem ke složitým základovým poměrům, založeny na pilotách. Původní profil 
horninového prostředí na lokalitě je již ovlivněn předcházející stavební činností - vyrovnání nivelety 
navážkami, výkopy pro inženýrské sítě, atd. 

Areál by měl být vytápěn geotermální energií. Předpokládá se realizace celkem 12 vrtů do hloubky cca 
128 m, vzájemně vzdálených cca 10 m. Všechny vrty by měly být umístěny na dotčených pozemcích. Bude 
využívána geotermální energie, která není vázána zdroj podzemní vody (tzv. "suché" teplo hornin). 
Povolování takovýchto zařízení spadá pod stavební zákon a jeho realizace je povolována jako součást 
stavby ve stavebním řízení, vedeného příslušným stavebním úřadem. Možnosti a přesný způsob vytápění 
budou prověřeny v dalším stupni projektové přípravy. 

Vliv na horninové prostředí bude za normálního provozu zanedbatelný. Jiné přírodní zdroje nebudou 
realizací záměru dotčeny ani ovlivněny. Záměrem nebudou poškozeny geologické ani paleontologické 
památky. 
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D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr je umísťován do antropogenně ovlivněného území. Podle výsledků terénního šetření se v prostoru 
záměru a jeho nejbližším okolí nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nelze 
tudíž předpokládat jejich přímé nebo zprostředkované ohrožení. Pro jejich trvalé osídlení a rozmnožování 
se zde nevyskytují vhodné ani přirozené podmínky. Přímé poškození či vyhubení významných druhů rostlin 
a živočichů nebo jejich biotopů je proto prakticky vyloučeno. 

K ovlivnění fauny a flóry dojde při kácení a provádění skrývek povrchových vrstev půd. Je zřejmé, že běžně 
se vyskytující rostlinné i živočišné druhy mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny v různé míře. 
U pohyblivějších živočichů je možné předpokládat ztrátu biotopu s jeho možnou náhradou v okolních 
lokalitách (ptáci, hmyz apod.). Některým méně pohyblivým druhům (brouci) hrozí fyzická likvidace. 
Dotčenou skupinou živočichů jsou hlavně velmi početné drobné druhy. Vzhledem k jejich populační 
dynamice je pravděpodobné, že na vhodných okolních stanovištích mohou být jejich početní ztráty 
nahrazeny. 

Přesný rozsah kácení bude stanoven v dalším stupni projektové dokumentace. Kácení zeleně bude 
provedeno v období vegetačního klidu, na základě povolení příslušného orgánu ochrany přírody. 

Vzhledem k charakteru zájmového území nelze (vzhledem k charakteru zájmového území) předpokládat 
významný vliv na faunu, flóru a ekosystémy. Dotčeny budou nekvalitní travní porosty se známkami 
ruderalizace a dřevinné nálety. 

V době realizace stavby a při jejím vlastním provozu bude okolní fauna a flóra ovlivňována zvýšenými 
imisemi a hlukem. Koncentrace imisí však nebudou dosahovat kritických hodnot, jež by mohly vést 
k poškození rostlin a živočichů v okolí stavby. 

V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky 
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s žádným chráněným územím ani 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 dřívější činností, realizace záměru charakter krajiny 
významně nezmění. 

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

Architektonické památky a hmotný majetek nebudou z důvodu jejich absence v lokalitě ovlivněny. 

Po dobu výstavby bude využito stávající zpevněné manipulační plochy (historicky stavební dvůr výstavby 
panelového sídliště). V tomto místě je i předpoklad zřízení stavebního dvora v prvních fázích výstavby 
areálu. 

Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není jednoznačně 
vyloučena, neboť řešená lokalita se nachází na území archeologických zájmů. Stavebník je povinen předem 
oznámit záměr provádění výkopových prací Archeologickému ústavu Akademie věd a v případě 
archeologického nálezu postupovat podle §176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. V případě, kdy 
budou skrývkou, výkopem nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, 
ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit 
záchranný archeologický výzkum. 
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D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Podíl dopravy související se záměrem (v průměrné úrovni cca 600 osobních vozidel za den na příjezdu a 
stejný počet odjezdů) na celkových intenzitách dopravy na ul. Chironově (v průměrné úrovni cca 7 200 
vozidel za den, z toho cca 450 nákladních) činí cca 8%. To je hodnota, odpovídající přirozenému kolísání 
resp. růstu silniční dopravy. 

S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy. 
Dochází k funkčnímu naplnění území, realizace záměru tak vylučuje v daném prostoru potenciální realizaci 
záměrů jiných, avšak obdobných a tedy i dopravními nároky srovnatelných. 

Stav komunikační sítě požadovaný provoz umožňuje. 

Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury. 

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 projektovaným rozsahem sportovně relaxačního centra a jeho 
nejbližšího okolí. 

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. S ohledem na charakter záměru a lokality je kladen důraz na tato 
opatření: 

• V dalším stupni projektové přípravy bude specializovaným posudkem ověřena možnost likvidace 
srážkových vod formou zasakovacích krechtů, tj. vypouštění povrchových vod do vod podzemních. 

• Navržená druhová skladba dřevin při výsadbách v areálu bude odpovídat místním stanovištním 
podmínkám; je doporučeno použít domácí druhy dřevin. 

• S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. Odpady vzniklé při stavebních úpravách 
budou podle jejich druhu a kategorie a na základě jejich skutečných vlastností uloženy na příslušné 
schválené úložiště. Odpady využitelné jako druhotná surovina budou nabídnuty k využití. Bude vedena 
evidence odpadů, doklady o jejich nezávadném zneškodnění budou předloženy ke kolaudačnímu řízení. 

• Během výstavby bude prováděno pravidelné čištění vozidel vyjíždějících ze staveniště a z obslužných 
komunikací od prachu a jiných nečistot. 

• Budou minimalizovány skládky sypkých materiálů. V suchých dnech bude zkrápěn povrch staveniště za 
účelem snížení prašnosti. 

• Budou kontrolovány všechny stavební mechanismy z hlediska možných úkapů ropných látek. Pokud 
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do 
nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci 
vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. 

• Zařízení budou vybavena prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vodám nebezpečných 
látek. V případě havárie zabránit úniku, příp. zajistit likvidaci ropných látek a zamezit jejich vniknutí do 
kanalizace. 

• Veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu budou splňovat limity jakosti vypouštěných 
odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace. 

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, 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 není předložen ve více variantách. 
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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 
jsou doloženy hluková a rozptylová studie a další nezbytné doklady. 

F.II. 
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uvedeny. 
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ČÁST G 
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) 

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

Základní údaje, umístění záměru 

V Brně-Novém Lískovci, při ulici Chironova, je připravována výstavba sportovně relaxačního areálu o 
rozloze cca 1,05 ha. Tento areál je součástí/navazuje na stávající sportovně rekreační areál "Pod 
Plachtami" a vhodně doplňuje a rozšiřuje soubor nabízených volnočasových aktivit. 

Součástí areálu je i parkování o kapacitě 99 parkovacích stání, včetně 5 míst pro handicapované osoby. 

Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku: 

 

Údaje o záměru 

Projektovaný záměr předpokládá realizaci čtyř tenisových dvorců, a to dvou venkovních a dvou sezóně 
překrývaných nafukovací halou, dále halu se čtyřmi badmintonovými kurty a multifunkční zděnou 
dvoupodlažní budovu, kde bude umístěna posilovna, sály aerobiku, sportovní sály, dětský koutek, kavárna, 
masáže, šatny, sauna, recepce a ostatní nezbytné zázemí. Součástí areálu je i venkovní dětské hřiště, které 
je plošnou rezervou pro další případné rozšíření badmintonové haly. 

Záměr vytváří cca 10 pracovních míst. 

Celý areál je koncipován tak, aby výškově a polohou zapadal do území a nenarušoval pohledové úhly. 
Objekt dvoupodlažní budovy má plochou zelenou extenzivní střechu, která je viditelná z vyšších pater 
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panelového sídliště. Bude opatřen kontaktní izolací s omítkou výraznější barvy (šedá, tmavě 
modrá/oranžová). Objekt badmintonové haly má střechu šikmou, opatřenou atikou. Vnější zdi budou 
obloženy dřevěným obkladem. 

Místo budoucího staveniště je v současném stavu nevyužitou převážně zatravněnou plochou. Na 
pozemcích se nachází manipulační zpevněná plocha, která původně sloužila při výstavbě panelových domů 
při ulici Slunečná. Pozemek není oplocen a je volně přístupný. Na pozemku se nachází náletová zeleň. 

Záměr je v souladu s územním plánem města Brna. 

Údaje o stavu životní prostředí v území 

Areál sportovního a relaxačního centra je umístěn cca 80 m a více od nejbližší obytné zástavby při ulici 
Slunečná. Prostor je antropogenně ovlivněn předchozí stavební činností v území. Záměr se nenachází v 
prostoru zvláštní ochrany přírody a krajiny - nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ani do 
žádné lokality soustavy Natura 2000. Na pozemku vyčleněném pro výstavbu se nenachází prvky územního 
systému ekologické stability. 

Záměr je umístěn mimo vodní plochy a toky, v dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo 
vodního zdroje. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100. 

V oblasti nejsou registrována žádná chráněná ložisková území, není vedeno jako významná geologická 
lokalita. Záměr není v prostorovém konfliktu s hmotným majetkem a architektonickými nebo historickými 
památkami.  

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

Údaje o možných vlivech na životní prostředí 

Záměr je umísťován do intravilánu obce, na pozemky, které nejsou součástí zemědělské či lesní půdy. 
Vlastní provoz záměru 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. Neklade významné nároky na spotřebu vody ani ostatních zdrojů. 

Případný nárůst imisní zátěže území automobilové dopravy vázané na provoz záměru dosahuje relativně 
nízkých hodnot, takže nedojde k nepřípustné zátěži obyvatel. Areál bude vytápěn geotermální energií. 
Podobně je tomu i s případnou hlukovou zátěží, a to jak během výstavby, tak i v době provozu. 

Území nepodléhá žádné zvláštní ochraně přírody a krajiny. 

Ve všech sledovaných oblastech (ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, 
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou proto možné vlivy záměru přijatelně nízké a nepředstavují zdroj 
významného negativního ovlivnění okolního území ani obyvatelstva a jejich zdraví. Umístění záměru do 
daného území je z hlediska ochrany životního prostředí optimální. 
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ČÁST H 
(PŘÍLOHY) 

 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení. 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1  Mapové a situační přílohy 
Příloha 2  Hluková studie 
Příloha 3  Rozptylová studie 
Příloha 4  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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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základ objednávky zpracovatele oznámení zám ru fy.
INVEK, s.r.o. Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zát ž vyvolanou provozem Sportovn relaxa ního
areálu p i ulici Chironova a tvo í p ílohu oznámení zám ru ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb.
Výsledkem výpo tu je p ísp vek ke stávající imisní zát ži hodnoceného území oxidem dusi itým
(NO2) a tuhými látkami (PM10).

Jako zdrojová data pro výpo et byly použity hodnoty p edané projektantem stavby a údaje eského
hydrometeorologického ústavu Praha ( HMÚ).

Pro výpo et byl použit po íta ový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvo ený spole ností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané HMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona .
86/2002 Sb. a na ízení vlády . 350/2002 Sb.

2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpo et zne išt ní ovzduší vychází z nejnov jších dostupných poznatk
získaných domácím i zahrani ním výzkumem, navazuje na d íve používanou metodiku (Metodika
výpo tu zne išt ní ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametr zdroj ) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodá ství SR v roce 1979 a podstatným zp sobem ji rozši uje.

Metodika SYMOS 97 umož uje:

• výpo et zne išt ní ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdroj
• výpo et zne išt ní od v tšího po tu zdroj
• stanovit charakteristiky zne išt ní v husté geometrické síti referen ních bod a p ipravit tímto

zp sobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledk výpo t
• brát v úvahu statistické rozložení sm ru a rychlosti v tru vztažené ke t ídám stability mezní vrstvy

ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
• odhad koncentrace zne iš ujících látek p i bezv t í a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referen ní bod umož uje metodika výpo et t chto základních charakteristik
zne išt ní ovzduší:

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací zne iš ujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech t ídách rychlosti v tru a stability ovzduší

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací zne iš ujících látek bez ohledu na
t ídu stability a rychlost v tru

• ro ní pr m rné koncentrace
• dobu trvání koncentrací p evyšujících ur ité, p edem zadané, hodnoty (nap . imisní limity)

Jako dopl kové charakteristiky je podle metodiky možno:

• stanovit výšku komína s ohledem na spln ní imisních limit
• stanovit podíl zdroj zne išt ní ovzduší na celkovém zne išt ní do vzdálenosti 100 km od zdroj
• stanovit doby p ekro ení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónn prom nnou emisí
• vypo ítat spad prachu
• vyhodnotit rozptyl exhalací vypoušt ných chladícími v žemi

Programové vybavení

Pro vlastní provedení výpo tu byl použit po íta ový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmín né metodiky SYMOS'97.

Hodnoty vypo tených koncentrací v referen ním bod závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referen ním bodem. Pro výpo et vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti bu ky.

Do výpo tu m že být zahrnut vliv p evýšení v malých vzdálenostech, protože v ad  p ípad je nutné
vypo ítat zne ist ní i v malých vzdálenostech od komína, kdy ješt vle ka nedosahuje své maximální
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výšky. V metodice je zahrnut tvar k ivky, po které stoupají exhalace, a tedy po ítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se n kolik komín blízko sebe tak, že se jejich kou ové
vle ky mohou vzájemn ovliv ovat, celkové p evýšení vle ek vzr stá. Ve výpo tovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypo te.

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdroj na zne išt ní ovzduší na horách, protože v
atmosfé e existují zadržující vrstvy, nad které se zne išt ní z nízkých zdroj nem že dostat. Model
obsahuje vztahy vyjad ující statistickou etnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických m ení teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.

Pro výpo et ro ních pr m r se pro každý zdroj udává také relativní ro ní využití maximálního
výkonu.

V p ípad , kdy mezi zdrojem a referen ním bodem je terén zvýšený se p edpokládá, že kou ová
vle ka vystupuje podél svah vzh ru a použije se korekce efektivní výšky komínu.

Fyzikální a chemické procesy

Zne is ující látky se v atmosfé e podrobují r zným proces m, jejichž p i in ním jsou z atmosféry
odstra ovány. Jedná se bu o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále d lí na
mokrou a suchou depozici, podle zp sobu jakým jsou p ím si odstra ovány.

• Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.
• Mokrá depozice: je vychytávání t chto látek padajícími srážkami.

Kategorie zne iš ujících látek

Model uvažuje pr m rnou dobu setrvání látky v atmosfé e, kterou je možno stanovit pro adu látek.
Pro první p iblížení se látky d lí do t í kategorií a výsledná koncentrace se vypo ítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztah pro danou kategorii zne iš ující látky. Jednotlivé
zne is ující látky jsou rozd leny do kategorií podle pr m rné doby setrvání v atmosfé e.

• Kat. I - 20 hodin
• Kat. II - 6 dní
• Kat. III - 2 roky

Výpo et pr m rných ro ních koncentrací

Pro výpo et pr m rných ro ních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou v trnou r žici, tj.
stanovit etnosti výskytu sm ru v tru pro každý azimut od 0° do 359° p i všech t ídách stability a
t ídách rychlosti v tru. Vstupní v trná r žice obsahuje relativní etnosti v procentech pro 8 základních
sm r  v tru a etnosti bezv t í ve všech t ídách stability.

Program umož uje provád t výpo ty nejen po 1°(p edvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.

Klimatické vstupní údaje

Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je t eba v novat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpo tu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost zna n komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpo tu, ale i na typu klimatických údaj .

Jako nejd ležit jší klimatický vstupní údaj se zadává v trná r žice rozlišená podle rychlosti v tru a
teplotní stability atmosféry.

Rychlost v tru

se d lí do t í t íd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• st ední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s

Poznámka: Rychlostí v tru se rozumí rychlost zjiš ovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.
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Teplotní stabilita atmosféry

její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
p t t íd stability ovzduší:

• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - b žné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient asto se

vyskytující mírn zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, b žný p ípad dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl zne iš ujících látek.

Ne všechny t ídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí v tru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací t íd stability a t íd rychlosti v tru. V trná r žice, která je vstupem pro výpo et zne išt ní
ovzduší, tedy obsahuje relativní etnosti sm ru v tru z 8 základních sm r pro t chto 11 r zných
rozptylových podmínek a krom toho etnost bezv t í pro každou t ídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje

3.1. Údaje o zdrojích

vytáp ní objektu

Pro vytáp ní areálu je navrženo tepelné erpadlo a zdroje využívající elektrickou energii. Vytáp ní
tedy není zdrojem emise škodlivin do ovzduší.

automobilová doprava

Uvažována byl nár st automobilové dopravy p ijížd jících do areálu a využívajících parkovišt v
areálu o maximální denní intenzit  p íjezd a odjezd 912 osobních vozidel a 2 lehkých nákladních
vozidel.

Emisní faktory
Pro výpo et emisí produkovaných automobilovou dopravou byly použity emisní faktory MEFA 02.
Podrobn ji je výpo et emisí uveden v odborném posudku.

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpo et byl využit odborný odhad v trné r žice, zpracovanou HMÚ Praha. Souhrn použité
v trné r žice je uveden v následující tabulce:

N NE E SE S SW W NW calm

9,10 14,60 10,00 10,90 11,59 7,20 12,09 15,90 8,62

3.3. Údaje o topografickém rozložení referen ních bod
Pro výpo et imisní zát že byla vytvo ena pravidelná sí referen ních bod o rozm rech 1800x1600 m
s krokem sít 50 m, orientovaní rovnob žn se sou adnou sítí JTSK. Rozmíst ní jednotlivých bod je
z ejmé z grafické p ílohy této studie.

Pro všechny referen ní body byl z mapového podkladu o m ítku 1 : 10 000 ode ten výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a p ípustných koncentracích zne iš ujících látek
Pro vyhodnocení výsledk výpo tu byly použity imisní limity uvedené v na ízení vlády . 597/2006 Sb.:
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4. Výsledky výpo tu

4.1. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži NO2

Pr m rné ro ní koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem hodnocených zdroj ,
dosahuje nejvýše 0,15 µg.m-3. Toto výpo tové maximum vychází do prostoru vlastního parkovišt .
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,4% limitu (40 µg.m-3).
V ostatních ástech hodnoceného území bude p ísp vek imisní zát že dosahovat hodnot ješt
nižších, mimo areál budou dosahovány hodnoty p ísp vku do 0,1 µg.m-3.

Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem hodnocených zdroj z výpo tu vycházejí
ve výši do 0,6 µg.m-3, tedy do 0,3 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpo tové maximum vychází do
prostoru vlastního parkovišt a do blízkosti ul. Petra K ivky. V ostatních ástech hodnoceného území
bude p ísp vek imisní zát že dosahovat hodnot ješt nižších (0,4 µg.m-3 a mén ).

Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace NO2 maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.
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4.2. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži PM10

Pr m rné ro ní koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem hodnocených zdroj ,
dosahuje nejvýše 0,002 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,005%
limitu (40 µg.m-3).Toto výpo tové maximum vychází do prostoru vlastního parkovišt . V ostatních
ástech hodnoceného území bude p ísp vek imisní zát že dosahovat hodnot ješt nižších

(0,001 µg.m-3 a mén ).

Pr m rné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem hodnocených zdroj z výpo tu vycházejí ve
výši do 0,01 µg.m-3, tedy do 0,02% imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpo tové maximum vychází do
prostoru vlastního parkovišt a do blízkosti ul. Petra K ivky. V ostatních ástech hodnoceného území
bude p ísp vek imisní zát že dosahovat hodnot nižších.

Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace PM10 maximální 24hodinové koncentrace PM10

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.
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5. Stávající a celková úrove  imisní zát že zájmového území

5.1. Oxid dusi itý (NO2)
V blízkosti hodnoceného zám ru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto p i popisu
stávající úrovn imisní zát že oxidem dusi itým vycházíme z Rozptylové studie m sta Brna
zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázorn ní imisní zát že okolí hodnoceného zám ru je
znázorn no na následujících obrázcích:

Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného zám ru
dosahuje u pr m rné ro ní koncentrace NO2 hodnoty 19 µg.m-3, tedy cca 48% hodnoty imisního
limitu (40 µg.m-3).

Maximální hodinové koncentrace NO2, v prostoru hodnoceného zám ru dosahují hodnot do
104 µg.m-3, tedy 52% hodnoty imisního limitu (200 µg.m-3).

Z výsledk výpo t presentovaných v p edchozích kapitolách je z ejmé, že nejvyšší nár st imisní
zát že oxidem dusi itým (NO2) bude p edevším v prostoru vlastního parkovišt .

P ír stek pr m rné ro ní koncentrace zde bude dosahovat maximáln 0,15 µg.m-3, nedojde tedy k
podstatn jší zm n stávající imisní zát že, p i uvažování stávající imisní zát ži (z ostatních zdroj )
tedy bude budoucí celková imisní zát ž podlimitní.

P ír stek maximální hodinové koncentrace bude dosahovat maximáln 0,6 µg.m-3, p i uvažování
stávající poza ové zát že bude po realizaci zám ru celková imisní zát ž podlimitní.
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5.2. Tuhé látky (PM10)
Také p i popisu stávající úrovn imisní zát že prachem vycházíme rovn ž z Rozptylové studie m sta
Brna zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázorn ní imisní zát že okolí hodnoceného zám ru je
znázorn no na následujících obrázcích:

Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v okolí hodnoceného zám ru dosahuje u
pr m rné ro ní koncentrace PM10 hodnot do 15 µg.m -3, tedy do cca 38% imisního limitu (40 µg.m-3).

etnost dosažení koncentrace ve výši imisního limitu pro 24hodinové koncentrace PM10, je
v okolí hodnoceného zám ru do cca 33 p ípad za rok.

Z výsledk výpo t presentovaných v p edchozích kapitolách je z ejmé, že nejvyšší nár st imisní
zát že tuhými látkami (PM10) bude v prostoru vlastního parkovišt a v jeho t sné blízkosti.

P ír stek pr m rné ro ní koncentrace zde bude dosahovat maximáln 0,002 µg.m-3, p i uvažování
stávající imisní zát ži (z ostatních zdroj ) v tomto prostoru na stejné úrovni jako za sou asného stavu,
je možné považovat budoucí celkovou imisní zát ž ze podlimitní.

P ír stek maximální 24hodinové koncentrace bude mimo areál dosahovat maximáln 0,01 µg.m-3 s
velmi krátkou dobou trvání, p i uvažování stávající poza ové zát že taktéž p edpokládáme celkovou
imisní zát ž po realizaci zám ru za podlimitní.
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6. Záv ry
Z výše uvedených vypo tených hodnot vyplývá, že nejvyšší nár st p ísp vku ke stávající imisní zát ži
vyvolaný provozem automobilové dopravy vázané na zám r vychází do prostoru vlastního areálu.
P ísp vky ve stávající imisní zát ži dosahují relativn nízkých hodnot.

V p ípad sou tu o ekávaného imisního vlivu hodnocených zdroj a p edpokládaných hodnot stávající
imisní zát že také docházíme k záv ru, že realizací navrhovaných zdroj nedojde v okolí stavby
k významnému nár stu imisní zát že, tedy ani k dosažení i p ekro ení hodnot imisního limitu pro
pr m rné ro ní ani maximální hodinové i denní koncentrace vlivem zám ru.

S ohledem na výše uvád né výsledky výpo tu, je možno p edpokládat, že ani po zahájení provozu
p edm tného zdroje nedojde, v d sledku jejich innosti, k nep ípustné zát ži obyvatel.

V Brn 5.5.2010

………………………………………………….

ing. Pavel Cetl

autorizovaná osoba
pro výpo et rozptylových studií

íslo autorizace 3151/740/03
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6. P ílohy

6.1. Grafické znázorn ní polohy výpo tových bod

Poznámka:
• vzdálenost referen ních bod pravidelné sít iní 50m
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6.2. P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace NO2
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6.3. P ísp vek maximální hodinové koncentrace NO2
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6.4. P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace PM10



Rozptylová studie – Sportovn relaxa ní areál  p i ulici Chironova

text-RS_Chironova.doc 17(17)

6.5. P ísp vek maximální denní koncentrace PM10
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