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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
Dokumentace posouzení vlivu na životní prostředí (dále jen dokumentace) záměru
CENTRUM PPG Brno
je vypracována ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 49/2010 Sb.
Dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona.
Předkladatelem záměru je firma TORA - F, a.s., Štefánikova 18/25, Praha 5 PSČ 150 00.
Na předmětný záměr bylo v květnu 2010 zpracováno oznámení ve smyslu §6 zákona č. 100/2001 Sb. Pro
zpracování byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané
zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
Zjišťovací řízení bylo zahájeno 2.6.2010 a 16.7.2010 bylo ukončeno se závěrem, že předmětný záměr bude
posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů. Podrobnosti byly uvedeny v dokumentu "Závěry zjišťovacího řízení" ze dne 16.7.2010, č.j. JMK
101769/2010.
Dokumentace ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována v prosinci 2010 a lednu 2011.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
TORA - F, a.s.

A.2. IČ
275 80 172

A.3. Sídlo
TORA - F, a.s., Palác Austria
Štefánikova 18/25
150 00 Praha 5

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Radomír Pivoňka
email: tora-f@tora-f.cz
tel.: 277 779 270
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
CENTRUM PPG BRNO
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 49/2010 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 TRIGA COLOR, a.s.
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 44

Centrum PPG Brno
DOKUMENTACE HODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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.
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.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr budoucího provozovatele TRIGA COLOR a.s. 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.
Areál bude napojen 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, návoz zboží bude probíhat v 1.
směně (tedy od 7:00 do 15:00). Expedice bude probíhat především v 1 směně, expedice zboží po 22.
hodině bude vyloučena.
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,
především vodou ředitelných. 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:

Zemní plyn:

instalovaný příkon:
zdroj:
v průběhu výstavby:

400 kW
rozvodná síť
odběr nespecifikován (běžný)
200.140 m3.rok-1
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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 5 voz/den a stejný počet odjezdů

lehká nákladní vozidla:

příjezd 10 voz/den a stejný počet odjezdů

zaměstnanci a návštěvy:

příjezd cca 30 voz/den a stejný počet odjezdů
osobních vozidel
Doprava bude probíhat pouze v denní době o pracovních dnech
Dopravní trasy (počet průjezdů za den, včetně návratů):

Výstavba záměru:

intenzita dopravy:

srovnatelná s provozem nebo nižší
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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

186.3

111.1

36.2

9.3

0.4

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:

4677 m3.rok-1

produkce:

137 l.s-1
nakládání:

Výstavba:

vody budou svedeny do retenční a
zasakovací nádrže o objemu 162 m3
(nádrž je schopna pojmout "dvouleté
srážky trvajíci 2 h). Přepad nádrže je
sveden do Troubského (Aušperského)
potoka1.
nespecifikováno (množství zanedbatelné)

1

Navržené řešení bylo odsouhlaseno Povodím Moravy, s.p., č.j. PM012325/2010-203/Ou (31.3.2010) a Zemědělskou
vodohospodářskou správou, Pracoviště Brno, č.j. OPM/BO/376/10 (19.4.2010).
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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, 5 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:

do LA = 80 dB/2 m
maximálně 4
max. 16 h/den (dodávky 06:00 – 22:00,
kamiony 7:00 a 15:00 hodin)
umístění:
venkovní plochy záměru
činnosti v halách (hluk vně objektů):
do LA = 55 dB/2 m
soudobý počet:
2
celková doba provozu:
max. 16 h/den
umístění:
hala
v průběhu výstavby:
nespecifikováno
Podrobněji je hluková problematika řešena v hlukové studii tvořící přílohu tohoto oznámení
Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány ve významné míře
ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
V areálu budou skladovány především vodou ředitelné nátěrové hmoty (Hala A), menší část sortimentu
tvoří také hořlaviny II. a III. třídy. 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 centra obce
Troubsko. Jedná se o zemědělsky využívané nezastavěné území, plocha je vymezena z jihu a západu
komunikací Troubsko - Veselka (ulice Polní), ze severu pak silně dopravně zatíženou dálnicí D1 Praha Brno, ze západu průmyslovým areálem. Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako území 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.
6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2010) zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší (OZKO). Dle mapového znázornění OZKO však území obce Troubsko do této oblasti nezasahuje.
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 při ul. Polní a několik domů
při ulici Zahradní), obyvatelé těchto domů již nebudou vlivy hodnoceného záměru významněji dotčeni.
Dopravou do a z areálu mohu být potenciálně dotčeni také obyvatelé domů podél ulice Jihlavské.
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. 6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 4
z dubna 2010) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování
imisního limitu pro průměrné roční koncentraci BaP na 0,2 % území.
Z níže uvedeného obrázku vyplývá, že území dotčené předmětnou stavbou do vymezené oblasti (OZKO)
nezasahuje:
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Oxid dusičitý (NO2)
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice Magistrátu města Brna č. 1638 Brno-Lány ležící 5,5 km
východně od lokality hodnoceného záměru. V roce 2009 byly na této stanici naměřeny následující hodnoty:

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že v prostoru citované stanice byla ve sledovaném roce průměrná roční
koncentrace 27,6 µg.m-3, tedy 69% imisního limitu (40 µg.m-3). U maximálních hodinových koncentrací byla
naměřena hodnota 134,1 µg.m-3, tedy 67% imisního limitu (200 µg.m-3).
Výsledky měření za rok 2010 nebyly v době zpracování této studie zveřejněny.
Prostor hodnoceného záměru leží v lokalitě, která je imisně ovlivňována především automobilovou
dopravou, jejíž vlivy se se změnou vzdálenosti od komunikace značně mění, proto při popisu stávající
úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského kraje zpracované
Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících
obrázcích:

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.
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Tuhé látky - PM10
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice Magistrátu města Brna č. 1638 Brno-Lány. v roce 2009
byly na této stanici naměřeny následující hodnoty:

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že v prostoru citované stanice byla ve sledovaném roce průměrná roční
koncentrace 25,6 µg.m-3, tedy 64% imisního limitu (40 µg.m-3). U maximálních 24hodinových koncentrací
byla naměřena hodnota 90,3 µg.m-3, tedy hodnota nad hranicí limitu (50 µg.m-3). Četnost dosažení
nadlimitní koncentrace činila 24 případy za rok, limitem tolerovaná četnost (35 případů za rok) tedy nebyla
dosažena ani překročena.
Výsledky měření za rok 2010 nebyly v době zpracování této studie zveřejněny.
Také při popisu stávající úrovně imisní zátěže prachem vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského
kraje zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je
znázorněno na následujících obrázcích:

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.
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Benzen
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1545 Brno-střed ležící 7,5 km severovýchodně
od lokality hodnoceného záměru. V roce 2009 byly na této stanici naměřeny následující hodnoty:

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že v prostoru citované stanice byla ve sledovaném roce průměrná roční
koncentrace 1,1 µg.m-3, tedy 22% imisního limitu (5 µg.m-3).
Výsledky měření za rok 2010 nebyly v době zpracování této studie zveřejněny.
Prostor hodnoceného záměru leží v lokalitě, která je imisně ovlivňována především automobilovou
dopravou, jejíž vlivy se se změnou vzdálenosti od komunikace značně mění, proto při popisu stávající
úrovně imisní zátěže benzenem vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského kraje zpracované Mgr.
Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících
obrázcích:

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace benzenu hodnot do 3 µg.m-3.

Benzo(a)pyren (BaP)
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1778 Brno-Líšeň ležící 13,2 km severovýchodně
od lokality hodnoceného záměru. V roce 2009 byly na této stanici naměřeny následující hodnoty:

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že v prostoru citované stanice byla ve sledovaném roce průměrná roční
koncentrace 0,5 ng.m-3, tedy 50% imisního limitu (1 ng.m-3). V daném roce však bylo uskutečněno pouze
114 měření, jde tedy o výsledky spíše orientační.
Výsledky měření za rok 2010 nebyly v době zpracování této studie zveřejněny.
Prostor hodnoceného záměru leží v lokalitě, která je imisně ovlivňována především automobilovou
dopravou, jejíž vlivy se se změnou vzdálenosti od komunikace značně mění, proto při popisu stávající
úrovně imisní zátěže BaP vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského kraje zpracované Mgr. Buckem.
Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích:
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Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v těsné blízkosti dálnice D1 hodnot nadlimitních.

Očekávané změny stávající imisní zátěže v území
V hodnoceném území se připravuje zkapacitnění dálnice D1 spočívající v jejím rozšíření ze stávajících 4
pruhů (2 v každém směru) na šest pruhů (3 v každém směru).
Na záměr byla zpracována dokumentace EIA "Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice"
(ENVIROAD, s.r.o., Ostrava, prosinec 2003) v následujících tabulkách převzatých z dokumentace uvádíme
očekávané imisní zatížení Troubska a okolí po realizaci rozšíření D1:
TAB. 11 MAXIMÁLNÍ HODNOTY imisních koncentrací v sídlech dotčeného území [µg.m-3]
CO

NOx

NO2

PM10

C6 H6

max.8h φ

roční φ

max. h. φ

roční φ

max. h. φ

roční φ

roční φ

max. h. φ

Popůvky

103.8

7.688

128.16

0.9952

19.691

0.191

0.057

1.01

Troubsko-sever

34.6

3.184

33.4

0.5197

5.858

0.0805

0.0245

0.2567

Troubsko-jih

107.2

10.53

127.03

1.3261

15.821

0.2694

0.0825

0.9946

Bosonohy

69.1

8.047

79.66

1.0757

13.953

0.2029

0.0622

0.6279

dotčená sídla

TAB. 12 PRŮMĚRNÉ HODNOTY imisních koncentrací v sídlech dotčeného území [µg.m-3]
CO
dotčená sídla
Popůvky
Troubsko-sever

NOx

NO2

PM10

C6 H6

max.8h φ

roční φ

max. h. φ

roční φ

max. h. φ

roční φ

roční φ

max. h. φ

63.9

5.557

75.532

0.752

12.02

0.1379

0.0411

0.5974

21

1.844

22.125

0.331

4.065

0.0463

0.014

0.1685

Troubsko-jih

48.6

4.53

54.575

0.684

9.851

0.1153

0.0354

0.4206

Bosonohy

27.8

2.842

30.363

0.476

5.584

0.0713

0.0223

0.2447

Výsledky ve výše uvedených tabulkách jsou oproti výsledkům rozptylové studie Jihomoravského kraje
poměrně optimistické. Z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší v Troubsku je dominantní dálnice D1 a na ní
projíždějící vozidla. Emisní charakteristika je závislá na počtu projíždějících vozidel a emisi škodlivin
každého z nich (zde se předpokládá postupné snižování emise škodlivin v důsledku modernizace vozového
parku). V době zpracování citované dokumentace ("Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice") však
byly k dispozici pouze výsledky sčítání za rok 2000 a tyto byly pro účely výpočtu RS přepočteny koeficienty
nárůstu dopravy (odhad ŘSD). Toto tedy zřejmě způsobilo značné rozdíly mezi výsledky imisních výpočtů v
dokumentaci a výsledků rozptylové studie Jihomoravského kraje. V současné době jsou známy intenzity
dopravy z roku 2005, v polovině tohoto roku budou pravděpodobně k dispozici intenzity za rok 2010.
Výsledek výpočtu imisní zátěže je závislý především na množství škodlivin emitovaných daným zdrojem,
jeho převýšením a vzdáleností od výpočtového bodu. V případě rozšíření dálnice o další pruhy bude
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nejvýznamnějším faktorem celková emise škodlivin, neboť výškové uspořádání se nezmění a přidání 1
jízdního pruhu po každé straně dálnice na převážné většině trasy přiblíží zdroj emisí k obytné zástavbě
pouze o několik metrů (cca 3-4 m), tedy většinou1 nepatrně s ohledem na celkovou vzdálenost od obytné
zástavby.
Pro popis stávající imisní zátěže jsme využili výsledky rozptylové studie Jihomoravského kraje zpracované v
roce 2007. Výsledky této studie jsou dle našeho názoru v rámci požadované přesnosti výpočtu
aplikovatelné i pro vyhodnocení celkové imisní zátěže po realizaci šestipruhé varianty dálnice D1. Mimo jiné
také proto, že v porovnáním s výsledky měření na imisní stanici Brno-Lány (2009) jsou výsledky citované
rozptylové studie mírně nadhodnoceny.

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

1

Toto konstatování pochopitelně neplatí pro obytné objekty ležící v těsné blízkosti dálnice (pokud zůstanou po
rozšíření zachovány).
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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 (č.p. 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.
V rámci zpracování tohoto oznámení byla zpracována hluková studie (viz příloha), z jejich výsledku zde
cituji:
Denní doba, hluková zátěž způsobovaná provozem silniční dopravy stávající stav

Noční doba, hluková zátěž způsobovaná provozem silniční dopravy stávající stav

Výsledky výpočtů ve vybraných výpočtových bodech
Denní doba - hluková zátěž způsobovaná provozem silniční dopravy stávající stav
Výpočtový bod
1
2
3
4

Vypočtená hodnota
LAeq,16h = 67,3 dB
LAeq,16h = 67,3 dB
LAeq,16h = 65,5 dB
LAeq,16h = 63,8 dB

Hygienický limit hluku
LAeq,16h = 70 dB
LAeq,16h = 70 dB
LAeq,16h = 70 dB
LAeq,16h = 70 dB

Překročení limitu
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
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Noční doba - hluková zátěž způsobovaná provozem silniční dopravy stávající stav
Výpočtový bod
1
2
3
4

Vypočtená hodnota
LAeq,8h = 59,3 dB
LAeq,8h = 56,8 dB
LAeq,8h = 55,3 dB
LAeq,8h = 51,9 dB

Hygienický limit hluku
LAeq,8h = 60 dB
LAeq,8h = 60 dB
LAeq,8h = 60 dB
LAeq,8h = 60 dB

Překročení limitu
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno

Stávající hluková zátěž venkovního prostoru byla dále ověřena provedením kontrolního měření hluku v
průběhu denní doby na dvou stanovištích. V prostoru výpočtového bodu č.1 byla naměřena hodnota
LAeq=65,8 dB, v prostoru výpočtového bodu č.2 byla naměřena hodnota LAeq=56,7 dB.
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.
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.
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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.
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
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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 remtaeFraxinerum. 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),
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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.
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
děleny sítí polních cest a místních komunikací. 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.).
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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.
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 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
Vliv na veřejné zdraví je podrobněji vyhodnocen v příloze č. 4 tohoto oznámení, v následujících odstavcích
uvádíme stručné shrnutí.
Zdravotní vlivy a rizika
Posuzovaný záměr bude působit na okolní obyvatelstvo především vyvolanou automobilovou dopravou a v
malé míře spalováním zemního plynu. Hlavními potenciálními problémy budou proto znečišťování ovzduší a
hluk. Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.
znečišťování ovzduší
Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise spalovacích motorů. Z jejich referenčních
škodlivin jsou v podkladové rozptylové studii vyhodnoceny imise oxidu dusičitého (NO2), tuhých
znečišťujících látek (PM10), benzenu a benzo(a)pyrenu (BaP).
Z rozptylové studie (viz příloha č. 2) vyplývá, že imisní příspěvek oxidu dusičitého (NO2) vyvolaný
provozem Centra PPG a na něj navazující automobilové dopravy nemění stávající situaci z hlediska
zdravotních účinků oxidu dusičitého a mohou být proto považovány za přijatelné.
U tuhých znečišťujících látek frakce PM10 je stávající imisní pozadí u roční průměrné koncentrace na úrovni
64% limitu, příspěvek navrhovaného záměru stávající situaci podstatněji nemění.
Pozadí maximálních krátkodobých (24hodinových) imisních koncentrací dosahuje v blízkém obytném území
až k hranici limitu (do 35 překročení za rok). Závažnější úroveň má odhadnuté místní pozadí maximálních
krátkodobých (24hodinových) koncentrací PM10 (pokud správně charakterizuje místní situaci). Odpovídá
zhruba postupnému cíli 2 dle WHO (viz příloha 4, tabulka 3) s tím, že oproti základní směrné hodnotě
50 μg.m-3 zvyšuje krátkodobou úmrtnost o 2,5 %. Ani v tomto případě však příspěvky z realizovaného
záměru danou situaci prakticky neovlivní a můžeme je proto považovat za zdravotně přijatelné.
Z výsledků vyhodnocení benzenu vyplývá, že místní pozadí průměrných ročních koncentrací benzenu je
spolehlivě podlimitní a příspěvek PPG je prakticky nezmění. Můžeme tedy vliv PPG v tomto ohledu
považovat za zdravotně nezávadný.
U benzo(a)pyrenu z výsledků výpočtu vyplývá, že průměrné roční imisní koncentrace BaP se v těsné
blízkosti dálnice pohybují do 3 ng.m-3 a překračují tak poměrně značně stanovený limit. Příspěvek PPG
ovšem tento stav prakticky nezmění (posouvá jej o 0,7 % nejvyšší dosažené hodnoty). Můžeme jej proto
považovat za zdravotně přijatelný.
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hluk
Při hodnocení expozice vycházíme z hlukové studie (J. Bucek, Brno, 2010), která se zaměřuje v celém
rozsahu na automobilovou dopravu navazující na činnost PPG. Hlučnost samotného provozu skladu bude
nevýznamná a blízkého obytného okolí se nijak nedotkne.
Doprava PPG se přiřadí k celkové dopravní frekvenci na dotčených silnicích, která je vysoká. Podle
celostátního sčítání dopravy z roku 2005, provedeného Ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2005 je to v denní
době na Jihlavské ulici 7 680 vozidel a na ulici Polní 6 720 vozidel. Doprava navazující na PPG se svými 90
průjezdy by teoreticky zvyšovala dopravní hustotu na Jihlavské ulici o 1,2 %, na ulici Polní o 1,3 %.
Skutečná příspěvek je ovšem vzhledem k dělení dopravy do různých směrů nižší.
Výše uvedená hluková studie hodnotí přínos popsané dopravy k celkové hlučnosti v přilehlém území.
Výpočty jsou zpracovány ve formě hlukových map a numericky pro 4 referenční body zvolené ve
vzdálenosti 2 m od stěn vybraných staveb pro bydlení při ulicích Polní, Zámecké a Jihlavské. Uvedené 4
body dobře charakterizují hlukové zátěže nejbližších obytných území, a proto v dalším využijeme
především údaje o těchto bodech. Správnost výpočtů byla ověřena měřením hlučnosti ve dvou
referenčních bodech. Výsledky shrnuje následující tabulka:
Ekvivalentní hlukové hladiny (dB) v referenčních bodech (denní doba)
Bod č. Ulice
Pozadí
Pozadí + PPG

Rozdíl

1

Jihlavská

67,3

67,3

0,0

2

Polní

67,3

67,3

0,0

3

Jihlavská

65,5

65,5

0,0

4

Zámecká

63,8

63,8

0,0

První sloupec tabulky ukazuje, že hlukové zátěže obyvatel v blízkém okolí budoucího PPG jsou již za
současného stavu značné a přibližují se hodnotám s prokázanými přímými zdravotními účinky. Zdrojem je
především dálnice D1 s mimořádně silnou dopravní frekvencí (v denní době 56 640 vozidel denně), a to i
při realizovaných protihlukových stěnách, které jsou do výpočtu zahrnuty. Výrazně přispívá i doprava na
ulici Jihlavské a v ulicích na ni navazujících. Přičtení dopravy vyvolané provozem PPG tento stav vůbec
nezmění. Zvýšení ekvivalentních hlukových hladin se ve výpočtech projevilo až na úrovni setin decibelu,
což je z hlediska nepříznivých účinků hluku rozdíl naprosto bezvýznamný.
Můžeme tedy uzavřít, že PPG a jeho navazující doprava hlukové zátěže obyvatel v blízkém okolí nikterak
neovlivní.
Sociální a ekonomické důsledky
Sociální přínos je dán vytvořením nových pracovních příležitostí jednak v době výstavby, jednak po její
realizaci. V cílovém stavu to bude 60 pracovních míst, z toho 20 skladníků a 40 administrativních
pracovníků. Většina nových zaměstnanců bude pravděpodobně získána z blízkého okolí.
Počet dotčených obyvatel
Dopady provozu PPG a navazující dopravy na obyvatelstvo jsou po zdravotní stránce bezvýznamné. Po
dokončení záměru nebude obyvatelstvo exponováno nepříznivým vlivům ze PPG. V průběhu výstavby
mohou působit nanejvýš jen lehké a na krátkou dobu omezené rušivé vlivy.
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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 2,0 µg.m-3,
tedy 1,0% imisního limitu (200 µg.m-3). U průměrných ročních koncentrací do 0,3 µg.m-3, tedy 0,75%
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)
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Tuhé látky (PM10)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek PM10 u maximálních 24hodinových koncentrací ve vlastním
areálu 0,8 µg.m-3 tedy 1,6% imisního limitu (50 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 tedy 0,5% imisního limitu (40 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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Benzen
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek benzenu u průměrných ročních koncentrací v areálu do
0,015 µg.m-3. Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst (do 0,3% limitu) 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 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.

STRANA 34 z 44

Centrum PPG Brno
DOKUMENTACE HODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Benzo(a)pyren
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu v areálu do
0,02 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 2 % cílového imisního limitu
(1 ng.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 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.

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

Noční doba, výsledná hluková zátěž sledovaného území (souběh zdrojů variant A a B)
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Výsledky jsou vyjádřeny rozdílem hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku zjištěných v zadaných
výpočtových bodech v chráněném venkovním prostoru u vybraných staveb postavených na sledovaném
území mezi variantami C a A v denní době (v noční době nebude záměr PPG provozován).
Výsledky výpočtů ve vybraných výpočtových bodech
Denní doba – Souběh zdrojů variant A a B
Výpočtový bod
1
2
3
4

Vypočtená hodnota
LAeq,T = 67,3 dB
LAeq,T = 67,3 dB
LAeq,T = 65,5 dB
LAeq,T = 63,8 dB

Varianta A
LAeq,16h = 67,3 dB
LAeq,16h = 67,3 dB
LAeq,16h = 65,5 dB
LAeq,16h = 63,8 dB

Rozdíl
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB

Varianta A
PPG neprovozován
PPG neprovozován
PPG neprovozován
PPG neprovozován

Rozdíl
Nezjišťován
Nezjišťován
Nezjišťován
Nezjišťován

Noční doba - Souběh zdrojů variant A a B
Výpočtový bod
1
2
3
4

Vypočtená hodnota
LAeq,T = 59,3 dB
LAeq,T = 56,8 dB
LAeq,T = 55,3 dB
LAeq,T = 51,9 dB

Z výsledků je zřejmé, že v hodnocené denní době nejsou mezi vypočtenými hodnotami zjištěny žádné
rozdíly. Rozdíly se objevují ve vypočtených hodnotách až v řádu setin decibelů, což odpovídá vlivům z málo
početné vyvolané obslužné dopravy vlastním záměrem PPG proti stávajícím intenzitám dopravy v denní
době na sledovaných úsecích komunikací.
Za této situace lze konstatovat, že hlukové vlivy vlastního záměru nijak negativně neovlivní stávající
hlukovou zátěž venkovního prostoru na sledovaném území, která je jednoznačně způsobena hlukem z
běžné silniční dopravy.
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
Realizací záměru dojde ke zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území, tento nárůst však nebude
významný. Maximální množství odváděných povrchových vod bude dle výpočtu činit 137 l/s (výpočet pro
přívalový déšť).
Srážkové vody ze střech a srážkové vody z odlučovače ropných látek kam budou svedeny vody ze
zpevněných ploch v areálu budou odvedeny do vlastní retenční nádrže o objemu 162 m3, ve které se bude
část vod zadržovat a zasakovány. Nádrž bude mít přepad do Aušperského potoka, odtok touto výpustí však
s ohledem na kapacitu nádrže bude pouze výjimečně.
Díky tomuto řešení tedy nedojde k odvedení těchto vod na úkor vsaku a sníží se tedy objem vypouštěných
vod. Navržené řešení je odsouhlaseno správcem recipientu.
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. Část skladu, kde budou uloženy výrobky charakteru ADR (tedy např.
hořlaviny a látky nebezpečné vodám) budou zřízeny záchytné jímky zabraňující rozlití hořlavých kapalin.
Jímky budou o celkových objemech 10m3.
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Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, zasakovány budou pouze čisté a předčištěné srážkové
vody.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti s
významnějším 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.
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.
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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.

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).
Ve skladu ADR látek budou zřízeny záchytné jímky zabraňující rozlití hořlavých kapalin. Jímky budou o
celkových objemech 10m3.
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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 TORA - F, a.s. 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 TRIGA COLOR, a.s.. 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 5 těžkých nákladních vozidel
za den, což při jednosměnném provozu odpovídá průměrně asi 2 příjezdům nákladních vozidel za hodinu.
Nákladní doprava bude směřována na dálnici D1, průjezd obcí Troubsko se nepředpokládá.
Centrum PPG 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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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. Tora-F a.s., Palác AUSTRIA,
Štefánikova 18/25, Praha 5. Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem Centra
PPG Brno a tvoří přílohu Dokumentace hodnocení vlivu na životní prostředí ve smyslu §8 zákona
100/2001 Sb. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území.
Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2) a tuhými látkami (PM10).
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č.
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy
ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:
•
•
•
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na
třídu stability a rychlost větru
roční průměrné koncentrace
dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů
stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů
stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí
vypočítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmíněné metodiky SYMOS'97.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti buňky.
Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální
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výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního
výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•
•

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

Kategorie znečišťujících látek
Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek.
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře.
•
•
•

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

Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná 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
pět tříd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se
vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
vytápění objektu
Pro vytápění je navrženo celkem 28 teplovzdušných klimatizačních jednotek s vlastními plynovými
ohřevy o celkovém tepleném výkonu 1028 kW a jeden plynový kotel o výkonu 50 kW.
Při maximální spotřebě zemního plynu bude vytápění objektu zdrojem následujícího maximálního
množství škodlivin:
-1

g.h

-1

kg.rok

NOx

PM 10

SO2

CO

1123,2

276,5

55,3

17,3

CxHy
8,3

187,2

46,1

9,2

2,9

1,4

Spaliny budou vyvedeny samostatných komínů nad střechu haly.
automobilová doprava
Uvažována byl nárůst automobilové dopravy o maximální denní intenzitě příjezdů 60 osobních vozidel,
10 těžkých a 20 lehkých nákladních vozidel za den (a stejný počet návratů vozidel).

Emisní faktory
Pro výpočet emisí z kogeneračních jednotek byly využity údaje výrobce o objemu spalin a hodnoty
emisních limitů, pro výpočet emisí produkovaných automobilovou dopravou byly použity emisní faktory
MEFA 02. Podrobněji je výpočet emisí uveden v odborném posudku.

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité
větrné růžice 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
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3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m
s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK. Rozmístění jednotlivých bodů je
zřejmé z grafické přílohy této studie.
Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb.:
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4. Výsledky výpočtu
4.1. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži NO2
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem hodnocených zdrojů,
dosahuje nejvýše 0,3 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,75 % limitu (40 µg.m-3).
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě
nižších, mimo areál budou dosahovány hodnoty příspěvku 0,1 µg.m-3 a méně.
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem hodnocených zdrojů z výpočtu vycházejí
ve výši do 2,0 µg.m-3, tedy do 1,0 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru kruhového objezdu na ul. Jihlavské, při vjezdu do areálu a v prostoru mezi D1 a ul.
Jihlavskou. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot
ještě nižších (1,5 µg.m-3 a méně).
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.2. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži PM10
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem hodnocených zdrojů,
dosahuje nejvýše 0,2 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,5%
limitu (40 µg.m-3).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších (cca 0,05 µg.m-3).
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem hodnocených zdrojů z výpočtu vycházejí ve
výši do 0,8 µg.m-3, tedy do 1,6% imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru vlastního areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže
dosahovat hodnot nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.3. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži benzenu
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem hodnocených zdrojů,
dosahuje nejvýše 0,015 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,3%
limitu (5 µg.m-3).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších (méně než
0,005 µg.m-3).
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace benzenu

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.4. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži BaP
Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu (BaP) v zájmovém území, vyvolané provozem
hodnocených zdrojů, dosahuje nejvýše 0,02 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o
hodnoty do 2 % cílového imisního limitu (1 ng.m-3).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru
vlastního areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat
hodnot ještě nižších (cca 0,01 ng.m-3 a méně).
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území
5.1. Oxid dusičitý (NO2)
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice Magistrátu města Brna č. 1638 Brno-Lány ležící 5,5
km východně od lokality hodnoceného záměru. V roce 2009 byly na této stanici naměřeny následující
hodnoty:

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že v prostoru citované stanice byla ve sledovaném roce průměrná
roční koncentrace 27,6 µg.m-3, tedy 69% imisního limitu (40 µg.m-3). U maximálních hodinových
koncentrací byla naměřena hodnota 134,1 µg.m-3, tedy 67% imisního limitu (200 µg.m-3).
Výsledky měření za rok 2010 nebyly v době zpracování této studie zveřejněny.
Prostor hodnoceného záměru leží v lokalitě, která je imisně ovlivňována především automobilovou
dopravou, jejíž vlivy se se změnou vzdálenosti od komunikace značně mění, proto při popisu stávající
úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského kraje
zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je
znázorněno na následujících obrázcích:
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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 hodnoceném území dosahují hodnot do 180 µg.m-3,
v prostoru intravilánu Troubska do 160 µg.m-3.
Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že nejvyšší nárůst imisní
zátěže oxidem dusičitým (NO2) bude v prostoru vlastního areálu a v jeho těsné blízkosti.
Přírůstek průměrné roční koncentrace zde bude dosahovat maximálně 0,4 µg.m-3, nedojde tedy k
podstatnější změně stávající imisní zátěže, která již nyní v těsné blízkosti dálnice D1 dosahuje
nadlimitních hodnot. V prostoru intravilánu obce Troubsko při uvažování stávající imisní zátěži (z
ostatních zdrojů) však bude budoucí celková imisní zátěž podlimitní.
Přírůstek maximální hodinové koncentrace bude dosahovat maximálně 2,0 µg.m-3, při uvažování
stávající pozaďové zátěže bude po realizaci záměru celková imisní zátěž podlimitní.

5.2. Tuhé látky (PM10)
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice Magistrátu města Brna č. 1638 Brno-Lány. v roce
2009 byly na této stanici naměřeny následující hodnoty:

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že v prostoru citované stanice byla ve sledovaném roce průměrná
roční koncentrace 25,6 µg.m-3, tedy 64% imisního limitu (40 µg.m-3). U maximálních 24hodinových
koncentrací byla naměřena hodnota 90,3 µg.m-3, tedy hodnota nad hranicí limitu (50 µg.m-3). Četnost
dosažení nadlimitní koncentrace činila 24 případy za rok, limitem tolerovaná četnost (35 případů za
rok) tedy nebyla dosažena ani překročena.
Výsledky měření za rok 2010 nebyly v době zpracování této studie zveřejněny.
Také při popisu stávající úrovně imisní zátěže prachem vycházíme z rozptylové studie
Jihomoravského kraje zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí
hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích:
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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.
Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že nejvyšší nárůst imisní
zátěže tuhými látkami (PM10) bude v prostoru vlastního areálu a v jeho těsné blízkosti.
Přírůstek průměrné roční koncentrace zde bude dosahovat maximálně 0,2 µg.m-3, při uvažování
stávající imisní zátěži (z ostatních zdrojů) v tomto prostoru na stejné úrovni jako za současného stavu,
je možné považovat budoucí celkovou imisní zátěž ze podlimitní.
Přírůstek maximální hodinové koncentrace bude mimo areál dosahovat maximálně 0,8 µg.m-3 s velmi
krátkou dobou trvání, při uvažování stávající pozaďové zátěže taktéž předpokládáme celkovou imisní
zátěž po realizaci záměru za podlimitní.
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5.3. Benzen
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1545 Brno-střed ležící 7,5 km
severovýchodně od lokality hodnoceného záměru. V roce 2009 byly na této stanici naměřeny
následující hodnoty:

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že v prostoru citované stanice byla ve sledovaném roce průměrná
roční koncentrace 1,1 µg.m-3, tedy 22% imisního limitu (5 µg.m-3).
Výsledky měření za rok 2010 nebyly v době zpracování této studie zveřejněny.
Prostor hodnoceného záměru leží v lokalitě, která je imisně ovlivňována především automobilovou
dopravou, jejíž vlivy se se změnou vzdálenosti od komunikace značně mění, proto při popisu stávající
úrovně imisní zátěže benzenem vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského kraje zpracované
Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na
následujících obrázcích:

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace benzenu hodnot do 3 µg.m-3.
Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že nejvyšší nárůst imisní
zátěže benzenu bude v prostoru vlastního areálu a v jeho těsné blízkosti.
Přírůstek průměrné roční koncentrace zde bude dosahovat maximálně 0,015 µg.m-3, nedojde tedy k
podstatnější změně stávající imisní zátěže a celková budoucí imisní zátěž bude tedy podlimitní.
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5.4. Benzo(a)pyren (BaP)
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1778 Brno-Líšeň ležící 13,2 km
severovýchodně od lokality hodnoceného záměru. V roce 2009 byly na této stanici naměřeny
následující hodnoty:

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že v prostoru citované stanice byla ve sledovaném roce průměrná
roční koncentrace 0,5 ng.m-3, tedy 50% imisního limitu (1 ng.m-3). V daném roce však bylo
uskutečněno pouze 114 měření, jde tedy o výsledky spíše orientační.
Výsledky měření za rok 2010 nebyly v době zpracování této studie zveřejněny.
Prostor hodnoceného záměru leží v lokalitě, která je imisně ovlivňována především automobilovou
dopravou, jejíž vlivy se se změnou vzdálenosti od komunikace značně mění, proto při popisu stávající
úrovně imisní zátěže BaP vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského kraje zpracované Mgr.
Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na
následujících obrázcích:

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v těsné blízkosti dálnice D1 hodnot nadlimitních.
Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že nejvyšší nárůst imisní
zátěže bude v prostoru vlastního areálu a v jeho těsné blízkosti.
Přírůstek průměrné roční koncentrace zde bude dosahovat maximálně 0,02 ng.m-3, nedojde tedy k
podstatnější změně stávající imisní zátěže, která již nyní v těsné blízkosti dálnice D1 dosahuje
nadlimitních hodnot.
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6. Závěry
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že nejvyšší nárůst příspěvku ke stávající imisní zátěži
vyvolaný provozem tepelných zdrojů a automobilové dopravy vázané na záměr vychází do prostoru
vlastního areálu. Příspěvky ve stávající imisní zátěži dosahují relativně nízkých hodnot.
V případě součtu očekávaného imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot stávající
imisní zátěže také docházíme k závěru, že realizací navrhovaných zdrojů nedojde v okolí stavby
k významnému nárůstu imisní zátěže, tedy ani k vzniku nových nadlimitních stavů pro průměrné roční
ani maximální hodinové či denní koncentrace vlivem záměru.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu
předmětného zdroje nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné zátěži obyvatel.

V Brně 21.12.2010

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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6. Přílohy
6.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů

Poznámka:
•

vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m
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6.2. Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2
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6.3. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2
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6.4. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10
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6.5. Příspěvek maximální denní koncentrace PM10

text-RS_Centrum_PPG_Brno.doc

23(25)

Rozptylová studie – Centrum PPG Brno

6.6. Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu
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6.7. Příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu
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1. ÚVODNÍ ČÁST
Hluková studie výpočtovým způsobem ověřuje předpokládanou příspěvkovou hlukovou zátěž
v okolním chráněném venkovním prostoru z provozování dopravy záměru „Centrum PPG
Brno“, dále v textu jen PPG.
1.1. VÝCHOZÍ PODKLADY
Pro zpracování hlukové studie byly použity následující podkladové materiály:
(1)
Mapové a výkresové podklady k situačnímu umístění záměru.
(2)
Oznámení záměru dle př. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění.
(3)
Intenzity stávající dopravy podle celostátního sčítání 2005 – ŘSD ČR.
(4)
Další dostupné informace o sledovaném území např. internet apod.
1.2. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU PPG
Předmětný záměr PPG bude umístěn na ploše navazující na stávající průmyslový areál
Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku. Charakterem se bude jednat o novou
skladovací halu pro skladování a distribuci nátěrových hmot, s využitím některých stávajících
objektů v areálu. Umístění záměru je vázáno na vhodné dopravní napojení na stávající
komunikace pro zásobování a uspokojení poptávky regionu.
Poloha předmětného záměru PPG je vyznačena na doloženém výřezu fotomapy sledovaného
území.

Navrhovaný záměr PPG představuje typ specializovaného distribučního skladu nátěrových
hmot, jehož provoz je plně závislý na automobilové dopravě (dovoz zásob a rozvoz zboží
k zákazníkům), bez výskytu stacionárních zdrojů hluku.
Vyvolaná obslužná doprava záměru na veřejných komunikacích je stanovena oznamovatelem
následovně:
Osobní automobily
30 vozidel za den
Těžké nákladní automobily
10 vozidel za den
Lehké nákladní automobily
20 vozidel za den

Vzhledem k charakteru záměru PPG bude provoz v areálu pouze v denní době.
Rovněž vyvolaná obslužná doprava záměru PPG bude provozována pouze v průběhu denní
doby mezi 6:00 h až 22:00 h.
Areál záměru PPG bude napojen do ulice Polní, dále bude vyvolaná obslužná doprava v okolí
areálu využívat ulici Zámecká v Troubsku ve směru na jih a ulici Jihlavskou (II/602) ve směru
na sever.
Této situaci je přizpůsobeno rozmístění referenčních výpočtových bodů pro ověření
předpokládané příspěvkové hlukové zátěže z provozování dopravy záměru PPG.
1.3. STÁVAJÍCÍ HLUKOVÁ SITUACE
Plocha určená pro výstavbu záměru PPG se nachází v těsné blízkosti hlavní pozemní
komunikace v území, kterou tvoří těleso významně dopravně zatížené dálnice D1 (Brno –
Praha). U komunikace dálnice D1 byly v nedávné době dokončeny protihlukové stěny pro
ochranu venkovního prostoru zástavby obcí Troubsko a Veselka, s protihlukovými stěnami je
uvažováno v provedených výpočtech. Přes realizaci těchto ochranných opatření je hluk
z provozu dopravy na dálnici D1 rozhodujícím zdrojem pro hlukovou zátěž venkovního
prostoru na území obcí Troubsko a Veselka (ve výpočtech je dálnice D1 označena jako úsek
1).
Dalšími komunikacemi jejichž hluk z dopravy ovlivňuje stávající hlukovou zátěž venkovního
prostoru jsou ulice Polní – Zámecká na území obce Troubsko (ve výpočtech je označena jako
úsek 4), pokračování ulice Polní za křižovatkou s ulicí Jihlavská ve směru na Bystrc (ve
výpočtech je označena jako úsek 3) a ulice Jihlavská (část od křižovatky s ulicí Polní směrem
na Rosice je ve výpočtech označena jako úsek 2 a část od křižovatky s ulicí Polní směrem na
Brno je ve výpočtech označena jako úsek 5).
Pro výpočtové stanovení stávající hlukové zátěže v chráněném venkovní prostoru vybraných
staveb na sledovaném území byly použity údaje intenzit dopravy, které byly zjištěny
z celostátního sčítání dopravy roku 2005 prováděného ŘSD ČR.
Pro potřeby výpočtu byly převzaté údaje intenzity dopravy upraveny pro rok 2010, denní a
noční dobu podle zásad Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Planeta
2/2005).
Upravené intenzity dopravy rok 2010

Úsek
1
2
3
4
5

Název
komunikace
Dálnice D1
Jihlavská Rosice
Polní - Bystrc
PolníZámecká
Jihlavská Brno

Četnosti průjezdů vozidel
24 hodin
Denní doba
vozidel nákladní osobní vozidel nákladní osobní
celkem
celkem

Noční doba
vozidel nákladní osobní
celkem

59000
8000

17700
880

41300
7120

56640
7680

16992
845

39648
6835

2360
320

1652
35

708
285

7000
4000

630
440

6370
3560

6720
3840

605
422

6115
3418

280
160

25
18

255
142

4000

400

3600

3840

384

3456

160

16

144

Kontrolní měření hluku
Stávající hluková zátěž venkovního prostoru byla ověřena provedením kontrolního měření
hluku v průběhu denní doby na dvou stanovištích.
Stanoviště 1 v prostoru křižovatky ulic Polní – Jihlavská (referenční výpočtový bod 1.
Stanoviště 2 u ulice Polní na okraji Troubska (referenční výpočtový bod 2).
Výsledky provedeného kontrolního měření hlučnosti jsou následně uvedeny:

Metodika měření
Měření hlučnosti bylo provedeno v souladu s platnou metodikou Měření hluku
v mimopracovním prostředí, uvedenou v MN č.j.HEM-300-11.12.01 -34065 ze dne
11.12.2001 a přílohy zpravodaje Ministerstva životního prostředí, č. 3, z března 1996, jež má
titul „Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy“ z listopadu 1996 (autoři ing.
Jan Kozák CSc, RNDr. Miloš Liberko).
Místo měření
Stanoviště 1 v prostoru křižovatky ulic Polní – Jihlavská (referenční výpočtový bod 1).
Stanoviště 2 u ulice Polní na okraji Troubska (referenční výpočtový bod 2).
Datum a čas měření
19.4.2010, 1530 h – 1630 h
Postup zkoušky
ČSN ISO 1996-1 Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní
veličiny a postupy pro hodnocení.
ČSN ISO1996-2 Akustika. Popis, měření a posuzování hluku prostředí. Část 2: Určování
hladin hluku prostředí.
Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí č.j. HEM-30011.12.01-34065 ze dne 11.12.2001.
Legislativa
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí HEM-30011.12.01-34065 ze dne 11.12.2001.
Použité veličiny
Zkratka
Název
LAeq,T
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání T
LAeq,1s
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání T = 1 sec
LAN,T
distribuční (procentní) hladina – hladina akustického tlaku překročená v N % doby T
LA1,T
hladina akustického tlaku A překročená v 1 % doby T
LA10,T
hladina akustického tlaku A překročená v 10 % doby T
LA50,T
hladina akustického tlaku A překročená v 50 % doby T
LA90,T
hladina akustického tlaku A překročená v 90 % doby T
LA95,T
hladina akustického tlaku A překročená v 95 % doby T
LA99,T
hladina akustického tlaku A překročená v 99 % doby T
UAB
rozšířená nejistota měření – komunální prostředí
Přístrojová technika, příslušenství
Zvukoměr Brüel & Kjaer typ 2270 v.č. 2623010, ověřen ČMI Brno, 6035-OL Z046-09
(platnost do 28.4.2011)
Mikrofon Brüel & Kjaer typ 4189 v.č. 2616333, ověřen ČMI Brno, 6035-OL- M050-09
(platnost do 22.04.2011)
Kalibrátor Brüel & Kjaer typ 4231 v.č. 1807444, ověřen ČMI Brno, 6035-KL-K051-08,
(platnost do 12.11. 2010)
Barometr - aneroid Fischer typ MTG v.č. 05 001,ČMI 60013-KL-D003-11
(platnost do 5.1.2011)
Teploměr-vlhkoměr Comet Systém typ C3120 v.č.03900080 ČMI 6036-KL-V250-08
(platnost do 10.7.2010)
Anemometr LCA 6000VA Airflow v.č. 071668, ČMI 5012-KL-RS052-08
(platnost do13.7.2010)

Průběh měření
Před a po měření byla provedena justace měřícího řetězce.
Meteorologické podmínky při měření
Tlak
Čas

Teplota

Vlhkost

přepočtený na
hladinu moře

Směr
větru

Rychlost větru

Stav

15:30:00

19.0 °C

37%

1010 hPa

SSZ

14.8 km/h / 4.1 m/s

jasno

16:30:00

19.0 °C

37%

1010 hPa

SSV

16.7 km/h / 4.6 m/s

jasno

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
16:25:00

16:20:00

16:15:00

16:10:00

16:05:00

16:00:00

15:55:00

15:50:00

15:45:00

15:40:00

15:35:00

40
15:30:00

hladina ak. tlaku LAeq,1s (dB)

Výsledky měření
Stanoviště 1 v prostoru křižovatky ulic Polní – Jihlavská
Umístění mikrofonu: Měřicí stanoviště bylo zvoleno ve vzdálenosti 2m od fasády RD
Troubsko-Veselka č.p. 22. Výška mikrofonu nad terénem byla +1,6m.
Mikrofon byl směrován svojí podélnou osou kolmo na komunikaci.
Dopravně inženýrské údaje: Komunikace s jedním dopravním pruhem v každém směru.
Sklon komunikace cca 3%. Povrch komunikace je živičný.
Podmínky při měření: Hluk z dopravy na křižovatce Jihlavská/Polní v obci Troubsko, místní
část Veselka. Na místě měření převažuje hluk z dopravy na ulici
Jihlavská a dálnice D1, která je odcloněna protihlukovou stěnou.
15.30 h – 16.30 h
Charakteristická část průběhu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,1s v dB

čas T (s)

Naměřené hodnoty s procentuelní významností
Začátek měření
19.04.2010 15:30:00

Doba měření
1:07:55

LAeq
[dB]
65,8

LA1
[dB]
76,3

LA10
[dB]
68,3

LA50
[dB]
62

LA90
[dB]
57,2

LA99
[dB]
53,3

Hlukové pozadí
LA99 = 53,3 dB
Stanoviště 2 u ulice Polní na okraji Troubska
Umístění mikrofonu: Měřicí stanoviště bylo zvoleno ve vzdálenosti 2m od fasády RD Polní
č.p. 62. Výška mikrofonu nad terénem byla +1,6m. Mikrofon byl
směrován svojí podélnou osou kolmo na komunikaci.
Dopravně inženýrské údaje: Komunikace s jedním dopravním pruhem v každém směru.
Sklon komunikace cca 0%. Povrch komunikace je živičný.
Podmínky při měření: Hluk z dopravy na ulici Polní v obci Troubsko. Na místě měření byl
zaznamenán hluk z dopravy na ulici Polní a dálnice D1, která je
odcloněna protihlukovou stěnou.
15.30 h – 16.30 h
Charakteristická část průběhu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,1s v dB
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15:40:00

15:35:00

40
15:30:00

hladina ak. tlaku LAeq,1s (dB)

90

čas T (s)

Naměřené hodnoty s procentuelní významností:
Začátek měření
19.04.2010 15:30:00

Doba měření
1:00:00

LAeq
[dB]
68,2

Hlukové pozadí

LA1
[dB]
78,1

LA10
[dB]
71,5

LA50
[dB]
62,9

LA90
[dB]
59,1

LA99
[dB]
56,7

LA99 = 56,7 dB

1.4. REFERENČNÍ VÝPOČTOVÉ BODY
Pro možnost vyhodnocení předpokládaných příspěvkových hlukových vlivů z provozování
obslužné dopravy záměru PPG na hlukovou zátěž chráněného venkovního prostoru u
vybraných staveb ve sledovaném území, jsou výpočty zpracovány ve formě hlukových map a
dále jsou vyjádřeny konkrétními hodnotami ekvivalentních hladin akustického tlaku
v souboru 4 zadaných výpočtových bodů ve vzdálenosti 2,0 m od vybraných staveb pro
bydlení (s chráněným venkovním prostorem), které jsou postaveny v blízkosti tras
příjezdových komunikací k areálu předmětného záměru PPG.
Na území obce Troubsko referenční výpočtové body č. 2 a 4.
Na území obce Veselka referenční výpočtové body č. 1 a 3.
Rozmístění referenčních výpočtových bodů je znázorněno na fotomapě sledovaného území.

1.5. OBDOBÍ VÝSTAVBY
K objektivnímu výpočtovému vyhodnocení hlukových vlivů z období vlastní výstavby
záměru PPG (stavební činnosti a stavební doprava) není v této fázi dostatek konkrétních
údajů.
Z rozsahu stavby a malé složitosti stavby lze předpokládat, že období výstavby bude
rozloženo do kratšího časového úseku. Hlukově významné stavební činnosti jako zemní práce
při zakládání stavby však budou představovat pouze krátké časové úseky z období výstavby,
včetně potřebné stavební dopravy. Fáze výstavby hrubé stavby PPG a časově nejdelší fáze
dokončování stavby nebudou z hlediska hlukových vlivů nijak významné. Tyto stavební práce
budou mít spíše montážní charakter a budou prováděny hlavně ve vnitřních dispozicích
stavby. Rovněž potřebná stavební doprava, která bude navazovat na tyto stavební práce bude
rozložena do delšího časového úseku a z hlediska hlukových vlivů na okolí příjezdových tras
nebude významná.
Přes uvedené skutečnosti a pro maximální snížení možného obtěžování hlukem chráněných
venkovních prostorů okolních staveb z období výstavby PPG lze pro realizaci doporučit
dodržování následujících zásad:
- veškeré stavební činnosti s významnějším hlukovým dopadem na okolí provádět pouze
v denní době se zahájením po 7 hodině a s ukončením před 21 hodinou (hygienický limit
hluku pro tento časový interval LAeq,s = 65 dB),
- seznámit včas obyvatele nejbližších okolních staveb pro bydlení se způsobem a průběhem
prováděných hlučných prací při stavebních činnostech,
- určit zodpovědného pracovníka za provádění stavebních prací a jeho jméno, včetně kontaktů
zveřejnit pro veřejnost přístupným způsobem,
- termín i zajištění průběhu stavebních prací bude oznámen a projednán s příslušným odborem
orgánu ochrany veřejného zdraví,
- organizací stavebních prací a jejich technickým zajištěním zkrátit na maximum průběh
provádění hlukově významných stavebních činností,
- pro stavební práce používat strojní mechanizmy a další zařízení v bezvadném technickém
stavu.
Při dodržení těchto všeobecně platných zásad bude realizace vlastní výstavby PPG prováděná
na ploše v blízkosti stávajícího Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku z hlediska
hlukové zátěže pro nejbližší okolní chráněný venkovní prostor na dotčeném území podlimitní
a pro zdejší obyvatele únosná.
1.6. POSUZOVANÉ ZDROJE HLUKU
Stacionární zdroje hluku záměru PPG
Jak je zřejmé z charakteru stavby záměru PPG bude se jednat o typický skladový provoz, u
kterého není předpokládáno s instalací technických zařízení, jejichž provozování by tvořilo
významnější trvalé stacionární zdroje hluku ve vztahu k okolnímu venkovnímu prostoru.
Z toho důvodu není ve výpočtech s působením stacionárních zdrojů hluku uvažováno.
hodnocené stacionární zdroje hluku.
Podle podkladové dokumentace k záměru PPG jsou provozní údaje technických zařízení:
Mobilní zdroje hluku záměru PPG
Vzhledem k charakteru a umístění záměru PPG (skladová a distribuční hala) je jeho provoz
závislý na automobilové dopravě.
Celkový počet a skladba vyvolané obslužné dopravy záměrem PPG jsou určeny
oznamovatelem a byly specifikovány v části 1.2 této studie.
Vyvolaná obslužná doprava související s provozováním záměru PPG, bude zajíždět v areálu
na vybudované venkovní parkoviště a na manipulační plochu před rampou zásobování

umístěné před jižní stěnou PPG.
Provozní doba záměru PPG bude pouze v průběhu denní doby. V noční době nebude záměr
PPG provozován, proto není uvažováno ani s provozem obslužné dopravy.
Areál záměru PPG bude dopravně napojen na ulici Polní, přes kterou bude směrována do
dalších navazujících komunikací v území.

2. HLUKOVÁ STUDIE
2.1. METODIKA ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ
Výpočtové hodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru sledovaného území vychází z
doporučených teoretických akustických vztahů pro šíření zvuku ze shora definovaných
dopravních zdrojů záměru PPG, na jejichž základech pracuje použitý výpočtový program
LimA a jehož výpočtový algoritmus zohledňuje klimatické podmínky, konfiguraci i vlastnosti
povrchu terénu a další možné ovlivňující podmínky.
Výpočtově zjišťovaným hlukovým ukazatelem jsou hodnoty ekvivalentní hladiny akustického
tlaku.
V souladu s materiálem „Obecný rámec – Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely
ochrany veřejného zdraví před hlukem (Národní referenční laboratoř, 11.9.2008)“ výpočtově
zjištěné výsledky hlukových ukazatelů pak představují hodnoty odpovídající použité metodice
i zadaným podmínkám a použití nejistoty výpočtu při jejich hodnocení není pro tento způsob
zjišťování předpokládané hlukové zátěže venkovního prostoru relevantní. Proto není
v hodnocení výpočtů uvažováno s nejistotou výpočtu.
Všechny výpočty jsou zpracovány pro výšku +3,0 m nad terénem. Do výpočtového modelu
sledovaného území byly jako vstupní data zadávány četnosti obslužné dopravy záměru PPG a
údaje intenzit silniční dopravy na komunikacích v území.
2.2. POUŽITÉ PŘEDPISY A LEGISLATIVA
(1) Stavební fyzika. Akustika stavebních konstrukcí. - ČVUT Praha 1997.
(2) Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998.
(3) Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
(4) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
(5) Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
(6) ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti
stavebních výrobků – Požadavky.
(7) Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy – Zpravodaj MŽP ČR, březen
1996.
(8) Hluk v životním prostředí 2005 – Planeta č. 2/2005.
2.3. HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU
Hygienické limity hluku stanovuje příslušný prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb.,
kterým je nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, následovně:
§ 11 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru.
§ 11, odst. (1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného
impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích
výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku,
se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8
souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro
nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou
účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina
akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
§ 11, odst. (4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní
hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu

chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce
impulsní hluk se připočte další korekce –12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li
výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce –5 dB.
Provoz záměru PPG bude z hlediska citovaných ustanovení platného prováděcího předpisu
pro venkovní prostor sledovaného území tvořit zdroj hluku určený jako hluk z provozoven a
dalších zdrojů hluku. Pro chráněný venkovní prostor ve sledovaném území pak lze hygienický
limit hluku stanovit následovně:
Hygienický limit hluku (v ekvivalentní hladině akustického tlaku A + korekce1) dle části A
přílohy č. 3):
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor (korekce1) +
0 dB)
Denní doba 6.00 až 22.00 h
LAeq 8h = 50 dB
Noční doba 22.00 až 6.00 h
LAeq 1h = 40 dB pro chráněný venkovní prostor staveb
LAeq 1h = 50 dB pro chráněný venkovní prostor
Pro hluk z provozu dopravy v okolí hlavních pozemních komunikací, lze hygienický limit
hluku stanovit následovně:
Hygienický limit hluku (v ekvivalentní hladině akustického tlaku A + korekce3) dle části A
přílohy č. 3):
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor (korekce3) +
10 dB)
Denní doba 6.00 až 22.00 h
LAeq 16h = 60 dB
Noční doba 22.00 až 6.00 h
LAeq 8h = 50 dB pro chráněný venkovní prostor staveb
LAeq 8h = 60 dB pro chráněný venkovní prostor
Vzhledem k objektivní skutečnosti, že pro hlukovou zátěž venkovního prostoru ve
sledovaném území je rozhodujícím hluk z dopravy na dálnici D1 (stav hlučnosti působený
touto dopravou vznikl do 31. prosince 2000 a odpovídá definici staré hlukové zátěže
z dopravy) lze pro stanovení hygienického limitu hluku na sledovaném území použít korekci
na starou hlukovou zátěž, následovně:
Hygienický limit hluku (v ekvivalentní hladině akustického tlaku A + korekce4) dle části A
přílohy č. 3):
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor (korekce4) +
20 dB)
Denní doba 6.00 až 22.00 h
LAeq 16h = 70 dB
Noční doba 22.00 až 6.00 h
LAeq 8h = 60 dB pro chráněný venkovní prostor staveb
LAeq 8h = 70 dB pro chráněný venkovní prostor
Poznámka: Závazné stanovení hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory je
oprávněn provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
2.4. VÝPOČTOVÁ ČÁST
Výpočtovým způsobem je ověřována předpokládaná příspěvková hluková zátěž v chráněném
venkovním prostoru u vybraných staveb na sledovaném území, působená provozem vyvolané
obslužné dopravy záměrem PPG pro následující stavy, které jsou označeny jako varianty:
Varianta A – denní a noční doba, hluková zátěž způsobovaná provozem silniční dopravy
stávající stav.
Varianta B – denní doba, provozní hluk záměru PPG, hluk z vyvolané obslužné dopravy
v areálu (hluk z provozoven a dalších zdrojů hluku).
Varianta C – denní a noční doba, předpokládaná výsledná hluková zátěž sledovaného území
(souběh zdrojů variant A a B).
Výpočty jsou doloženy hlukovými mapami a výsledky hodnot ekvivalentních hladin
akustického tlaku zjištěných v zadaných referenčních výpočtových bodech.

2.4.1. Varianta A
Denní doba, hluková zátěž způsobovaná provozem silniční dopravy stávající stav

Noční doba, hluková zátěž způsobovaná provozem silniční dopravy stávající stav

Výsledky výpočtů
Denní doba - hluková zátěž způsobovaná provozem silniční dopravy stávající stav
Výpočtový bod
Vypočtená hodnota
Hygienický limit hluku
Překročení
limitu
1
LAeq,16h = 67,3 dB
LAeq,16h = 70 dB
Nezjištěno
2
LAeq,16h = 67,3 dB
LAeq,16h = 70 dB
Nezjištěno
3
LAeq,16h = 65,5 dB
LAeq,16h = 70 dB
Nezjištěno
4
LAeq,16h = 63,8 dB
LAeq,16h = 70 dB
Nezjištěno
Noční doba - hluková zátěž způsobovaná provozem silniční dopravy stávající stav
Výpočtový bod
Vypočtená hodnota
Hygienický limit hluku
Překročení
limitu
1
LAeq,8h = 59,3 dB
LAeq,8h = 60 dB
Nezjištěno
2
LAeq,8h = 56,8 dB
LAeq,8h = 60 dB
Nezjištěno
3
LAeq,8h = 55,3 dB
LAeq,8h = 60 dB
Nezjištěno
4
LAeq,8h = 51,9 dB
LAeq,8h = 60 dB
Nezjištěno

2.4.2. Varianta B
Denní doba, provozní hluk záměru PPG, hluk z vyvolané obslužné dopravy v areálu

Výsledky výpočtů
Denní doba – provozní hluk záměru PPG, hluk z vyvolané obslužné dopravy v areálu
Výpočtový bod
Vypočtená hodnota
Hygienický limit hluku
Překročení
limitu
1
LAeq,8h = 24,10 dB
LAeq,8h = 50 dB
Nezjištěno
2
LAeq,8h = 40,92 dB
LAeq,8h = 50 dB
Nezjištěno
3
LAeq,8h = 19,06 dB
LAeq,8h = 50 dB
Nezjištěno
4
LAeq,8h = 21,14 dB
LAeq,8h = 50 dB
Nezjištěno

2.4.3. Varianta C
Denní doba, výsledná hluková zátěž sledovaného území (souběh zdrojů variant A a B)

Noční doba, výsledná hluková zátěž sledovaného území (souběh zdrojů variant A a B)

Výsledky výpočtů
Denní doba – Souběh zdrojů variant A a B
Výpočtový bod
Vypočtená hodnota
1
LAeq,T = 67,3 dB
2
LAeq,T = 67,3 dB
3
LAeq,T = 65,5 dB
4
LAeq,T = 63,8 dB

Varianta A
LAeq,16h = 67,3 dB
LAeq,16h = 67,3 dB
LAeq,16h = 65,5 dB
LAeq,16h = 63,8 dB

Rozdíl
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB

Noční doba - Souběh zdrojů variant A a B
Výpočtový bod
Vypočtená hodnota
1
LAeq,T = 59,3 dB
2
LAeq,T = 56,8 dB
3
LAeq,T = 55,3 dB
4
LAeq,T = 51,9 dB

Varianta A
PPG neprovozován
PPG neprovozován
PPG neprovozován
PPG neprovozován

Rozdíl
Nezjišťován
Nezjišťován
Nezjišťován
Nezjišťován

2.5. ZÁVĚRY HLUKOVÉ STUDIE
Podle vyhodnocených výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru
výpočtových bodů, které jsou zadány v chráněném venkovní prostoru u vybraných staveb
postavených na sledovaném území lze, ve vztahu k předpokládaným provozním hlukovým
vlivům záměru PPG vyvodit následující závěry:
Varianta A – hluková zátěž způsobovaná provozem silniční dopravy stávající stav
V této variantě je výpočtově vyhodnocena stávající hluková zátěž venkovního prostoru na
sledovaném území z provozu silniční dopravy na pozemních komunikacích v území.
Vzhledem k objektivní skutečnosti, že pro hlukovou zátěž venkovního prostoru ve
sledovaném území je rozhodujícím hluk z dopravy na dálnici D1 (stav hlučnosti působený
touto dopravou vznikl do 31. prosince 2000 a odpovídá definici staré hlukové zátěže
z dopravy) je pro hodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru použit hygienický limit
hluku s korekci na starou hlukovou zátěž, pro denní dobu LAeq 16h = 70 dB a pro noční dobu
LAeq 8h = 60 dB.
Z výsledků výpočtů hluku ze stávající dopravy je zřejmé, že ve všech zadaných výpočtových
bodech v denní i noční době jsou vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku
z provozu silniční dopravy nižší než jsou takto stanovené hygienické limity hluku.
Poznámka: Vypočtené hodnoty v referenčních výpočtových bodech č. 1 a 2 vykazují dobrou
shodu s výsledky kontrolního měření hluku na shodných stanovištích 1 a 2 v denní době
(rozdíl hodnot je pouze 1,5 dB a 0,9 dB). Z těchto důvodů lze považovat výsledky
provedených výpočtů pro stávající a výchozí stav hlukové zátěže venkovního prostoru
sledovaného území za objektivní.
Varianta B – provozní hluk záměru PPG, hluk z vyvolané obslužné dopravy v areálu
Varianta hodnotí předpokládané příspěvkové provozní hlukové vlivy vlastního záměru PPG
na chráněné venkovní prostory u vybraných staveb, které jsou postaveny na sledovaném
území, ve vztahu ke stanovanému hygienickému limitu hluku pro denní dobu LAeq 8h = 50 dB,
v noční době nebude záměr PPG provozován.
Z výsledků výpočtů je zřejmé, že z hlediska předpokládaného příspěvkového hlukového
působení na chráněný venkovní prostor u vybraných staveb postavených na sledovaném
území, bude vlastní záměr PPG málo významným zdrojem hluku a z hlediska stanovených
hygienických limitů hluku bude prokazatelně podlimitním zdrojem provozního hluku.

Za této situace lze předpokládané příspěvkové provozní hlukové vlivy vlastního záměru PPG
hodnotit z hlediska stanovených požadavků na ochranu veřejného zdraví před nepříznivými
účinky hluku jako podlimitní.
Varianta C – předpokládaná výsledná hluková zátěž sledovaného území (souběh zdrojů
variant A a B)
Součtová varianta vyhodnocuje předpokládané příspěvkové ovlivnění stávající hlukové
situace venkovního prostoru na sledovaném území po zprovoznění záměru PPG.
Výsledky jsou vyjádřeny rozdílem hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku zjištěných
v zadaných výpočtových bodech v chráněném venkovním prostoru u vybraných staveb
postavených na sledovaném území mezi variantami C a A v denní době (v noční době nebude
záměr PPG provozován).
Z výsledků je zřejmé, že v hodnocené denní době nejsou mezi vypočtenými hodnotami
zjištěny žádné rozdíly. Rozdíly se objevují ve vypočtených hodnotách až v řádu setin
decibelů, což odpovídá vlivům z málo početné vyvolané obslužné dopravy vlastním záměrem
PPG proti stávajícím intenzitám dopravy v denní době na sledovaných úsecích komunikací.
Za této situace lze konstatovat, že hlukové vlivy vlastního záměru nijak negativně neovlivní
stávající hlukovou zátěž venkovního prostoru na sledovaném území, která je jednoznačně
způsobena hlukem z běžné silniční dopravy.
Poznámka:
Hodnocení hlukové zátěže chráněného venkovního prostoru u vybraných staveb postavených
na sledovaném území je v hlukové studii řešeno výpočtovým způsobem a na úrovni dostupných
podkladových materiálů. Doporučujeme ověřit tyto výsledky teoretických výpočtů kontrolním
měřením hluku např. v rámci zkušebního provozu záměru PPG.
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Použité zkratky
AQG … Air Quality Guideline (Směrná hodnota kvality ovzduší)
BaP … benz/a/pyren
IARC … International Agency for Research of Cancer (Mezinárodní agentura pro výzkum
rakoviny)
PAU … polycyklické aromatické uhlovodíky
PPG … Centrum PPG Brno firmy TORA – F, a.s.
US EPA … United States Environmental Protection Agency (Americký úřad pro ochranu
životního prostředí)
WHO … World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)

Strana 4 (celkem 16)

Centrum PPG Brno: vlivy na veřejné zdraví

AD ČÁST D I 1: VLIVY NA OBYVATELSTVO
1.1 ZDRAVOTNÍ VLIVY
Předmět hodnocení
Předmětem posouzení je Centrum PPG Brno (dále jen PPG) firmy TORA – F, a.s. Jedná se o novou
halu pro skladování a distribuci nátěrových hmot. Ty budou dopravovány a skladovány v uzavřených
obalech určených pro dodávku do obchodní sítě a přímým zákazníkům. Obaly nebudou v areálu
skladu otvírány.
Záměr je umístěn v obci Troubsko do prostoru navazujícího na východní straně na stávající
průmyslový areál Výzkumného ústavu pícninářského. Z jihu a západu je omezen ulicí Polní, na
severu dálnicí D1. Dvoulodní hala bude mít rozměry 91m x 61 m a výšku 13,7 m.
Nejbližší obytné domy: v Troubsku dům na Polní ulici č. 1 ve vzdálenosti 30 m a domy na ulicích
Zahradní a Zámecké ve vzdálenosti cca 280 m. V severním směru jsou to za dálnicí ve vzdálenosti
cca 220 m rodinné domy při Jihlavské ulici v osadě Veselka.
Provoz bude dvousměnný, od 6 do 22 hodin, pouze ve všední dny. Na uvedenou dobu bude
omezena i navazující doprava, odhadovaná v rozptylové studii na 90 vozidel denně, z toho 10
nákladních aut, 20 dodávkových nákladních aut a 60 aut osobních u každého vozidla příjezd a
návrat, tedy dvojnásobný počet průjezdů. Tato doprava bude probíhat po ulici Polní ke křižovatce
s ulicí Jihlavskou ve Veselce, odkud se bude podle uvedeného odhadu dělit do tří směrů: po
Jihlavské ulici směrem východním (denně 4 automobily nákladní, 8 „dodávek“ a 20 aut osobních), po
Jihlavské směrem západním (obdobně 5, 8 a 16 vozidel) a na sever k Bystrci (obdobně 1, 4 a 6
vozidel). Ve hlukové studii je zmíněna a zohledněna i doprava k jihu ulicí Zámeckou.

1.1.1 Metodický postup
Elaborát je zpracován ve smyslu Zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,
příloha č. 4. Metodou je riziková analýza (Risk Assessment), založená na postupech vypracovaných
a neustále dále rozvíjených americkým Úřadem pro ochranu životního prostředí (US EPA). Z nich
vycházejí i směrnice Ministerstva životního prostředí ČR.
Hodnocení rizika (Risk Assessment) je odborná činnost zaměřená na zjištění povahy a
pravděpodobnosti možných nepříznivých účinků, které mohou postihnout člověka a životní prostředí
jako důsledek expozice chemickým nebo jiným škodlivinám. V této kapitole bude posuzován
potenciální vliv na lidské zdraví.
Metodický postup konvenčního hodnocení rizika sestává ze čtyř navazujících kroků:

a) Identifikace nebezpečnosti (Hazard Identification)
Jde o vstupní kvalitativní seznámení s hodnocenou lokalitou, přítomnými škodlivinami a okolnostmi
jejich potenciálního nepříznivého účinku na obyvatelstvo. Základním výstupem tohoto kroku je
seznam zdravotně významných škodlivin a zdůvodnění postupu, jímž byly vybrány. Seznam je
doplněn popisem základních fyzikálních, chemických a toxikologických vlastností vybraných škodlivin
a jejich pohybu a přeměn v životním prostředí, cest expozice, působení v organismu člověka a
možných zdravotních efektů.

b) Určení vztahu dávka - odpověď (Dose - response Assessment)
V tomto kroku je identifikován vztah mezi úrovní expozice a velikostí rizika1. Chronická toxicita
škodliviny je často vyjadřována jako celoživotní riziko při jednotkové expozici.

1

Rizikem se zde rozumí matematická pravděpodobnost, se kterou za definovaných podmínek dojde
k poškození zdraví, nemoci nebo smrti. Teoreticky se pohybuje od nuly (žádné poškození) k jedné
(poškození ve všech případech).
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Z hlediska typu zdravotních efektů se chemické škodliviny dělí do dvou základních kategorií:
•

Látky s prahovým účinkem, u nichž se předpokládá, že minimální dávky až do určité úrovně
(prahu) nemají žádný nepříznivý efekt. Nad prahovou hodnotou pak závažnost účinku roste
s velikostí expozice. Do této skupiny patří většina toxických látek.

•

Látky s bezprahovým účinkem, u nichž se předpokládá určitý nepříznivý efekt už od
nejnižších dávek. Riziko tak roste s expozicí od její nulové úrovně, závislost dávky a účinku
se v oblasti nízkých dávek vesměs považuje za lineární. Do této skupiny patří většina
karcinogenních látek. Jejich účinek je stochastický, tj. s velikostí dávky neroste závažnost
onemocnění ale pravděpodobnost jeho vzniku.

Některé látky mohou mít obojí účinek, prahový i bezprahový (toxický i karcinogenní). V takovém
případě vycházíme obvykle z účinku bezprahového, který bývá při nízkých úrovních škodlivin, které
jsou v životním prostředí obvyklé, závažnější.
Hodnocení rizika z prahových a bezprahových látek je principiálně odlišné.

c) Hodnocení expozice
Jde o odhad úrovní (dávek) jimiž jsou různé skupiny lidí (subpopulace) exponovány chemickým
látkám nebo jiným faktorům ze životního prostředí. Stupeň expozice závisí nejen na koncentracích
látky ve složkách životního prostředí, ale i na místě pobytu a aktivitě lidí. U inhalačních expozic
záleží např. na tom, kolik času příslušníci jednotlivých subpopulací (včetně rizikových) tráví venku a
v budovách, jak intenzivně venku dýchají (při práci resp. sportu), u orálních expozic např. na tom,
kolik pijí denně vody z místního zdroje, v jakých množstvích konzumují kontaminované potraviny
apod. Zpracovávání expozičních podkladů je mimořádně složitou záležitostí, nejobtížnější z celého
procesu hodnocení rizika. V praxi EIA se obvykle pro každý případ speciálně nevyhodnocuje, vychází
se z expozičních modelů vypracovaných shora zmíněnými kompetentními institucemi.

d) Charakteristika rizika
V tomto posledním kroku se předpovídá zdravotní dopad na populaci resp. její dílčí skupiny na
základě integrace poznatků o nebezpečnosti jednotlivých látek a údajů o expozici.
Aby pro nepřesnosti metody nedocházelo k nepřiměřeně příznivým závěrům, vycházejí mezinárodní
metodiky hodnocení vlivu staveb na životní prostředí a na zdraví ze zásady předběžné opatrnosti, tj.
z nejhorších možných variant (výsledky studií s nejzávažnějšími udávanými dopady, účinky na
nejcitlivější druhy zvířat, na nejcitlivější vrstvy obyvatelstva, odvozování ukazatelů z horních hranic
karcinogenního potenciálu aj.). Výsledky pak charakterizují vždy nejhorší myslitelnou konstelaci a
jsou vesměs horší než budoucí realita. Tento opatrný (konzervativní) přístup spolu se zavedením
dostatečných bezpečnostních pásem má zaručit spolehlivost výsledků i v podmínkách výše uvedené
neurčitosti. Konzervativní hlediska použijeme i v našem hodnocení.
Závěrem této metodické stati je nutno doplnit, že stanovení rizika popsaným postupem je nezbytné
tam, kde pro danou látku v příslušné složce životního prostředí (ovzduší, vodě apod.) není stanoven
limit resp. tam, kde tento limit je překročen. Limity jsou většinou vypracovány tak, aby s dostatečnou
rezervou zaručovaly zdravotní nezávadnost resp. společensky přijatelnou míru rizika, a jsou-li
dodrženy, daná situace z hlediska ochrany zdraví po právní stránce vyhovuje. U některých látek resp.
faktorů jsou ovšem v odborné literatuře udávány nepříznivé účinky i při úrovních podlimitních,
z běžných škodlivin se to týká především suspendovaných látek v ovzduší (prašnosti) a hluku.
V těchto případech je v rámci EIA vhodné na tyto skutečnosti poukázat. Pokud ale u dané škodliviny
nemáme dost přesvědčivé údaje tohoto druhu, pak při dodržených limitech výpočet rizika popsanou
metodou Risk Assessment obvykle neprovádíme.

1.1.2 Identifikace zdravotně významných vlivů
Z hlediska potenciálních vlivů na veřejné zdraví je třeba posoudit především vyvolanou
automobilovou dopravu a dále spalování zemního plynu k vytápění objektu. Hlavními potenciálními
problémy budou tedy znečišťování ovzduší a hluk.
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Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.
Odpadní vody budou odstraňovány v souladu s předpisy, zdraví ani pohody obyvatelstva se nemohou
dotknout. Totéž platí o pevných odpadech.
Nebudou provozovány žádné zdroje ionizujícího záření. Nebudou produkovány vibrace, které by měly
vliv na okolí.
Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise spalovacích motorů. Z jejich referenčních
škodlivin jsou v podkladové rozptylové studii vyhodnoceny imise oxidu dusičitého, suspendovaných
látek (PM10), benzenu a benz/a/pyenu.
Jako potenciální zdravotně významné vlivy budou tedy v dalším posuzovány:
a) znečišťování ovzduší (oxid dusičitý, PM10, benzen a benz/a/pyren),
b) hluk.

1.1.3 Znečišťování ovzduší
Při hodnocení vlivu znečištěného ovzduší vycházíme z rozptylové studie (Bucek s.r.o., Ing. P. Cetl,
Brno, prosinec 2010). Vyhodnocuje jednak stávající imisní zátěže v dotčeném území, jednak
příspěvky z provozu areálu (vytápění zemním plynem) a z navazující automobilové dopravy. Uvádí
imisní charakteristiky oxidu dusičitého (NO2) a suspendovaných látek v ovzduší (PM10), a to jak
v ročních průměrech, tak v krátkodobých maximech, a dále benzenu a benz/a/pyrenu v ročních
průměrech. Pro jejich výpočty bylo zvoleno zájmové území se základní sítí 1800 m x 1600 m
s krokem 50 m. Výsledky jsou prezentovány kartograficky.
Místní pozadí je hodnoceno jednak podle výsledků blízkých měřících stanic, jednak podle rozptylové
studie Jihomoravského kraje zpracované Mgr. J. Buckem (2007). V dalším textu vybíráme z důvodů
předběžné opatrnosti z uvedených zdrojů vždy výsledky vyšší.

a) Oxid dusičitý
Oxid dusičitý (NO2) patří k nejvýznamnějším a nejvíce sledovaným škodlivinám výfukových plynů. Ve
spalovacích motorech je uvolňován oxid dusnatý (NO), který se vzdušným kyslíkem postupně oxiduje
na NO2. Směs těchto dvou plynů je označována souborným názvem oxidy dusíku (NOx). Je nejen
součástí výfukových plynů, ale i emisí z každého spalování. Její škodlivější součástí je NO2, plyn
palčivého, dusivého zápachu. Čichově začíná být patrný od koncentrací 200 - 400 µg.m-3.
Oxid dusičitý je za přítomnosti uhlovodíků a ultrafialového záření (letní smog) hlavním zdrojem
potenciálně toxického troposférického ozonu a dále nitrátových aerosolů, které jsou významnou frakcí
jemných suspendovaných částic v ovzduší (PM2,5).
Účinky vyšších koncentrací NO2 na lidský organismus jsou jednak chronické, jednak akutní. Při
dlouhodobém vdechování zvyšují výskyt nemocí dolních dýchacích cest a jejich projevů. Akutní
účinky se projeví u vysokých dávek již po krátké expozici nepříznivým ovlivněním dýchacích funkcí.
V mnoha epidemiologických studiích byl NO2 užíván jako ukazatel směsi škodlivin ze spalování,
zejména ze silničního provozu. Zdravotní efekty v těchto studiích jsou pak přičítány i účasti jiných
produktů spalování, jejichž účinky lze těžko od účinků NO2 odlišit, jako jsou suspendované částice
(speciálně ultrajemné), oxid dusnatý nebo benzen.

Vyhodnocení vztahu dávka – odpověď
Při dlouhodobém vdechování zvýšených koncentrací oxidu dusičitého nejcitlivější reagují astmatici. Z
epidemiologických studií vyplynulo, že bronchitické projevy u astmatických dětí při zvyšování
průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého rostou. I při zvýšených ročních koncentracích NO2,
jaké jsou celkem běžné v zevním ovzduší evropských a severoamerických měst, bylo u dětí zjištěno
zpomalení rozvoje plicních funkcí.
Pokud jde o krátkodobé účinky, pokusná vyšetření opakovaně ukázala, že zdraví lidé nejsou při
-3
krátkodobém (dvouhodinovém) vdechování dotčeni koncentrací NO2 pod 1 ppm (1880 µg.m ). Při
-3
koncentracích 3000 - 9000 µg.m nastupují změny plicních funkcí (vzestup dýchacího odporu) u
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zdravých osob po 10 - 15 minutách. U lidí trpících zánětem průdušek se dýchací funkce zhoršují při
3000 µg.m-3 již po 5 minutách. V toxikologických studiích byly zjištěny akutní zdravotní účinky při
hodinových expozicích nad 500 µg.m-3 NO2. Přímé účinky NO2 na plicní funkce astmatiků byly
popsány u hodinových koncentrací nad 560 µg.m-3 a již od koncentrací 200 µg.m-3 bylo možno
speciálním vyšetřením nalézt počínající růst reaktivity bronchů. Jiné laboratoře však účinek tak
nízkých koncentrací u astmatiků nepotvrdily. Směrná hodnota WHO pro NO2 činí 40 μg.m-3 u ročního
průměru a 200 μg.m-3 u hodinového průměru. Tyto koncentrace byly převzaty i do nařízení vlády č.
597/2006 Sb. jako limity závazné v ČR s tím, že uvedený hodinový průměr nesmí být překročen více
než 18 x za kalendářní rok.
Chronické účinky oxidu dusičitého nelze zcela spolehlivě posoudit metodou Risk Assessment.
Americký úřad US EPA (US Environmental Protection Agency), který patří k celosvětově
nejkompetentnějším institucím, zpracovávajícím metodiku Risk Assessment pro jednotlivé chemické
škodliviny, nevydal pro NO2 výpočtové koeficienty, neboť pro to zatím neexistují zcela validní
vědecké podklady. V existujících epidemiologických studiích není možno dostatečně odlišit vliv oxidů
dusíku od ostatních škodlivin přítomných v městském ovzduší. Bylo by možné hodnocení orientační,
které zde však vzhledem k podlimitnímu pozadí a nepatrným příspěvkům záměru není potřebné.

Vyhodnocení expozice
Odhad místního pozadí koncentrací NO2 přebíráme z citované studie Mgr. Bucka. Z kartografického
znázornění příspěvků PPG jsme převzali údaje (horní hranice imisních pásem) o průměrných ročních
a maximálních hodinových koncentracích NO2 v nejvíce exponovaných úsecích výše popsaného
blízkého obytného území (Veselka - Jihlavská ul., Troubsko – Polní, Zahradní a Zámecká ulice).
Všechny uvedené údaje prezentujeme v tabulce 1, kde v posledním řádku doplňujeme pro srovnání
též úrovně stanovených limitů.
-3

Tabulka 1: Imisní koncentrace oxidu dusičitého (μg.m ), roční průměry a hodinová maxima

Pozadí

NO2/r

NO2/1h

35

160

Příspěvek PPG

0,2

2,0

Součet max.

35,2

162

40

200

Limit

Charakteristika rizika
Z tabulky 1 vidíme, že průměrné roční i maximální hodinové imisní koncentrace NO2 jsou v místním
pozadí podlimitní a nepatrné příspěvky PPG tuto situaci prakticky nezmění. Můžeme proto uzavřít, že
příspěvky centra PPG a navazující automobilové dopravy nemění stávající přijatelný stav z hlediska
zdravotních účinků oxidu dusičitého a mohou být proto považovány za zdravotně nezávadné.

b) Suspendované částice v ovzduší (PM10)
Kromě znečišťujících plynů se v ovzduší běžně vyskytují i suspendované částice (airborne particulate
matter) různého typu, velikosti a původu. Jejich zdravotní účinky závisí především na jejich
chemických, fyzikálních a případně biologických vlastnostech. Významná je kromě toho i jejich
velikost. Částečky nad 100 µm se téměř úplně zachytí v horních dýchacích cestách, nepronikají do
dolních cest a jsou tedy zdravotně méně významné. V ovzduší se dlouho neudrží, relativně rychle
sedimentují. S klesající velikostí pak narůstá doba jejich setrvávání v ovzduší a podíl částic, které
pronikají do plic. Po zdravotní stránce jsou v dosavadní praxi nejvíce sledovány částice o průměru do
10 µm. Ty jsou při hlubším zkoumání dále tříděny na částice hrubé, o průměru od 10 do 2,5 µm, a
jemné, o průměru 2,5 µm a nižším. Bývají označovány zkratkou PM (particulate matter) s indexem
2
podle horní hranice jejich rozměrů, tedy jako PM10 resp. PM2,5. Mohou to být pevné látky i kapénky
kapalin. U nás často užívané souhrnné označení „tuhé znečišťující látky“ (TZL) je proto nepřesné.

2

Ve specializované literatuře jsou někdy rozlišovány i částice ultrajemné s průměrem do 0,1 µm (PM0,1)
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Ve frakci PM10 se obvykle nachází prach, pyl, spóry, popílek a částice rostlin nebo hmyzu. Vzniká
především při mechanických procesech, jako jsou stavební práce a při zpětném zviřování prachu
dopravními prostředky a větrem. Vzhledem k měření pomocí filtru je v této třídě obsažena i kategorie
částic menších, jemných (PM2,5), k nimž patří mj. i sekundárně vytvořené aerosoly (konverzí plynů
na částice). Pocházejí převážně ze spalovacích procesů. Mohou obsahovat těžké kovy, uhlíkaté látky
včetně karcinogenních, nitrity, sírany aj. Částice z frakce PM2,5, a zejména při rozměrech pod 1µm,
pronikají v 90 i více procentech do plicních sklípků a ovlivňují jejich stěny. Obsažené škodliviny zde
snadno pronikají do krevního oběhu. Frakce PM2,5 je proto právem považována za zdravotně
významnější než PM10. Měření v praxi se však zatím opírá v převážné míře o filtry propouštějící do
velikosti 10 µm, takže i limity platné v ČR jsou zatím stanoveny pouze pro PM10.
Poměr hrubých a jemných částic může být v různých městech a lokalitách různý. Běžně se udává
poměr PM2,5/ PM10 jako 0,5, ve městech vyspělých zemí se pohybuje v rozmezí 0,5 – 0,8.

Vyhodnocení vztahu dávka odpověď
Studie zaměřené na krátkodobé (24hodinové) i dlouhodobé (roční) expozice, prokazují nepříznivý
účinek suspendovaných částic ovzduší na funkci a zdraví dýchacího ústrojí a také na systém srdečně
cévní. Ve dnech zvýšených expozic byla opakovaně zjišťována zvýšená úmrtnost, zvýšený počet
případů přijetí k hospitalizaci a další důsledky. V citlivosti ke škodlivým vlivům suspendovaných
částic jsou mezi lidmi veliké rozdíly. Obecně jsou citlivější lidé staří, děti a zejména pak pacienti
postižení respiračními a kardiovaskulárními chorobami. Obzvláště citliví jsou astmatici.
Veliká proměnlivost suspendovaných částic co do chemického i velikostního složení a také zmíněné
veliké rozdíly v citlivosti lidí velmi ztěžují vědecky zdůvodněné stanovování limitů. U obou
zmíněných frakcí nebylo snadné najít u městského typu částic práh, pod nímž není nikdo dotčen. U
jemných částic (PM2,5) je předpokládán nepříliš nad koncentrací 3 – 5 μg.m-3. Nepředpokládá se, že
jakýkoliv limit může spolehlivě ochránit každého člověka před všemi možnými nepříznivými
zdravotními efekty. Snahou musí být snižování prašnosti na dosažitelné minimum. Limity, pokud
jsou uváděny, jsou tedy spíše konvencí, která připouští u obzvláště citlivých lidí určitou malou míru
nepříznivých vlivů.
Na základě rozboru moderní vědecké literatury uvádí WHO (2006) pro dlouhodobé působení (roční
průměry) ve frakci PM2,5 směrnou hodnotu 10 μg.m-3, která je prakticky dosažitelná a přitom
významně snižuje zdravotní rizika. Doporučuje k ní docházet podle místních možností soustavou
postupných cílů, které přehledně uvádíme v tabulce 2. Uvádí i ekvivalenty zatím častěji používané
charakteristiky PM10.
-3

Tabulka 2: Směrné hodnoty a postupné cíle pro suspendované látky v ovzduší: roční průměrné koncentrace (μg.m ),
WHO 2006
PM 10

PM 2,5

Cíl 1

70

35

Riziko úmrtnosti o cca 15 % vyšší než při úrovni AQG.

Cíl 2

50

25

Riziko předčasné úmrtnosti o cca 6 % nižší než u cíle 1 ).

30

15

Riziko úmrtnosti o cca 6 % nižší než u cíle 2 ) .

Cíl 3

Komentář
1

1

2

AQG )
20
10
Základní směrná hodnota
1) Kromě jiných příznivých účinků na zdraví
2) Směrná hodnota (air quality guideline)

U krátkodobých (24hodinových) expozic se ve směrnicích WHO uvádí růst úmrtnosti o cca 0,5 % za
každý vzestup o 10 μg.m-3 PM10 v denní koncentraci. U koncentrace 150 μg.m-3 se tak předpokládá
zhruba pětiprocentní růst denní úmrtnosti. I zde jsou vypracovány postupné cíle (tabulka 3).
-3

Tabulka 3: Směrné hodnoty a postupné cíle pro suspendované látky v ovzduší: 24hodinové koncentrace (μg.m ), WHO
2006
PM 10

PM 2,5

Cíl 1

150

75

Riziko krátkodobé úmrtnosti o cca 5 % vyšší než při AQG.

Cíl 2

100

50

Riziko krátkodobé úmrtnosti o cca 2,5 % vyšší než při AQG.

75

37,5

Riziko krátkodobé úmrtnosti o cca 1,2 % vyšší než při AQG.

Cíl 3

Komentář

1

AQG )
50
25
Založeno na vztahu mezi 24hod. a ročními úrovněmi PM
1) Směrná hodnota (air quality guideline)
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U nás platí limit stanovený již zmíněným nařízením vlády č. 597/2006 Sb. činí pro průměrné roční
koncentrace PM10 40 μg.m-3 a pro 24hodinový imisní průměr 50 μg.m-3 s tím, že nesmí být překročen
více než 35 x za kalendářní rok.

Vyhodnocení expozice
Podle odhadu provedeného v citované rozptylové studii (podle výsledků měření imisního monitoringu
stanice Magistrátu města Brna č. 1638 Brno-Lány) v roce 2009 činí místní pozadí koncentrací PM10, v
ročním průměru 25,6 μg.m-3 (64 % stanoveného limitu). V maximálních 24hodinových koncentracích
je uveden odhad 90,3 μg.m-3 (181% úrovně stanoveného limitu). Ve shora citovaném nařízení vlády
se připouští překročení tohoto limitu 35x za rok, ve výsledcích studie Mgr. Bucka k tomu došlo do cca
35 případů za rok. Po formální stránce tedy uvedený nález je přesně na hraně stanoveného limitu.
Z kartografického znázornění příspěvků PPG jsme převzali údaje (horní hranice imisních pásem) o
průměrných ročních a maximálních 24hodinových koncentracích PM10 v nejvíce exponované části
výše popsaného blízkého obytného území (Veselka - Jihlavská ul., Troubsko – Polní, Zahradní a
Zámecká ulice). Přehledně je uvádíme v tabulce 4 a v posledním řádku doplňujeme pro srovnání
úrovně stanovených limitů.
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Tabulka 4: Imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek (PM 10): roční průměry (μg.m ) a 24hodinová maxima (počet
překročení limitu za rok)
PM 10/r

PM 10/24h

Pozadí

25,6

90,3

Příspěvek PPG

0,2

1,0

Součet

25,8

91,3

Počet překročení
Limit - koncentrace
- počet překročení

-

35

40

50

-

35

Charakteristika rizika
Jak ukazuje tabulka 4, jsou příspěvky automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím PM10
ve sledovaném obytném území jen nepatrné a prakticky nezmění stávající pozadí, odhadované na
25,6 μg.m-3, které dobře vyhovuje v ČR platnému limitu. Jde o úroveň mezi základní směrnou
hodnotou a postupným cílem 3 dle doporučení WHO (viz tabulku 3), při němž je podle tohoto
pramene lehce zvyšována úmrtnost. Posuzovaný záměr na tomto stavu nic nezmění a můžeme jej
proto z hlediska dlouhodobých zátěží obyvatelstva akceptovat.
Závažnější úroveň má odhadnuté místní pozadí maximálních krátkodobých (24hodinových)
koncentrací PM10 (pokud správně charakterizuje místní situaci). Odpovídá zhruba postupnému cíli 2
dle WHO (viz tabulku 3) s tím, že oproti základní směrné hodnotě 50 μg.m-3 zvyšuje krátkodobou
úmrtnost o 2,5 %. Ani v tomto případě však příspěvky z realizovaného záměru danou situaci
prakticky neovlivní a můžeme je proto považovat za zdravotně přijatelné.
K výsledkům je třeba poznamenat, že v rozptylové studii není zohledněna sekundární prašnost
produkovaná vířením prachu projíždějícími vozidly. Nelze ji dost dobře kvantifikovat, závisí na
místních podmínkách (povrchu a čistotě vozovky, počasí). V případě potřeby může být tlumena
místními opatřeními, zejména čištěním a kropením vozovky.

c) Benzen
Benzen (C6H6) je čirá, bezbarvá, těkavá a hořlavá kapalina výrazného aromatického zápachu,
s bodem varu 80,1 0C. V životním prostředí je všudypřítomný, vzniká při každém hoření paliv, je
součástí výfukových plynů a v relativně značném množství je obsažen v tabákovém kouři (kuřák 20
cigaret denně vdechne denně 10x více benzenu než běžný obyvatel z městského ovzduší).
V motorovém benzinu je přítomný v množství mezi 0,5 a 2 %.
Ve vysokých koncentracích benzen dráždí oči, sliznice dýchacích cest a kůži a při akutních dávkách
působí toxicky na centrální nervstvo. Při chronických expozicích vysokým dávkám utlumuje tvorbu
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krvinek v kostní dřeni. Z epidemiologických studií u pracovníků dlouhodobě vystavených zvýšeným
koncentracím benzenu (dříve v kožedělném a gumárenském průmyslu) se usuzuje, že dlouhodobé
vdechování nízkých dávek má kumulativní účinek a zvyšuje riziko akutní myeloidní leukémie.
Americký úřad pro ochranu životního prostředí (US EPA) i mezinárodní agentura pro výzkum
rakoviny (IARC) řadí benzen mezi lidské karcinogeny.

Vyhodnocení vztahu dávka odpověď
U nás platný imisní limit roční průměrné koncentrace benzenu v zevním ovzduší je podle výše
uvedeného vládního nařízení 5 μg.m-3.
K provedení rizikové analýzy jsou k dispozici koeficienty publikované americkým úřadem pro ochranu
životního prostředí (US EPA), který uvádí odhad inhalačního jednotkového rizika v rozmezí 7,1 x 10-3
až 2,5 x 10-2 na 1 ppm (3,19 mg.m-3) benzenu v ovzduší, což v přepočtu představuje UR 2,2 až 7,1.
10-6 na 1 μg.m-3. Tato hodnota znamená, že kdyby 1 milion lidí celoživotně vdechoval ovzduší
s koncentrací 1 μg.m-3 benzenu, zemřelo by z nich navíc 2,2 až 7,1 osob na leukémii. K tomu US
EPA v komentáři uvádí, že skutečné riziko z expozice benzenu nelze v současné době stanovit
vzhledem k nejistotám v expozičních scénářích při nízkých koncentracích a k nedostatečným
znalostem o mechanismu působení. Tím se zdůvodňuje, že koeficienty nejsou stanoveny jedním
číslem, ale rozmezím, a zdůrazňuje se, že všechny hodnoty uvnitř uvedeného rozmezí mají stejnou
vědeckou validitu. Za přípustnou zdravotní hranici se v nejpřísnějších požadavcích považuje 1 úmrtí
na milion obyvatel (riziko řádu 10-6, tj. E-6).
WHO (2000) uvádí pro expozici 1 μg.m-3 benzenu celoživotní riziko leukémie 6 x 10-6.

Vyhodnocení expozice
Poněvadž v případě benzenu jde o chronické kumulativní působení, nemá zde smysl hodnotit
krátkodobá maxima, rozhodující jsou roční průměry. Jejich vypočtené hodnoty pro posuzovanou
lokalitu uvádíme spolu s platným limitem v tabulce 5.
Odhad místního pozadí koncentrací benzenu přebíráme z citované studie Mgr. Bucka.
Z kartografického znázornění příspěvků PPG jsme převzali údaje (horní hranice imisních pásem) o
průměrných ročních a maximálních hodinových koncentracích NO2 v nejvíce exponovaných úsecích
výše popsaného blízkého obytného území (Veselka - Jihlavská ul., Troubsko – Polní, Zahradní a
Zámecká ulice).
-3

Tabulka 5: Roční průměry imisních koncentrací benzenu (μg.m ) v hodnoceném území
Pozadí

3

Příspěvek PPG

0,02

Součet max.

3,02

Limit

5

Charakteristika rizika
Z tabulky 5 je zřejmé, že místní pozadí průměrných ročních koncentrací benzenu je spolehlivě
podlimitní a příspěvek PPG je prakticky nezmění. Můžeme tedy vliv PPG v tomto ohledu považovat
za zdravotně nezávadný.

d) Benzo/a/pyren
Benzo(a)pyren (BaP) je nejznámějším a nejlépe prozkoumaným reprezentantem skupiny
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Jde o velkou skupinu organických sloučenin se
dvěma nebo více kondenzovanými benzenovými jádry.
Jsou to látky relativně málo rozpustné ve vodě, v ovzduší se adsorbují na pevné částice. Tvoří se
hlavně v důsledku pyrolýzních procesů, zejména při neúplném spalování organických materiálů. Do
životního prostředí proto pronikají zejména v souvislosti s výrobou koksu, spalováním uhlí při
individuálním vytápění i v průmyslu, a také s výfukovými plyny motorových vozidel. Vysoké
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koncentrace PAU jsou též obsaženy v tabákovém kouři. V ovzduší bylo identifikováno na 500 PAU,
většina v literatuře uváděných měření však byla provedena na BaP a několika málo dalších
reprezentantech této skupiny. V ovzduší evropských měst jsou koncentrace BaP uváděny nejčastěji
v rozmezí cca 1 až 10 ng.m-3. Vdechování PAU může podle literárních údajů přispívat ke vzniku
rakoviny plic.

Vyhodnocení vztahu dávka odpověď
Imisní limit pro BaP je u nás podle vládního nařízení č. 597/2006 Sb. stanoven pro roční průměr, a to
v hodnotě 1 ng.m-3.
Rizikové koeficienty pro inhalační benzo/a/pyren nejsou mezinárodními institucemi zpracovány.

Vyhodnocení expozice
Podobně jako u benzenu se zde jedná o chronické kumulativní působení, takže zde nemá smysl
hodnotit krátkodobá maxima, rozhodující jsou roční průměry. Jejich vypočtené hodnoty pro
posuzovanou lokalitu uvádíme spolu s platným limitem v tabulce 6.
Odhad místního pozadí koncentrací benzenu přebíráme z citované studie Mgr. Bucka.
Z kartografického znázornění příspěvků PPG jsme převzali údaje (horní hranice imisních pásem) o
průměrných ročních a maximálních hodinových koncentracích NO2 v nejvíce exponovaných úsecích
výše popsaného blízkého obytného území (Veselka - Jihlavská ul., Troubsko – Polní, Zahradní a
Zámecká ulice).
-3

Tabulka 6: Roční průměry imisních koncentrací benz/a/pyrenu (ng.m ) v hodnoceném území
Pozadí

3

Příspěvek PPG

0,02

Součet max.

3,02

Limit

1

Charakteristika rizika
Z tabulky 6 vyplývá, že průměrné roční imisní koncentrace BaP se v těsné blízkosti dálnice pohybují
do 3 ng.m-3 a překračují tak poměrně značně stanovený limit. Příspěvek PPG ovšem tento stav
prakticky nezmění (posouvá jej o 0,7 % nejvyšší dosažené hodnoty). Můžeme jej proto považovat za
zdravotně přijatelný.

Další škodliviny
Oxidy dusíku, prachové částice, benzen a benzo/a/pyren nejsou zdaleka jedinými škodlivinami
výfukových plynů. Zhruba souběžně s imisemi NO2 rostou vlivem automobilové dopravy v ovzduší i
četné další noxy, zejména ze skupiny uhlovodíků. Vyskytují se ovšem jen ve stopách a jsou
rozptylovány víceméně paralelně s oxidy dusíku a ostatními noxami. V popsané situaci je možno
důvodně předpokládat, že jejich vliv nebude zdravotně rizikový.

Závěr ke kapitole 1.1.3
Příspěvky hodnoceného záměru ke znečištění ovzduší jsou v blízkém obytném území jen nepatrné a
nemohou místní situaci z hlediska ochrany veřejného zdraví ovlivnit.
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1.1.4 Hluk
Hluk patří k typickým a závažným škodlivým faktorům životního prostředí vyspělých zemí. Již hladiny
hluku pohybující se v blízkosti základních limitů působí na celou exponovanou populaci. Dnes je tak
dotčena značná část obyvatelstva našich měst. Mezi lidmi jsou však velké rozdíly citlivosti na hluk v
závislosti na individuálních vlastnostech nervového systému, zdravotním stavu, věku aj. Výskyt osob
vysloveně senzitivních na hluk se v naší populaci odhaduje na 5 - 8%. Na druhé straně existuje
obdobně velká skupina lidí ke hluku relativně odolných. U zbytku populace stoupá účinek s rostoucí
intenzitou hluku (ovšem i v závislosti na řadě dalších faktorů). Rušivé působení hluku má poněkud
odlišné účinky v době denní a v době noční.
Zvýšené úrovně denního hluku působí především na nervový systém a psychiku člověka. Touto
cestou se při intenzivním působení mohou podílet i na psychosomatických poruchách. Vyvolávají
a) rušení, jestliže interferují s nějakou činností nebo odpočinkem (duševní prací, řečovou komunikací,
spánkem aj.),
b) rozmrzelost, tj. pocit nepohody, odpor a nelibost, vznikající při nuceném vnímání zvuků, k nimž má
jedinec zamítavý postoj,
c) pocit obtěžování nepřípustným ovlivňováním životního prostředí a osobních a skupinových práv,
d) změny sociálního chování (v hlučném prostředí klesá ohleduplnost, ochota poskytnout pomoc a
schopnost spolupracovat, roste celková podrážděnost a agresivita).
Subjektivní pocit rozmrzelosti z hluku a obtěžování hlukem je dán emoční složkou vnímání.
Podrážděnost, která v této souvislosti vzniká, vede k pocitu dyskomfortu až odporu, důsledkem je
zhoršení psychické pohody. Emocionální prožitek není principielně vázán na intenzitu hlukového
podnětu. Pocity obtěžování se však vyskytují častěji v prostředí s vyššími hladinami hluku.
Přímé zdravotní účinky nastupují až při vyšších intenzitách. Ekvivalentní hladina 65 dB v denní době
představuje krajní mez pro obytné prostředí sídelního útvaru z hlediska zdravotních rizik. Příznivé
akustické klima z hlediska akustické pohody pro regeneraci pracovní schopnosti je dáno ve
venkovním prostoru pro pobyt lidí ekvivalentní hladinou nižší než 50 až 55 dB. Při vyšších hodnotách
(denních i nočních) dochází k výše popsanému postižení psychické pohody.
Ani při dodržení základního limitu 50 dB není zajištěna plná ochrana citlivých lidí, asi 10 % osob i tak
zažívá pocit rozmrzelosti z hluku.
Značný nepříznivý vliv na člověka může mít nadměrný noční hluk. Ten však nemá u posuzovaného
záměru význam, neboť činnost skladu i navazující doprava se bude omezovat pouze na dobu denní.
Proto se zde nebudeme nočním hlukem dále zabývat.

Určení vztahu dávka – odpověď
Jak jsme již uvedli, u denního hluku jsou v literatuře popisovány vlivy na pocity obtěžování,
rozmrzelost a míru rušení. Moderní metodu jejich kvantifikace v nedávné době vypracoval holandský
ústav TNO v Leidenu na základě řady epidemiologických studií z Evropy, Severní Ameriky a
Austrálie. Odvodil z nich polynomické rovnice třetího řádu pro vztah hladin pouličního hluku a výskytu
rozmrzelosti z hluku u obyvatel ve dne a míru rušení spánku v noci. Tato metoda byla akceptována
v rámci WHO. Zde ji nemusíme užít, neboť příspěvek PPG pro hlukové zátěže v blízkém okolí je
prakticky nulový (viz níže).
Uvedený holandský ústav stanovil na základě epidemiologických studií také nejnižší ekvivalentní
hladiny pouličního hluku v dB(A), pod nimiž nebyly pozorovány přímé zdravotní efekty. U denního
hluku je to pro zvýšený krevní tlak 70 dB a pro ischemickou srdeční chorobu 65 – 70 dB

Hodnocení expozice
Při hodnocení expozice vycházíme z hlukové studie (J. Bucek, Brno, 2010), která se zaměřuje
v celém rozsahu na automobilovou dopravu navazující na činnost PPG. Hlučnost samotného provozu
skladu bude nevýznamná a blízkého obytného okolí se nijak nedotkne.
Doprava PPG se přiřadí k celkové dopravní frekvenci na dotčených silnicích, která je vysoká. Podle
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celostátního sčítání dopravy z roku 2005, provedeného Ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2005 je to
v denní době na Jihlavské ulici 7680 vozidel a na ulici Polní 6720 vozidel. Doprava navazující na
PPG se svými 90 průjezdy by teoreticky zvyšovala dopravní hustotu na Jihlavské ulici o 1,2 %, na
ulici Polní o 1,3 %. Skutečná příspěvek je ovšem vzhledem k dělení dopravy do různých směrů nižší.
Výše uvedená hluková studie hodnotí přínos popsané dopravy k celkové hlučnosti v přilehlém území.
Výpočty jsou zpracovány ve formě hlukových map a numericky pro 4 referenční body zvolené ve
vzdálenosti 2 m od stěn vybraných staveb pro bydlení při ulicích Polní, Zámecké a Jihlavské.
Uvedené 4 body dobře charakterizují hlukové zátěže nejbližších obytných území, a proto v dalším
využijeme především údaje o těchto bodech. Správnost výpočtů byla ověřena měřením hlučnosti ve
dvou referenčních bodech. Výsledky shrnuje tabulka 4.
Tabulka 4: Ekvivalentní hlukové hladiny (dB) v referenčních bodech (denní doba)
Bod č.
1
2
3
4

Ulice
Jihlavská
Polní
Jihlavská
Zámecká

Pozadí
67,3
67,3
65,5
63,8

Pozadí + PPG
67,3
67,3
65,5
63,8

Rozdíl
0,0
0,0
0,0
0,0

Charakteristika rizika
První sloupec tabulky 4 ukazuje, že hlukové zátěže obyvatel v blízkém okolí budoucího PPG jsou již
za současného stavu značné a přibližují se hodnotám s prokázanými přímými zdravotními účinky.
Zdrojem je především dálnice D1 s mimořádně silnou dopravní frekvencí (v denní době 56640
vozidel denně), a to i při realizovaných protihlukových stěnách, které jsou do výpočtu zahrnuty.
Výrazně přispívá i doprava na ulici Jihlavské a v ulicích na ni navazujících. Přičtení dopravy
vyvolané provozem PPG tento stav vůbec nezmění. Zvýšení ekvivalentních hlukových hladin se ve
výpočtech projevilo až na úrovni setin decibelu, což je z hlediska nepříznivých účinků hluku rozdíl
naprosto bezvýznamný.
Můžeme tedy uzavřít, že PPG a jeho navazující doprava hlukové zátěže obyvatel v blízkém okolí
nikterak neovlivní.

1.1.5 Vlivy v době výstavby
Výstavba záměru bude zahrnovat zemní práce, stavební práce a montáž vnitřního a technického
vybavení. Práce v areálu samotném blízké okolí pravděpodobně významně neovlivní.
U navazující dopravy se předpokládá, že bude na podobné nebo nižší úrovni jako v době provozu
(viz výše). O ní bylo prokázáno, že hlukovou situaci v chráněných obytných prostorech nezvýší.
Přesto je třeba požadovat, aby v rámci další přípravy stavby byla kromě technologických kritérií
řešena i hlediska ekologická a práce plánovány tak, aby případné rušení okolního obyvatelstva bylo
v dosažitelné míře minimalizováno.
Vzhledem k tomu, že půjde o vlivy zřejmě jen lehké a přechodné, proměnlivé a časově omezené, lze
je ze zdravotního hlediska akceptovat.

1.1.6 Psychosociální vlivy
Po stránce psychické se neočekávají nepříznivé vlivy, které by mohly vážnějším způsobem
narušovat pohodu obyvatel.
Záměr nebude mít nepříznivé sociální dopady. Přínosem budou nové pracovní příležitosti po dobu
její výstavby i po dokončení. V cílovém stavu to bude 60 pracovních míst, z toho 20 skladníků a 40
administrativních pracovníků.

1.1.7 Exponované obyvatelstvo
Dopady provozu PPG a navazující dopravy na obyvatelstvo jsou po zdravotní stránce bezvýznamné.
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1.1.8 Potenciální vlivy přesahující státní hranice
Záměr je natolik vzdálený od hranic sousedních států, že zde nepříznivé přeshraniční vlivy
nepřicházejí v úvahu.

AD ČÁST D IV: DOPORUČENÁ OPATŘENÍ
Zabezpečit ochranu obyvatelstva proti nadměrné hlučnosti v době výstavby omezením prací na
denní dobu a výběrem vhodných, z hlediska hlučnosti příznivých typů vozidel, strojů a zařízení.

AD ČÁST D V: CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD
Stať pojednávající o vlivu na veřejné zdraví byla zpracována na podkladě předložených ústních a
písemných informací o projektovém záměru, podkladových studií, kartografických podkladů a
posouzení místních podmínek osobním průzkumem. Hodnocení potenciálních vlivů na obyvatelstvo
bylo provedeno metodou Risk Assessment a odbornou úvahou na základě níže vyjmenovaných
pramenů odborné literatury.

AD ČÁST D VI: CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH
V současné fázi přípravy stavby byly podklady pro hodnocení vlivů na obyvatelstvo dostatečné.

AD ČÁST F: ZÁVĚRY
Posuzovaný záměr se po realizaci prakticky nedotkne zdraví ani pohody obyvatelstva a může proto
být z hlediska ochrany veřejného zdraví akceptován.
V průběhu výstavby může docházet na přechodnou krátkou dobu k lehkému obtěžování obyvatelstva,
zejména hlukem. Tyto vlivy je možno vhodnými opatřeními minimalizovat na víceméně
zanedbatelnou úroveň.
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V Brně dne 20. ledna 2011
Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc
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Příloha 5 Vypořádání připomínek vznesených k oznámení záměru

Vypořádání všech obdržených vyjádření k posudku
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu (Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno) celkem 9 vyjádření k oznámení záměru.
V této příloze uvádíme jejich přehled a vypořádání případných připomínek nebo námitek, požadavky
na zapracování do dokumentace jsou akceptovány, v textu však není tato skutečnost akcentována .
Plný text připomínek je uveden v příloze, v rámci následujícího textu je vždy v černém rámečku
uvedena citace připomínky, v dalším odstavci (již bez orámování) je uveden stručný komentář
zpracovatele posudku.

Vypořádání připomínek
K vypořádání byly ze strany příslušného úřadu předány následující připomínky:
1. Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, ze dne 22.6. 2010, č.j.: ČIŽP47/IPP/1009223
002/10/BLV
2. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ze dne 28.6.2010, č.j.:
4907/2010/BM/HOK
3. Městský úřad Šlapanice, ze dne 24.6.2010, č.j. OŽP/25849-10/3543-2010/KUC
4. Veronika, ekologický institut, ze dne 11.6.2010
5. Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. ze dne 9.7.2010, č.j.: 224/10/Če-1
6. Františka Mahnová, ze dne 19.6.2010
7. Rostislav a Edita Oberreitrovi, ze dne 18.6.2010
8. Marie Špačková, ze dne 19.6.2010
9. Marie Špačková, ze dne 20.6.2010
10. Troubští sousedé, předáno KÚ dne 18.6.2010

Kopie těchto vyjádření jsou součástí přílohy zpracovaného posudku.

1.

Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, ze dne 22.6. 2010

č.j.: ČIŽP47/IPP/1009223 002/10/BLV
Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší:
Ke zpracované dokumentaci nemá připomínek

Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat - ČIŽP OI Brno nemá k oznámení připomínky. Podmínky
souhlasného stanoviska budou splněny.
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2. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ze dne
28.6.2010,
č.j.: 4907/2010/BM/HOK

Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat - KHS JmK oznámení akceptuje, požadované doplnění bylo
zahrnuto do této dokumentace.

3. Městský úřad Šlapanice, ze dne 24.6.2010,
č.j. OŽP/25849-10/3543-2010/KUC

Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat - MěÚ Šlapanice nemá k oznámení připomínky. Podmínky
vyjádření budou splněny.

4. Veronika, ekologický institut, ze dne 11.6.2010

Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat - KÚ JmK vyhověl požadavku na pokračování procesu posuzování
vlivů na životní prostředí.

5. Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. ze dne 9.7.2010,
č.j.: 224/10/Če-1
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Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat - KÚ JmK vyhověl požadavku na pokračování procesu posuzování
vlivů na životní prostředí.

6. Františka Mahnová, ze dne 19.6.2010

Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat - KÚ JmK vyhověl požadavku na pokračování procesu posuzování
vlivů na životní prostředí.
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7. Marie Špačková, ze dne 19.6.2010

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jde o totožnou připomínku, pravděpodobně distribuovanou více potenciálním respondentům.
Připomínku není třeba komentovat - KÚ JmK vyhověl požadavku na pokračování procesu posuzování
vlivů na životní prostředí.

8. Rostislav a Edita Oberreitrovi, ze dne 18.6.2010
Respondenti konstatují, že je v Troubsku již za současného stavu poškozováno životní prostředí nad
míru stanovenou zákonem. Jedná se především o hlukovou zátěž a znečištění ovzduší tuhými látkami
frakce PM10. V následujících komentářích se budeme věnovat především připomínkám majících vztah
k předloženému oznámení.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Konstatování v Oznámení, že byl uvažován vliv protihlukových stěn se zakládá na pravdě. Do výpočtu
hlukové studie byly hlukové stěny spolu s ostatními vstupními parametry zadány, měření hluku
provedené zpracovatelem HS bylo provedeno v době, kdy již byly protihlukové stěny realizovány.
Potvrzování účinku protihlukových stěn nebylo předmětem hlukové studie ani oznámení záměru.
V připomínkách č. 4) a 5) se respondenti zabývají imisní zátěží v roce 2005 a 2006 (výsledky měření v
Tuřanech a zařazení do OZKO). U vývoje imisní zátěže bych se odvolal na svou odpověď na
připomínku č.3 paní Marie Špačkové (viz níže).

Komentář zpracovatele dokumentace:
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Imisní limit pro částice PM2,5 dosud není naší legislativou stanoven, v současné době se připravuje
novela (v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 2008/50/ES), která s tímto limitem počítá.
Datum počátku platnosti limitu lze zatím jen odhadovat (snad 2015).

Komentář zpracovatele dokumentace:

S konstatováním respondentů zásadně nesouhlasíme, synergický vliv oznamovaného záměru je v
oznámení uveden a kvantifikován.
U hlukové zátěže bych se odvolal na svou odpověď na připomínku č.7 paní Marie Špačkové (viz níže).

Komentář zpracovatele dokumentace:

Intenzity dopravy uvedené v oznámení "Centrum PPG Brno" vycházejí z upřesněných propočtů
vozidel zohledňujících konkrétní dodavatele a jimi dodávané množství zboží (včetně tonáže vozidel) a
také konkrétní velké odběratele (např. velkoprodejny sortimentu Hobby, stavební firmy apod.). Tento
podklad má však charakter obchodního tajemství a nebyl ze strany budoucího provozovatele uvolněn
ke zveřejnění. Co se týče námitky ke zdánlivému nesouladu počtu lehkých a těžkých nákladních
vozidel uvádím, že těžká vozidla se v některých případech mohou používat i k expedici zboží.

Komentář zpracovatele dokumentace:

V oznámení i následně v dokumentaci je uvažováno stávající zatížení, zohledněno je i předpokládané
zatížení výše citovanými stavbami pokud u nich byl dokončen proces EIA. Záměry u nichž proces EIA
dosud nebyl ukončen, případně ani zahájen uvažovány nebyly, neboť u nich ještě může dojít ke
změnám měnící jejich vliv na životní prostředí.

STRANA 5 z 9

9. Marie Špačková, ze dne 20.6.2010

Komentář zpracovatele dokumentace:

V úvodu požaduje respondentka pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí což bylo
ze strany KÚ JmK akceptováno. Vzhledem k tomu, že vyjádření obsahuje také výše uvedených 9
připomínek je v následujícím textu uveden komentář zpracovatele dokumentace k těmto bodům.
K bodu 1 - uvažovaný počet vozidel přijíždějících do areálu je dle upřesněných odhadů je 5 těžkých a
10 lehkých nákladních vozidel a 30 osobních aut, stejný počet vozidel z areálu také odjede. Celkově
tedy půjde o 90 vozidel přijíždějících nebo odjíždějících, většinu (60 vozidel) však tvoří osobní
automobily.
K bodu 2 - formulace v dokumentaci byla opravena následujícím způsobem: "Záměr je umístěn do
prostoru navazujícího na stávající průmyslový areál Výzkumného ústavu pícninářského".
K bodu 3 - Tvrzení, že k.ú. Troubsko je dlouhodobě uváděno jako OZKO na 100% území není
přesné.
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí sdělením
uveřejněném ve věstníku MŽP, kde jsou uvedeny stavební úřady v jejichž územní působnosti jsou
OZKO vymezeny a je zde uvedeno kolik procent z území je v OZKO. Podrobnější informace jsou k
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dispozici u ČHMÚ. Jedná se o vymezení OZKO ve čtvercové síti 1x1 km, které vychází z výsledků
měření a modelování rozptylu emisí škodlivin ve vztažném roce.
Vymezení OZKO podle skutečnosti za roky 2006, 2007 a 2008 (v síti čtverců 1x1 km) pro k.ú.
Troubsko a okolí je uvedeno na následujících obrázcích:
rok 2006:

tuhé znečišťující látky frakce PM10

benzo(a)pyren

tuhé znečišťující látky frakce PM10

benzo(a)pyren

rok 2007:

rok 2008:

U tuhých znečišťujících látek frakce PM10
nebyl limit překročen
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benzo(a)pyren

Jak je presentováno na předchozích obrázcích imisní situace v Troubsku a Popůvkách se od roku
2006 zlepšuje, tedy území zařazené do OZKO se zmenšuje a nyní (tedy dle skutečnosti v roce 2008)
již oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší do k.ú. Troubsko nezasahuje.

K bodu 4 - Konstatování, že dopravní proud bude směřován na silnici II/602 je správné, jiné dopravní
napojení není reálné. Dopravní intenzita vyvolaná navrhovaným záměrem je však relativně nízká a
stávající situaci v okolí silnice II/602 podstatněji neovlivní.

K bodu 4 (druhému v pořadí) V oznámení není uvedeno, že by mělo v souvislosti s realizací záměru dojít k zhoršení hluku o 10%.
Údaj (10%) se vztahoval k maximálnímu navýšení automobilové dopravy na ulici Polní (mezi výjezdem
z areálu a kruhovou křižovatkou s ul. Jihlavskou a šlo o odhad.

K bodu 5 Splnění této podmínky je možné jen částečně, kumulativní působení je možné jen s připravovanými
záměry jejichž řešení je známé a lze tedy jejich potenciální vlivy na ŽP predikovat. Současně však
není jisté, že se daný záměr bude realizovat, zárukou realizace není ani probíhající stavební řízení.
V rámci zpracování dokumentace byla připomínka zohledněna.
K bodu 6
Připomínku není třeba komentovat, jedná se o vyjádření nesouhlasu s realizací záměru.

K bodu 7
V rámci zpracování dokumentace bylo provedeno vlastní výpočtové hodnocení lokality a také byly
využity hlukové studie jiných autorů zpracované pro danou lokalitu. Z výsledků vyplývá, že
dominantním zdrojem hluku v lokalitě je dálnice D1, vliv ostatních komunikací má relevantní vliv
maximálně do 200 m.
Vliv komunikací II. třídy v hodnoceném území byl výpočtově hodnocen v rámci hlukové studie, která je
přílohou této dokumentace. Z výpočtů vyplývá, že příspěvek navrhovaného záměru mění stávající
hlukovou zátěž pouze nepatrně - v řádu setin decibelu, tedy naprosto nicotně.
Pokud by stávající hluková zátěž, například z provozu D1 po jejím rozšíření, dále rostla bude se vliv
provozu Centra PPG ještě snižovat což demonstruje na následujícím příkladu:
beze změny stávající pozaďové hlukové zátěže:
1

stávající hluková zátěž v bodě 3 před realizací Centra PPG: LAeq,16h = 65,48 dB
výsledná hluková zátěž v bodě 3 po realizací Centra PPG: LAeq,16h = 65,480099 dB
změna hlukové zátěže tedy činí: LAeq,16h = 0,000099 dB
po rozšíření dálnice D1
(dle výpočtů v dokumentaci "Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice" se předpokládá nárůst hlukové
zátěže o cca 0,6 dB)
hluková zátěž v bodě 3 bez realizace Centra PPG po rozšíření D1: LAeq,16h = 66,08 dB
výsledná hluková zátěž v bodě po realizaci Centra PPG po rozšíření D1: LAeq,16h = 65,080086 dB
změna hlukové zátěže tedy činí: LAeq,16h = 0,000086 dB

1

poloha bodu - viz hluková studie v příloze
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Z výše uvedeného příkladu je zřejmé, že případný nárůst hlukové zátěže z jiných zdrojů v lokalitě
výsledky výpočtu uváděné v dokumentaci prakticky neovlivní a pokud ano tak směrem ke straně
bezpečné.

K bodu 8
Společnost Motip distribuuje jiné druhy barev - jde většinou o nátěrové hmoty pro autoopravárenství.
Předmětem posuzovaného záměru je především distribuce barev pro malby v interiérech (např.
Primalex apod.) a další vodou ředitelné nátěrové hmoty pro profesionální i domácí použití a nátěrové
hmoty pro povrchovou úpravu dřeva. Rozpouštědlové barvy jsou součástí distribuce také, ale v
menším rozsahu.

10. Troubští sousedé, předáno KÚ dne 18.6.2010

Komentář zpracovatele dokumentace:

K bodu 1 - popis stávajícího stavu v lokalitě výstavby je podrobně popsán v příslušné části
dokumentace, vývoj imisního zatížení je dále komentován v odpovědi na připomínku č. 3 Marie
Špačkové (viz předchozí text).
K bodu 2 - překračování imisních limitů prachem (PM10) a dalšími škodlivinami je řešeno v kapitole C
dokumentace.
Zmínka o spalovacích procesech v motorech automobilů a zvýšení dopravní zátěže na D1 není příliš
jasná. Dálnice D1 je skutečně nejvýznamnějším zdrojem emisí v předmětné lokalitě. Tento fakt
posuzovaný záměr nezmění. Doprava vyvolaná záměrem bude z části směřovat na dálnici D1, ale
najíždět na ni bude až na nejbližším sjezdu (tedy exit 182 - Kývalka, nebo exit 190 - Brno-západ) a
intenzitu dopravy na dálnici D1 v blízkosti Troubska tedy nijak neovlivní.
K bodu 3 - odvedení srážkových vod ze střech a zpevněných ploch bude řešeno novou kanalizací a
retenční a zasakovací nádrží o objemu 162 m3. Nádrž je navržena tak aby byla schopna pojmout
objem dvouletého deště trvajícího 2 hodiny ze všech zpevněných ploch v areálu. K vypouštění vod do
Aušperkého potoka by tedy mělo docházet pouze výjimečně.
Navržené technické řešení bylo odsouhlaseno správcem toku2.
K bodu 4 - na připomínku nelze reagovat, respondent neuvádí žádná konkrétní porušení
vyjmenovaných zákonů. Vyhodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví je
předmětem procesu EIA.

2

Navržené řešení bylo odsouhlaseno Povodím Moravy, s.p., č.j. PM012325/2010-203/Ou (31.3.2010)
a Zemědělskou vodohospodářskou správou, Pracoviště Brno, č.j. OPM/BO/376/10 (19.4.2010).
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Příloha 6 Doklady

