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Přehled zkratek 
 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 
a.s. akciová společnost 
BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 
ČGS Česká geologická služba 
ČR Česká republika 
ČSN Česká technická norma (resp. dřívější Československá technická norma) 
EIA posouzení vlivů na životní prostředí (ang. Environmental Impact Assessment) 
EVL evropsky významná lokalita 
CHKO chráněná krajinná oblast 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k.ú. katastrální území 
MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky 
n.m. nad mořem 
NPP národní přírodní památka 
NPR národní přírodní rezervace 
NRBK nadregionální biokoridor 
NV nařízení vlády 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PO ptačí oblast 
PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace 
PřP přírodní park 
p.t. pod terénem 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR politika územního rozvoje 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
SCHKO správa chráněné krajinné oblasti 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ZPF zemědělský půdní fond 
ZÚR zásady územního rozvoje 
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Úvod 
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen posudek) 

CENTRUM PPG BRNO 

je vypracován ve smyslu § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v úplném 
znění vyhlášeném pod č. 49/2010 Sb. (dále jen zákon). 

Předmětem posudku je záměr "Silnice I/16 Vavřineč - R10" a související procesní podklady dle zákona. 
Jmenovitě: 

1) Centrum PPG Brno. Oznámení záměru. Ing. Pavel Cetl a kol., datum zpracování 27.5.2010 

2) "Centrum PPG Brno", k.ú. Troubsko, okr. Brno-venkov - zveřejnění oznámení a zahájení zjišťovacího 
řízení. Krajský úřad Jihomoravského kraje, č.j. JMK 80048/2010 ze dne 2.6.2010 

3) "Centrum PPG Brno", k.ú. Troubsko, okr. Brno-venkov - závěr zjišťovacího řízení. Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, č.j. JMK 101769/2010 ze dne 16.7.2010 

4) Centrum PPG Brno. Dokumentace hodnocení vlivu na životní prostředí. Ing. Pavel Cetl a kol., datum 
zpracování 4.2.2011 

5) "Centrum PPG Brno", k.ú. Troubsko, okr. Brno-venkov - zveřejnění dokumentace. Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, č.j. JMK 28219/2011 ze dne 28.2.2011 

6) "Centrum PPG Brno", k.ú. Troubsko, okr. Brno-venkov - předání spisového materiálu ke zpracování 
posudku. Krajský úřad Jihomoravského kraje, č.j. JMK 49165/2011 ze dne 14.4.2011 

7) Vyjádření k oznámení: 

7.1) Městský úřad Šlapanice, OŽP - č.j. OŽP/25849-10/3543-2010/KUC ze dne 24.6.2010 
7.2) ČIŽP-OI Brno - zn. ČIŽP/47/IPP/1009223 002/10/BLV ze dne 22.6.2010 
7.3) KHS JmK - č.j. 4907/2010/BM/HOK ze dne 28.6.2010 
7.4) ZO ČSOP Veronica - vyjádření ze dne 11.6.2010 
7.5) OS Troubští sousedé - vyjádření ze dne 18.6.2010 
7.6) Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. - vyjádření ze dne 9.7.2010 
7.7) Františka Mahnová - vyjádření ze dne 19.6.2010 
7.8) Marie Špačková - vyjádření ze dne 19.6.2010 a ze dne 20.6.2010 
7.9) Rostislav Oberreiter, Edita Oberreiterová - vyjádření ze dne 18.6.2010 
7.10) vyjádření občanů ze dne 18.6.2010 (22 podpisů) 

8) Vyjádření k dokumentaci: 

8.1) ČIŽP-OI Brno - zn. ČIŽP/47/IPP/1009223 005/11/BLV ze dne 24.3.2011 
8.2) Městský úřad Šlapanice, OŽP - č.j. OŽP/9520-11/3543/2010/KUC ze dne 16.3.2011 
8.3) KHS JmK - č.j. KHSJM 09436/2011/BM/HOK ze dne 29.3.2011 
8.4) ŘSD ČR, Správa dálnic Morava - zn. 2410/11-12260 ze dne 23.3.2011 
8.5) Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. - vyjádření ze dne 1.4.2011 
8.6) OS Troubští sousedé - vyjádření ze dne 23.3.2011 
8.7) Vlastimil Pleva - vyjádření ze dne 1.4.2011 

Cílem předkládaného posudku je především (ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu): 
• posouzení dokumentace, technického řešení záměru a opatření, navržených k omezení 

nepříznivých vlivů na životní prostředí, 
• vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci, 
• celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí, 
• návrh stanoviska příslušného úřadu státní správy. 
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Posudek je zpracován na základě dokumentace (resp. oznámení) a všech podaných vyjádření k nim. 
V rámci zpracování posudku není posuzovaná dokumentace přepracovávána ani doplňována. V rámci 
zpracování posudku však byly upřesněny a s dotčenými stranami projednány některé informace, vztahující 
se jak k technickému řešení záměru, tak k dotčenému území. Účelem těchto prací a jednání bylo ověření 
v dokumentaci uváděných údajů, doplnění dalších údajů nezbytných pro zpracování posudku a také 
ověření údajů, vstupujících do procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Šlo o tyto práce a jednání: 

1) Vlastní průzkum lokality umístění záměru, 14.4.2011 

2) Žádost na oznamovatele záměru o údaje nezbytné pro zpracování posudku, 2.5.2011 

3) Telefonická konzultace ŘSD ČR (Správa dálnic Morava, Ing. Hana Burešová) o stavu realizace 
protihlukových stěn v dotčeném území, 24.5.2011 

4) Předání údajů nezbytných pro zpracování posudku oznamovatelem záměru, 31.5.2011 

Posudek je zpracován držitelem autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona. Ke 
zpracování posudku byly vyžádány dílčí podklady k ověření údajů o vlivech provedení záměru na životní 
prostředí od jiných odborníků. Jmenný seznam osob, které se zúčastnily zpracování posudku, je uveden na 
straně 2 tohoto posudku. Osoby, které se zúčastnily, a to i dílčím způsobem, na zpracování posudku, se 
nepodílely na zpracování oznámení nebo dokumentace. 
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I. 
(ZÁKLADNÍ ÚDAJE) 

I.1. Název záměru 

Centrum PPG Brno 

I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Kapacita záměru, vztažená k zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., je následující: 

celková výměra zastavěné plochy: 5960 m2 
počet parkovacích stání:  32 

I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Záměr je umístěn následovně: 

kraj:     Jihomoravský 
okres:    Brno - venkov 
obec:    Troubsko 
katastrální území:   Troubsko 

I.4. Obchodní firma oznamovatele 

TORA - F a.s. 

I.5. IČ oznamovatele 

27580172 

I.6. Sídlo oznamovatele 

Štefánikova 18/25 
150 00 Praha - Smíchov 

 

Oprávněný zástupce oznamovatele: 

Ing. Radomír Pivoňka 

TORA - F a.s. 
Štefánikova 18/25 
150 00 Praha - Smíchov 

tel.: 277 779 270 
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II. 
(POSOUZENÍ DOKUMENTACE) 

V této kapitole je provedeno posouzení dokumentace z následujících hledisek: 
• úplnost dokumentace, 
• správnost údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod hodnocení, 
• hodnocení variant, 
• hodnocení vlivů přesahujících státní hranice. 

II.1. Úplnost dokumentace 

Úplnost dokumentace je hodnocena ze dvou hledisek: 
• splnění formálních požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
• splnění věcných požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Dokumentace po formální stránce obsahuje všechny požadované části a přílohy. Z formálního hlediska 
však řazení jednotlivých kapitol (osnova dokumentace) dokumentace striktně neodpovídá požadavkům 
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. (náležitosti dokumentace). To vede v některých případech 
k nepřehlednosti dokumentace, nezbytné údaje však lze v textu vystopovat. V textu dokumentace se 
vyskytuje i další formální chyba - v řadě případů je dokumentace nazývána oznámením, což se projevuje i 
v částečně nesprávných názvech jednotlivých kapitol (možné/předpokládané vlivy). 

Formální náplň jednotlivých částí dokumentace i jejích příloh odpovídá požadovanému rozsahu přílohy č. 4 
k zákonu a je následující: 
• hlavní text dokumentace (44 stran), 
• grafické přílohy (1 strany), 
• rozptylová studie (25 stran), 
• hluková studie (17 stran), 
• studie vlivů na veřejné zdraví (16 stran), 
• vypořádání připomínek k oznámení záměru (9 stran), 
• doklady (4 strany). 

V přílohové části dokumentace je doloženo stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace není přiloženo, je 
využito vyjádření k oznámení. 

Z věcného hlediska se dokumentace věnuje všem relevantním okruhům životního prostředí. Respektuje 
závěry zjišťovacího řízení, věcně jsou vypořádány všechny okruhy (připomínky) zjišťovacího řízení. 
Z věcného hlediska je tedy dokumentace úplná. 

II.1. Úplnost dokumentace - shrnutí: 

Dokumentace obsahuje veškeré zákonem požadované náležitosti. Po formální stránce vykazuje 
dokumentace dílčí nedostatky, které však neovlivňují její věcný obsah. Z tohoto hlediska je tedy 
dokumentace úplná. 

Rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Všechny části dokumentace jsou zpracovány 
v takovém rozsahu, který je považován v daném případě za standardní a který respektuje požadavky, 
stanovené v rámci zjišťovacího řízení. 
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých 
metod hodnocení 

V této kapitole posudku je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace. Je prověřena úplnost 
a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. V případě zjištění nedostatků ve 
zpracování je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry dokumentace. 

U každé kapitoly je uvedeno stručné vyhodnocení, které obsahuje stanovisko zpracovatele posudku 
k obsahu a úrovni zpracování. 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

Hodnocení: 

V kapitole jsou uvedeny všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek. 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

Tato část dokumentace je členěna do 9 kapitol a je doplněna mapovou přílohou. Uvádí údaje o názvu 
a zařazení záměru, kapacitě záměru, umístění záměru, charakteru záměru a možnosti kumulace, 
zdůvodnění potřeby záměru, popis technického a technologického záměru, předpokládaných termínech 
zahájení a dokončení záměru, výčet dotčených samosprávných celků a výčet navazujících rozhodnutí. 

Hodnocení: 

Základní údaje obsahují všechny informace, nezbytné k dokladování rozsahu a kapacity záměru. 

Přestože v mapové příloze dokumentace je umístění záměru dokladováno správně, územní identifikace 
záměru (okres, obec) je uvedena (B.I.3.) chybně. Příslušný úřad (KÚ Jihomoravského kraje) však uvádí 
umístění záměru ve spisu a související korespondenci správně. 

Dále bez významných připomínek. 

B.II. Údaje o vstupech 

1. Půda 

V této kapitole dokumentace jsou uvedeny údaje o celkové ploše dotčených pozemků, zastavěné ploše, 
záborech a dále údaje o dotčených parcelách. 

Hodnocení: 

Údaj o zastavěné ploše (5536 m2) není v souladu s kapacitním údajem z kapitoly B.I.2. Kapacita (rozsah) 
záměru (5960 m2). Údaj 5536 m2 v tomto případě představuje čistou plochu střechy skladové haly 
(90,9x60,9 m), ke které ovšem musí být přičteny další zábory (retenční nádrž, požární nádrž apod.). Z toho 
vyplývá, že údaj o záboru je poněkud podceněn. 

Dále bez připomínek. 

2. Voda 

V kapitole jsou uvedeny základní informace o spotřebě pitné vody. Technologická voda nebude 
spotřebovávána. Dále jsou uvedeny kapacitní údaje o zajištění požární vody. 
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Hodnocení: 

Uvedené údaje jsou korektní, bez připomínek. 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Kapitola uvádí instalovaný příkon (nikoliv však spotřebu) elektrických spotřebičů a spotřebu zemního plynu. 

Hodnocení: 

Použitý přístup a údaje jsou korektní, bez připomínek. 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

V kapitole jsou uvedeny údaje o intenzitách dopravy, související se záměrem, s rozdělením na těžká 
nákladní vozidla, lehká nákladní vozidla a osobní vozidla. Dále je uveden diagram rozdělení směrů dopravy, 
opět s rozdělením na jednotlivé kategorie vozidel. Intenzita v období výstavby je srovnatelná s obdobím 
provozu nebo nižší. 

Hodnocení: 

Uvedené údaje jsou korektní, dopravní údaje tvoří dobrý podklad pro navazující části dokumentace 
(zejména hlukovou a rozptylovou studii). Bez připomínek. 

K ověření údajů o intenzitách dopravy byly vyžádány od oznamovatele záměru další údaje nezbytné pro 
zpracování posudku (viz příloha 4 tohoto posudku). Tyto údaje potvrzují v dokumentaci uvedené 
skutečnosti. 

B.III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 

V kapitole jsou uvedeny údaje o emisích jednak z bodových zdrojů (teplovzdušné jednotky a plynový 
kotel), spalujících zemní plyn, jednak z liniových zdrojů (navazující automobilová doprava). Emise v období 
výstavby jsou uvedeny obecně. 

Hodnocení: 

Použitý postup a údaje jsou korektní. Bez připomínek. 

2. Odpadní vody 

V kapitole jsou uvedeny údaje o splaškových vodách a srážkových vodách. Technologické odpadní vody 
nejsou produkovány. Problematika množství odpadních vod v průběhu výstavby je řešena obecnou 
formou. 

Hodnocení: 

Použitý postup a údaje jsou korektní. Bez připomínek. 

K ověření údajů o způsobu odvodnění byly vyžádány od oznamovatele záměru další údaje nezbytné pro 
zpracování posudku (viz příloha 4 tohoto posudku). Tyto údaje potvrzují v dokumentaci uvedené 
skutečnosti. 

3. Odpady 

Dokumentace obsahuje výčet odpadů vznikajících jak při výstavbě, tak provozu. Výčet má orientační 
charakter. 
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Hodnocení: 

Uvedené údaje jsou korektní. Bez připomínek. 

4. Ostatní 

V kapitole jsou obsaženy údaje o emisích hluku v období provozu, a to z liniových zdrojů (doprava) 
i bodových zdrojů. Dále jsou uvedeny údaje o době provozu jednotlivých zdrojů. Hluk v průběhu výstavby 
je řešen pouze obecně. Hluková problematika je podrobněji řešena v hlukové studii, která tvoří přílohu 
dokumentace. 

Dále jsou doplněny údaje o vibracích a záření resp. dalších fyzikálních nebo biologických faktorech. 

Hodnocení: 

Uvedené údaje jsou korektní. Bez připomínek. 

5. Rizika vzniku havárií 

V této kapitole jsou zařazeny údaje o charakteru skladovaných látek a dále o způsobu zabezpečení. 

Hodnocení: 

Dle osnovy dokumentace (příloha 4 zákona) má být náplň této kapitoly předmětem kapitoly D.III. 
(Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech). Jde o formální 
nedostatek. 

Uvedené údaje jsou korektní. Bez významných připomínek. 

K ověření údajů o rizicích provozu byly vyžádány od oznamovatele záměru další údaje nezbytné pro 
zpracování posudku (viz příloha 4 tohoto posudku). Tyto údaje potvrzují v dokumentaci uvedené 
skutečnosti. 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

Dokumentace uvádí environmentální charakteristiky dotčeného území výčtem obecných územních 
charakteristik dotčeného území, vztahu ke zvláště chráněným územím, hydrologických a hydrogeologických 
charakteristik (ochrana vodních zdrojů), kvality ovzduší a dalších. 

Hodnocení: 

Uvedené údaje vychází z dostupných databází, jsou korektní a respektují požadavky zákona na obsah 
kapitoly. 

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Kapitola uvádí počet obyvatel dotčené obce a vzdálenosti a charakteristiky obytné zástavby od záměru. 

Hodnocení: 

Uvedené údaje jsou korektní, bez připomínek. 
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2. Ovzduší a klima 

V dokumentaci je provedeno zhodnocení kvality ovzduší v hodnoceném území na základě údajů ČHMÚ 
(OZKO a měřicí stanice imisního monitoringu) a rozptylové studie Jihomoravského kraje (Mgr. Bucek). 
Hodnocené charakteristiky zahrnují NO2, PM10, benzen a benzo(a)pyren. Dále je proveden odhad možného 
vývoje imisní zátěže v území v souvislosti se záměrem rozšíření dálnice D1. 

Dále jsou zde stručně uvedeny klimatické charakteristiky území v charakteristikách dle Quitta. 

Hodnocení: 

Uvedené údaje jsou korektní a zahrnují relevantní údaje o škodlivinách, charakteristických pro záměr (tj. 
zejména automobilovou dopravu). 

3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

V dokumentaci jsou komentovány výsledky modelového výpočtu hluku pro stávající stav a dále výsledky 
měření hluku. Údaje vychází z hlukové studie (příloha 3 dokumentace). 

Ostatní závažné fyzikální resp. biologické faktory nebyly zjištěny. 

Hodnocení: 

V údajích této kapitoly je uvedena měřená hodnota pro bod č. 2 zjevně chybně (je uvedeno 
LAeq,T = 56,7 dB, dle hlukové studie je naměřená hodnota LAeq,T = 68,2 dB). Hluková část dále bez 
připomínek. Závěr k ostatním faktorům je s ohledem na nepřítomnost zdrojů ionizujícího resp. 
neionizujícího záření korektní. 

4. Povrchová a podzemní voda 

V dokumentaci jsou uvedeny údaje o vodách s rozdělením na povrchovou vodu a podzemní vodu. 

Hodnocení: 

Uvedené údaje vychází z veřejně dostupných databází nebo informací zjištěných při geologických 
průzkumech (bez citace zdroje) a jsou korektní. Bez připomínek. 

5. Půda 

V dokumentaci je uvedena BPEJ dotčených pozemků a jejich zařazení dle metodického pokynu MŽP k 
odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu. 

Hodnocení: 

Uvedené údaje jsou korektní, BPEJ odpovídá údajům z KN a zařazení odpovídá metodickému pokynu. Bez 
připomínek. 

6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Kapitola uvádí obecné popisné charakteristiky geomorfologických poměrů, geologických poměrů a 
nerostných surovin a přírodních zdrojů. 

Hodnocení: 

Uvedené údaje vychází z veřejně dostupných databází nebo informací zjištěných při geologických 
průzkumech (bez citace zdroje) a jsou korektní. Bez připomínek. 
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7. Fauna, flóra a ekosystémy 

V kapitole jsou uvedeny základní údaje o biogeografické charakteristice území, fauně a flóře, územním 
systému ekologické stability a chráněných územích. 

Hodnocení: 

Uvedené údaje jsou rešeršní, vycházející z dostupných údajů a databází, bez provedení podrobných 
biologických průzkumů. Vzhledem k rozsahu a povaze záměru a zejména charakteru plochy pro umístění 
záměru (zemědělský půdní fond) je tento způsob popisu adekvátní a plně dostačující. Bez dalších 
připomínek. 

8. Krajina 

V kapitole jsou uvedeny základní krajinné charakteristiky území.  

Hodnocení: 

Uvedené údaje jsou korektní. Bez významnějších připomínek, metodicky však kapitola obsahuje některé 
nerelevantní údaje (způsob dopravního napojení, hluková a imisní zátěž). 

9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Kapitola uvádí vztah záměru k hmotnému majetku, architektonickým a historickým památkám a 
archeologickým nalezištím. 

Hodnocení: 

Uvedené údaje jsou korektní. Metodická výhrada spočívá v neuvedení vzdálenosti nejbližší obytné zástavby 
(to je však náplní kapitoly C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví), což v daném kontextu může být 
zavádějící. Stejně tak nejde o okrajovou část obce Troubsko (jak by mohlo vyplývat z dokumentace), ale 
okrajovou část vnitřní části obce. 

10. Dopravní a jiná infrastruktura 

V kapitole je uveden způsob dopravního napojení záměru. 

Hodnocení: 

Uvedené údaje jsou korektní. Bez významnějších připomínek. 

11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

Tato kapitola je v dokumentaci zařazena dvakrát, s částečně jiným obsahem. Údaje z prvního výskytu jsou 
částečně redundantní s obsahem kapitoly C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje, kam věcně patří. 

Hodnocení: 

Uvedené údaje jsou korektní. Bez významnějších připomínek, dvojí výskyt je formálním nedostatkem. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 
a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Dokumentace obsahuje v příloze 4 studii vlivů na veřejné zdraví, zpracovanou držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro tuto oblast. V této příloze je provedeno vyhodnocení zdravotních efektů jednotlivých 
relevantních škodlivin, tj. znečištění ovzduší (oxid dusičitý, PM10, benzen, benzo(a)pyren), hluku a dále 
psychosociální vlivy. Uvedeny jsou i vlivy v době výstavby, exponované obyvatelstvo a obecné údaje 
k možnosti vlivů přesahujících státní hranice. 

V dokumentaci jsou výsledky tohoto hodnocení reprodukovány. 

Hodnocení: 

Údaje uvedené v dokumentaci jsou korektní. Bez připomínek. 

2. Vlivy na ovzduší a klima 

Součástí dokumentace je příloha 2, obsahující rozptylovou studii. Zde je provedeno vyčíslení a vyhodnocení 
příspěvků jednotlivých škodlivin (oxid dusičitý, PM10, benzen, benzo(a)pyren) k pozaďovému stavu, a to 
metodikou SYMOS. Zdroje zahrnují jednak vytápění haly, jednak související automobilovou dopravu. 
Pozaďová (stávající) úroveň znečištění je uvažována jednak dle výsledků imisního monitoringu ČHMÚ, 
jednak dle rozptylové studie Jihomoravského kraje. Vyhodnocení je provedeno pro každou škodlivinu 
grafickou a popisnou formou. 

Výsledky rozptylové studie jsou ve značném rozsahu převzaty do textu dokumentace a komentovány. 

Hodnocení: 

Uvedené údaje jsou korektní. Bez připomínek. 

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

Součástí dokumentace je příloha 3, obsahující hlukovou studii. Zde je provedeno vyhodnocení vlivů hluku 
výpočtovou formou, jednak dokladován měřením stávající stav hlukových hladin v některých referenčních 
bodech dotčeného území. Výpočet je proveden pro čtyři výpočtové body ve třech variantách: 
• pozaďová hladina hluku ("stávající stav"), 
• hluk z provozovny záměru (doprava v areálu a další zdroje), 
• výsledná hluková zátěž (akustický součet předchozích dvou bodů). 

Výsledky hlukové studie jsou ve značném rozsahu převzaty do textu dokumentace a komentovány. 

Hodnocení: 

V dokumentaci uvedené údaje jsou korektní. Poslední uvedená varianta výpočtu však představuje součet 
dvou zdrojů hluku, na které se vztahují různé limity (tedy hluk z provozu na pozemních komunikacích a 
hluk z provozoven). Z tohoto důvodu byly vyžádány doplňující údaje, nezbytné k vypracování posudku, 
které stanoví příspěvek hluku z dopravy záměru na celkovou dopravně-hlukovou situaci. Tento doplňující 
výpočet je doložen v příloze 4 tohoto posudku. 

Z těchto údajů vyplývá, že příspěvek záměru v okolí dopravních tras se pohybuje v úrovni do 43 dB (pouze 
v denní době), což je hodnota sama o sobě spolehlivě podlimitní. Samotný rozdíl mezi stavem bez záměru 
a se záměrem činí +0,0 dB (rozdíl se teoreticky projeví až na dalším desetinném místě), což je hodnota 
akusticky nevýznamná (dle metodiky NRL, schválené Hlavním hygienikem ČR, není hodnotitelný rozdíl do 
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0,9 dB). Pokud jde o pozaďové ("stávající") hladiny hluku, v jednotlivých bodech použitých pro hodnocení 
(reprezentující nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor 
staveb) nepřekročí hodnotu 67,3 dB (den) a 59,3 dB (noc, toto období není záměrem prakticky dotčeno). 
To jsou hodnoty podlimitní, limit LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) však i v tomto případě zahrnuje korekci na 
tzv. starou hlukovou zátěž. 

4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

V této kapitole dokumentace jsou hodnoceny vlivy na vody. Jsou komentovány jednak vlivy na odvodnění, 
jednak vlivy na kvalitu podzemních a povrchových vod, dále obecně možné vlivy na hydrogeologické 
charakteristiky území. 

Hodnocení: 

V dokumentaci uvedené údaje jsou korektní, bez významnějších připomínek. 

Vzhledem k tomu, že ke způsobu odvodnění i zásobení pitnou vodou byly vzneseny připomínky, byly od 
oznamovatele záměru vyžádány doplňující údaje, nezbytné k vypracování posudku. Tyto údaje jsou 
doloženy v příloze 4 tohoto posudku. 

Vyplývá z nich souhlas správce toku a správce povodí se způsobem odvodnění záměru a souhlas správce 
vodovodu a kanalizace s napojením na vodovod a splaškovou kanalizaci. 

5. Vlivy na půdu 

Dokumentace hodnotí zábor půdy ve vztahu ke třídě její ochrany dle metodického pokynu MŽP k odnímání 
půdy ze ZPF a dále s odvolávkou na platný územní plán obce. 

Hodnocení: 

Uvedené údaje jsou korektní. Bez připomínek. 

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Dokumentace uvádí, že nebudou hloubeny podzemní prostory (bude zakládáno na pilotách), nedojde tedy 
k významnějšímu vlivu na horninové prostředí. 

Hodnocení: 

S uvedeným údajem se lze ztotožnit, i v případě dílčího zásahu do horninového prostředí (zmíněné piloty, 
požární nádrž apod.) nelze očekávat významnější vlivy. Bez významnějších připomínek. 

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy jsou hodnoceny na základě charakteru prostoru umístění záměru 
(zemědělská půda), potenciální vhodnosti biotopu pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Dále je 
hodnocena poloha záměru ve vztahu ke zvláště chráněným územím (vč. lokalit Natura 2000), významným 
krajinným prvkům a prvkům územního systému ekologické stability. 

Hodnocení: 

V dokumentaci uvedené údaje jsou korektní. Bez významných připomínek. 

8. Vlivy na krajinu 

Dokumentace konstatuje, že realizace záměru významněji nezmění charakter krajiny. 
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Hodnocení: 

S uvedeným hodnocením se lze ztotožnit, zejména s ohledem na výškový horizont, daný tělesem dálnice s 
protihlukovými stěnami. 

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Dokumentace obsahuje stručné popisné hodnocení vlivů na další stavební objekty, architektonické a 
historické památky nebo archeologická naleziště. 

Hodnocení: 

Uvedené údaje jsou korektní. Bez významnějších připomínek. 

10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Dokumentace uvádí, že kromě vybudování vjezdu do areálu nebudou vyvolány nároky na realizaci nových 
nebo úpravu stávajících komunikací ani inženýrských sítí. 

Hodnocení: 

S uvedeným tvrzením se lze obecně ztotožnit. Údaje o ovlivnění komunikační sítě intenzitami dopravy jsou 
náplní části B dokumentace (věcně však měly být komentovány na posadí stávající dopravy v této 
kapitole). Totéž se týká i napojení na inženýrské sítě, kde jde ovšem o rutinní využití sítí, bez dalších vlivů 
na jejich kvalitu. 

11. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány další, již nepopsané, vlivy. 

Hodnocení: 

Bez připomínek. 

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti 
a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

Rozsah vlivů je omezen rozsahem areálu, širší rozsah vlivů může být dán pouze mírným nárůstem 
automobilové dopravy. 

Hodnocení: 

Jde o obecnou charakteristiku, se kterou lze souhlasit. Bez významnějších připomínek. 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích 
a nestandardních stavech 

Tato část dokumentace je uvedena v kapitole B.III.5. dokumentace (formální nedostatek, konstatovaný v 
tomto posudku již výše). 

Uvedeny jsou údaje o rizicích vzniku havárií (požár/únik) a způsobu prevence těchto stavů. 

Hodnocení: 

Bez významnějších připomínek. Vzhledem k tomu, že k havarijnímu zabezpečení byly vzneseny připomínky, 
byly od oznamovatele záměru vyžádány doplňující údaje, nezbytné k vypracování posudku. Tyto údaje jsou 
doloženy v příloze 4 tohoto posudku. 



 
   CENTRUM PPG BRNO 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument:  0172-11/D01    
Vydání:  01    

Strana:  17 z 56    
 

FileName: PPG_Troubsko_pos(1).doc 
SaveDate: 10.6.2011 13:09:00 

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci - shrnutí: 

Dokumentace obsahuje hodnocení všech významných předpokládaných důsledků záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví. 

Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých kladných i záporných vlivů záměru na 
jednotlivé složky a faktory životního prostředí a veřejného zdraví jsou v dokumentaci provedeny 
s dostačující podrobností odpovídající charakteru záměru a dotčeného území. 

V oblasti veřejného zdraví byly zpracovány samostatné studie, které hodnotí vlivy na kvalitu ovzduší a vlivy 
hluku na základě standardních postupů a metodik, závěry těchto studií lze považovat za správné. Pro 
hodnocení vlivů na přírodní složky byla provedena odpovídající šetření. 

Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci lze souhrnně 
považovat za správné a dostačující pro potřeby hodnocení vlivů na životní prostředí, zpracování posudku i 
návrhu stanoviska. 

Grafickou část dokumentace a prezentaci uváděných informací o současném stavu zájmového území a 
vlivech záměru na životní prostředí lze hodnotit jako dostačující, obsahující všechny podstatné informace. 

Metody a způsoby hodnocení použité v dokumentaci lze považovat za vhodné a dostačující. V dokumentaci 
nebyla využita žádná speciální metodika, která by vyžadovala odbornější posouzení nebo výklad. 

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

Záměr není řešen ve více variantách umístění a/nebo technického řešení. 

Hodnocení: 

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti není pořadí variant hodnoceno. 

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí - shrnutí: 

Záměr je řešen v jedné variantě. 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 
přesahujících státní hranice 

Dokumentace uvádí, že nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

Hodnocení: 

Údaj o vyloučení přeshraničních vlivů je korektní. 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice - shrnutí: 

Významné vlivy záměru, přesahující státní hranice, jsou spolehlivě vyloučeny. 
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III. 
(POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ 

POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) 

Navržené technické řešení odpovídá charakteru záměru, kterým je novostavba komerčního objektu 
(skladovací haly) pro velkoobchodní distribuci nátěrových hmot. Tento druh staveb vyvolává poměrně 
jednoznačné, dobře známé a identifikovatelné vlivy v území, ve kterém jsou umístěny. 

Vlastní skladování má výrazně klidový charakter, uzavřený uvnitř haly, bez produkce znečištění. Stejně tak 
technická zařízení budovy neprodukují významné znečištění životního prostředí. V daném případě je tedy 
nejvýznamnější dopravní obsluha záměru, a to jak manipulace v areálu provozovny (venkovní prostor), tak 
související doprava na veřejných komunikacích. Z provedených analýz (hluková a rozptylová studie) 
vyplývá, že příspěvek této dopravy k pozaďovým úrovním znečištění (hluk a ovzduší) je minimální a 
záměrem tak nedochází k poškozování životního prostředí. V porovnání se stávajícím zatížením dotčeného 
území nedochází k významné změně ani nevznikají nové přeslimitní stavy. 

V daném případě lze tedy konstatovat, že navržené technické řešení je v souladu s požadavky ochrany 
životního prostředí. Nejsou identifikovány žádné nedostatky v technickém řešení záměru, které by mohly 
být ve střetu s ochranou životního prostředí. 

Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry záměru, které 
jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde především 
o následující oblasti: 
• ochrana chráněného prostoru před negativními vlivy hluku z provozovny, 
• vodohospodářské řešení záměru, zejména ochrana před potenciálními povodňovými stavy (retence 

srážkových vod), 
• bezpečnostní řešení záměru, zejména s ohledem na manipulaci se skladovanými látkami (ochrana 

podzemních a povrchových vod) a požární ochrana. 

III. Posouzení technického řešení záměru - shrnutí: 

Technické řešení záměru umožňuje respektování platných právních norem i běžných zásad v oblasti 
ochrany životního prostředí. Na základě dostupných informací lze předpokládat, že navržené technické 
řešení umožní realizaci stavby s vyloučením nadlimitního znečišťování nebo poškozování životního 
prostředí, včetně rizik plynoucích z provozu hodnocené stavby. Základní požadavky jsou zohledněny 
v návrhu stanoviska a budou předmětem navazujících správních řízení v přípravě a realizaci stavby. 

Podrobné technické řešení stavby, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí a majetku, bude 
projednáno s příslušnými správními i samosprávnými úřady, které budou účastníky následujících správních 
řízení ve smyslu složkových zákonů v ochraně životního prostředí a stavebního zákona. 
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IV. 
(POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 

VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

Dokumentace uvádí v kapitole D.IV. charakteristiku opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Tento soubor opatření, který umožňuje realizaci záměru 
bez významnějších negativních důsledků, vychází z charakteru záměru a rozboru možných vlivů na životní 
prostředí. 

Kromě návrhu věcných konkrétních opatření, vyplývajících ze zjištěných faktů, uvádí dokumentace některá 
deklarativní obecná opatření. Tato opatření mají spíše doplňující funkci, současně upozorňují na 
neopominutelné povinnosti oznamovatele v následujících fázích přípravy, realizace a provozu záměru. 

Uvedený výčet opatření slouží jako hlavní podklad pro návrh stanoviska, který je součástí tohoto posudku 
(viz kapitola VII. (NÁVRH STANOVISKA), strana 50 tohoto posudku). Většina opatření navržených 
v dokumentaci je do návrhu stanoviska převzata. Některá opatření jsou přeformulována tak, aby 
odpovídala účelu stanoviska a jejich splnění bylo jednoznačně kontrolovatelné, případně byla provedena 
jejich formální úprava (formulace, etapy apod.). Obecná resp. deklarativní opatření však nejsou v návrhu 
stanoviska uváděna. 

IV. Posouzení navržených opatření - shrnutí: 

Dokumentace obsahuje výčet dostupných opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí. V zásadě žádné z opatření navržených v dokumentaci není sporné, 
aby bylo nutné provádět jejich podrobnější rozbor. Dokumentace se v návrhu soustřeďuje na hlavní 
oblasti, ve kterých je nezbytné realizovat opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů na životní 
prostředí, kromě toho však obsahuje některá všeobecná opatření. 

Navržená opatření byla ve své většině převzata do návrhu stanoviska příslušného úřadu. Některá opatření 
byla z hlediska věcných požadavků upřesněna, všeobecná opatření byla redukována. K základnímu 
souboru opatření, uvedenému v dokumentaci, jsou v návrhu stanoviska připojena opatření vyplývající 
z projednání dokumentace, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo snížení 
negativních vlivů záměru na životní prostředí. 
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V. 
(VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI) 

Vyjádření jsou rozdělena na připomínky, ve kterých je uvedena podstata jednotlivých vyjádření tak, aby 
bylo možno reagovat na jednotlivé okruhy problémů. Připomínky jsou číslovány průběžně. 

Kromě vyjádření k dokumentaci jsou zohledněna rovněž vyjádření k oznámení záměru. 

Kopie vyjádření k dokumentaci i k oznámení jsou doloženy v příloze tohoto posudku. 

V.1. ČIŽP-OI Brno 
vyjádření k dokumentaci: zn. ČIŽP/47/IPP/1009223 005/11/BLV ze dne 24.3.2011 
vyjádření k oznámení: zn. ČIŽP/47/IPP/1009223 002/10/BLV ze dne 22.6.2010 

Připomínka č. 1: 

Dokumentace obsahuje všechny náležitosti z hlediska ochrany ovzduší, k záměru nejsou připomínky. 

Komentář: 

Z připomínky nevyplývají další podmínky. 

Připomínka č. 2: 

Z hlediska ochrany vod je požadováno vybavení prostor, kde bude prováděna manipulace se závadnými 
látkami a kde bude prováděno jejich skladování, nepropustnou úpravou a opatření proti působení 
stanovených látek. Veškeré prostory skladovaných závadných látek musí mít nepropustnou havarijní jímku, 
příp. skladování závadných látek musí být prováděno nad záchytnými vanami. Pro manipulaci se 
závadnými látkami musí být zpracován havarijní plán schválený vodoprávním úřadem. Za předpokladu 
splnění těchto podmínek nemá ČIŽP OI Brno k záměru připomínky. 

Komentář: 

Podmínky jsou převzaty do návrhu stanoviska příslušného úřadu. 

V.2. Městský úřad Šlapanice, OŽP 
vyjádření k dokumentaci: č.j. OŽP/9520-11/3543/2010/KUC ze dne 16.3.2011 
vyjádření k oznámení: č.j. OŽP/25849-10/3543-2010/KUC ze dne 24.6.2010 

Připomínka č. 3: 

Nakládání s odpady vzniklými při realizaci akce musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném 
znění. Odpady musí být zařazeny v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. Původce odpadu musí odpad v 
místě jeho vzniku třídit dle druhu a kategorie. 

Komentář: 

Jde o obecně platné zákonné podmínky, přesto jsou zvlášť uvedeny v návrhu stanoviska příslušného 
úřadu. 

Připomínka č. 4: 

Je požadováno stanovit podmínky vedoucí k minimalizaci prašnosti na území stavby po celou dobu 
výstavby. 
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Komentář: 

Podmínka je převzata do návrhu stanoviska příslušného úřadu. 

Připomínka č. 5: 

V případě, že se v lokalitě nachází meliorační zařízení, je nutno zachovat jeho funkci, neomezit dostupnost 
zemědělských pozemků k obhospodařování a nenarušit odtokové poměry v oblasti. 

Komentář: 

Podmínka je převzata do návrhu stanoviska příslušného úřadu. 

V.3. KHS JmK 
vyjádření k dokumentaci: č.j. KHSJM 09436/2011/BM/HOK ze dne 29.3.2011 
vyjádření k oznámení: č.j. 4907/2010/BM/HOK ze dne 28.6.2010 

Připomínka č. 6: 

KHS JMK dokumentaci akceptuje a se závěry souhlasí. 

Komentář: 

Z připomínky nevyplývají další podmínky. 

V.4. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa dálnic Morava 
vyjádření k dokumentaci: zn. 2410/11-12260 ze dne 23.3.2011 
vyjádření k oznámení: --- 

Připomínka č. 7: 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dálnice D1. Rozsah plánovaného centra bude před zpracováním 
DÚR projednán a odsouhlasen ŘSD ČR. Dále bude zažádáno u MD, odbor pozemních komunikací, o 
výjimku ze zákazu stavební činnosti v ochranném pásmu dálnice. 

Komentář: 

Věcná podstata připomínky nesouvisí s posuzováním vlivů na životní prostředí. Dáváme na vědomí 
oznamovateli záměru. 

V.5. Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. 
vyjádření k dokumentaci: 1.4.2011 
vyjádření k oznámení: 9.7.2010 

Připomínka č. 8: 

Hluk v chráněných venkovních prostorech staveb v obci Troubsko trvale překračuje nejvyšší přípustné 
(limitní) hodnoty. Za standardní limit, nezpůsobující zdravotní obtíže ani rušení, lze přitom považovat pouze 
"základní" hodnotu limitů, tedy 50 dB pro denní dobu a 40 dB pro noční dobu. Již "obecné" zvýšení těchto 
limitů pro hluk z dopravy o 10 dB je nutno považovat za neodůvodněnou nerovnost ve vztahu k právu 
dotčených osob na ochranu životního prostředí. Další zvýšení těchto limitů o dalších 10 dB pro "starou 
hlukovou zátěž" je pak z těchto hledisek již zcela neakceptovatelné, ve vztahu k "postiženým" dotčeným 
osobám diskriminační a vedoucí k přímému dlouhodobému poškozování zdraví těchto osob "se souhlasem 
státu". 
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Komentář: 

Limity jsou stanoveny zákonem, resp. prováděcím nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. V rámci projednání daného záměru není možno limity měnit, to je 
možno pouze legislativním procesem. 

Orgán ochrany veřejného zdraví ve svém vyjádření akceptuje limity uvedené v dokumentaci, pro starou 
hlukovou zátěž tedy LAeq,T = 70/60 dB (den/noc). 

Limity dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. nemohou mít diskriminační charakter - ten by mohly mít pouze 
v případě, kdy (pro stejný zdroj hluku) měly rozdílnou výši pro různé skupiny občanů. Tato podmínka není 
splněna, limity jsou platné celostátně. 

Připomínka č. 9: 

Jestliže se hodnota hluku v chráněných venkovních prostorech staveb určených k bydlení v obci Troubsko 
trvale přibližuje těmto naprosto nepřijatelným "limitním" hodnotám (tedy 70 dB v denní době a 60 dB 
v noční době), a v řadě případů (částí dne) je překračuje, což potvrzují i údaje z dokumentace 
předmětného záměru, pak naprosto nelze přijmout argumentaci, že životní prostředí v obci Troubsko a 
zdraví zde bydlících lidí není zatěžováno nad přípustnou a přijatelnou míru. 

Těchto hodnot je navíc dosahováno i při existenci protihlukových stěn u dálnice D1, jež přitom podle 
dostupných informací nebyly zkolaudovány a nejsou tedy známy přesné a ověřené informace o jejich 
údajném přínosu k ochraně obyvatel obce Troubsko před hlukovou zátěží. 

Komentář: 

Problematika výše limitů je diskutována v komentáři k předchozí připomínce. 

V dokumentaci je dokladováno jak výpočtem, tak i měřením, že v prostoru dotčeném záměrem 
(v referenčních bodech, představujících nejbližší resp. nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor staveb) 
jsou limity dodrženy. 

Protihlukové stěny podél dálnice D1 jsou ve vlastnictví státu, správcem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Správa dálnic Morava. Problematika kolaudačního řízení je v kompetenci této organizace, nejde o předmět 
tohoto posudku. 

Pro obecnou informaci se uvádí (dle telefonické konzultace s ŘSD ČR): Kolaudační řízení proběhlo dne 
19.4.2011, v době zpracování tohoto posudku nebylo kolaudační rozhodnutí ŘSD ČR doručeno. Měření 
proběhlo ve dnech 6.-7.4.2011 (v noční době) autorizovanou laboratoří Ing. Kostečky. Naměřené hodnoty 
činily LAeq,T = 25,6±2 dB ve vnitřním chráněném prostoru staveb a LAeq,T = 57,1±2 dB ve venkovním 
chráněném prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb. 

Připomínka č. 10: 

Znečištění ovzduší škodlivými látkami, zejména pevnými prachovými částicemi, dosahuje dle dostupných 
informací hodnot, které představují zvýšené zdravotní riziko a vysokou zátěž pro životní prostředí v obci. 
V několika posledních letech byly v obci Troubsko opakovaně překračovány imisní limity znečištění ovzduší 
pevnými prachovými částicemi PM10, v některých letech na 100 % území obce. I pokud by odpovídalo 
skutečnosti, že v letech 2008 a 2009 nebyly překročeny limitní hodnoty průměrných ročních koncentrací 
těchto částic, znamená opakované dosahování a překračování imisního limitu pro 24hodinové koncentrace 
částic (dle rozptylové studie, která je přílohou dokumentace, údajně "do cca 35 případů za rok", což je na 
hranici "tolerované četnosti" dle zákona o ovzduší) závažné zdravotní riziko pro občany obce. 

Komentář: 

Pokud jde o kvalitu ovzduší, dotčené území se nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (ČHMÚ, 
poslední dostupná data z roku 2008). Na 100 % plochy obce je limit dodržen. Z vývoje údajů (mezi rokem 
2005 a rokem 2008, který představuje poslední dostupná data) o kvalitě ovzduší v dotčeném území (k.ú. 
Troubsko) je přitom zjevný výrazný zlepšující trend. 
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Připomínka č. 11: 

Ještě závažnější zdravotní riziko představuje působení jemných prachových částic PM2,5. Je nutno 
poukázat na skutečnost, že povinností České republiky bylo do dne 11.6.2010 uvést český právní řád a 
praxi příslušných orgánů do souladu s požadavky směrnice 50/2008/ES, stanovící mj. závazné imisní limity 
pro tyto jemné prachové částice a zároveň ukládající, aby byl do dne 1.1.2009 zřízen dostatečný počet 
městských pozaďových měřicích stanic pro měření koncentrací těchto částic. Skutečnost, že ČR těmto 
svým závazkům dosud nedostála, nemůže jít k tíži práv osob dotčených důsledky působení těchto látek, 
včetně obyvatel obce Troubsko. Z údajů ČHMÚ, který v určitých lokalitách koncentrace těchto částic od 
roku 2004 sleduje, nicméně vyplývá, že v brněnské aglomeraci jsou limitní hodnoty PM2,5, stanovené 
citovanou směrnicí, překračovány. 

Komentář: 

Sledování a vyhodnocování kvality ovzduší je upraveno nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a 
vyhodnocování kvality ovzduší, v platném znění. Toto nařízení je prováděcím předpisem zákona 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 
v platném znění. 

K zahrnutí PM2,5 mezi sledované škodliviny došlo (formou cílového imisního limitu) nařízením vlády 
č. 42/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Toto nařízení bylo vyhlášeno 2. února 2011 
a nabylo platnost 15 dní po vyhlášení.  

Ode dne 17.2.2011 je tedy stanoven následující cílový imisní limit PM2,5 v městských pozaďových 
lokalitách: 

Znečišťující látka Doba průměrování1) Cílový imisní limit1) 
PM2,5 roky 2013, 2014 a 2015 20 μg.m-3 
1) Cílový imisní limit pro PM2,5 je stanoven pro rok 2015 a je vyjádřen jako průměr ročních průměrných úrovní 
znečištění ovzduší PM2,5 za roky 2013, 2014 a 2015 ve všech městských pozaďových lokalitách 

Dále nařízení obsahuje následující přechodná ustanovení: 

1. Nejpozději do 31. prosince 2014 se dosáhne imisního limitu pro PM2,5 stanoveného v části A tabulce 
č. 1 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
nařízení. Do té doby je tento imisní limit limitem cílovým. 

2. Dosažení cílového imisního limitu v městských pozaďových lokalitách podle § 3 odst. 6 nařízení vlády 
č. 597/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, je vyhodnocováno k 31. 
prosinci 2015. 

3. Dosažení poklesu klouzavé průměrné roční koncentrace PM2,5 podle § 3 odst. 7 nařízení vlády 
č. 597/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, je vyhodnocováno k 31. 
prosinci 2020. 

Z uvedeného vyplývá, že pro škodlivinu PM2,5 v době zpracování dokumentace nebyl stanoven imisní limit 
a není ani v době zpracování tohoto posudku. Jde o cílový imisní limit, vztažený k roku 2015. 

K uvedenému je dále konstatováno, že záměr není významným zdrojem částic frakce PM2,5. 

Připomínka č. 12: 

Za vysoké a zdraví ohrožující je pak nutno považovat i dosahované hodnoty oxidu dusičitého a 
benzenopyrenu, byť údajně "v intravilánu Troubska" podlimitní. 

Komentář: 

Dotčené území se nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (ČHMÚ, poslední dostupná data z roku 
2008). Z vývoje údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území (k.ú. Troubsko) je přitom zjevný 
výrazný zlepšující trend. 



 
   CENTRUM PPG BRNO 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument:  0172-11/D01    
Vydání:  01    

Strana:  24 z 56    
 

FileName: PPG_Troubsko_pos(1).doc 
SaveDate: 10.6.2011 13:09:00 

Připomínka č. 13: 

Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, že životní prostředí obce Troubsko, resp. jejích obyvatel, je 
trvale a významně zatěžováno nad přípustnou míru, čímž ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, dochází k ohrožení veřejného zdraví. Tato 
situace představuje zároveň nepřípustný zásah do práv osob, vystavených této zátěži, na ochranu zdraví 
ve smyslu čl. 31 Listiny základních práv a svobod a na příznivé životní prostředí ve smyslu čl. 35 Listiny. 
Tato situace má dopad i do dalších ústavně chráněných práv dotčených osob a to zejména do práva 
vlastnického, chráněného podle čl. 11 Listiny. 

Komentář: 

Zpracovatel posudku ověřil výše uvedené skutečnosti. Z údajů o stavu životního prostředí nevyplývá, že 
dotčené území (tedy, ve smyslu § 3 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., území, jehož životní prostředí a 
obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru) je zatěžováno nad přípustnou míru. 

Připomínka č. 14: 

Podstata tohoto vyjádření k dokumentaci spočívá v konstatování, že dokumentace plně nerespektuje výše 
shrnuté skutečnosti, tedy stav zatížení životního prostředí a ohrožení veřejného zdraví v obci Troubsko. 
Údaje uvedené v dokumentaci nejsou ve všech směrech správné nebo úplné, především však byl na jejich 
základě učiněn nesprávný a neakceptovatelný závěr, že při současné úrovni zatížení životního prostředí 
v obci Troubsko je možné předmětný záměr realizovat, neboť nové zatížení, způsobené realizací tohoto 
záměru, bude ve srovnání se stávajícím zatížením malé. 

S tímto závěrem a přístupem nelze souhlasit především z toho základního důvodu, že pokud je území obce 
Troubsko zatíženo již za současného stavu nad přípustnou a únosnou míru, pak není možné v takovémto 
území připustit žádnou další zatěžující činnost, i kdyby se jí způsobený relativní přírůstek k existující zátěži 
mohl jevit jako relativně malý. K území a jeho obyvatelům nelze přistupovat tak, že pokud již trpí zátěží 
přesahující únosnou míru, pak další zvýšení této zátěže vlastně "nic neznamená", protože na stávajícím 
(neúnosném) stavu se vlastně nic nezmění. 

S ohledem na mimo jiné výše citovaná ústavně zaručená práva je nutný přesně opačný přístup -
v nadměrně zatíženém území nelze povolit a realizovat jakoukoli další zatěžující činnost, pokud dříve 
nedojde k prokazatelnému snížení dosavadní zátěže na přijatelnou úroveň. Nelze tedy ani připustit realizaci 
posuzovaného záměru, který ostatně svým charakterem, bez ohledu na výše uvedené skutečnosti, není 
v žádném případě vhodný pro území těsně sousedící s obytnou zástavbou. 

Komentář: 

V připomínce je uveden názor jejího autora. Z údajů uvedených v dokumentaci a ověřených při zpracování 
posudku lze však dovodit a dokladovat, že dotčené území není zatěžováno nad míru danou příslušnými 
limitními hodnotami dle složkových předpisů. Příspěvek záměru je v daném ohledu nevýznamný. 

Otázka, zda v nadlimitně zatíženém prostředí lze realizovat další zatěžující činnost, je vzhledem k výše 
uvedeným údajům irelevantní. 

Problematika vhodnosti umístění záměru není řešena v procesu posouzení vlivů na životní prostředí, ale je 
předmětem územního plánu. 

Připomínka č. 15: 

Dokumentace se nedostatečně vypořádala s vyjádřeními k oznámení záměru, na některá vyjádření 
nereaguje. Ve vypořádání, na která zpracovatel dokumentace reaguje, se opakovaně objevuje výše 
naznačená argumentace, podle níž na území obce Troubsko (resp. v dotčeném území) nedochází 
k překročení limitních hodnot zátěže hlukem a látkami znečišťujícími ovzduší a zároveň záměr nepřinese 
žádné významné navýšení současné zátěže. Tento přístup je nutno odmítnout, jak hluková, tak imisní 
zátěž obce (přičemž je třeba přihlížet i k jejich vzájemnému spolupůsobení) dosahuje hodnot, které nelze 
považovat za únosné, nelze akceptovat jejich další navyšování. S rozsáhlou argumentací v tomto směru, 
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obsaženou především ve vyjádření 22 občanů obce Troubsko k oznámení se dokumentace nijak 
nevyrovnává. Velmi nedostatečně se dokumentace vyjadřuje k vlivům jemných prachových částic PM2,5. 

Komentář: 

Zpracovatel posudku ověřil výše uvedené skutečnosti. Argumentace, provedená v dokumentaci, odpovídá 
skutečnosti. 

Připomínka č. 16: 

Dokumentace jednoznačně nevyvrací uplatněné pochybnosti o intenzitách dopravy, souvisejících se 
záměrem. Předpoklad pouhých pěti příjezdů těžkých nákladních aut denně je při plánovaném obratu 
59 800 palet/rok nereálné, počet by vycházel pouze při plném obsazení kamionu (cca 33 palet) a provozu 
365 dnů v roce. Obdobně u lehkých nákladních automobilů lze předpokládat vyšší reálný počet příjezdů a 
odjezdů. 

Komentář: 

K uvedeným skutečnostem byly vyžádány doplňující informace od oznamovatele záměru (viz příloha 4 
tohoto posudku). Je v nich uvedeno následující: 

"Informace o dopravě vycházejí ze stávajících poznatků z provozu klienta umístěného v jiné lokalitě a 
s ohledem na rozmístění zákazníků, které PPG zásobuje. Zdokladovat je možné až skutečný stav, v tuto 
chvíli se vychází z předpokladů. Klient nicméně dokáže garantovat směry i objem přepravy svými 
vnitrofiremními pokyny a nařízeními svým zaměstnancům a dodavatelům." 

K ložení vozidel se dále uvádí: 

Dle údajů dopravců (provozovatelů těžké nákladní dopravy) lze do návěsové soupravy naložit 33-66 palet 
(při podélném uspořádání) resp. až 34-68 palet (při příčném uspořádání). V dokumentaci je uveden počet 
5 souprav denně, tj. 1250 souprav ročně (při cca 250 pracovních dnech v roce). Počet palet, uváděný 
v dokumentaci, je cca 60 000 za rok. Z toho vyplývá průměrné ložení 60 000/1250 = 48 palet na 
soupravu. To je v rozmezí uváděném dopravci. Údaje uvedené v dokumentaci jsou tedy v tomto ohledu 
reálné. 

Připomínka č. 17: 

Zátěž obyvatel by byla dále zvýšena tím, že předpokládaný areál záměru by nebyl přímo napojen na dálnici 
D1 a automobily by tedy musely přijíždět a odjíždět po komunikaci procházející obcí. Přímé napojení na 
dálnici D1 by přitom teoreticky připadalo v úvahu alespoň ve směru do Brna (poblíž čerpací stanice). Tato 
dílčí varianta záměru by proto měla být do dokumentace doplněna a vyhodnocena. 

Komentář: 

K uvedeným skutečnostem byly vyžádány doplňující informace od oznamovatele záměru (viz příloha 4 
tohoto posudku). Je v nich uvedeno následující: 

"Přímé napojení na dálnici D1 bohužel není možné, ať už z technických tak i majetkoprávních vztahů." 

K tomu dále uvádíme, že dálnice představuje nadřazenou komunikační síť, která není určena k přímé 
obsluze území. 

Připomínka č. 18: 

Nelze souhlasit ani s vysvětlením, že dokumentace v rámci hodnocení možnosti kumulace vlivů záměru 
s jinými záměry zohledňuje pouze záměry "pokud byl u nich dokončen proces EIA". Zákon č. 100/2001 Sb. 
žádnou takovouto podmínku či omezení nestanoví. Naopak již v rámci oznámení záměru vyžaduje 
hodnocení kumulativních vlivů záměru s vlivy jiných známých záměrů realizovaných, připravovaných či jen 
uvažovaných. Nepochybně tedy měly být vyhodnoceny a zohledněny i vlivy známých uvažovaných záměrů, 
především budoucí plánované křižovatky dálnic D1, R43 a R52 na území obce Troubsko. Zvážena měla být 
i možnost tlaku na výstavbu dalších výrobních a skladovacích areálů na území obce. 
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Komentář: 

V dokumentaci jsou uvedeny údaje o stavu životního prostředí, který je dán i vlivem dálnice, silnice II/602 
a dalších aktivit. V tomto ohledu jsou tedy vlivy hodnoceny úplně. 

Zároveň jsou v dokumentaci uvedeny údaje o možné kumulaci vlivů, ty však nelze zaměňovat za podrobné 
hodnocení vlivů (které ostatně nelze smysluplně provést - není k němu dostatek podkladů - technické 
řešení R43 a R52 není dáno). 

K možnosti tlaku na další výstavbu uvádíme, že rozmístění funkčních ploch na území obce řeší územní plán 
obce. 

Připomínka č. 19: 

Tyto skutečnosti rovněž měly být zohledněny v rámci kapitoly D.V. dokumentace (charakteristika 
nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace). Obsah této kapitoly 
je příliš obecný a neobsahuje reálný výčet neurčitostí, které mohou mít vliv na vyhodnocení budoucích 
vlivů na lidské zdraví, souvisejících zejména právě s dalšími zamýšlenými záměry na území obce. 

Komentář: 

Obsahem kapitoly D.V. je výčet neurčitostí, které vznikly při specifikaci vlivů. Vyhodnocení vlivů případných 
budoucích záměrů není předmětem dokumentace, nejde tedy o neurčitost v tomto smyslu. Při posuzování 
vlivů na životní prostředí se vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době oznámení 
záměru (§ 5, odst. (2) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění). 

Připomínka č. 20: 

Za dílčí nedostatek dokumentace je považována skutečnost, že v kapitole B.III.5 (Rizika vzniku havárií) 
zcela chybí alespoň stručný popis reálných vlivů, které by nastaly v případě požáru. Nelze použít pouze 
argument, že objekt je vybaven samočinným hasicím zařízením. Je nutné uvést zejména příklady látek, 
které mohou unikat při požáru do ovzduší, jejich toxikologické působení a možný dosah negativních vlivů. 

Komentář: 

Tento požadavek je u daného záměru nerelevantní. Množství potenciálně nebezpečných látek nepřekračuje 
množství, uvedené v příloze č. 1 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění. 
Záměr tedy nespadá do režimu tohoto zákona, bezpečnostní program resp. zpráva ani analýza a hodnocení 
rizik závažné havárie ve smyslu tohoto zákona se v tomto případě neprovádí. Údaje o prevenci (požárním 
zabezpečení), uvedené v dokumentaci, jsou tedy odpovídající. 

K uvedeným skutečnostem byly dále vyžádány doplňující informace od oznamovatele záměru (viz příloha 4 
tohoto posudku). Je v nich uvedeno následující: 

Ve skladovaném sortimentu budou mít většinový podíl následující produkty a produktové kategorie: 

Produktová kategorie Třída ADR Klasifikace Skladovaný objem Typický představitel 

Malířské nátěry vodou ředitelné bez omezení 
výrobky nejsou klasifikovány 
jako nebezpečné 700 m3 

Primalex Standard 
Primalex Plus 
Primalex Polar 
Primalex Fortissimo 
Primalex Bonus Color 
Primalex Inspiro 
Primalex Profitech Arctic 
Primalex Procolor IM1 

Fasádní barvy vodou ředitelné bez omezení výrobky nejsou klasifikovány 
jako nebezpečné 50 m3 

Primalex Malvena 
Fasadin 

Omítky (vodou ředitelné hmoty) bez omezení výrobky nejsou klasifikovány 
jako nebezpečné 50 m3 

Primalex Akrylátová omítka 
Primalex Silikonová omítka 

Krycí barvy vodou ředitelné bez omezení výrobky nejsou klasifikovány 
jako nebezpečné 200 m3 

Balakryl UNI mat 
Balakryl Antikor 
Balakryl Střecha 
Sokrates Colour 

Laky a lazury na dřevo vodou bez omezení výrobky nejsou klasifikovány 150 m3 Sportakryl 
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ředitelné jako nebezpečné Polyurex 
Dixol 
Telux 

Skladované látky povahy ADR jsou následující: 

Produktová kategorie Třída ADR Klasifikace Skladovaný objem Typický představitel 

Spreje 2 R12 Extrémně hořlavý 0,4 m3 
Unisprej (Colorlak) 
Motip Škoda autospray 

Hořlaviny I. třídy 3 R11 Vysoce hořlavý 40 m3 
Ředidlo S6006 
Ředidlo C6000 
Technický benzín 

Hořlaviny II. třídy 3 R 10 Hořlavý 180 m3 

Universal 
Luxol extra 
Komaprim 3v1 
Izoban 
Superkov 
Johnstone´s Professional 
Gloss 
Johnstone´s Satin 
Woodstain 
Praktik email syntetický 
univerzální 
Praktik syntetický 
antikorozní základní 
Primalex Syntetická 
silnovrstvá lazura 
Primalex syntetické 
napouštědlo 

Žíravé látky 8 R 34 Způsobuje poleptání 10 m3 
Lignofix E profi 
Louh sodný 
Kyselina solná 

Látky ohrožující životní prostředí 9 R 50 Vysoce toxický pro 
vodní organismy 10 m3 

Bochemit QB 
Sadolin Base 

K doplnění se uvádí, že součástí přípravků nejsou žádné karcinogeny skupin 1 (prokázané karcinogeny pro 
člověka), 2A (pravděpodobně karcinogenní pro člověka) ani 2B (podezřelé z karcinogenity pro člověka). 
Rozkladové produkty hoření představují zejména oxidy uhlíku (oxid uhelnatý, oxid dusičitý) a oxidy dusíku. 

Připomínka č. 21: 

Dokumentace se rovněž důsledně nedrží struktury stanovené v příloze 4 zákona č. 100/2001 Sb. Chybí 
například bod (část) D.III (charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech). Informace k možné havárii jsou sice zmíněny v kapitole B.III.5, nicméně je nutné trvat na 
předepsané struktuře dokumentu, jinak dokument ztrácí přehlednost. Dále bod D.II (Komplexní 
charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti 
přeshraničních vlivů) neobsahuje požadované informace, tj. zejména souhrnné vyhodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí. 

Komentář: 

Formální zpracování dokumentace vykazuje dílčí nedostatky, které však neovlivňují její věcný obsah. 

Připomínka č. 22: 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti by dokumentace měla být vrácena oznamovateli k doplnění, a to 
především k těmto aspektům: 
a) nedostatečné vypořádání připomínek k oznámení, 
b) nedostatečné zohlednění současného zatížení dotčeného území obce Troubsko, především hlukovou a 
imisní zátěží, 
c) nedostatečné zhodnocení kumulativních a synergických vlivů záměru s jinými existujícími a především 
uvažovanými záměry, především záměry výše uvedených dopravních staveb, 
d) vhodnost doplnění varianty s přímým napojením areálu na dálnici D1, 
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e) chybějící popis reálných vlivů, které by nastaly v případě požáru, 
f) doplnění částí týkajících se komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní prostředí (část D.II), 
charakteristik environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech (část D.III) a 
charakteristiky nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace (část 
D.V). 

Komentář: 

K jednotlivým uvedeným skutečnostem se vyjadřují komentáře k předchozím připomínkám. 

Dle názoru zpracovatele posudku se dokumentace věnuje všem okruhům životního prostředí v míře, která 
umožňuje jednoznačné posouzení vlivů záměru i popisu stavu prostředí v dotčeném území. 

Připomínka č. 23: 

Podatelé jsou i s ohledem na údaje uvedené v dokumentaci záměru přesvědčeni, že obec Troubsko, její 
životní prostředí a obyvatele za současného stavu již nelze zatěžovat jakýmikoli dalšími záměry, 
způsobujícími navýšení hluku a znečištění ovzduší z automobilové dopravy. K záměru nemůže být navrženo 
ani vydáno souhlasné stanovisko příslušného orgánu podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Komentář: 

Bez komentáře, jde o vyjádření názoru autora připomínky. Ke konkrétním skutečnostem viz komentáře 
k předchozím připomínkám. 

V.6. OS Troubští sousedé 
vyjádření k dokumentaci: 23.3.2011 
vyjádření k oznámení: 18.6.2010 

Připomínka č. 24: 

Obec Troubsko trpí v letních měsících nedostatkem pitné vody - musí se dovážet v cisternách z brněnského 
vodovodního řadu. Proto stavbu nepovolit, dokud nedojde k propojení s brněnským (vírským) vodovodním 
řadem. Obec Troubsko na svém zasedání toto propojení vodovodů schválila. 

Komentář: 

K uvedeným skutečnostem byly vyžádány doplňující informace od oznamovatele záměru (viz příloha 4 
tohoto posudku). Je v nich uvedeno následující: 

"Je doložena kopie souhlasného stanoviska VAS a.s., jako provozovatele vodárenské sítě." 

"Pro napojení areálu na vodovod je nutné prodloužit stávající vodovodní řad DN80, který je v současné 
době ukončen u silnice II/602 před pozemkem č. 818. Prodloužení vodovodu bude vedeno podél paty 
silnice II/602, za parcelou č. 812/3 bude následně vedeno v kraji cesty ul. Polní, ukončeno bude 
podzemním hydrantem H80 před násypovým tělesem dálnice D1. Prodloužení vodovodního řadu je 
navrženo z PE 100 SDR11 d90/8,2mm. Na prodloužený vodovod bude napojena přípojka vodovodu pro 
průmyslový areál. Na vodovodní přípojce bude osazena vodoměrná šachta, umístěna bude v nezp. ploše 
před násypovým tělesem dálnice D1. Za vodoměrnou šachtou následuje areálový rozvod vody, který 
podchází bezvýkopově těleso dálnice D1 a následně je ukončen uzávěrem DN80 nad podlahou haly. 
Podchod pod dálnicí je navržen bezvýkopovou metodou - protlakem PE chráničky d160mm s následným 
vtažením vodovodního potrubí. Potrubí bude v chráničce uloženo na kluzné objímky. Vodovodní přípojka a 
rozvod je navržena z potrubí PE 100 SDR11 d90/8,2mm." 

Dále uvádíme, že posouzení vlivů na životní prostředí není řízením o povolení stavby. 

Připomínka č. 25: 

V oddílu B.III.2 odpadní vody. Na ul. Polní se nachází jen oddělená splašková kanalizace, proto není jasné, 
kam bude napojena dešťová kanalizace. 
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Komentář: 

K uvedeným skutečnostem byly vyžádány doplňující informace od oznamovatele záměru (viz příloha 4 
tohoto posudku). Je v nich uvedeno následující: 

"Veškeré dešťové vody ze střech budov, parkovišť, zpevněných ploch a zeleně budou odvedeny do 
stávající vodoteče - Troubského potoka, případně budou zasakovány v otevřeném vodním korytě. Dešťová 
kanalizace je uvnitř areálu navržena jako gravitační, výškové řešení je dle konfigurace terénu. Na trubních 
vedeních kanalizace jsou rozmístěny prefabrikované revizní šachty. 

Vody jsou rozděleny na dešťové vody z komunikací (jdoucí na ORL a retenční nádrž RN) a dešťové vody ze 
střech, které jsou svedeny přímo bez nutnosti čištění do nově vyčištěného a zpevněného vodního koryta. 

Dešťové vody ze střechy objektu jsou odváděny stokou DA. Tyto dešťové vody budou odváděny systémem 
podtlakové kanalizace do gravitačních svodů. Stoka DA bude vyústěna do stávajícího příkopu u silnice 
III/15267. Tento příkop bude vyčištěn od nánosů a následně zpevněn kamenným záhozem, dešťové vody 
z příkopu budou odvedeny stávajícím propustkem DN600 pod sil. III/15267, který bude rovněž vyčištěn. 
Následně budou vody vedeny stávajícím vodním korytem, které je zaústěno do Troubského potoka. Vodní 
koryto bude vyčištěno a nově zpevněno kamenným záhozem. Vodní koryto bude upraveno tak, aby nově 
napojené dešťové vody byly co nejvíce zasakovány a do místa napojení na Troubský potok doteklo co 
nejméně dešťových vod. 

Dále bude v areálu vybudována areálová dešťová "zaolejovaná" kanalizace, která bude odvádět dešťové 
vody s možností kontaminace ropnými látkami, tzn. vody z parkovišť a zpevněných manipulačních ploch. 
Jedná se o stoky K-1 a stoku K-2. Na stoce K-1 bude osazen odlučovač ropných látek (ORL), za 
odlučovačem bude osazena retenční nádrž, která bude sloužit ke zpomalení odtoku dešťových vod 
z navrhovaného areálu do vodoteče. Z retenční nádrže bude vybudována dešťová kanalizace - stoka D, 
která bude zaústěna do vyčištěného a zpevněného vodního koryta a následně do Troubského potoka." 

Připomínka č. 26: 

V oddílu D.I.1 vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví - hluk. Vychází se ze sčítání dopravy z roku 2005. 
Dnešní stav je zcela určitě jiný a hodnoty hlukové hladiny (dB) podstatně vyšší, podle měření OS 
nadlimitní. Je požadováno provedení nového měření za účasti OS. 

Komentář: 

Sčítání dopravy z roku 2005 představuje aktuální podklad pro zpracování dokumentace (sčítání je 
aktualizováno jedenkrát za 5 let). Možné změny intenzity dopravy v pásmu cca ±20% nevedou 
k hodnotitelné změně hlukových hladin (v pásmu cca ±0,9 dB). Součástí dokumentace je výpočet, který je 
kalibrován měřením. Z tohoto hlediska jsou tedy údaje v dokumentaci v pořádku. 

Pro informaci se uvádí výsledky sčítání z roku 2010, které byly vydány v průběhu zpracování tohoto 
posudku (květen 2011). Vyplývá z nich, že intenzity dopravy v dotčeném území oproti roku 2005 celkově 
poklesly (D1: z 48 400 voz/24 h na 45 708 voz/24 h, II/602 směr Bosonohy: z 10 352 voz/24 h na 7 628 
voz/24 h, II/602 směr Popůvky: z 11 406 voz/24 h na 6 531 voz/24 h). 

Podél dálnice D1 byly v nedávné době vybudovány protihlukové stěny, které významným způsobem 
změnily (snížily) hlukové zatížení obce. Nejsou předmětem tohoto posudku, přesto byly získány od ŘSD 
informace o tom, že limitní hladiny hluku z dálnice jsou v současné době dodrženy (měření autorizované 
laboratoře pro účely kolaudačního řízení). 

Připomínka č. 27: 

Na tak velký sklad je značně podhodnocen údaj o příjezdech a odjezdech vozidel dovážejících a 
rozvážejících skladované barvy. 

Komentář: 

K uvedeným skutečnostem byly vyžádány doplňující informace od oznamovatele záměru (viz příloha 4 
tohoto posudku). Je v nich uvedeno následující: 
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"Informace o dopravě vycházejí ze stávajících poznatků z provozu klienta umístěného v jiné lokalitě a s 
ohledem na rozmístění zákazníků, které PPG zásobuje. Zdokladovat je možné až skutečný stav, v tuto chvíli 
se vychází z předpokladů. Klient nicméně dokáže garantovat směry i objem přepravy svými vnitrofiremními 
pokyny a nařízeními svým zaměstnancům a dodavatelům." 

K ložení vozidel se dále uvádí: 

Dle údajů dopravců (provozovatelů těžké nákladní dopravy) lze do návěsové soupravy naložit 33-66 palet 
(při podélném uspořádání) resp. až 34-68 palet (při příčném uspořádání). V dokumentaci je uveden počet 
5 souprav denně, tj. 1250 souprav ročně (při cca 250 pracovních dnech v roce). Počet palet, uváděný v 
dokumentaci, je cca 60 000 za rok. Z toho vyplývá průměrné ložení 60 000/1250 = 48 palet na soupravu. 
To je v rozmezí uváděném dopravci. Údaje uvedené v dokumentaci jsou tedy v tomto ohledu reálné. 

Připomínka č. 28: 

Pokud se vše poctivě spočítá, v dané lokalitě nelze stavbu realizovat, neboť ulice Zahradní není tak daleko 
a ke zhoršení zde dojde. 

Komentář: 

Ulice Zahradní se nachází zcela mimo dosah jakkoli významných vlivů záměru, ve vzdálenosti větší než 
200 metrů. Ulice není dotčena ani související automobilovou dopravou. 

Připomínka č. 29: 

Je požadována ochrana v rámci kvality životních podmínek, neboť v lokalitě se má stavět také Polygon 
Brno a Logistické centrum. Již dnes jsou zde velice špatné životní podmínky, nelze dovolit jejich zhoršení. 
(dokladováno 16 stranami "souhrnu poznatků a příloh"). 

Komentář: 

Z údajů uvedených v dokumentaci a ověřených při zpracování posudku lze dovodit a dokladovat, že 
dotčené území není zatěžováno nad míru danou příslušnými limitními hodnotami dle složkových předpisů. 
Příspěvek záměru je v daném ohledu nevýznamný. 

Připomínka č. 30: 

Na území pro plánovanou stavbu jsou dlouhodobě překračovány limity pro znečišťující látky, mající 
negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí. 

Komentář: 

Z údajů uvedených v dokumentaci a ověřených při zpracování posudku lze dovodit a dokladovat, že 
dotčené území není zatěžováno nad míru danou příslušnými limitními hodnotami dle složkových předpisů. 
Příspěvek záměru je v daném ohledu nevýznamný. 

Připomínka č. 31: 

Dle věstníku MŽP jsou v oblasti plánované stavby dlouhodobě překračovány limity polétavých částic 
(PM10). Nejvýznamnějším zdrojem znečištění jsou spalovací procesy v automobilových motorech a zvýšení 
dopravní zátěže dálnicí D1 je v uvedeném záměru více než zřejmé. 

Komentář: 

Pokud jde o kvalitu ovzduší, dotčené území se nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (ČHMÚ, 
poslední dostupná data z roku 2008). Na 100 % plochy obce je limit PM10 dodržen. Z vývoje údajů (mezi 
rokem 2005 a rokem 2008, který představuje poslední dostupná data) o kvalitě ovzduší v dotčeném území 
(k.ú. Troubsko) je přitom zjevný výrazný zlepšující trend. 
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Připomínka č. 32: 

Obcí Troubsko protéká Aušperský (Troubský) potok a plánovanou zástavbou se doposud orná půda zastaví 
(budovy, haly, asfaltové a panelové plochy), dešťová voda se nevsákne do půdy, rychle odteče a budou 
vznikat stále častější záplavy rodinných domů a polí v lokalitě "Za kostelem a U dráhy". Důvodem je špatný 
stav průtočnosti potoka. Dokud se potok nezreguluje a nevyčistí, není možné povolovat nové stavby. 

Komentář: 

K uvedeným skutečnostem byly vyžádány doplňující informace od oznamovatele záměru (viz příloha 4 
tohoto posudku). Je v nich uvedeno následující: 

"Veškeré dešťové vody ze střech budov, parkovišť, zpevněných ploch a zeleně budou odvedeny do 
stávající vodoteče - Troubského potoka, případně budou zasakovány v otevřeném vodním korytě. Dešťová 
kanalizace je uvnitř areálu navržena jako gravitační, výškové řešení je dle konfigurace terénu. Na trubních 
vedeních kanalizace jsou rozmístěny prefabrikované revizní šachty. 

Vody jsou rozděleny na dešťové vody z komunikací (jdoucí na ORL a retenční nádrž RN) a dešťové vody ze 
střech, které jsou svedeny přímo bez nutnosti čištění do nově vyčištěného a zpevněného vodního koryta. 

Dešťové vody ze střechy objektu jsou odváděny stokou DA. Tyto dešťové vody budou odváděny systémem 
podtlakové kanalizace do gravitačních svodů. Stoka DA bude vyústěna do stávajícího příkopu u silnice 
III/15267. Tento příkop bude vyčištěn od nánosů a následně zpevněn kamenným záhozem, dešťové vody 
z příkopu budou odvedeny stávajícím propustkem DN600 pod sil. III/15267, který bude rovněž vyčištěn. 
Následně budou vody vedeny stávajícím vodním korytem, které je zaústěno do Troubského potoka. Vodní 
koryto bude vyčištěno a nově zpevněno kamenným záhozem. Vodní koryto bude upraveno tak, aby nově 
napojené dešťové vody byly co nejvíce zasakovány a do místa napojení na Troubský potok doteklo co 
nejméně dešťových vod. 

Dále bude v areálu vybudována areálová dešťová "zaolejovaná" kanalizace, která bude odvádět dešťové 
vody s možností kontaminace ropnými látkami, tzn. vody z parkovišť a zpevněných manipulačních ploch. 
Jedná se o stoky K-1 a stoku K-2. Na stoce K-1 bude osazen odlučovač ropných látek (ORL), za 
odlučovačem bude osazena retenční nádrž, která bude sloužit ke zpomalení odtoku dešťových vod z 
navrhovaného areálu do vodoteče. Z retenční nádrže bude vybudována dešťová kanalizace - stoka D, která 
bude zaústěna do vyčištěného a zpevněného vodního koryta a následně do Troubského potoka." 

Dále uvádíme, že posouzení vlivů na životní prostředí není řízením o povolení stavby. 

Připomínka č. 33: 

Pokud by došlo k realizaci záměru, byly by výrazně porušeny tyto zákony: 
- zákon o životním prostředí, 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
- nařízení č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
- v konečném důsledku by došlo k porušení Ústavy ČR a norem i zákonů EU. 

Komentář: 

Bez komentáře, jde o vyjádření názoru autora připomínky. Ke konkrétním skutečnostem viz komentáře 
k předchozím připomínkám. 

V.7. Vlastimil Pleva 
vyjádření k dokumentaci: 1.4.2011 
vyjádření k oznámení: --- 

Připomínka č. 34: 

Hluk v chráněných venkovních prostorech staveb v obci Troubsko trvale překračuje nejvyšší přípustné 
(limitní) hodnoty. Za standardní limit, nezpůsobující zdravotní obtíže ani rušení, lze přitom považovat pouze 
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"základní" hodnotu limitů, tedy 50 dB pro denní dobu a 40 dB pro noční dobu. Již "obecné" zvýšení těchto 
limitů pro hluk z dopravy o 10 dB je nutno považovat za neodůvodněnou nerovnost ve vztahu k právu 
dotčených osob na ochranu životního prostředí. Další zvýšení těchto limitů o dalších 10 dB pro "starou 
hlukovou zátěž" je pak z těchto hledisek již zcela neakceptovatelné, ve vztahu k "postiženým" dotčeným 
osobám diskriminační a vedoucí k přímému dlouhodobému poškozování zdraví těchto osob "se souhlasem 
státu". 

Komentář: 

Limity jsou stanoveny zákonem, resp. prováděcím nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. V rámci projednání daného záměru není možno limity měnit, to je 
možno pouze legislativním procesem. 

Orgán ochrany veřejného zdraví ve svém vyjádření akceptuje limity uvedené v dokumentaci, pro starou 
hlukovou zátěž tedy LAeq,T = 70/60 dB (den/noc). 

Limity dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. nemohou mít diskriminační charakter - ten by mohly mít pouze v 
případě, kdy (pro stejný zdroj hluku) měly rozdílnou výši pro různé skupiny občanů. Tato podmínka není 
splněna, limity jsou platné celostátně. 

Připomínka č. 35: 

Jestliže se hodnota hluku v chráněných venkovních prostorech staveb určených k bydlení v obci Troubsko 
trvale přibližuje těmto naprosto nepřijatelným "limitním" hodnotám (tedy 70 dB v denní době a 60 dB v 
noční době), a v řadě případů (částí dne) je překračuje, což potvrzují i údaje z dokumentace předmětného 
záměru, pak naprosto nelze přijmout argumentaci, že životní prostředí v obci Troubsko a zdraví zde 
bydlících lidí není zatěžováno nad přípustnou a přijatelnou míru. 

Těchto hodnot je navíc dosahováno i při existenci protihlukových stěn u dálnice D1, jež přitom podle 
dostupných informací nebyly zkolaudovány a nejsou tedy známy přesné a ověřené informace o jejich 
údajném přínosu k ochraně obyvatel obce Troubsko před hlukovou zátěží. 

Komentář: 

Problematika výše limitů je diskutována v komentáři k předchozí připomínce. 

V dokumentaci je dokladováno jak výpočtem, tak i měřením, že v prostoru dotčeném záměrem 
(v referenčních bodech, představujících nejbližší resp. nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor staveb) 
jsou limity dodrženy. 

Protihlukové stěny podél dálnice D1 jsou ve vlastnictví státu, správcem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Správa dálnic Morava. Problematika kolaudačního řízení je v kompetenci této organizace, nejde o předmět 
tohoto posudku 

Pro obecnou informaci se uvádí (dle telefonické konzultace s ŘSD ČR): Kolaudační řízení proběhlo dne 
19.4.2011, v době zpracování tohoto posudku nebylo kolaudační rozhodnutí ŘSD ČR doručeno. Měření 
proběhlo ve dnech 6.-7.4.2011 (v noční době) autorizovanou laboratoří Ing. Kostečky. Naměřené hodnoty 
činily LAeq,T = 25,6±2 dB ve vnitřním chráněném prostoru staveb a LAeq,T = 57,1±2 dB ve venkovním 
chráněném prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb. 

Připomínka č. 36: 

Znečištění ovzduší škodlivými látkami, zejména pevnými prachovými částicemi, dosahuje dle dostupných 
informací hodnot, které představují zvýšené zdravotní riziko a vysokou zátěž pro životní prostředí v obci. 
V několika posledních letech byly v obci Troubsko opakovaně překračovány imisní limity znečištění ovzduší 
pevnými prachovými částicemi PM10, v některých letech na 100 % území obce. I pokud by odpovídalo 
skutečnosti, že v letech 2008 a 2009 nebyly překročeny limitní hodnoty průměrných ročních koncentrací 
těchto částic, znamená opakované dosahování a překračování imisního limitu pro 24hodinové koncentrace 
částic (dle rozptylové studie, která je přílohou dokumentace, údajně "do cca 35 případů za rok", což je na 
hranici "tolerované četnosti" dle zákona o ovzduší) závažné zdravotní riziko pro občany obce. 



 
   CENTRUM PPG BRNO 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument:  0172-11/D01    
Vydání:  01    

Strana:  33 z 56    
 

FileName: PPG_Troubsko_pos(1).doc 
SaveDate: 10.6.2011 13:09:00 

Komentář: 

Pokud jde o kvalitu ovzduší, dotčené území se nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (ČHMÚ, 
poslední dostupná data z roku 2008). Na 100 % plochy obce je limit dodržen. Z vývoje údajů (mezi rokem 
2005 a rokem 2008, který představuje poslední dostupná data) o kvalitě ovzduší v dotčeném území (k.ú. 
Troubsko) je přitom zjevný výrazný zlepšující trend. 

Připomínka č. 37: 

Ještě závažnější zdravotní riziko představuje působení jemných prachových částic PM2,5. Je nutno 
poukázat na skutečnost, že povinností České republiky bylo do dne 11.6.2010 uvést český právní řád a 
praxi příslušných orgánů do souladu s požadavky směrnice 50/2008/ES, stanovící mj. závazné imisní limity 
pro tyto jemné prachové částice a zároveň ukládající, aby byl do dne 1.1.2009 zřízen dostatečný počet 
městských pozaďových měřicích stanic pro měření koncentrací těchto částic. Skutečnost, že ČR těmto 
svým závazkům dosud nedostála, nemůže jít k tíži práv osob dotčených důsledky působení těchto látek, 
včetně obyvatel obce Troubsko. Z údajů ČHMÚ, který v určitých lokalitách koncentrace těchto částic od 
roku 2004 sleduje, nicméně vyplývá, že v brněnské aglomeraci jsou limitní hodnoty PM2,5, stanovené 
citovanou směrnicí, překračovány. 

Komentář: 

Sledování a vyhodnocování kvality ovzduší je upraveno nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a 
vyhodnocování kvality ovzduší, v platném znění. Toto nařízení je prováděcím předpisem zákona 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 
v platném znění. 

K zahrnutí PM2,5 mezi sledované škodliviny došlo (formou cílového imisního limitu) nařízením vlády 
č. 42/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Toto nařízení bylo vyhlášeno 2. února 2011 
a nabylo platnost 15 dní po vyhlášení.  

Ode dne 17.2.2011 je tedy stanoven následující cílový imisní limit PM2,5 v městských pozaďových 
lokalitách: 

Znečišťující látka Doba průměrování1) Cílový imisní limit1) 
PM2,5 roky 2013, 2014 a 2015 20 μg.m-3 
1) Cílový imisní limit pro PM2,5 je stanoven pro rok 2015 a je vyjádřen jako průměr ročních průměrných úrovní 
znečištění ovzduší PM2,5 za roky 2013, 2014 a 2015 ve všech městských pozaďových lokalitách 

Dále nařízení obsahuje následující přechodná ustanovení: 

1. Nejpozději do 31. prosince 2014 se dosáhne imisního limitu pro PM2,5 stanoveného v části A tabulce 
č. 1 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
nařízení. Do té doby je tento imisní limit limitem cílovým. 

2. Dosažení cílového imisního limitu v městských pozaďových lokalitách podle § 3 odst. 6 nařízení vlády 
č. 597/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, je vyhodnocováno k 31. 
prosinci 2015. 

3. Dosažení poklesu klouzavé průměrné roční koncentrace PM2,5 podle § 3 odst. 7 nařízení vlády 
č. 597/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, je vyhodnocováno k 31. 
prosinci 2020. 

Z uvedeného vyplývá, že pro škodlivinu PM2,5 v době zpracování dokumentace nebyl stanoven imisní limit 
a není ani v době zpracování tohoto posudku. Jde o cílový imisní limit, vztažený k roku 2015. 

K uvedenému je dále konstatováno, že záměr není významným zdrojem částic frakce PM2,5. 

Připomínka č. 38: 

Za vysoké a zdraví ohrožující je pak nutno považovat i dosahované hodnoty oxidu dusičitého a 
benzenopyrenu, byť údajně "v intravilánu Troubska" podlimitní. 
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Komentář: 

Dotčené území se nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (ČHMÚ, poslední dostupná data z roku 
2008). Z vývoje údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území (k.ú. Troubsko) je přitom zjevný 
výrazný zlepšující trend. 

Připomínka č. 39: 

Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, že životní prostředí obce Troubsko, resp. jejích obyvatel, je 
trvale a významně zatěžováno nad přípustnou míru, čímž ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, dochází k ohrožení veřejného zdraví. Tato 
situace představuje zároveň nepřípustný zásah do práv osob, vystavených této zátěži, na ochranu zdraví 
ve smyslu čl. 31 Listiny základních práv a svobod a na příznivé životní prostředí ve smyslu čl. 35 Listiny. 
Tato situace má dopad i do dalších ústavně chráněných práv dotčených osob a to zejména do práva 
vlastnického, chráněného podle čl. 11 Listiny. 

Komentář: 

Zpracovatel posudku ověřil výše uvedené skutečnosti. Z údajů o stavu životního prostředí nevyplývá, že 
dotčené území (tedy, ve smyslu § 3 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., území, jehož životní prostředí 
a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru) je zatěžováno nad přípustnou míru. 

Připomínka č. 40: 

Podstata tohoto vyjádření k dokumentaci spočívá v konstatování, že dokumentace plně nerespektuje výše 
shrnuté skutečnosti, tedy stav zatížení životního prostředí a ohrožení veřejného zdraví v obci Troubsko. 
Údaje uvedené v dokumentaci nejsou ve všech směrech správné nebo úplné, především však byl na jejich 
základě učiněn nesprávný a neakceptovatelný závěr, že při současné úrovni zatížení životního prostředí 
v obci Troubsko je možné předmětný záměr realizovat, neboť nové zatížení, způsobené realizací tohoto 
záměru, bude ve srovnání se stávajícím zatížením malé. 

S tímto závěrem a přístupem nelze souhlasit především z toho základního důvodu, že pokud je území obce 
Troubsko zatíženo již za současného stavu nad přípustnou a únosnou míru, pak není možné v takovémto 
území připustit žádnou další zatěžující činnost, i kdyby se jí způsobený relativní přírůstek k existující zátěži 
mohl jevit jako relativně malý. K území a jeho obyvatelům nelze přistupovat tak, že pokud již trpí zátěží 
přesahující únosnou míru, pak další zvýšení této zátěže vlastně "nic neznamená", protože na stávajícím 
(neúnosném) stavu se vlastně nic nezmění. 

S ohledem na mimo jiné výše citovaná ústavně zaručená práva je nutný přesně opačný přístup - 
v nadměrně zatíženém území nelze povolit a realizovat jakoukoli další zatěžující činnost, pokud dříve 
nedojde k prokazatelnému snížení dosavadní zátěže na přijatelnou úroveň. Nelze tedy ani připustit realizaci 
posuzovaného záměru, který ostatně svým charakterem, bez ohledu na výše uvedené skutečnosti, není 
v žádném případě vhodný pro území těsně sousedící s obytnou zástavbou. 

Komentář: 

V připomínce je uveden názor jejího autora. Z údajů uvedených v dokumentaci a ověřených při zpracování 
posudku lze však dovodit a dokladovat, že dotčené území není zatěžováno nad míru danou příslušnými 
limitními hodnotami dle složkových předpisů. Příspěvek záměru je v daném ohledu nevýznamný. 

Otázka, zda v nadlimitně zatíženém prostředí lze realizovat další zatěžující činnost, je vzhledem k výše 
uvedeným údajům irelevantní. 

Problematika vhodnosti umístění záměru není řešena v procesu posouzení vlivů na životní prostředí, ale je 
předmětem územního plánu. 

Připomínka č. 41: 

Dokumentace se nedostatečně vypořádala s vyjádřeními k oznámení záměru, na některá vyjádření 
nereaguje. Ve vypořádání, na která zpracovatel dokumentace reaguje, se opakovaně objevuje výše 
naznačená argumentace, podle níž na území obce Troubsko (resp. v dotčeném území) nedochází 
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k překročení limitních hodnot zátěže hlukem a látkami znečišťujícími ovzduší a zároveň záměr nepřinese 
žádné významné navýšení současné zátěže. Tento přístup je nutno odmítnout, jak hluková, tak imisní 
zátěž obce (přičemž je třeba přihlížet i k jejich vzájemnému spolupůsobení) dosahuje hodnot, které nelze 
považovat za únosné, nelze akceptovat jejich další navyšování. S rozsáhlou argumentací v tomto směru, 
obsaženou především ve vyjádření 22 občanů obce Troubsko k oznámení se dokumentace nijak 
nevyrovnává. Velmi nedostatečně se dokumentace vyjadřuje k vlivům jemných prachových částic PM2,5. 

Komentář: 

Zpracovatel posudku ověřil výše uvedené skutečnosti. Argumentace, provedená v dokumentaci, odpovídá 
skutečnosti. 

Připomínka č. 42: 

Dokumentace jednoznačně nevyvrací uplatněné pochybnosti o intenzitách dopravy, souvisejících se 
záměrem. Předpoklad pouhých pěti příjezdů těžkých nákladních aut denně je při plánovaném obratu 
59 800 palet/rok nereálné, počet by vycházel pouze při plném obsazení kamionu (cca 33 palet) a provozu 
365 dnů v roce. Obdobně u lehkých nákladních automobilů lze předpokládat vyšší reálný počet příjezdů a 
odjezdů. 

Komentář: 

K uvedeným skutečnostem byly vyžádány doplňující informace od oznamovatele záměru (viz příloha 4 
tohoto posudku). Je v nich uvedeno následující: 

"Informace o dopravě vycházejí ze stávajících poznatků z provozu klienta umístěného v jiné lokalitě a s 
ohledem na rozmístění zákazníků, které PPG zásobuje. Zdokladovat je možné až skutečný stav, v tuto chvíli 
se vychází z předpokladů. Klient nicméně dokáže garantovat směry i objem přepravy svými vnitrofiremními 
pokyny a nařízeními svým zaměstnancům a dodavatelům." 

K ložení vozidel se dále uvádí: 

Dle údajů dopravců (provozovatelů těžké nákladní dopravy) lze do návěsové soupravy naložit 33-66 palet 
(při podélném uspořádání) resp. až 34-68 palet (při příčném uspořádání). V dokumentaci je uveden počet 
5 souprav denně, tj. 1250 souprav ročně (při cca 250 pracovních dnech v roce). Počet palet, uváděný v 
dokumentaci, je cca 60 000 za rok. Z toho vyplývá průměrné ložení 60 000/1250 = 48 palet na soupravu. 
To je v rozmezí uváděném dopravci. Údaje uvedené v dokumentaci jsou tedy v tomto ohledu reálné. 

Připomínka č. 43: 

Zátěž obyvatel by byla dále zvýšena tím, že předpokládaný areál záměru by nebyl přímo napojen na dálnici 
D1 a automobily by tedy musely přijíždět a odjíždět po komunikaci procházející obcí. Přímé napojení na 
dálnici D1 by přitom teoreticky připadalo v úvahu alespoň ve směru do Brna (poblíž čerpací stanice). Tato 
dílčí varianta záměru by proto měla být do dokumentace doplněna a vyhodnocena. 

Komentář: 

K uvedeným skutečnostem byly vyžádány doplňující informace od oznamovatele záměru (viz příloha 4 
tohoto posudku). Je v nich uvedeno následující: 

"Přímé napojení na dálnici D1 bohužel není možné, ať už z technických tak i majetkoprávních vztahů." 

K tomu dále uvádíme, že dálnice představuje nadřazenou komunikační síť, která není určena k přímé 
obsluze území. 

Připomínka č. 44: 

Nelze souhlasit ani s vysvětlením, že dokumentace v rámci hodnocení možnosti kumulace vlivů záměru 
s jinými záměry zohledňuje pouze záměry "pokud byl u nich dokončen proces EIA". Zákon č. 100/2001 Sb. 
žádnou takovouto podmínku či omezení nestanoví. Naopak již v rámci oznámení záměru vyžaduje 
hodnocení kumulativních vlivů záměru s vlivy jiných známých záměrů realizovaných, připravovaných či jen 
uvažovaných. Nepochybně tedy měly být vyhodnoceny a zohledněny i vlivy známých uvažovaných záměrů, 
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především budoucí plánované křižovatky dálnic D1, R43 a R52 na území obce Troubsko. Zvážena měla být 
i možnost tlaku na výstavbu dalších výrobních a skladovacích areálů na území obce. 

Komentář: 

V dokumentaci jsou uvedeny údaje o stavu životního prostředí, který je dán i vlivem dálnice, silnice II/602 
a dalších aktivit. V tomto ohledu jsou tedy vlivy hodnoceny úplně. 

Zároveň jsou v dokumentaci uvedeny údaje o možné kumulaci vlivů, ty však nelze zaměňovat za podrobné 
hodnocení vlivů (které ostatně nelze smysluplně provést - není k němu dostatek podkladů - technické 
řešení R43 a R52 není dáno). 

K možnosti tlaku na další výstavbu uvádíme, že rozmístění funkčních ploch na území obce řeší územní plán 
obce. 

Připomínka č. 45: 

Tyto skutečnosti rovněž měly být zohledněny v rámci kapitoly D.V. dokumentace (charakteristika 
nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace). Obsah této kapitoly 
je příliš obecný a neobsahuje reálný výčet neurčitostí, které mohou mít vliv na vyhodnocení budoucích 
vlivů na lidské zdraví, souvisejících zejména právě s dalšími zamýšlenými záměry na území obce. 

Komentář: 

Obsahem kapitoly D.V. je výčet neurčitostí, které vznikly při specifikaci vlivů. Vyhodnocení vlivů případných 
budoucích záměrů není předmětem dokumentace, nejde tedy o neurčitost v tomto smyslu. Při posuzování 
vlivů na životní prostředí se vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době oznámení 
záměru (§ 5, odst. (2) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 

Připomínka č. 46: 

Za dílčí nedostatek dokumentace je považována skutečnost, že v kapitole B.III.5 (Rizika vzniku havárií) 
zcela chybí alespoň stručný popis reálných vlivů, které by nastaly v případě požáru. Nelze použít pouze 
argument, že objekt je vybaven samočinným hasicím zařízením. Je nutné uvést zejména příklady látek, 
které mohou unikat při požáru do ovzduší, jejich toxikologické působení a možný dosah negativních vlivů. 

Komentář: 

Tento požadavek je u daného záměru nerelevantní. Množství potenciálně nebezpečných látek nepřekračuje 
množství, uvedené v příloze č. 1 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění. 
Záměr tedy nespadá do režimu tohoto zákona, bezpečnostní program resp. zpráva ani analýza a hodnocení 
rizik závažné havárie ve smyslu tohoto zákona se v tomto případě neprovádí. Údaje o prevenci (požárním 
zabezpečení), uvedené v dokumentaci, jsou tedy odpovídající. 

K uvedeným skutečnostem byly dále vyžádány doplňující informace od oznamovatele záměru (viz příloha 4 
tohoto posudku). Je v nich uvedeno následující: 

Ve skladovaném sortimentu budou mít většinový podíl následující produkty a produktové kategorie: 

Produktová kategorie Třída ADR Klasifikace Skladovaný objem Typický představitel 

Malířské nátěry vodou ředitelné bez omezení výrobky nejsou klasifikovány 
jako nebezpečné 700 m3 

Primalex Standard 
Primalex Plus 
Primalex Polar 
Primalex Fortissimo 
Primalex Bonus Color 
Primalex Inspiro 
Primalex Profitech Arctic 
Primalex Procolor IM1 

Fasádní barvy vodou ředitelné bez omezení výrobky nejsou klasifikovány 
jako nebezpečné 50 m3 

Primalex Malvena 
Fasadin 

Omítky (vodou ředitelné hmoty) bez omezení výrobky nejsou klasifikovány 
jako nebezpečné 50 m3 

Primalex Akrylátová omítka 
Primalex Silikonová omítka 

Krycí barvy vodou ředitelné bez omezení výrobky nejsou klasifikovány 
jako nebezpečné 200 m3 

Balakryl UNI mat 
Balakryl Antikor 
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Balakryl Střecha 
Sokrates Colour 

Laky a lazury na dřevo vodou 
ředitelné bez omezení výrobky nejsou klasifikovány 

jako nebezpečné 150 m3 

Sportakryl 
Polyurex 
Dixol 
Telux 

Skladované látky povahy ADR jsou následující: 

Produktová kategorie Třída ADR Klasifikace Skladovaný objem Typický představitel 

Spreje 2 R12 Extrémně hořlavý 0,4 m3 
Unisprej (Colorlak) 
Motip Škoda autospray 

Hořlaviny I. třídy 3 R11 Vysoce hořlavý 40 m3 
Ředidlo S6006 
Ředidlo C6000 
Technický benzín 

Hořlaviny II. třídy 3 R 10 Hořlavý 180 m3 

Universal 
Luxol extra 
Komaprim 3v1 
Izoban 
Superkov 
Johnstone´s Professional 
Gloss 
Johnstone´s Satin 
Woodstain 
Praktik email syntetický 
univerzální 
Praktik syntetický 
antikorozní základní 
Primalex Syntetická 
silnovrstvá lazura 
Primalex syntetické 
napouštědlo 

Žíravé látky 8 R 34 Způsobuje poleptání 10 m3 
Lignofix E profi 
Louh sodný 
Kyselina solná 

Látky ohrožující životní prostředí 9 R 50 Vysoce toxický pro 
vodní organismy 10 m3 

Bochemit QB 
Sadolin Base 

K doplnění se uvádí, že součástí přípravků nejsou žádné karcinogeny skupin 1 (prokázané karcinogeny pro 
člověka), 2A (pravděpodobně karcinogenní pro člověka) ani 2B (podezřelé z karcinogenity pro člověka). 
Rozkladové produkty hoření představují zejména oxidy uhlíku (oxid uhelnatý, oxid dusičitý) a oxidy dusíku. 

Připomínka č. 47: 

Dokumentace se rovněž důsledně nedrží struktury stanovené v příloze 4 zákona č. 100/2001 Sb. Chybí 
například bod (část) D.III (charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech). Informace k možné havárii jsou sice zmíněny v kapitole B.III.5, nicméně je nutné trvat na 
předepsané struktuře dokumentu, jinak dokument ztrácí přehlednost. Dále bod D.II (Komplexní 
charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti 
přeshraničních vlivů) neobsahuje požadované informace, tj. zejména souhrnné vyhodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí. 

Komentář: 

Formální zpracování dokumentace vykazuje dílčí nedostatky, které však neovlivňují její věcný obsah. 

Připomínka č. 48: 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti by dokumentace měla být vrácena oznamovateli k doplnění, a to 
především k těmto aspektům: 
a) nedostatečné vypořádání připomínek k oznámení, 
b) nedostatečné zohlednění současného zatížení dotčeného území obce Troubsko, především hlukovou a 
imisní zátěží, 
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c) nedostatečné zhodnocení kumulativních a synergických vlivů záměru s jinými existujícími a především 
uvažovanými záměry, především záměry výše uvedených dopravních staveb, 
d) vhodnost doplnění varianty s přímým napojením areálu na dálnici D1, 
e) chybějící popis reálných vlivů, které by nastaly v případě požáru, 
f) doplnění částí týkajících se komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní prostředí (část D.II), 
charakteristik environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech (část D.III) a 
charakteristiky nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumenace (část 
D.V). 

Komentář: 

K jednotlivým uvedeným skutečnostem se vyjadřují komentáře k předchozím připomínkám. 

Dle názoru zpracovatele posudku se dokumentace věnuje všem okruhům životního prostředí v míře, která 
umožňuje jednoznačné posouzení vlivů záměru i popisu stavu prostředí v dotčeném území. 

Připomínka č. 49: 

Je vyjádřeno přesvědčení, i s ohledem na údaje uvedené v dokumentaci záměru, že obec Troubsko, její 
životní prostředí a obyvatele za současného stavu již nelze zatěžovat jakýmikoli dalšími záměry, 
způsobujícími navýšení hluku a znečištění ovzduší z automobilové dopravy. K záměru nemůže být navrženo 
ani vydáno souhlasné stanovisko příslušného orgánu podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Komentář: 

Bez komentáře, jde o vyjádření názoru autora připomínky. Ke konkrétním skutečnostem viz komentáře 
k předchozím připomínkám. 

V.8. ZO ČSOP Veronica 
vyjádření k dokumentaci: --- 
vyjádření k oznámení: 11.6.2010 

Připomínka č. 50: 

Je požadováno, aby bylo provedeno úplné zjištění vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví vč. 
písemného zpracování a veřejného projednání dokumentace a posudku. 

Komentář: 

Dle závěru zjišťovacího řízení záměr podléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., zahrnujícího 
požadované skutečnosti. 

Připomínka č. 51: 

Mělo by být vydáno zamítavé stanovisko, neboť dnes obec Troubsko a přilehlé oblasti již nelze zatěžovat 
dalšími ekologickými zátěžemi. 

Komentář: 

Bez komentáře, jde o vyjádření názoru autora připomínky. 

V.9. Františka Mahnová 
vyjádření k dokumentaci: --- 
vyjádření k oznámení: 19.6.2010 

Připomínka č. 52: 

Je požadováno úplné posouzení vlivu stavby na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (EIA). 
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Komentář: 

Dle závěru zjišťovacího řízení záměr podléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Připomínka č. 53: 

Životní prostředí ve zmiňované oblasti (okolí D1) je dlouhodobě zatíženo nad mez stanovenou zákonem, 
další znečišťování by ještě více zhoršilo již nyní kritický stav (dokladováno 9 stranami přílohy). 

Komentář: 

Z údajů uvedených v dokumentaci a ověřených při zpracování posudku lze však dovodit a dokladovat, že 
dotčené území není zatěžováno nad míru danou příslušnými limitními hodnotami dle složkových předpisů. 
Příspěvek záměru je v daném ohledu nevýznamný. 

V.10. Marie Špačková 
vyjádření k dokumentaci: --- 
vyjádření k oznámení: 19.6.2010, 20.6.2010 

Připomínka č. 54: 

Je požadováno úplné posouzení vlivu stavby na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (EIA). 

Komentář: 

Dle závěru zjišťovacího řízení záměr podléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Připomínka č. 55: 

Životní prostředí ve zmiňované oblasti (okolí D1) je dlouhodobě zatíženo nad mez stanovenou zákonem, 
další znečišťování by ještě více zhoršilo již nyní kritický stav (dokladováno 9 stranami přílohy). 

Komentář: 

Z údajů uvedených v dokumentaci a ověřených při zpracování posudku lze dovodit a dokladovat, že 
dotčené území není zatěžováno nad míru danou příslušnými limitními hodnotami dle složkových předpisů. 
Příspěvek záměru je v daném ohledu nevýznamný. 

Připomínka č. 56: 

Velká zastavěná plocha, 32 parkovacích míst, sortiment bude dodáván kamionovou dopravou, rozvážen 
obvykle vlastní autodopravou, nárůst přes 100 vozidel denně na ul. Jihlavská (30+17+10 v jednom 
směru), začátek příjezdu zaměstnanců a ukončení provozu v době nočního klidu (dvousměnný provoz). 

Komentář: 

Doprava v ulici Jihlavské (silnice II/602), související se záměrem, činí dle dokumentace 20 osobních, 
8 dodávkových a 5 nákladních vozidel za den (celkem tedy 33 vozidel za den). 

K uvedeným skutečnostem byly vyžádány doplňující informace od oznamovatele záměru (viz příloha 4 
tohoto posudku). Je v nich uvedeno následující: 

"Informace o dopravě vycházejí ze stávajících poznatků z provozu klienta umístěného v jiné lokalitě a s 
ohledem na rozmístění zákazníků, které PPG zásobuje. Zdokladovat je možné až skutečný stav, v tuto chvíli 
se vychází z předpokladů. Klient nicméně dokáže garantovat směry i objem přepravy svými vnitrofiremními 
pokyny a nařízeními svým zaměstnancům a dodavatelům." 

Připomínka č. 57: 

Záměr není umístěn na severním okraji obce Troubsko, jak se uvádí v dokumentaci, ale uprostřed mezi 
dvěma částmi obce. 



 
   CENTRUM PPG BRNO 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument:  0172-11/D01    
Vydání:  01    

Strana:  40 z 56    
 

FileName: PPG_Troubsko_pos(1).doc 
SaveDate: 10.6.2011 13:09:00 

Komentář: 

Údaj o tom, že záměr je umístěn na severním okraji obce Troubsko se nepodařilo v dokumentaci dohledat. 
Umístění mezi dvěma částmi obce odpovídá skutečnosti. 

Připomínka č. 58: 

Katastrální území obce Troubsko je dlouhodobě uváděno ve Věstnících MŽP jako oblast se zhoršenou 
kvalitou ovzduší na 100 % území. 

Komentář: 

Dotčené území se nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (ČHMÚ, poslední dostupná data z roku 
2008). Na 100 % plochy obce je limit dodržen. Z vývoje údajů (mezi rokem 2005 a rokem 2008, který 
představuje poslední dostupná data) o kvalitě ovzduší v dotčeném území (k.ú. Troubsko) je přitom zjevný 
výrazný zlepšující trend. 

Připomínka č. 59: 

Předpokládaný dopravní proud bude směřován na již nyní značně zatíženou silnici II/602 na ul. Jihlavskou. 
Intenzita hluku z této komunikace a ze 100 m vzdálené dálnice D1, silnice III. tř. Troubsko - Střelice 
(cisterny distribuce pohonných hmot z Čepra) a silnice Bystrc - Žebětín - Troubsko je předmětem 
dlouhodobých stížností obyvatel. 

Komentář: 

Součástí dokumentace je hluková studie, kde jsou dokladovány údaje o hladinách hluku v chráněném 
prostoru při silnici II/602 (ul. Jihlavská). Z těchto údajů vyplývá, že nejvyšší přípustné (limitní) hodnoty 
hluku jsou v tomto prostoru dodrženy. Příspěvek záměru je v tomto ohledu prakticky nulový a v žádném 
případě nezpůsobí dosažení nebo překročení limitních hodnot. 

Dále bez komentáře, jde o vyjádření názoru autora připomínky. 

Připomínka č. 60: 

Je naprosto zásadní, aby byla přesně popsána situace a bylo uvedeno, jaké intenzitě hluku jsou již nyní 
obyvatelé ul. Jihlavská vystavováni, a situace nebyla bagatelizována konstatováním, že se zhorší hluk jen o 
10 %, aniž by bylo uvedeno vůči jaké hodnotě. 

Komentář: 

Součástí dokumentace je hluková studie, kde jsou požadované údaje dokladovány. 

Připomínka č. 61: 

Záměr má být posuzován kumulativně nejen s dnešním stavem, ale i s dalšími plánovanými stavbami, 
které jsou již v řízení podle stavebního zákona (např. rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání) a 
které vnášejí do tohoto území další podstatnou hlukovou zátěž, proti které se brání občané u nejvyšších 
soudních instancí ČR. 

Komentář: 

Vyhodnocení vlivů případných budoucích záměrů není předmětem dokumentace. Při posuzování vlivů na 
životní prostředí se vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru (§ 5, 
odst. (2) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 

V dokumentaci jsou uvedeny údaje o stavu životního prostředí, který je dán i vlivem dálnice, silnice II/602 
a dalších aktivit. V tomto ohledu jsou tedy vlivy hodnoceny úplně. Zároveň jsou v dokumentaci uvedeny 
údaje o možné kumulaci vlivů, ty však nelze zaměňovat za podrobné hodnocení vlivů (které ostatně nelze 
smysluplně provést - není k němu dostatek podkladů - technické řešení dalších plánovaných staveb není 
dáno). 
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Připomínka č. 62: 

Naprosto nelze souhlasit s jakýmkoliv dalším navýšením hlukové a imisní zátěže v této a sousedních 
lokalitách (MČ Brno - Bosonohy, Popůvky), přes které se bude distribuce provádět. 

Komentář: 

Bez komentáře, jde o vyjádření názoru autora připomínky. Ke konkrétním skutečnostem viz komentáře 
k předchozím připomínkám. 

Připomínka č. 63: 

Je požadováno, aby byl materiál doplněn podle hlukové studie úseků silnic II. třídy na území JmK 
(objednatel SÚS JmK, vypracovala s.r.o. AKUSTING 19.12.2007), případně dalšími aktuálními hlukovými a 
imisními studiemi a monitoringem této oblasti. 

Komentář: 

Není zřejmé, z jakého důvodu jsou tyto údaje požadovány. Hodnocení provedené v dokumentaci je 
správně provedeno a hodnoceno shodnými metodickými postupy. Požadavek na srovnání s výsledky jiných 
prací, provedenými jinými výpočtovými metodami, může být zavádějící. Metodický pokyn Národní 
referenční laboratoře pro hluk v komunálním prostředí (11. 9. 2008, schváleno hlavním hygienikem ČR dne 
13. 10. 2008) na hodnocení výpočtových akustických studií pro účely ochrany veřejného zdraví před 
hlukem uvádí (mj.): 
• při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele stanovených výpočtem toutéž výpočtovou metodou, 

nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu 0,1 - 0,9 dB, 
• hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele stanovených výpočtem různými výpočtovými metodami 

může být velmi zavádějící. 

Z tohoto důvodu je hodnocení provedené v dokumentaci vyhovující, výsledky ostatních prací (vč. 
požadovaných materiálů) může být použito pouze informativně. 

Připomínka č. 64: 

Potřeba vybudování centra pro distribuci nátěrových hmot je zdůvodněna uspokojením poptávky v tomto 
regionu. K tomu je dodáno, že v sousedních Popůvkách provozuje obrovské sklady téhož společnost Motip. 

Komentář: 

Konkurenční vztahy mezi společnostmi nejsou předmětem posouzení vlivů na životní prostředí. 

Připomínka č. 65: 

Společnosti Bucek je dobře známa imisní a hluková situace z dopravy v této oblasti a že tedy už příště 
předloží dokumentaci hodnotnější, která posoudí záměr komplexně ve vzájemných vazbách a zaručí 
občanům právo na příznivé životní prostředí a nedovolí do lokalit, kde již nyní dochází k porušování 
zákonných norem pro hluk a polétavý prach umisťovat další stavby, jejichž provozování má nepříznivý 
účinek na veřejné zdraví a majetek občanů. 

Komentář: 

V připomínce je uveden názor jejího autora. Z údajů uvedených v dokumentaci a ověřených při zpracování 
posudku lze však dovodit a dokladovat, že dotčené území není zatěžováno nad míru danou příslušnými 
limitními hodnotami dle složkových předpisů. Příspěvek záměru je v daném ohledu nevýznamný. 

V.11. Rostislav Oberreiter, Edita Oberreiterová 
vyjádření k dokumentaci: --- 
vyjádření k oznámení: 18.6.2010 
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V.12. Vyjádření občanů ze dne 18.6.2010 (22 podpisů) 
vyjádření k dokumentaci: --- 
vyjádření k oznámení: 18.6.2010 

Pozn.: Jde o věcně shodná vyjádření. 

Připomínka č. 66: 

V obci Troubsko je dlouhodobě poškozováno životní prostředí nad míru stanovenou zákonem, při němž se 
má za to, že je ohroženo veřejné zdraví, ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Stávající stav poškození životního prostředí a ohrožení veřejného zdraví v obci Troubsko spočívá: 
1. v hluku v chráněných venkovních prostorech staveb v obci, který již překročil a trvale překračuje 
všechny přípustné meze stanovené zákonem a 
2. ve znečištění ovzduší pevnými částicemi PM10 na 100 % plochy obce nad přípustnou mez stanovenou 
zákonem. 

Komentář: 

Z dokumentace vyplývá, že v území dotčeném záměrem nejsou překročeny meze stanovené zákonem. 

Pokud jde o hluk, v referenčních bodech dotčených záměrem (reprezentující nejbližší nebo nejvíce dotčený 
chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb) jsou limitní hodnoty splněny. Jde 
o limit LAeq,T = 70/60 dB (den/noc), zahrnující korekci na tzv. starou hlukovou zátěž. 

Pokud jde o kvalitu ovzduší, dotčené území se nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (ČHMÚ, 
poslední dostupná data z roku 2008). 

Z vývoje údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území (k.ú. Troubsko) je přitom zjevný výrazný 
zlepšující trend. 

Připomínka č. 67: 

Podle sdělení KHS ze dne 30.5.2005 vyplývá z výsledků měření, že u obytné zástavby v okolí dálnice D1 
v katastru Troubsko bylo zjištěno prokazatelné překročení hygienického limitu pro chráněné venkovní 
prostory staveb pro noční dobu, a to max. o 3,2 dB. 

Překračování nejvyšších přípustných hodnot hluku na území obce Troubsko prokazuje i dokumentace EIA 
záměru "Rychlostní komunikace R43 v úseku dálnice D1 - Kuřim (2004), kde v měřicím místě před fasádou 
rodinného domu č. 51 na ulici Nová v Troubsku dosahovala ekvivalentní hladina akustického tlaku v noční 
době hodnoty 61,7 dB. 

V lokalitách určených k bydlení v Troubsku dochází k překračování hygienických limitů stanovených 
k ochraně veřejného zdraví prakticky neustále, a to přesto, že jsou změkčeny na tzv. starou (dálniční) 
hlukovou zátěž ze 40 na 60 dB. Ani toto změkčení však nestačí. I z nahodile vybraných měření v závislosti 
na dalších povětrnostních podmínkách je patrné, že v lokalitě dochází zcela běžně k překračování 
hlukových limitů, a to oproti tzv. základnímu hygienickému limitu 40 dB v noci, až o 70 % na 68 dB v noční 
době. 

Ačkoli je v hlukové studii (příloha oznámení) uvedeno, že při výpočtech je uvažováno s nedávno 
instalovanými protihlukovými stěnami, které by měly chránit venkovní přilehlé prostory, chybí údaje 
potvrzující účinky protihlukových stěn (vyjádření KHS, kolaudační rozhodnutí ev. vyjádření MZd a 
provozovatele dálnice D1), ze kterých by bylo možné odvodit, o jakou hlukovou úroveň je snížena hluková 
zátěž a další skutečnosti důležité pro posouzení uvedeného záměru a ochranu obyvatel před nadměrným 
hlukem. 

Klidný a nerušený spánek je právem považován za nezbytnou podmínku uchování zdraví a tělesné i 
duševní výkonnosti. 

Komentář: 

Údaje uvedené v dokumentaci dokladují měřením i výpočtem, že hlukové limity jsou v území dotčeném 
záměrem dodrženy. 
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Dokladování účinků protihlukových stěn v jiných prostorech (kolaudační rozhodnutí apod.) není předmětem 
tohoto procesu. 

Připomínka č. 68: 

Podle věstníku MŽP z března 2007 bylo území stavebního úřadu Střelice, kam patří také obec Troubsko, 
v roce 2005 vymezeno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vlivem překročení 24 hodinového imisního 
limitu tzv. pevných částic PM10 na 100 % plochy obce. Ve zjišťovaném roce již zákon stanovil jako mez 
tolerance nulovou hodnotu a jednalo se tedy o překročení nejvyšší přípustné meze, při níž se má za to, že 
je ohroženo veřejné zdraví nad míru stanovenou zákonem. Zvýšení denních průměrných koncentrací 
suspendovaných částic frakce PM10 může vést ke zvýraznění obtíží u astmatiků a může do určité míry 
přispět i k celkové nemocnosti a úmrtnosti. Citlivou skupinou jsou děti, starší osoby a osoby s chronickým 
onemocněním dýchacího a oběhového ústrojí. 

Také v roce 2006 hodnoty imisí PM10 naměřené v Tuřanech nad zákonem stanovený 24 hodinový limit 
dosáhly četnost překročení 69x, tedy o více než 97 % nad stanovenou normu. Povolená četnost je však 
pouze 35x v roce. Výsledky měřicí stanice v Tuřanech velmi dobře reprezentují imisní situaci v jižní 
okrajové části Brna s přechodem do volné krajiny a lze tedy konstatovat, že imisní situace je nadále 
nepříznivá a za hranicí zákonem stanovených mezí. 

K otázce překračování imisí PM10 lze dále odkázat například na studii Českého hydrometeorologického 
ústavu "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2008", v níž se mimo jiné uvádí, že výsledky 
naměřených koncentrací PM10, NO2 a benzo(a)pyrenu jsou podnětem k řešení zcela nevyhovující dopravní 
situace v Praze, kde je nadlimitními koncentracemi zatížena značná část populace. Obdobná situace je na 
dopravně zatížených lokalitách v Brně (závěry též studie). K těmto lokalitám je na základě uvedených 
skutečností počítat i území obce Troubsko, sousedící s městskou částí Brno-Bosonohy. 

Komentář: 

Pokud jde o kvalitu ovzduší, dotčené území se nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (ČHMÚ, 
poslední dostupná data z roku 2008). Na 100 % plochy obce je limit dodržen. Z vývoje údajů (mezi rokem 
2005, který je uváděn v připomínce a rokem 2008, který představuje poslední dostupná data) o kvalitě 
ovzduší v dotčeném území (k.ú. Troubsko) je přitom zjevný výrazný zlepšující trend. 

Připomínka č. 69: 

Podstata vyjádření spočívá ve skutečnosti, že oznámení záměru nerespektuje stav poškození životního 
prostředí a ohrožení veřejného zdraví nad míru stanovenou zákonem. 

Od roku 2010 je zákonem stanovena povinnost při ochraně ovzduší nepřekročit limit částic PM2,5, které 
jsou pro zdraví obyvatel ještě více nebezpečné než PM10. Tímto se však oznámení nezabývá. 

Komentář: 

Dokumentace uvádí stav životního prostředí v obci. Vyplývá z ní, že v území dotčeném záměrem je stav 
životního prostředí v souladu se zákonnými limity. 

Sledování a vyhodnocování kvality ovzduší je upraveno nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a 
vyhodnocování kvality ovzduší, v platném znění. Toto nařízení je prováděcím předpisem zákona 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 
v platném znění. 

K zahrnutí PM2,5 mezi sledované škodliviny došlo (formou cílového imisního limitu) nařízením vlády 
č. 42/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Toto nařízení bylo vyhlášeno 2. února 2011 
a nabylo platnost 15 dní po vyhlášení.  

Ode dne 17.2.2011 je tedy stanoven následující cílový imisní limit PM2,5 v městských pozaďových 
lokalitách: 

Znečišťující látka Doba průměrování1) Cílový imisní limit1) 
PM2,5 roky 2013, 2014 a 2015 20 μg.m-3 
1) Cílový imisní limit pro PM2,5 je stanoven pro rok 2015 a je vyjádřen jako průměr ročních průměrných úrovní 
znečištění ovzduší PM2,5 za roky 2013, 2014 a 2015 ve všech městských pozaďových lokalitách 
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Dále nařízení obsahuje následující přechodná ustanovení: 

1. Nejpozději do 31. prosince 2014 se dosáhne imisního limitu pro PM2,5 stanoveného v části A tabulce 
č. 1 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
nařízení. Do té doby je tento imisní limit limitem cílovým. 

2. Dosažení cílového imisního limitu v městských pozaďových lokalitách podle § 3 odst. 6 nařízení vlády 
č. 597/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, je vyhodnocováno k 31. 
prosinci 2015. 

3. Dosažení poklesu klouzavé průměrné roční koncentrace PM2,5 podle § 3 odst. 7 nařízení vlády 
č. 597/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, je vyhodnocováno k 31. 
prosinci 2020. 

Z uvedeného vyplývá, že pro škodlivinu PM2,5 v době zpracování dokumentace nebyl stanoven imisní limit 
a není ani v době zpracování tohoto posudku. Jde o cílový imisní limit, vztažený k roku 2015. 

K uvedenému je dále konstatováno, že záměr není významným zdrojem částic frakce PM2,5. 

Připomínka č. 70: 

Oznámení nerespektuje, že u překročeného hygienického limitu se má za to, že dochází k ohrožení 
veřejného zdraví, tedy ke stavu, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, 
z něhož míra zátěže rizikovými faktory překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko 
poškození zdraví. 

Komentář: 

Z dokumentace vyplývá, že hygienické limity jsou v území dotčeném záměrem dodrženy. 

Připomínka č. 71: 

Za výše uvedené hlukové a imisní situace v Troubsku a jednoznačného negativního vlivu záměru na zdraví 
obyvatel oznámení taxativně neuvádí současný a budoucí, primární a sekundární, kumulovaný a 
synergický, střednědobý a dlouhodobý, trvalý a nevratný vliv oznamovaného záměru na životní prostředí 
ve vzájemném působení a souvislostech, zejména s ohledem na stávající a budoucí stav okolí (vliv silnice 
č. II/602, dálnice D1 a případných dalších plánovaných rychlostních komunikací R43 a R52, jakož i vliv 
700 m vzdáleného dálničního přivaděče. Oznámení naopak stávající stav nepřiměřeně bagatelizuje. 

Komentář: 

Údaje, uvedené v dokumentaci, jsou vztaženy k území dotčenému záměrem a jsou korektní. Příspěvek 
záměru je v tomto případě nevýznamný. Vlivy jsou tedy hodnoceny úplně. Zároveň jsou v dokumentaci 
uvedeny údaje o možné kumulaci vlivů, ty však nelze zaměňovat za podrobné hodnocení vlivů (které 
ostatně nelze smysluplně provést - není k němu dostatek podkladů - technické řešení R43 a R52 není 
dáno). Z dokumentace dále nevyplývá, že území dotčené záměrem je zatíženo nad mez stanovenou 
zákonem. 

Připomínka č. 72: 

Oznámení se za situace, kdy je již životní prostředí v Troubsku zatíženo nad únosnou mez, se sice zabývá 
počty vozidel, o které bude navýšen v místě napojení skladové haly na přilehlé komunikace, tyto počty 
ovšem uvádí nereálně pod budoucími očekávanými hodnotami. 

Má se jednat o záměr vybudování zařízení ke skladování a distribuci nátěrových hmot o zastavěné ploše 
5960 m2 (str. 7 oznámení, na str. 12 oznámení je uveden údaj 5536 m2). Oznámení předpokládá počet 5 
těžkých nákladních vozidel denně na příjezdu a stejné množství těchto vozidel na odjezdu. Lehkých 
nákladních vozidel je na příjezdu udáváno 10 denně a na odjezdu totéž množství. 

V této souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, že v únoru roku 2010 bylo předloženo oznámení 
záměru "Skladová hala Troubsko", jehož oznamovatelem byla společnost CONTERA Management, spol. 
s r.o. Proces posuzování vlivů tohoto záměru byl na základě žádosti oznamovatele ukončen. Ze srovnání 
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obou oznámení ("Skladová hala Troubsko" a "Centrum PPG Brno") je zřejmé, že se jedná o záměry 
v podstatě identické, stejně se z naprosté většiny shoduje i text obou oznámení (jsou obě zpracována 
stejnou osobou). Osoby oznamovatelů obou záměrů jsou sice odlišné, avšak na základě obchodního 
rejstříku lze zjistit, že mezi společnostmi CONTERA Management, spol. s r.o. a TORA-F, a.s., existuje 
osobní spojení. 

Jedním z mála rozdílů mezi obsahem původního oznámení "Skladová hala Troubsko" a oznámení aktuálně 
posuzovaného záměru "Centrum PPG Brno" je uváděný počet těžkých nákladních vozidel, jimiž mají být do 
areálu přiváženy nátěrové hmoty. Zatímco u záměru "Skladová hala Troubsko" bylo uvedeno, že těchto 
vozidel bude denně přijíždět a odjíždět 17, v aktuálně projednávaném záměru je uveden údaj 5. Přitom 
však například údaje o hodnotách obratu skladovaných položek (palet) jsou v obou případech zcela 
shodné, stejně tak shodný je i udávaný počet lehkých nákladních vozidel, jimiž má být prováděna 
expedice. 

Údaje uvedené v předchozím oznámení byly zjevně logicky rozporné, neboť denní počty příjezdů těžkých 
nákladních vozidel, přivážejících nátěrové hmoty, měl být vyšší než počet lehkých nákladních vozidel, 
provádějících expedici (což by znamenalo, že zboží ve skladu by neustále přibývalo). Údaje uvedené 
v současném oznámení vedou naproti tomu k pochybnosti o jejich správnosti a úplnosti, neboť není 
zřejmé, jak se může výrazně snížit počet těžkých nákladních vozidel, přivážejících nátěrové hmoty, když 
předpokládaný obrat skladovaných položek (palet) zůstává zcela stejný. 

Komentář: 

K uvedeným skutečnostem byly vyžádány doplňující informace od oznamovatele záměru (viz příloha 4 
tohoto posudku). Je v nich uvedeno následující: 

"Informace o dopravě vycházejí ze stávajících poznatků z provozu klienta umístěného v jiné lokalitě a 
s ohledem na rozmístění zákazníků, které PPG zásobuje. Zdokladovat je možné až skutečný stav, v tuto 
chvíli se vychází z předpokladů. Klient nicméně dokáže garantovat směry i objem přepravy svými 
vnitrofiremními pokyny a nařízeními svým zaměstnancům a dodavatelům." 

"Společnost CONTERA připravovala původně záměr jako univerzální skladovou halu bez konkrétního 
klienta/nájemce. V průběhu řízení došlo ke změnám v majetkoprávní struktuře skupiny a  zároveň 
k dohodě s klientem/nájemcem, společností Triga Color a.s. (skupina PPG). Vzhledem k této skutečnosti 
a zároveň s ohledem na došlé připomínky ze strany účastníků v probíhajícím řízení, byl původní záměr 
pozastaven a dokumentace byla upravena na nový stav." 

Předchozí oznámení není předmětem posudku. K údajům v aktuální dokumentaci/oznámení se dále uvádí: 

Údaj 5960 m2 představuje kapacitní údaj záměru (hala+doprovodné objekty - požární a retenční nádrž), 
údaj 5536 m2 je čistá plocha skladové haly (plocha střechy). 

Dle údajů dopravců (provozovatelů těžké nákladní dopravy) lze do návěsové soupravy naložit 33-66 palet 
(při podélném uspořádání) resp. až 34-68 palet (při příčném uspořádání). V dokumentaci je uveden počet 
5 souprav denně, tj. 1250 souprav ročně (při cca 250 pracovních dnech v roce). Počet palet, uváděný v 
dokumentaci, je cca 60 000 za rok. Z toho vyplývá průměrné ložení 60 000/1250 = 48 palet na soupravu. 
To je v rozmezí uváděném dopravci. Údaje uvedené v dokumentaci jsou tedy v tomto ohledu reálné. 

Připomínka č. 73: 

Oznámení se prakticky vůbec nezabývá kumulovaným současným vlivem dálnice D1 a silnice II/602 a 
budoucím vlivem provozu křižovatky tří dálnic D1, R43 a R52 na životní prostředí a veřejné zdraví v obci 
Troubsko. Životní prostředí je již nyní zatíženo nad mez stanovenou zákonem negativními účinky z 
dopravy. Občanům tak nejsou poskytnuty úplné a včasné informace o stavu životního prostředí, jak 
předpokládá Listina základních práv a svobod. 

Vozidla, zásobující sklad, budou kumulovaně (vlivem stejného činitele, např. hluku nebo prachu) a 
synergicky (vlivem různých činitelů, např. hluku a prachu) zatěžovat území obce Troubsko a také její okolí. 
Životní prostředí v obci je již v současnosti zatíženo nad únosnou a zákonem povolenou míru, a to právě 
znečištěním ovzduší pevnými prachovými částicemi a hlukem. Jednoznačně nejvýznamnějším zdrojem této 
zátěže je automobilová doprava. Za těchto okolností nelze považovat za přípustné další zvyšování zátěže 
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životního prostředí jakýmikoli záměry, které by stávající situaci dále zhoršovaly, zejména které by vedly k 
nárůstu zatížení obce vlivy automobilové dopravy, a to zejména nákladní. 

Komentář: 

V dokumentaci jsou uvedeny údaje o stavu životního prostředí, který je dán i vlivem dálnice, silnice II/602 
a dalších aktivit. V tomto ohledu jsou tedy vlivy hodnoceny úplně. Zároveň jsou v dokumentaci uvedeny 
údaje o možné kumulaci vlivů, ty však nelze zaměňovat za podrobné hodnocení vlivů (které ostatně nelze 
smysluplně provést - není k němu dostatek podkladů - technické řešení R43 a R52 není dáno). 
Z dokumentace nevyplývá, že území dotčené záměrem je zatíženo nad mez stanovenou zákonem. 

Poskytování údajů o stavu životního prostředí se řídí zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace 
o životním prostředí, v platném znění, nikoliv zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění. 

Jak vyplývá z hodnocení, vlivy záměru jsou nevýznamné a prakticky nemění stávající stav (resp. vývojový 
trend) životního prostředí v území dotčeném záměrem. 

Připomínka č. 74: 

Je požadováno, aby ve věci záměru bylo provedeno úplné zjištění vlivů záměru podle zákona 
č. 100/2001 Sb. Dále je požadováno, aby výsledkem projednávání bylo vydání zamítavého stanoviska, 
neboť obec Troubsko již nelze zatěžovat dalšími ekologickými zátěžemi. 

Komentář: 

Dle závěru zjišťovacího řízení záměr podléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. 
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VI. 
(CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU 

Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

K procesu posouzení vlivů na životní prostředí je předložen záměr "Centrum PPG Brno". 

Vstupní údaje pro hodnocení vlivů záměru 

Vlivy tohoto záměru lze hodnotit ve dvou aspektech - jednak v aspektu vlivů vlastního záměru, jednak 
v aspektu environmentálních charakteristik území, do kterého je záměr umisťován - a dále potom ve 
vzájemném působení obou těchto aspektů. 

Vliv záměru 

Vlastní záměr představuje v zásadě běžnou komerční stavbu, jejíž vlivy na životní prostředí jsou místně 
ohraničeny. Záměr je umístěn do prostoru, který je územním plánem určen pro tento druh aktivit. Jde 
o prostor, nacházející se v bezprostředním kontaktu s dálnicí, který není vhodný pro jiný druh zástavby 
(např. obytné). Vlivy vlastního záměru jsou prakticky omezeny rozsahem jeho areálu. Širší rozsah vlivů 
může mít pouze související automobilová doprava, ani v tomto případě však nejde o významné zatížení. 
V oblasti rozhodujících vlivů, tedy vlivů na ovzduší a vlivů hlukových, jsou vlivy vlastního záměru 
následující: 

V oblasti hluku nepřekročí příspěvek záměru v okolí dopravních tras cca 43 dB1 (pouze v denní době). To 
je hodnota sama o sobě spolehlivě podlimitní. 

V oblasti ovzduší nepřekročí příspěvek NO2 hodnotu 0,3 µg/m3 (průměrná roční koncentrace) resp. 
2,0 µg/m3 (maximální hodinová koncentrace), příspěvek PM10 hodnotu 0,2 µg/m3 (průměrná roční 
koncentrace) resp. 0,8 µg/m3 (průměrná denní koncentrace) a příspěvek BaP hodnotu 0,02 ng/m3 
(průměrná roční koncentrace). Jde o hodnoty velmi nízké, v řádu nejvýše nízkých jednotek procent 
imisních limitů, samy o sobě spolehlivě podlimitní. 

Samotný záměr je tedy z hlediska tohoto aspektu akceptovatelný. 

Stav životního prostředí v území 

Území, do kterého je záměr umisťován a které je dotčeno vlivy záměru, není přeslimitně zatíženo. V oblasti 
rozhodujících vlivů, tedy vlivů na ovzduší a vlivů hlukových, jsou vlivy vlastního záměru následující: 

V oblasti hluku jsou pozaďové hladiny hluku v jednotlivých bodech použitých pro hodnocení (reprezentující 
nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb) 
v hodnotách 67,3 dB2 (den) a 59,3 dB3 (noc). To jsou hodnoty podlimitní, limit LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) 
však v tomto případě zahrnuje korekci na tzv. starou hlukovou zátěž. 

V oblasti ovzduší se dotčené území nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (MŽP, ČHMÚ, 
poslední dostupná data z roku 2008). 

                                                
1 V jednotlivých referenčních bodech, použitých v dokumentaci, jsou hladiny následující: 
  1: 41,9 dB, 2: 42,4 dB, 3: 42,7 dB, 4: 22,7 dB. 
2 V jednotlivých referenčních bodech, použitých v dokumentaci, jsou hladiny následující: 
  1: 67,3 dB, 2: 67,3 dB, 3: 65,5 dB, 4: 63,8 dB. 
3 V jednotlivých referenčních bodech, použitých v dokumentaci, jsou hladiny následující: 
  1: 59,3 dB, 2: 56,8 dB, 3: 55,3 dB, 4: 51,9 dB. 
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Z vývoje údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území (k.ú. Troubsko) je patrný výrazný zlepšující 
trend. Další vývoj (zahrnující vliv dalších případných záměrů, zejména komunikačních staveb) lze těžko 
predikovat. Bude velmi záviset na způsobu technického řešení plánovaných komunikací (R43/R52, rozšíření 
D1), kdy jejich vliv může být významný (při nevhodném řešení), může však být (vhodným řešením) i velmi 
dobře eliminován. To bude předmětem příslušných řízení EIA. 

Vliv záměru se zohledněním stavu životního prostředí 

Vliv záměru nezpůsobuje na pozadí stavu životního prostředí překročení limitů. 

V oblasti hluku nepřekročí hladiny hluku v jednotlivých bodech použitých pro hodnocení (reprezentující 
nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb) hodnotu 
67,3 dB (den) a 59,3 dB (noc, toto období není záměrem prakticky dotčeno). To jsou hodnoty podlimitní, 
limit LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) však i v tomto případě zahrnuje korekci na tzv. starou hlukovou zátěž. 
Samotný rozdíl mezi stavem bez záměru a se záměrem činí +0,0 dB1, což je hodnota akusticky 
nevýznamná (dle metodiky NRL, schválené Hlavním hygienikem ČR, není hodnotitelný rozdíl do 0,9 dB). 

V oblasti ovzduší nedochází k významnému nárůstu imisní zátěže a tím ani ke vzniku nových přeslimitních 
stavů (jak průměrných ročních koncentrací, tak maximálních hodinových resp. průměrných denních 
koncentrací jednotlivých škodlivin). I v tomto případě je příspěvek velmi nízký. 

Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru 

Na základě předložené dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, závěru zjišťovacího řízení, 
obdržených vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, 
prohlídky dotčeného území a ověření vstupních parametrů a údajů uváděných v dokumentaci lze 
konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný. 

Realizací posuzovaného záměru nebude významně negativně ovlivněno životní prostředí a veřejné zdraví. 
Veškeré předpokládané důsledky provozu posuzovaného záměru jsou v přijatelných mezích. 

Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry záměru, které 
jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde především 
o následující oblasti: 
• ochrana chráněného prostoru před negativními vlivy hluku z provozovny, 
• vodohospodářské řešení záměru, zejména ochrana před potenciálními povodňovými stavy (retence 

srážkových vod), 
• bezpečnostní řešení záměru, zejména s ohledem na manipulaci se skladovanými látkami (ochrana 

podzemních a povrchových vod) a požární ochrana. 

Pro tyto oblasti je navržena řada podmínek pro další přípravu, výstavbu a užívání záměru. 

Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru - shrnutí: 

Záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelný. 

Vlivy v základních složkách a charakteristikách (veřejné zdraví, hluk, ovzduší) jsou hodnoceny jako 
přijatelné, řešitelné v rámci platných zákonů a dalších norem či předpisů. 

Vlivy v ostatních složkách životního prostředí (voda, půda, geofaktory, biota, krajina) jsou charakterizovány 
jako málo významné až nulové, lokální, bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a 
charakteristikách životního prostředí. 

Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako celkově málo významné a lokální, dočasné a bez zvýšeného 
rizika významných negativních dopadů na životní prostředí. 

                                                
1 V jednotlivých referenčních bodech, použitých v dokumentaci, jsou příspěvky následující: 
  1: +0,01 dB, 2: +0,01 dB, 3: +0,02 dB, 4: +0,00 dB. 
  Vyčíslení hodnot na setiny dB je ovšem pouze teoretické, nezjistitelné žádnou měřicí technikou ani subjektivně, 
  věcně jde o nulový příspěvek. 
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Rizika, vyplývající ze záměru, jsou přijatelná a jsou eliminována příslušnými složkovými opatřeními v oblasti 
prevence. 

Pro etapy přípravy, výstavby a užívání (provozu) posuzovaného záměru jsou v návrhu stanoviska 
formulovány podmínky vycházející ze všech skutečností zjištěných v rámci zpracování posudku. 
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VII. 
(NÁVRH STANOVISKA) 

 

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje (dále jen krajským úřadem) jako věcně a místně příslušným 
správním úřadem ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů podle ustanovení § 10 tohoto zákona: 

 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název záměru:   „Centrum PPG Brno“ 

Kapacita záměru:  celková výměra zastavěné plochy: 5960 m2 
    počet parkovacích stání:  32 

Umístění záměru:   kraj:    Jihomoravský 
    okres:  Brno - venkov 
    obec:  Troubsko 
    k.ú.:   Troubsko 

Oznamovatel:   TORA - F a.s. 

IČ oznamovatele:  27580172 

Sídlo oznamovatele:  Štefánikova 18/25, 150 00 Praha - Smíchov 

 

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 

Zpracovatel oznámení:  Ing. Pavel Cetl 
    Bucek s.r.o. 
    Pekařská 364/76, 602 00 Brno 
    autorizace: č.j. 46325/ENV/06 

Datum předložení oznámení:  květen 2010 

Zpracovatel dokumentace: Ing. Pavel Cetl 
    Bucek s.r.o. 
    Pekařská 364/76, 602 00 Brno 
    autorizace: č.j. 46325/ENV/06 

Datum předložení dokumentace: únor 2011 

Zpracovatel posudku:  Ing. Petr Mynář 
    INVEK s.r.o. 
    Vinohrady 998/46, 639 00 Brno 
    autorizace: č.j. 44520/ENV/06 

Datum předložení dokumentace: červen 2011 

Místo konání veř. projednání: bude doplněno 

Datum konání veř. projednání: bude doplněno 
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Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 

• Oznámení k posuzovanému záměru bylo příslušnému úřadu předloženo bude doplněno. 

• Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 2.6.2010. 

• Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 16.7.2010 s následujícími závěry: 

Záměr „Centrum PPG Brno“, k.ú. Troubsko, okres Brno-venkov, naplňuje dikci bodu 10.6, kategorie II, přílohy č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 
citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace podle ustanovení § 8 zákona v rozsahu podle přílohy č. 4 zákona. 
Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona. Zpracovatel dokumentace vezme při 
jejím zpracování v úvahu všechny připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení a v dokumentaci je přehledně 
vypořádá. V dokumentaci je třeba se zaměřit zejména na následující oblasti: 

- Vyhodnotit vliv záměru na odtokové poměry v lokalitě. 

- Doplnit přesné údaje směrového a procentuálního rozložení stávající a budoucí automobilové dopravy do a 
z „Centra PPG Brno“ přes okolní obce, počet obyvatel v těchto obcích, kteří budou exponováni vlivům záměru 
a související vlivy na zdraví lidí. 

- Doplnit rozptylovou studii o vyhodnocení stávající a budoucí imisní zátěže ovzduší také PAU, případně dalšími 
škodlivinami, jejichž zdrojem je především provoz motorových vozidel a vyhodnocení vlivů na zdraví lidí. 

- Vyhodnotit kumulativní vlivy záměru s dalšími připravovanými stavbami v okolí (zejména s plánovaným 
rozšířením dálnice D1 na šestipruhové uspořádání) a aktualizovat rozptylovou a hlukovou studii včetně 
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví. 

• Dokumentace byla příslušnému úřadu předložena bude doplněno. 

• Příslušný úřad dokumentaci rozeslal 28.2.2011. 

• Smlouva na zpracování posudku byla uzavřena dne 14.4.2011. 

• Zpracovaný posudek byl příslušnému úřadu předložen bude doplněno. 

Závěry zpracovatele posudku: 

Na základě předložené dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, závěru zjišťovacího řízení, obdržených 
vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, prohlídky dotčeného 
území a ověření vstupních parametrů a údajů uváděných v dokumentaci lze konstatovat, že posuzovaný záměr je 
z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný. 

Realizací posuzovaného záměru nebude významně negativně ovlivněno životní prostředí a veřejné zdraví. Veškeré 
předpokládané důsledky provozu posuzovaného záměru jsou v přijatelných mezích. 

Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry záměru, které jsou podstatné 
z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde především o následující oblasti: 

- ochrana chráněného prostoru před negativními vlivy hluku z provozovny, 

- vodohospodářské řešení záměru, zejména ochrana před potenciálními povodňovými stavy (retence srážkových vod), 

- bezpečnostní řešení záměru, zejména s ohledem na manipulaci se skladovanými látkami (ochrana podzemních 
a povrchových vod) a požární ochrana. 

Pro tyto oblasti je navržena řada podmínek pro další přípravu, výstavbu a užívání záměru. 

Veškerá vyjádření k posudku spolu se zápisem z veřejného projednání byla poskytnuta zpracovateli posudku. 
Zpracovatel posudku tyto připomínky samostatně zhodnotil a upravil návrh stanoviska. V upraveném návrhu 
stanoviska jsou uvedeny následující podmínky pro přípravu, provoz a realizaci záměru: 

bude doplněno 

Závěry veřejného projednání: 

bude doplněno 

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta: 
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- ČIŽP-OI Brno 
- Městský úřad Šlapanice 
- KHS JmK 
- ŘSD ČR 
- Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. 
- OS Troubští sousedé 
- Vlastimil Pleva 
- ZO ČSOP Veronica 
- Františka Mahnová 
- Marie Špačková 
- Rostislav Oberreiter, Edita Oberreiterová 
- 22 občanů, kteří podali společné vyjádření 

může být doplněno dle veřejného projednání 

Podmínky pro přiznání postavení účastníka navazujících správních řízení ve smyslu ustanovení § 23 odst. 9 písm. 
a) a b) zákona č. 100/2001 Sb. splnil tento subjekt: 

bude doplněno 

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU  

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti (dle zpracovatele posudku): 

Vlivy záměru lze hodnotit ve dvou aspektech - jednak v aspektu vlivů vlastního záměru, jednak v aspektu 
environmentálních charakteristik území, do kterého je záměr umisťován - a dále potom ve vzájemném působení obou 
těchto aspektů. 

Vliv záměru 

Vlastní záměr představuje v zásadě běžnou komerční stavbu, jejíž vlivy na životní prostředí jsou místně ohraničeny. 
Záměr je umístěn do prostoru, který je územním plánem určen pro tento druh aktivit. Jde o prostor, nacházející se 
v bezprostředním kontaktu s dálnicí, který není vhodný pro jiný druh zástavby (např. obytné). Vlivy vlastního záměru 
jsou prakticky omezeny rozsahem jeho areálu. Širší rozsah vlivů může mít pouze související automobilová doprava, 
ani v tomto případě však nejde o významné zatížení. V oblasti rozhodujících vlivů, tedy vlivů na ovzduší a vlivů 
hlukových, jsou vlivy vlastního záměru následující: 

V oblasti hluku nepřekročí příspěvek záměru v okolí dopravních tras cca 43 dB  (pouze v denní době). To je hodnota 
sama o sobě spolehlivě podlimitní. 

V oblasti ovzduší nepřekročí příspěvek NO2 hodnotu 0,3 µg/m3 (průměrná roční koncentrace) resp. 2,0 µg/m3 
(maximální hodinová koncentrace), příspěvek PM10 hodnotu 0,2 µg/m3 (průměrná roční koncentrace) resp. 0,8 µg/m3 
(průměrná denní koncentrace) a příspěvek BaP hodnotu 0,02 ng/m3 (průměrná roční koncentrace). Jde o hodnoty 
velmi nízké, v řádu nejvýše nízkých jednotek procent imisních limitů, samy o sobě spolehlivě podlimitní. 

Samotný záměr je tedy z hlediska tohoto aspektu akceptovatelný. 

Stav životního prostředí v území 

Území, do kterého je záměr umisťován a které je dotčeno vlivy záměru, není přeslimitně zatíženo. V oblasti 
rozhodujících vlivů, tedy vlivů na ovzduší a vlivů hlukových, jsou vlivy vlastního záměru následující: 

V oblasti hluku jsou pozaďové hladiny hluku v jednotlivých bodech použitých pro hodnocení (reprezentující nejbližší 
nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb) v hodnotách 67,3 dB  (den) 
a 59,3 dB  (noc). To jsou hodnoty podlimitní, limit LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) však v tomto případě zahrnuje korekci 
na tzv. starou hlukovou zátěž. 

V oblasti ovzduší se dotčené území nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (MŽP, ČHMÚ, poslední 
dostupná data z roku 2008). 

Z vývoje údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území (k.ú. Troubsko) je patrný výrazný zlepšující trend. Další 
vývoj (zahrnující vliv dalších případných záměrů, zejména komunikačních staveb) lze těžko predikovat. Bude velmi 
záviset na způsobu technického řešení plánovaných komunikací (R43/R52, rozšíření D1), kdy jejich vliv může být 
významný (při nevhodném řešení), může však být (vhodným řešením) i velmi dobře eliminován. To bude předmětem 
příslušných řízení EIA. 

Vliv záměru se zohledněním stavu životního prostředí 
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Vliv záměru nezpůsobuje na pozadí stavu životního prostředí překročení limitů. 

V oblasti hluku nepřekročí hladiny hluku v jednotlivých bodech použitých pro hodnocení (reprezentující nejbližší 
nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb) hodnotu 67,3 dB (den) 
a 59,3 dB (noc, toto období není záměrem prakticky dotčeno). To jsou hodnoty podlimitní, limit LAeq,T = 70/60 dB 
(den/noc) však i v tomto případě zahrnuje korekci na tzv. starou hlukovou zátěž. Samotný rozdíl mezi stavem bez 
záměru a se záměrem činí +0,0 dB (rozdíl se projevuje až na dalších desetinných místech), což je hodnota akusticky 
nevýznamná (dle metodiky NRL, schválené Hlavním hygienikem ČR, není hodnotitelný rozdíl do 0,9 dB). 

V oblasti ovzduší nedochází k významnému nárůstu imisní zátěže a tím ani ke vzniku nových přeslimitních stavů (jak 
průměrných ročních koncentrací, tak maximálních hodinových resp. průměrných denních koncentrací jednotlivých 
škodlivin). I v tomto případě je příspěvek velmi nízký. 

Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru 

Na základě předložené dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, závěru zjišťovacího řízení, obdržených 
vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, prohlídky dotčeného 
území a ověření vstupních parametrů a údajů uváděných v dokumentaci lze konstatovat, že posuzovaný záměr je z 
hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný. 

Realizací posuzovaného záměru nebude významně negativně ovlivněno životní prostředí a veřejné zdraví. Veškeré 
předpokládané důsledky provozu posuzovaného záměru jsou v přijatelných mezích. 

Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry záměru, které jsou podstatné 
z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde především o následující oblasti: 

• ochrana chráněného prostoru před negativními vlivy hluku z provozovny, 

• vodohospodářské řešení záměru, zejména ochrana před potenciálními povodňovými stavy (retence srážkových vod), 

• bezpečnostní řešení záměru, zejména s ohledem na manipulaci se skladovanými látkami (ochrana podzemních a 
povrchových vod) a požární ochrana. 

Pro tyto oblasti je navržena řada podmínek pro další přípravu, výstavbu a užívání záměru. 

Celkové shrnutí: 

Záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelný. 

Vlivy v základních složkách a charakteristikách (veřejné zdraví, hluk, ovzduší) jsou hodnoceny jako přijatelné, 
řešitelné v rámci platných zákonů a dalších norem či předpisů. 

Vlivy v ostatních složkách životního prostředí (voda, půda, geofaktory, biota, krajina) jsou charakterizovány jako 
málo významné až nulové, lokální, bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách 
a charakteristikách životního prostředí. 

Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako celkově málo významné a lokální, dočasné a bez zvýšeného rizika 
významných negativních dopadů na životní prostředí. 

Rizika, vyplývající ze záměru, jsou přijatelná a jsou eliminována příslušnými složkovými opatřeními v oblasti 
prevence. 

Pro etapy přípravy, výstavby a užívání (provozu) posuzovaného záměru jsou v návrhu stanoviska formulovány 
podmínky vycházející ze všech skutečností zjištěných v rámci zpracování posudku. 

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování 
životního prostředí (dle zpracovatele posudku): 

Navržené technické řešení odpovídá charakteru záměru, kterým je novostavba komerčního objektu (skladovací haly) 
pro velkoobchodní distribuci nátěrových hmot. Tento druh staveb vyvolává poměrně jednoznačné, dobře známé a 
identifikovatelné vlivy v území, ve kterém jsou umístěny. 

Vlastní skladování má výrazně klidový charakter, uzavřený uvnitř haly, bez produkce znečištění. Stejně tak technická 
zařízení budovy neprodukují významné znečištění životního prostředí. V daném případě je tedy nejvýznamnější 
dopravní obsluha záměru, a to jak manipulace v areálu provozovny (venkovní prostor), tak související doprava na 
veřejných komunikacích. Z provedených analýz (hluková a rozptylová studie) vyplývá, že příspěvek této dopravy 
k pozaďovým úrovním znečištění (hluk a ovzduší) je minimální a záměrem tak nedochází k poškozování životního 
prostředí. V porovnání se stávajícím zatížením dotčeného území nedochází k významné změně ani nevznikají nové 
přeslimitní stavy. 
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V daném případě lze tedy konstatovat, že navržené technické řešení je v souladu s požadavky ochrany životního 
prostředí. Nejsou identifikovány žádné nedostatky v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu 
s ochranou životního prostředí. 

Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry záměru, které jsou podstatné 
z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde především o následující oblasti: 

• ochrana chráněného prostoru před negativními vlivy hluku z provozovny, 

• vodohospodářské řešení záměru, zejména ochrana před potenciálními povodňovými stavy (retence srážkových vod), 

• bezpečnostní řešení záměru, zejména s ohledem na manipulaci se skladovanými látkami (ochrana podzemních 
a povrchových vod) a požární ochrana. 

Celkové shrnutí: 

Technické řešení záměru umožňuje respektování platných právních norem i běžných zásad v oblasti ochrany 
životního prostředí. Na základě dostupných informací lze předpokládat, že navržené technické řešení umožní realizaci 
stavby s vyloučením nadlimitního znečišťování nebo poškozování životního prostředí, včetně rizik plynoucích 
z provozu hodnocené stavby. Základní požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska a budou předmětem 
navazujících správních řízení v přípravě a realizaci stavby. 

Podrobné technické řešení stavby, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí a majetku, bude projednáno 
s příslušnými správními i samosprávnými úřady, které budou účastníky následujících správních řízení ve smyslu 
složkových zákonů v ochraně životního prostředí a stavebního zákona. 

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní 
prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí (dle zpracovatele 
posudku): 

Dokumentace uvádí charakteristiku opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
na životní prostředí. Tento soubor opatření, který umožňuje realizaci záměru bez významnějších negativních 
důsledků, vychází z charakteru záměru a rozboru možných vlivů na životní prostředí. 

Kromě návrhu věcných konkrétních opatření, vyplývajících ze zjištěných faktů, uvádí dokumentace některá 
deklarativní obecná opatření. Tato opatření mají spíše doplňující funkci, současně upozorňují na neopominutelné 
povinnosti oznamovatele v následujících fázích přípravy, realizace a provozu záměru. 

Uvedený výčet opatření slouží jako hlavní podklad pro návrh stanoviska, který je součástí posudku. Většina opatření 
navržených v dokumentaci je do návrhu stanoviska převzata. Některá opatření jsou přeformulována tak, aby 
odpovídala účelu stanoviska a jejich splnění bylo jednoznačně kontrolovatelné, případně byla provedena jejich 
formální úprava (formulace, etapy apod.). Obecná resp. deklarativní opatření však nejsou v návrhu stanoviska 
uváděna. 

Celkové shrnutí: 

Dokumentace obsahuje výčet dostupných opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů na životní prostředí. V zásadě žádné z opatření navržených v dokumentaci není sporné, aby bylo nutné provádět 
jejich podrobnější rozbor. Dokumentace se v návrhu soustřeďuje na hlavní oblasti, ve kterých je nezbytné realizovat 
opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů na životní prostředí, kromě toho však obsahuje některá všeobecná 
opatření. 

Navržená opatření byla ve své většině převzata do návrhu stanoviska příslušného úřadu. Některá opatření byla 
z hlediska věcných požadavků upřesněna, všeobecná opatření byla redukována. K základnímu souboru opatření, 
uvedenému v dokumentaci, jsou v návrhu stanoviska připojena opatření vyplývající z projednání dokumentace, která 
svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo snížení negativních vlivů záměru na životní prostředí. 

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí (dle zpracovatele posudku): 

Záměr není řešen ve více variantách umístění a/nebo technického řešení. Vzhledem k této skutečnosti není pořadí 
variant hodnoceno. 

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku (dle zpracovatele posudku): 

K dokumentaci resp. k oznámení se vyjádřilo celkem 12 subjektů: 

Vyjádření k dokumentaci: 

ČIŽP-OI Brno - zn. ČIŽP/47/IPP/1009223 005/11/BLV ze dne 24.3.2011 
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Městský úřad Šlapanice, OŽP - č.j. OŽP/9520-11/3543/2010/KUC ze dne 16.3.2011 
KHS JmK - č.j. KHSJM 09436/2011/BM/HOK ze dne 29.3.2011 
ŘSD ČR, Správa dálnic Morava - zn. 2410/11-12260 ze dne 23.3.2011 
Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. - vyjádření ze dne 1.4.2011 
OS Troubští sousedé - vyjádření ze dne 23.3.2011 
Vlastimil Pleva - vyjádření ze dne 1.4.2011 

Vyjádření k oznámení: 

Městský úřad Šlapanice, OŽP - č.j. OŽP/25849-10/3543-2010/KUC ze dne 24.6.2010 
ČIŽP-OI Brno - zn. ČIŽP/47/IPP/1009223 002/10/BLV ze dne 22.6.2010 
KHS JmK - č.j. 4907/2010/BM/HOK ze dne 28.6.2010 
ZO ČSOP Veronica - vyjádření ze dne 11.6.2010 
OS Troubští sousedé - vyjádření ze dne 18.6.2010 
Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. - vyjádření ze dne 9.7.2010 
Františka Mahnová - vyjádření ze dne 19.6.2010 
Marie Špačková - vyjádření ze dne 19.6.2010 a ze dne 20.6.2010 
Rostislav Oberreiter, Edita Oberreiterová - vyjádření ze dne 18.6.2010 
vyjádření občanů ze dne 18.6.2010 (22 podpisů) 

Dotčené orgány státní správy (Městský úřad Šlapanice - OŽP, ČIŽP-OI Brno a KHS JmK) se k záměru vyjádřily 
kladně, bez zásadních připomínek. ŘSD ČR vydalo vyjádření, zaměřené mimo proces posouzení vlivů na životní 
prostředí. 

Občanská sdružení (OS Troubští sousedé, ZO ČSOP Veronica) a dotčená veřejnost, zastoupená také advokátní 
kanceláří (Advokátní kancelář Šikola a partneři), se k záměru vyjádřili vesměs záporně. Důvody nesouhlasného 
vyjádření spočívaly zejména v těchto bodech: stávající neúnosné zatížení území a z toho vyplývající nepřípustnost 
realizace dalších záměrů, problematika intenzity obslužné dopravy záměru, problematika intenzity pozaďové 
dopravy, napojení záměru přímo na dálnici, kumulace vlivů s jinými záměry, rizika provozu, zásobení pitnou vodou, 
způsob odvodnění, problematika PM2,5. 

Veškeré připomínky z obdržených vyjádření jsou vypořádány v části V. posudku a požadavky vyplývající z těchto 
vyjádření jsou zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány resp. ve formě podmínek uvedeny v 
návrhu stanoviska příslušného úřadu. 

může být doplněno dle veřejného projednání 

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek 
pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 a § 22 
písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vydává na 
základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících 
informací v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění 
pozdějších předpisů 

S O U H L A S N É     S T A N O V I S K O 

k záměru stavby 

Centrum PPG Brno 

ve variantě předložené oznamovatelem s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány 
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou odborným podkladem pro vydání rozhodnutí nebo 
opatření podle zvláštních právních předpisů. 

Podmínky pro fázi přípravy 

1. Provést projekt vegetačních úprav. K vegetačním úpravám použít pouze autochtonní druhy, vytvořit podmínky 
pro přirozený vývoj. V projektu vegetačních úprav řešit mj. začlenění objektu záměru do území. 

2. Neomezit dostupnost okolních zemědělských pozemků k obhospodařování (přístup pro zemědělskou techniku), 
nenarušit odtokové poměry v oblasti. 

3. Prostory, kde bude prováděna manipulace se závadnými látkami a kde bude prováděno jejich skladování, vybavit 
nepropustnou úpravou a opatření proti působení stanovených látek. Veškeré prostory skladovaných závadných 
látek musí mít nepropustnou havarijní jímku, příp. skladování závadných látek musí být prováděno nad 
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záchytnými vanami. Pro manipulaci se závadnými látkami musí být zpracován havarijní plán schválený 
vodoprávním úřadem. 

Podmínky pro fázi realizace 

4. Přijmout opatření k omezení prašných emisí a vynášení materiálu ze staveniště (očista vozidel, zakrývání 
dopravovaných sypkých substrátů, očista komunikací, neprovádění zemních prací v klimaticky nepříznivých 
obdobích, omezení doby volného skladování sypkých materiálů, skrápění resp. další), tato opatření požadovat po 
dodavateli stavebních a konstrukčních prací a v průběhu výstavby kontrolovat. 

5. Dbát pravidel protihlukové ochrany, vyloučit stavební činnost v noční době (22:00-06:00), v brzkých ranních 
a pozdních večerních hodinách (06:00-07:00, 21:00-22:00) vyloučit provoz stavební dopravy a hlučných 
stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory, hydraulická a/nebo elektrická kladiva resp. jiné) 
v blízkosti obytných objektů. 

6. Nakládání s odpady vzniklými při realizaci akce musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném 
znění. Odpady musí být zařazeny v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. Původce odpadu musí odpad v místě 
jeho vzniku třídit dle druhu a kategorie. 

7. Přijmout a dodržovat opatření pro minimalizaci kontaminace půdy, podzemních a povrchových vod používanými 
materiály a hmotami, zejména organickými látkami (pohonné hmoty, maziva, asfaltové a nátěrové hmoty apod.). 
Průběžně provádět preventivní kontrolu mechanismů proti úniku provozních kapalin. Opravy mechanismů, jejich 
čištění a manipulaci se škodlivými látkami provádět pouze na plochách k tomu určených a náležitě k tomuto 
účelu vybavených. Staveniště vybavit prostředky pro sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných škodlivých látek. 
V případě vzniku kontaminace půdního resp. vodního prostředí přijmout neprodleně opatření pro zastavení 
příčiny kontaminace a zahájit sanační práce. 

8. Případné kácení dřevin (náletové porosty) provádět v období vegetačního klidu z důvodu snížení možného vlivu 
na populace ptáků, čmeláků a dalších druhů živočichů. 

9. Po dobu provádění prací zajistit ochranu dřevin určených k zachování před poškozením kmene a kořenového 
systému. 

10. Udržovat plochy staveniště, deponií a mezideponií tak, aby nedocházelo k rozšiřování plevelných druhů rostlin 
(zejména invazních druhů). 

11. V předstihu oznámit orgánu státní památkové péče zahájení zemních prací, umožnit oprávněné archeologické 
organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu. V případě zjištění 
archeologických situací zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu. 

Podmínky pro fázi provozu 

12. Provádět pravidelné kontroly a údržbu vodohospodářských objektů. 

13. V případě vzniku kontaminace zastavit únik látek do okolí (zamezit volnému odtoku do příkopů, kanalizace, 
povrchových toků) a zahájit neprodleně sanační práce. 

14. Provádět údržbu zeleně na pozemku záměru. 

 

 

 

 

 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Stanovisko nenahrazuje 
vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost oznamovatele 
záměru prodloužena v souladu s ustanoveními § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů. 


