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Přehled zkratek 
 

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

HALY UNIPORT HOLUBICE 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro 
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona. 

Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Oznamovatelem záměru je firma UNIPORT CZ s.r.o. Brno, Malostranská 16/29, 625 00 

Zpracování oznámení proběhlo v březnu 2012. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté 
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování 
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality. 
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ČÁST A 
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI) 

A.1. Obchodní firma 

UNIPORT CZ s.r.o. Brno  

A.2. IČ 

292 47 632 

A.3. Sídlo 
UNIPORT CZ s.r.o. 
Malostranská 16/29 
625 00 Brno 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 
Ing. Jan Svoboda, jednatel společnosti 

Malostranská 16/29 

62500 Brno 

tel.: 728 924 444 
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ČÁST B 
(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

B.I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

HALY UNIPORT HOLUBICE 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující: 

kategorie: II 
bod: 10.6 
název: Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 

nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

sloupec: B 

a dále podlimitně také  

kategorie: II 
bod: 4.3 
název: Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2- 

výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; 
testovací lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a 
testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem. 

sloupec: B 

 

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

Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. 
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Nově budovaný areál se skládá ze 2 universálních hal použitelných po skladování a navazující činnosti. 

Obě haly jsou  řešeny jako betonový skelet opláštěný sendvičovými panely na bázi plechu s tepelně 
izolační výplní, každá z hal má vlastní administrativní vestavbu se zázemím pro zaměstnance. 

U každé haly bude parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců a návštěvníků a manipulační plochy pro 
kamiony využívané pro dopravu surovin, výrobků a dalšího zboží. 

Plošný rozsah jednotlivých areálů a kapacita jednotlivých parkovišť je uvedena v následující tabulce: 
hala zastavěná plocha počet parkovacích stání 

A  12 

B  12 

celkem 7764 24 

Pozn.: Podrobnější popis záměru je uveden v následujících kapitolách tohoto oznámení. 

B.I.3. Umístění záměru 

Záměr je umístěn následovně: 

kraj:   Jihomoravský 
okres:  Vyškov 
obec:  Holubice 
katastrální území: Holubice 777871 
   Pozořice 726907 

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

Záměr je situován do prostoru ohraničeném ze severu silnicí II/430, z jihu dálnicí D1. Z 

Areál bude vybudován na nezastavěných pozemcích, které byly dosud zemědělsky obdělávané. Poloha 
záměru je zřejmá z následujících obrázků: 

Obr.: Umístění záměru (bez měřítka) 
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Areál bude vybudován na nezastavěných pozemcích, které byly dosud zemědělsky obdělávané. Další 
průmyslové areály se nacházejí v blízkosti dálničního sjezdu z D1 210 Holubice, tedy ve vzdálenosti cca 500 
m a více od okraje areálu. Nejbližší obytná zástavba je vzdálena od okraje navrhovaného areálu více jak 
210 m. 

Z hlediska možné kumulace vlivů na životní prostředí připadají v úvahu vlivy vyvolané automobilovou 
dopravou. Ostatní vlivy jsou s ohledem na poměrně izolovanou polohu záměru méně významné. 

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

Umístění záměru vyplývá z podnikatelského záměru investora, který má k dispozici právě tuto lokalitu a z 
požadavků budoucího uživatele areálu. 

Umístění záměru je vázáno na dopravní napojení, respektuje případná omezení daná platným územním 
plánem a není navrženo ve více variantách. 
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

V následujícím popisu je věnována pozornost především těm částem záměru týkajících se předmětu 
posuzování vlivů na životní prostředí, ostatní části stavby jsou popsány stručnou formou. 

Předmětem záměru je výstavba nového areálu na katastrálním území obce Holubice.  

Dispoziční řešení vychází z požadavků klienta vytvořit universální haly použitelné po skladování a navazující 
činnosti. Projekt předpokládá vybudování dvou, koncepčně obdobných objektů označovaných jako hala A a 
hala B. V hale A budou umístěny technologie skladovací a distribuční, v hale B se předpokládá umístění 
technologie logistické a opravárenské. Převažujícími provozními procesy v obou provozech jsou 
předpokládány skladovací a logistické činnosti. 

Očekávaným uživatelem provozu v hale A bude specializovaná firma působící v oblasti spedice, dopravy, 
skladování, logistiky a distribuce široko sortimentních zásilek, zboží a výrobků spotřebního a průmyslového 
charakteru.  

Předpokládaným uživatelem v objektu B bude servisní firma poskytovatele internetového připojení a 
placených digitálních TV a rozhlasových služeb a programů, jak z pozemních vysílačů, tak šířených po 
internetové síti, tak i satelitních. V objektu haly B budou vybudovány skladové a logistické prostory pro 
skladování a logistiku výrobků z oblasti IT a komunikačního interface, pro zákazníkům pronajímané a 
prodávané přístroje. Na menší samostatné ploše haly bude umístěn servisní provoz, kde budou opravovány 
mechanické a elektronické závady set-top boxů, přijímačů, modemů a jiných digitálních zařízení pro příjem 
internetu, satelitního a pozemního vysílání placených televizních stanic.   

Konstrukčně jsou objekty navrhovány v obdobné koncepci sestávající z výrobních/skladovací haly a 
navazujícího dvoupodlažního provozního, administrativního a sociálního přístavku. V přístavku budou 
situovány šatny, WC a sociální zázemí pracovníků provozu, kanceláře, jednací místnosti, sklady 
administrativy, serverovna a další pomocné místnosti. Provozní haly jsou navrhovány jako jednoprostorové 
s manipulačními můstky a vjezdy na straně dvora. 

Obě haly jsou  řešeny jako betonový skelet opláštěný sendvičovými panely na bázi plechu s tepelně 
izolační výplní minerální vatou. V přízemí jsou vstupy doplněny recepcí, kanceláří příjmu, expedicí, a 
šatnami pro zaměstnance. V 2.NP administrativní vestavby jsou vždy navrženy velkoprostorové kancelářské 
prostory. Halová část tvoří jeden celek. 

Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách opatřených hlavicemi. Modulová síť sloupů je 12 x 21,2 m, 
výška haly po vazník je 10,5 m, maximální výška haly je 14 m.  

Střešní konstrukce je tvořena železobetonovými sedlovými vazníky průřezu „I“ o rozpětí 21,2 m s výškou v 
hřebeni 2,0 m a spádem 3%. Na vaznících jsou uloženy železobetonové vaznice průřezu „T“ s rozpětím 
12,0 m a výškou 950 mm. Osová vzdálenost vaznic je 5,3 m. Vlastní střešní plášť je vytvořen ocelovými 
trapézovými plechy, které nesou vrstvy izolace. Střešní krytina je fóliová, ve střeše budou osazeny 
obloukové střešní světlíky zajištění dostatečného osvětlení výrobní a skladovací  plochy. 

Obvodový plášť haly je navržen jako lehký, ocelový, montovaný, z horizontálních sendvičových panelů s 
výplní tepelnou izolací (PUR popř. minerální). Po celém obvodu haly bude sendvičový panel uložen na 
soklový prefabrikovaný panel.   

Barevnost fasády bude určeně architektem v dalším stupni PD, předpokládají se odstíny šedé barvy.  

Příjezdová komunikace a pojezdová část zásobovacích dvorů bude provedena s asfaltovým povrchem, 
zásobovací dvory před můstky a parkoviště pro osobní vozidla budou provedeny ze zámkové dlažby.  

Před administrativními částmi objektů jsou navržena parkoviště pro osobní vozidla a to 12 kolmých stání. 

V hale A i B budou v převažujících plochách objektů provozovány skladovací a logistické procesy 
obdobného charakteru. Zatímco u haly A se jedná o zásilky a palety různě objemné, hmotné i druhu 
sortimentu, v hale B bude skladován a distribuován materiál obdobného charakteru – převážně se jedná o 
IT nebo komunikační zařízení napojovaná na antény (pozemní nebo satelitní) nebo na internetovou síť.  
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V hale A bude zboží dopravované v zásilkách různorodého všeobecného charakteru, převažovat bude 
spotřební zboží a průmyslové produkty. Budovaný provoz bude začleněn do sítě jako regionální sběrné 
středisko pro zákazníky v brněnském regionu (s předpokládanou rozšířenou působnosti v okolních 
přilehlých oblastech). Sběrná služba, provozovaná v dvousměnném režimu provozu zpravidla menšími 
transportními nákladními automobily, bude zajišťována vlastními nebo externími dopravními prostředky 
(event. transportními prostředky zákazníků), kdy jednotlivé zásilky budou sváženy do budovaného 
střediska, resp. zásilky budou odebírány/rozváženy zákazníkům dopravními prostředky ve 
svozových/rozvozových trasách. Zároveň zde bude umístěno uzlové distribuční středisko spediční sítě 
sloužící pro překládku zásilek distribuovaných přes jiné uzlové distribuční sklady (distribuční transport je 
prováděn v trojsměnném režimu provozu).  

Zásilky, velikosti od jedno balíkových položek až po několika paletové objemy budou z transportních 
nákladních dopravních prostředků (až cca 80 palet), provádějících transport mezi jednotlivými uzlovými 
sklady, vstupovat do objektu na příjmové ploše. Zde bude provedeno roztřídění zásilek a jejich vychystání 
do rozvozových tras, event. budou zásilky překládány, rozdělovány a vychystávány podle cíle na jiné 
uzlové sklady. Evidence jednotlivých zásilek (balíky i palety) bude pomocí čárových kódů s automatickým 
přenosem dat o zásilkách do centrálního počítačového evidenčního systému.  

Transportované zboží pro sběrnou službu a rozvoz zásilek bude uloženo na dřevěných systémových 
Europaletách v regálovém skladu v 5-6 vrstvách.  

V rámci sběrné služby budou balíkové zásilky manipulovány převážně ručně na paletách a následně 
ručními paletovými vozíky. V případě požadavku zákazníků bude možné v provozu zajistit zabalení zásilky 
do kartónového obalu, popř. uložit na dřevěné Europaletě a fixovat jej smrštitelnou PE fólií 

Manipulace s paletami v regálovém skladu pak bude prováděna čelními vysokozdvižnými vozíky - VZV s 
elektrickým pohonem, nízkozdvižnými elektrickými vozíky nebo ručními paletovými vozíky. Skladová 
evidence palet a přepravovaných zásilek bude zajišťována řídícím počítačovým systémem. 

Do haly B pak bude skladovaný materiál přicházet jednak od specializovaných dodavatelů – pro výrobky 
nové a dodávané ve velkých objemech v hromadných paletových dodávkách. Nebo od zákazníků 
poskytovatele služeb nebo obchodních jednotek vracejících propůjčené zařízení po ukončení služeb nebo 
reklamujících zařízení – v tomto případě jsou pak dopravovány jednotlivé kusové balíkové zásilky. 
Hromadné dodávky budou po zaevidování a přejímce ukládány do regálového skladu na dřevěných 
Europaletách, kusové zásilky budou skladovány v kartónových obalech nebo balících v policovém skladu.  

V regálovém skladu budou palety manipulovány vysokozdvižnými vozíky. Nové nebo repasované položky 
budou z provozu vystupovat k zákazníkům obvykle v kusových dodávkách dopravovaných spedičními 
službami na místo určení nebo firemním transportem pro jednotlivá obchodní zastoupení poskytovatele 
služeb.  

Zařízení reklamovaná nebo vracená po ukončení odběru služeb zákazníky procházejí servisním 
pracovištěm. Na vstupu jsou kontrolovány funkce zařízení, určeny/ověřeny závady popisované zákazníkem 
a kompletován RMA doklad o požadavku na servis. Při identifikaci mechanického poškození nebo 
opotřebení skříně obalu zařízení při používání jsou vyměněny tyto díly systémem kus za kus. U 
elektronických závad jsou problémy a poruchy zjišťovány pomocí elektronických testovacích přístrojů nebo 
na testovacích přípravcích. Zjištěné závady na desce plošných spojů jsou odstraňovány buď vyměněnou 
celé desky za novou, nebo jsou mikropájkami propájeny nevodivé tzv. studené spoje nebo jsou vyměněny 
vadné vyměnitelné čipy a zamontovány nové. U závad dálkových ovladačů jsou obvykle vyměňovány 
ovladače za nové. Vadné baterie z integrovaných desek nebo dálkových ovladačů jsou při jejich vybití 
nahrazeny za nové. Opravená a popř. repasovaná zařízení (s vyměněnými kryty) jsou vraceny do skladu – 
zákazníkem vracená zařízení jsou zabalena do nových vnějších obalů a vybaveny kompletním 
příslušenstvím a takto jsou nachystána pro event. dodání jinému novému zákazníkovi. U zařízení s 
požadavkem na záruční nebo pozáruční opravu jsou zasílány opravené zpět podle instrukcí zákazníka v 
původním obalu a konfiguraci (v případě nedostatečnosti obalu nebo příslušenství je se zákazníkem 
dohodnuto příslušné doplnění nebo výměna).  

V případě ekonomické nevýhodnosti nebo technické neopravitelnosti výrobku jsou po jeho demontáži 
jednotlivé díly a komponenty roztříděny do separovaného odpadu a odchází v rámci systému odstraňování 
odpadu celého provozu. Neopravitelné výrobky v záruce jsou reklamovány u  dodavatelů/výrobců. 
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Pro potřeby oprav budou v samostatném prostoru skladu náhradních dílů umístěny v policových regálech 
jednotlivé díly a položky ND pro výměnu na servisovaných výrobcích. Materiál ve skladu bude průběžně 
doplňován podle spotřebovaných položek – očekávaný skladovaný objem náhradních dílů bude cca 4-5 
tun. 

Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Speditovaný, skladovaný a distribuovaný sortiment v hale A se předpokládá následující:  

• Paletizované zásilky distribuovaného materiálu cca 3 000 pal/rok,  50 000 t/rok 

• Balíkové zásilky     cca 1-2 mil ks/rok,  25 000 t/rok 

Spediční firma bude mít uzavřena dlouhodobé transportní kontrakty s výrobními a obchodními 
organizacemi v brněnském regionu a okolí a podle jejich požadavků pak budou zásadně ovlivňovány 
skladované, speditované a distribuované objemy.  

 

Skladovaný sortiment a kapacita servisního provozu v hale B se předpokládají následující: 

• Skladované a distribuované přístroje IT a komunikačního interface připravené pro distribuci k 
zákazníkům nebo vracené od zákazníků  cca 800-900 tis ks,  3 600 t/rok 

• Opravované výrobky s mechanickými závady po vracení zapůjčených nebo nefunkčních výrobků od 
zákazníků     35.000 ks,   200 t/rok 

• Opravované výrobky s elektronickými závadami zjištěnými techniky a zákazníky při provozu těchto 
zařízení      7.000 ks,   40 t/rok 

Uložený materiál ve logistickém provozu se bude dynamicky měnit v čase – bude určen jednak 
objednávkami oprav zákazníků, jednak připravovanými prodejními aktivitami obchodních jednotek 
spolupracující firmy na nové služby a popř. vyžadující nová komunikační a IT zařízení u zákazníků. 
Převážná část koncových jednotek je zákazníkům pronajímána za úplatu nebo v ceně služeb, majitelem je 
poskytovatel služeb. Středisko bude zajišťovat podporu obchodních aktivit firmy poskytovatele služeb v 
tuzemsku, na Slovensku, Polsku a v Rakousku. 

Potřeba pracovních sil 

Při plné kapacitě se předpokládá účast 102 pracovníků, z toho 89 výrobních (skladníků) a 13 
administrativních. 

Údaje o ukončení činnosti záměru 

Po ukončení provozu záměru budou haly uvolněny pro případné další využití. Při řádném dodržování 
provozního řádu by nemělo docházet k rizikovým únikům nebezpečných látek do půdy a následně 
horninového prostředí - není tedy očekávána kontaminace území. 

Veškeré dále nevyužitelné technologické vybavení bude demontováno, zbylé odpady budou odvezeny na 
skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány. 

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

Předpokládaný termín zahájení:   v průběhu roku 2012 

Předpokládaný termín dokončení:  v průběhu roku 2013 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 
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kraj: Jihomoravský    Jihomoravský kraj 
      Žerotínovo nám. 3/5 

     602 00 Brno 
      tel.: 466 026 111 

obec: Holubice    Holubice 61  
      683 51 Holubice 
      tel.: 517 375 275 

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

stavební povolení:      Městský úřad Slavkov 
      stavební úřad 

      Palackého nám. 65  
      684 01 Slavkov u Brna  
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B.II. 
ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Půda: celková plocha areálu:   24 240 m2 

 z toho:  ZPF (BPEJ):    22 736  m2 (BPEJ 20810) 
   třída ochrany dle vyhlášky 48/2011 Sb.: II  

   PUPFL:     parcely nejsou součástí PUPFL 

 výstavbou dotčené parcely:  

   699/25, 699/27 
 katastrální území:   Holubice (777871) 
 
 Výstavbou inženýrských sítí jsou dále dotčeny parcely: 

   PK 558/1 (KN 698), PK 558/2 (KN 698), PK 558/3 (KN 698), PK 324 díl 1 
  (KN 699/8), PK 324 díl 2 (KN 699/3,699/4,699/5, 699/10, 699/16, 699/25, 
  699/27, 700, 709/16, PK 552(1742) 

 katastrální území:   Holubice (777871) 
 a parcely: 

   726907, PK 1206(1742), 
 katastrální území:   Pozořice (726907) 
 

B.II.2. Voda 

Pitná voda: spotřeba:     2383 m3/rok 
zdroj:     stávající vodovod DN 100, směřující z  
      vodojemu Holubice do obce Holubice 

 v průběhu výstavby:   spotřeba vody nespecifikována (běžná) 

Technologická voda:       není vyžadována 
Požární voda: zdroj:     vodovodní řad 

Je uvažováno s vybudováním strojovny SHZ jako požárně oddělené místnosti s přímým 
vstupem z venkovního prostoru. Nádrž SHZ bude tvořit samostatný nadzemní objekt 
propojený se strojovnou SHZ stavebním krčkem. Na základě požární zprávy bude objekt 
vybaven SHZ v souladu se zvolenou normou. Velikost nádrže,velikost čerpadel, zdroj a systém 
zásobování, velikosti potrubních rozvodů a další technické detaily budou stanoveny v další fázi 
projektu.  

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Spotřeba el. energie:   hala A současný příkon 228 kW, roční spotřeba 1226 MWh 

  hala B současný příkon 239 kW, roční spotřeba 1287 MWh 
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Spotřeba zemního plynu:  hala A instalovaný příkon:  51,1 m3.h-1 

   hala B instalovaný příkon:  51,1 m3.h- 

   hala A a B roční spotřeba: 206 330 m3.rok-1 

Zdrojem el. energie a plynu je veřejná distribuční síť. Zdrojem plynu bude prodloužení STL plynovodu, 
které bude napojeno na STL výstupní řad z regulační stanice v Holubicích. Připojení 
areálu na elektrorozvodnou síť bude provedeno ze stávajícího nadzemního vedení 
VN 22 kV v majetku E.ON. 

Teplo z rozvodu CZT:   záměr nemá nároky na odběr tepla 

Ostatní suroviny: suroviny ani výrobky dovážené a odvážené z areálu nejsou podrobněji specifikovány, 
v převážné většině případů však nepůjde o nebezpečné látky (ADR).  

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

Zájmové území pro umístění záměru je situováno v dosud nezastavěném území severně od obce Holubice 
(okr. Vyškov), ze severu je ohraničeno silnicí II. tř. 430 (Brno-Rousínov), z jižní strany dálnicí D1. Zájmové 
území leží mimo jakoukoli bytovou či občanskou zástavbu.  

Areál bude dopravně napojena na stávající veřejnou pozemní komunikaci II/430 (Brno-Rousínov), 
prostřednictvím které je přímé dopravní napojení na dálnici D1 blízkou mimoúrovňovou křižovatkou. 
Napojení je řešeno novým sjezdem na silnici II/430. 

Doprava záměru bude tvořena osobními automobily a lehkými a těžkými nákladními automobily.  

Předpokládaný počet automobilů přijíždějících do areálu: 

   osobní   48 příjezdů za den 
   lehké nákladní  35 příjezdů za den 
   těžké nákladní  35 příjezdů za den 

V předmětném areálu je navrženo celkem 24 parkovacích stání (z toho 12 pro halu A a 12 pro halu B).   
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B.III. 
ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší  

Bodové zdroje 

Zdrojem emisí bude vytápění objektů zdroji tepla spalujícími zemní plyn. Pro vytápění hal se předpokládá 
použití horkovzdušných klimatizačních jednotek s vlastními ohřevy, pro vytápění administrativních vestavků 
bude použito teplovodní vytápění napojené na plynové kotle sloužící současně i pro přípravu teplé užitkové 
vody. Kategorizaci zdrojů není v této etapě stanovit - není známo konkrétní technické řešení odvedení 
spalin. Výše uvedené tepelné zdroje budou emitovat následující množství škodlivin: 

 prach  

kg/rok 
SO2 

kg/rok 
NOx  

kg/rok 
CO  

kg/rok 
CxHy 

kg/rok 

hala A      

hala B      

 

Plošné zdroje 

Zdrojem emisí budou osobní automobily zákazníků a zaměstnanců. Běžný provoz bude zdrojem 
následujícího objemu emisí: 

prach  

g/ den 
SO2 

g/den 
NOx  

g/ den 
CO  

g/ den 
CxHy 

g/ den 

     

Liniové zdroje 

Automobilová doprava vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí: 
prach 

g/km.den 
SO2  

g/km.den 
NOx  

g/km.den 
CO 

g/km.den 
CxHy 

g/km.den 

     

Výstavba 

V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emise tuhých 
znečišťujících látek a emisí ze spalovacích motorů mechanismů pohybujících v areálu. Objem emisí bude 
úměrný rozsahu aktuálního staveniště, z hlediska doby trvání a potenciálních vlivů na obytnou zástavbu se 
nejedná o významný vliv. 

B.III.2. Odpadní voda 

Splaškové vody: produkce:   2 383 m3/rok 

Splašky z jednotlivých hal budou svedeny do 2 bezodtokých jímek,   
     každá o objemu 30m3. 

Technologické vody: produkce:   technologické odpadní vody nejsou produkovány 

Srážkové vody: produkce:   185,5 l/s 

V navrhovaném areálu bude vybudována retenční nádrž o užitném objemu 275 m3, 
vybavená na odtoku regulátorem s pevně nastaveným odtokovým množstvím 13,5 
l/s. Maximální odtok dešťových vod z areálu tedy bude 13,5 l/s. 
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Veřejná dešťová kanalizace bude odvádět omezené množství dešťové vody z 
navrhovaného areálu do stávající obecní kanalizace, která je zaústěna přímo do 
recipientu. 

Výstavba:      nespecifikováno (množství zanedbatelné) 

B.III.3. Odpady 

Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka: 
Kód odpadu kategorie název 

17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01  O Beton 

17 01 02  O Cihly 

17 01 03  O Tašky a keramické výrobky 

17 02   Dřevo sklo a plasty 
17 02 01  O Dřevo 

17 02 03  O Plasty 

17 03   Asfaltové směsi dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01*  N Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 02  O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05  O Železo a ocel 
17 05  

 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontam. míst), kamení a vytěžená 
hlušina 

17 05 04  O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 06   Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 04  O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 06 05*  N Stavební materiály obsahující azbest (eternit) 

17 08   Stavební materiály na bázi sádry 
17 08 02  O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 08   odpady ze zahrad a parků (včetně biologického odpadu) 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno. 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za 
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady. 

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících 
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle 
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena 
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.  

Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, 
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup 
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní 
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány 
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.).  

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní 
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby. 
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Odpady z provozu 

Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následující tabulce: 
Kód odpadu název kategorie  

08 03 17 odpadní tiskařské tonery N 0,2 

15 01 01 zbytky papírových a lepenkových obalů O 25 

15 01 02 plastové obaly (antistatické sáčky, sáčky, fólie) O 10 

15 01 03 poškozené dřevěné palety a dřevěné obalové materiály O 50 

15 02 02 textilní materiál znečištěný škodlivinami, vapex, filtry, čistící utěrky N 0,5 

16 01 17 kovový odpad z oprav O 1 

16 01 18 kovový odpad z oprav O 0,5 

16 01 19 plastový odpad z oprav O 4 
16 02 13 vadné součástky, desky plošných spojů a ostatní nebezpečný 

elektronický odpad 
N 0,05 

16 02 14 vadné součástky, desky plošných spojů a ostatní obyčejný elektronický 
odpad 

O 1 

16 06 02 vadné CMOS baterie PCB desek a vyměňované baterie z dálkových 
ovladačů 

N 2 

20 01 01 sběrový papír O 5 

20 01 21 zářivky a výbojky ze svítidel v hale i z oprav podsvícení LCD displejů N 0,05 

20 02 01 odpady ze zeleně O 1 

20 03 01 směsný komunální odpad O 20 

20 03 03 uliční smetky O 0,5 

Množství vznikajících odpadů bude upřesněno v další fázi projektové přípravy na základě podrobnějšího 
popis technologií umísťovaných do jednotlivých areálů. 

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

B.III.4. Ostatní  

Hluk:  
vyvolaná doprava na veřejných komunikacích:  
 Záměrem vyvolaná doprava bude tvořena cca 24 osobními automobily,  35 lehkými 

nákladními automobily a 35 těžkými nákladními automobily za 24 hodin. 
Doprava z/do areálu bude směřovat především po komunikaci II/430 na dálnici D1 a 
opačně, tedy územím bez obytné zástavby. Hlukem ze silniční dopravy záměru tedy 
nebudou dotčeny žádné objekty k bydlení.  
Dle doložených výřezů strategických hlukových map (viz kap. C.II.3) již v současné 
době je předmětné území ve značné míře zatíženo hlukem z dopravy po rychlostní 
komunikaci R52 a navýšení dopravy vyvolané provozem záměru zde tedy nebude 
představovat významné navýšení zatížení hlukem. 

technologické zdroje: Zdrojem hluku bude především VZT (stacionární bodové zdroje) umístěné na 
střechách objektů a případně manipulační technika (mobilní liniové zdroje). 
Tyto zdroje budou specifikovány v dokumentaci k územnímu řízení a budou 
navržena zařízení splňující hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády 
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Vzhledem k velké vzdálenosti od obytných budov (nejbližší rodinný dům umístěn cca 
210 m od záměru, Stará Pošta) a umístění záměru do území silně zatíženého hlukem 
z dopravy po silnici II/430 a dálnici D1, nebudou mít tyto technologické zdroje vliv 
na chráněné prostory staveb. 
v průběhu výstavby:  nespecifikováno  



 

HALY UNIPORT HOLUBICE 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

STRANA 19 z 38   
 

Vibrace:     nejsou produkovány ve významné míře 

 

Záření: ionizující záření:    zdroje nejsou používány 

 elektromagnetické záření:  významné zdroje nejsou používány 
       (pouze běžná komunikační zařízení) 

Další fyzikální nebo biologické faktory:    nejsou používány 

B.III.5. Rizika vzniku havárií  

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými 
zařízeními. 

- Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany 

-  Manipulace s látkami které by mohly znečistit vody bude prováděna na zabezpečených plochách  

- Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř objektu 
 budou nízké  
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ČÁST C 
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

C.I. 
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován na území obce Holubice, katastrálním území 
Holubice. V současné době je plocha zemědělsky obhospodařována. Nejvýznamnějším zdrojem 
antropogenních vlivů je provoz dálnice D1 a blízký areál betonárny a obalovny živičných směsí. 

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky 
znamená následující: 

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

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

• Dotčené území není součástí přírodního parku. 
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.  

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

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

Území patří do působnosti stavebního úřadu Slavkov, území působnosti tohoto úřadu je (dle sdělení č. 1 
uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 2 z února 2012) zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
(OZKO). 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 
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C.II. 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví  

Ve obci Holubice žije přibližně 850 obyvatel. Vzhledem ke značné vzdálenosti areálu od obytné zástavby 
nepředpokládáme prakticky žádné negativní ovlivnění obyvatelstva. Dílčím způsobem mohou být dotčeni 
obyvatelé obytných domů v lokalitě Stará Pošta, převážná většina automobilové dopravy však bude 
využívat dálnici D1 a nebude tedy okolo této lokality projíždět. 

Přesný počet dotčených obyvatel nebyl pro účely vyhodnocení zjišťován, řádově se jedná maximálně o 
několik desítek osob. 

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

C.II.2. Ovzduší a klima  

Kvalita ovzduší 

Území patří do působnosti stavebního úřadu Slavkov, území působnosti tohoto úřadu je (dle sdělení č. 1 
uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 2 z února 2012) zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
(OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování imisního limitu pro maximální denní koncentrace PM10 na 
44,5 % území v působnosti jmenovaného stavebního úřadu. 

Nejbližší stanice1 imisního monitoringu (Brno-Tuřany) se nachází ve vzdálenosti cca 10,2 km západním 
směrem. 

Souhrnné údaje za rok 2011 jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
 

Výsledky měření za rok 2010 jsou uvedeny v následujících tabulkách: 

Oxid dusičitý (NO2) 

 

                                                
1 Nejbližší stanice jejíž uváděná representativnost zahrnuje i hodnocené území 
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Průměrná roční koncentrace tedy dosáhla hodnoty 20,2 µg.m-3, tedy necelých 51% imisního limitu 
(40 µg.m-3). Maximální hodinová koncentrace tedy dosáhla hodnoty 116,7 µg.m-3, tedy cca 58% imisního 
limitu (200 µg.m-3). Imisní limit tedy na této stanici není překračován. 

Tuhé látky - PM10 

 
Průměrná roční koncentrace tedy dosáhla hodnoty 30,4 µg.m-3, tedy necelých 76% imisního limitu 
(40 µg.m-3). Maximální denní koncentrace tedy dosáhla hodnoty 215,7 µg.m-3, tedy překročila hodnotu 
imisního limitu (50 µg.m-3). Četnost překročení limitní hodnoty byla dosažena v 50 případech za rok, tedy 
bylo překročeno limitem tolerovaných 35 případů za rok. Imisní limit tedy na této stanici byl překročen. 

 

Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže NO2 a PM10 vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského 
kraje zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je 
znázorněno na následujících obrázcích: 

Oxid dusičitý (NO2) 

 

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u 
průměrné roční koncentrace NO2 jsou v prostoru záměru do 14,6 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3. 
Tedy stávající vypočtené hodnoty ne přesahují hranici platného imisního limitu.  
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Maximální hodinové koncentrace NO2 se v prostoru záměru pohybují do 153 µg.m-3. Imisní limit je 
stanoven na 200 µg.m-3. Imisní limit pro maximální hodinové koncentrace této škodliviny je dodržován. 

Tuhé látky - PM10 

 

 
Nejvyšší průměrné roční koncentrace PM10 jsou v prostoru záměru na úrovni 27 µg.m-3. Imisní limit je 
40 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů.  

Četnost překročení denního imisního limitu je v prostoru záměru na hranici 23 případů/rok, dle přílohy 
č. 1 NV 597/2006 Sb. je přípustná četnost překročení IL 35 případů/rok. Tato přípustná četnost překročení 
tedy v části hodnoceného území je dodržována.  

Benzen 

Průměrné roční koncentrace benzenu se v předmětné lokalitě pohybují do 0,22 µg.m-3. Imisní limit je 5 
µg.m-3, tzn. že pro tuto škodlivinu je platný imisní limit dodržován. 

Benzo(a)Pyren 

Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě pohybují do 0,98 ng.m-3, imisní limit 
(1 ng.m-3) tedy není překročen, v blízkosti dálnice D1 však limitní hodnota již překračována je. 

Klima 

Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 2, tedy v  teplé oblasti s následující 
charakteristikou: 
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T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i 
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním 
sněhové pokrývky. 

Další údaje shrnujeme v následující tabulce: 
Číslo oblasti T 4 

Počet letních dnů 60 až 70 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více 170 až 180 

Počet mrazových dnů 100 až 110 

Počet ledových dnů 30 až 40 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci 19 až 20 

Průměrná teplota v dubnu 9 až 10 

Průměrná teplota v říjnu 9 až 10 

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více  80 až 90 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 300 až 350 

Srážkový úhrn v zimním období 200 až300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 až 50 

Počet dnů zamračených 110 až 120 

Počet dnů jasných 50 až 60 

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

Zájmové území pro umístění záměru se nachází severně od obce Holubice, mimo obytnou zástavbu. 
Vzdálenost hranice záměru od nejbližšího venkovního chráněného prostoru resp. venkovního chráněného 
prostoru staveb je cca 210 m a více (rodinné domy a objekty k bydlení v lokalitě Stará Pošta). Plocha pro 
výstavbu záměru je ze severní strany ohraničen silnicí II/430 a z jižní strany tělesem dálnice D1.  

Stávající hluková situace v obci a v prostoru záměru je ve velké míře ovlivněna zejména silniční dopravou 
po dálnici D1, což je zřejmé z přiloženého výřezu strategické hlukové mapy pro denní a noční dobu (zdroj: 
http://hlukovemapy.mzcr.cz).  

Obr.: Výřez strategické hlukové mapy pro denní dobu 

 

 

 

 

http://hlukovemapy.mzcr.cz)
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Dle přiložené strategické hlukové mapy pro denní dobu je zřejmé, že nejbližší rodinné domy a objekty 
k bydlení (v lokalitě Stará Pošta) jsou umístěny v hlukovém pásmu 60 dB až 65 dB.  

Obr.: Výřez strategické hlukové mapy pro noční dobu 

 

 

Dle přiložené strategické hlukové mapy pro noční dobu je zřejmé, že nejbližší rodinné domy a objekty 
k bydlení (v lokalitě Stará Pošta) jsou umístěny v hlukovém pásmu 55 dB až 60 dB.  

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

C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchová voda 

Hydrograficky spadá posuzovaná lokalita do povodí řeky Dunaje, což je vodní tok I.řádu. Vodní tok Moravy 
je II.řádu, Dyje vodní tok III.řádu, Svratky IV.řádu, Litava tvoří vodní tok V.řádu a potok Rakovec VI.řádu. 
Posuzovaný areál ježí v dílčím povodí 4-15-03-081. 

Nejvýznamnějším místním vodním tokem v území je Rakovec, náležející do povodí Litavy. Hydrologickou 
síť tvoří dále Holubický potok a soustava drobných přítoků (většinou meliorovaných občasných svodnic), 
které Rakovec přijímá z prostoru intenzivně obhospodařovaných svahů zemědělské půdy. Rakovec se 
vyznačuje nevyrovnaností průtoků, s maximálním průtokem v jarních měsících a minimálním na podzim. 

Plocha povodí je 142,72 km2. Odtokový součinitel je 0,13, specifický odtok je 2,38 l/s.km2, průměrný 
průtok je 0,34 m3/s. 

V dotčeném území se nenachází žádná vodní plocha, prameniště nebo trvalý mokřad. 

V blízkosti záměru se nenachází žádná vodní plocha, prameniště nebo trvalý mokřad. Prostor navrhované 
stavby neleží v záplavovém území. 

Zájmové území se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani v chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV).  

Podzemní voda 
Z hlediska hydrogeologického je území méně významné, vydatnost podzemních vod je nízká. Vyšší 
vydatnost je v prostorech zvodnělých horizontů údolních niv. Lokalita je součástí hydrogeologického rajónu 
223: Neogenní sedimenty Vyškovské brány. Spodní badenské tégly jsou prakticky bezvodé a mají 
charakter hydrogeologického izolátoru. 
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Převážně statické zvodnění v téglech je vázané pouze na písčité vložky. Průměrná propustnost téglů je 
velmi slabá až nepatrná (kf = 10-8 až 10-9 m.s-1). Propustnost písčitých vložek je mírná až dosti slabá (kf = 
10-5 až 10-6 m.s-1). 

C.II.5. Půda 

Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) s II 
třídou ochrany. 

Žádný z dotčených pozemků není určen k plnění funkce lesa (PUPFL).  

Do II.třídy ochrany jsou situovány zemědělské pudy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionu 
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce 
chráněné, podmíněně odnímatelné. Prověření možnosti záboru této pudy bylo provedeno v rámci 
vyhodnocení záboru pudy v územně plánovací dokumentaci. 

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Území přísluší k provincii Západních Karpat (rozhraní Šlapanické pahorkatiny a Rousínovské brány). Na 
severu až severozápadě hraničí s provincií České vysočiny. 

Vyškovská brána má charakter protáhlé sníženiny tektonického původu. Vyplněná je neogenními a 
kvarterními sedimenty. Reliéf má mírně zvlněný pahorkatinný charakter s plochými hřbety a úvalovitými 
údolími. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 220 m n.m. (Rakovec) – 300 m n.m. (sever k.ú.). 

Lokalita leží ve sníženině karpatské předhlubně, která v recentním reliéfu odděluje Český masiv od 
Karpatské soustavy. V neogenu byla tato tercierní struktura vyplněna miocenními sedimenty, které 
dosahují mocnosti až několika set metrů. 

Předkvartétní podloží na zájmové lokalitě tvoří tégly lenzendorfské série spodního badenu. Jedná se o šedé 
až šedohnědé jíly , slabě velmi jemně písčité a poprašky písku na vrstevních plochách. Bývají velmi často 
slídnaté, vápnité až silně vápnité. 

Kvartérní pokryv na lokalitě a v jejím okolí je převážně eolické a deluviální geneze, údolí Rakovce je 
vyplněno souborem fluviálních uloženin. 

Na vlastní ploše dotčeného území nejsou evidovány žádné zdroje nerostných surovin ani jiných přírodních 
zdrojů, území není náchylné k erozi ani ke vzniku sesuvných jevu. Dotčené území neleží v seismické 
oblasti. Vzhledem k dlouhodobému způsobu využívání dotčeného území k zemědělským účelům a k 
současnému stavu, lze předpokládat, že stará ekologická zátěž pud se na této lokalitě nebude vyskytovat. 

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy 

Biogeografická charakteristika území 

Dle fytogeografického členění České republiky se řešené území nachází v obvodu Panonské termofytikum, 
floristickém okrsku č. 21 Haná (podle Ambroze náleží k teplé a vlhké - oceánické oblasti se subpanonickou 
chorologickou variantou vegetační stupňovitosti). Řešené území je součástí lesní oblasti č. 33 - 
Hornomoravské úvaly. 

Fauna a flora 

V zájmovém území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Flóra i fauna dotčeného území i jeho 
okolí je ovlivněna charakterem území a využíváním území (zemědělsky obdělávaný pozemek). Na 
dotčených plochách lze očekávat výskyt druhů běžných pro daný typ prostředí - běžní zástupci hmyzu, 
hmyzožravci a drobní hlodavci, běžní zástupci ptactva. 
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Územní systém ekologické stability 

Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES) 
poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů. 
Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené 
prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke křížení s navrženou výstavbou. Za 
potencionálně dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou 
výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.  

V posuzovaném areálu se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni.  

Chráněná území 

Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné 
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní 
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

Realizací záměru není dotčen žádny významný krajinný prvek.  

C.II.8. Krajina 

Zájmová lokalita se nachází v prostoru dotčeném činností člověka. Záměr bude usazen do blízkosti tělesa 
dálnice D1. Západně od navrhovaného areálu se nachází mimoúrovňová dálniční křižovatka u níž se 
nacházejí jiné průmyslové areály. 

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

Výstavba záměru je umístěna na nezastavění původně zemědělsky obhospodařované pozemky. V prostoru 
oznamovaného záměru se nenachází žádná kulturní památka. 

Architektonické a historické památky 
V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka. Je však 
nutno respektovat vyhlášku Ministerstva kultury ČR č. 475/1992 Sb. ze dne 10.9. 1992 o památkové zóně 
– areálu bojiště bitvy u Slavkova. 

Archeologická naleziště 

V prostoru hodnoceného záměru nelze vyloučit pravděpodobnost archeologického nálezu - území celé 
katastrální území obce Holubice je vedeno jako území archeologického zájmu, tj. území s archeologickými 
nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura  

Dopravně bude navržený areál obsluhován vjezdem ze silnice II/430. Způsob dopravního napojení je s 
ohledem na rozsah záměru dostatečný.  

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

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

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

D.I. 
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD 

JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví  

Zdravotní vlivy a rizika 

Posuzovaný záměr bude působit na okolní obyvatelstvo především vyvolanou automobilovou dopravou. 
Hlavními potenciálními problémy budou proto znečišťování ovzduší a hluk. Další faktory jsou z hlediska 
vlivu na obyvatelstvo nevýznamné. 

Záměr je umisťován v odlehlé poloze od obytné zástavby. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v 
míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, znečištění vod, hluk, 
hygienické závady případně jiné faktory), které by mohly mít přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i 
přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik. 

Přílohou tohoto oznámení je rozptylová studie vyhodnocující nárůst imisní zátěže vyvolané provozem 
navrhovaného záměru v prostoru nejbližších obytných objektů. Výsledky výpočtu jsou uvedeny v 
následující tabulce: 

 
NO2  

(µg.m-3) 

PM10  

(µg.m-3) 

benzen 
(µg.m-3) 

BaP  
(ng.m-3) 

objekt roční průměr hodinové 
maximum 

roční průměr denní maximum roční průměr roční průměr 

RB1 - č.p. 105 0.106 0.9 0.041 0.3 0.002 0.006 

RB2 - č.p. 164 0.059 0.5 0.022 0.1 0.001 0.003 

RB3 - č.p. 168 0.135 3.5 0.053 1.3 0.003 0.006 

limit 40.000 200.0 40.000 50.0 5.000 1.000 

Jak vyplývá z porovnání vypočtených příspěvků a imisními limity nedochází u nejbližší obytné zástavby k 
významnějšímu nárůstu koncentrací škodlivin v ovzduší. Nejvyšší příspěvky jsou dosahovány v lokalitě 
Stará Pošta (dům č.p.168), kde příspěvky činí maximálně 2,5% příslušného limitu.  

V součtu se stávající imisní zátěží u těchto bodů nedochází k překročení imisního limitu. 

Sociální a ekonomické důsledky 

Záměr vytváří cca 102 nových pracovních míst, vzhledem k rozsahu pravděpodobně vyvolá potřebu vzniku 
několika nových pracovních míst v oblasti služeb (stravování, údržba areálu atd.). 

Počet dotčených obyvatel 

Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele. 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  

Vlivy na kvalitu ovzduší 

Provoz hodnoceného záměru pravděpodobně vyvolá nárůst emisí škodlivin produkovaných spalovacími 
motory vozidel obsluhujících areál. 

Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován 
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, benzenu, benzo(a)pyrenu a PM10 v 
okolí záměru.  

Oxid dusičitý (NO2) 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních hodinových koncentrací do 6 µg.m-3, 
tedy 3 % imisního limitu (200 µg.m-3). U průměrných ročních koncentrací do 1 µg.m-3, tedy 2,5% imisního 
limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o nízký nárůst který nevyvolá podstatnější změnu  stávající imisní 
zátěže.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru manipulační plochy a parkovišť u hal. Rozložení imisních 
příspěvků je zřejmé z následujících obrázků: 

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

Tuhé látky (PM10) 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek PM10 u maximálních 24hodinových koncentrací do 3 µg.m-3, 
tedy 6% imisního limitu (50 µg.m-3) s velmi krátkou dobou trvání. Stávající četnost dosažení limitní 
hodnoty v dotčeném území se tedy prakticky nezmění. U průměrných ročních koncentrací vychází 
příspěvek v areálu do 0,4 µg.m-3 tedy 1% imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký 
nárůst v jehož důsledku, s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisního 
limitu.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru manipulační plochy a parkovišť u hal. Rozložení imisních 
příspěvků je zřejmé z následujících obrázků: 
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příspěvek maximální 24hodinové koncentrace (µg.m-3) příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme 
významnější ovlivnění kvality ovzduší. 

Benzen 

Příspěvek k průměrné roční koncentraci benzenu v zájmovém území, vyvolaný provozem nových 
tepelných zdrojů a na záměr vázané automobilové dopravy, dosahuje nejvýše 0,02 µg.m-3. Toto výpočtové 
maximum vychází do prostoru manipulační plochy a parkovišť u hal. V porovnání s hodnotou imisního 
limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,4% limitu (5 µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území je 
příspěvek imisní zátěže ještě nižší.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

 

 

průměrné roční koncentrace benzenu  

Benzo(a)pyren (BaP) 

Příspěvek k průměrné roční koncentraci BaP v zájmovém území, vyvolaný provozem nových 
tepelných zdrojů a na záměr vázané automobilové dopravy, dosahuje nejvýše 0,04 ng.m-3. Toto výpočtové 
maximum vychází do prostoru příjezdových komunikací. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o 
nízké hodnoty do 4% limitu (1 ng.m-3). V ostatních částech hodnoceného území je příspěvek imisní zátěže 
ještě nižší.  
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Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

 

 

průměrné roční koncentrace BaP  

Zápach 

Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu. 

Vlivy na klima 

S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v 
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval 
místní klimatické charakteristiky. 

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

Navržené umístění a technické řešení záměru respektuje ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Nejbližší chráněný venkovní prostor staveb (obytná zástavba) se nachází ve vzdálenosti cca 210 m a více 
od záměru (objekty k bydlení umístěny v lokalitě Stará Pošta.  

Hluková zátěž záměru bude způsobována mobilními a stacionárními zdroji. Mobilní zdroje bude tvořit 
automobilová doprava do/z jednotlivých areálů a manipulační technika pohybující se po areálu. Navýšení 
dopravy nepřekročí úroveň 35 těžkých nákladních vozidel denně, 35 lehkých nákladních vozidel denně a 48 
osobních automobilů denně. Dopravně bude areál napojen přímo na silnici II/430. Dále bude veškerá 
doprava záměru směřovat k dálnici D1 a opačně. 

Dle doložených výřezů strategických hlukových map (viz kap. B.II.3) jsou v současné době tyto objekty ve 
značné míře zatíženy hlukem z dopravy po dálnici D1 a navýšení dopravy vyvolané provozem záměru tedy 
nebude pro tyto objekty představovat významné navýšení zatížení hlukem. 

Stacionární zdroje hluku budou představovat vzduchotechnická zařízení. Vzhledem k velké vzdálenosti 
záměru (stacionárních zdrojů hluku a manipulační techniky) od obytných budov a umístění záměru do 
území silně zatíženého hlukem z dopravy po dálnici D1, nebudou mít tyto technologické zdroje vliv na 
řádné chráněné prostory staveb. 

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny. 
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D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vlivy na odvodnění území 

V souvislosti s realizací záměru se předpokládá s retencí srážkových vod proto nedojde ke zvýšení a 
zrychlení odtoku vody z území oproti stavu před realizací záměru. Nedochází ani ke zvýšení výparu a 
povrchového odtoku na úkor vsaku. 

Realizace záměru nebude mít významné negativní vlivy na odvodnění zájmového území. 

Vliv na kvalitu povrchových vod 

V rámci provozu nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody. Splaškové vody budou jímány v 
bezodtokých jímkách a vyváženy k likvidaci specializovanou firmou. 

Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod. 

Vlivy na kvalitu podzemní vody 

Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, v rámci provozu nebudou provozovány žádné přímé 
výpusti do horninového prostředí. Dešťových vod ze všech zpevněných ploch parkovišť budou odváděny 
přes odlučovače ropných látek (dále jen ORL). 

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik 

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem 
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ 
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat. 

D.I.5. Vlivy na půdu 

Záměr je navržen na pozemcích zahrnutých do zemědělského půdního fondu (ZPF). Ovlivněno bude 
stávající využití pudy k zemědělským účelům, dojde ke skrývkám kulturních zemin, jejich využití a 
uplatnění v prostoru vymezeném dotčených orgánem ochrany půdního fondu. 

K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde. 

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

V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen. 
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny 
geologické ani paleontologické památky 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr je umisťován z části na pozemky zemědělsky obdělávané. Podle výsledků terénního šetření se v 
prostoru posuzovaného záměru nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž 
předpokládat jejich přímé nebo zprostředkované ohrožení. 

V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky 
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana 
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný 
registrovaný významný krajinný prvek. 
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Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen 
(viz příloha tohoto oznámení). 

Požadavek územního plánu na koeficient zastavění 0,5 (zpevněné plochy 30%, zeleň 20%) bude 
respektován. 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna sousedící průmyslovou zástavbou a tělesem dálnice. 

Požadavek územního plánu, že výška nových objektů v plochách výroby nesmí narušit obraz sídla a krajiny 
bude respektován.  

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

V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence 
proto nebudou ovlivněny. S ohledem na terénní a stavební činnosti v souvislosti s realizací záměru 
počítáme s možností archeologického nálezu, v průběhu zemních prací tedy doporučujeme archeologický 
dohled. 

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

Kromě běžných provozních oprav stávající komunikace záměr nevyvolá nároky na realizaci nových nebo 
úpravu stávajících komunikací ani inženýrských sítí s výjimkou přípojek IS do areálu. 

D.I.11. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 

D.II. 
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze 
vlivy mírného nárůstu automobilové dopravy. 

D.III. 
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 
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D.IV. 
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, 
předpisů a povolovacích rozhodnutí.  

D.V. 
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

V průběhu zpracování oznámení nebylo dosud konkrétně stanoveno který nájemce bude využívat který 
areál a nebylo tedy možno podrobně popsat činnosti prováděné uvnitř jednotlivých objektů. Vzhledem ke 
zkušenostem z jiných obdobných areálů však nepředpokládáme výraznější odchylky ve vlivech 
přesahujících hranice vlastního areálu oproti stavu popsaném v tomto oznámení. 

Mimo výše uvedenou neurčitost se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by 
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví. 
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné. 

Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí 
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (stávající průmyslová zástavba, 
zemědělská činnost) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech 
hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí. 
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ČÁST E 
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) 

Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, dopravního napojení a potřeb uživatelů 
areálu. 
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ČÁST F 
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) 

F.I. 
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž 
je doložena i rozptylová studie a nezbytné doklady. 

F.II. 
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uvedeny. 
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ČÁST G 
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) 

Záměrem investora – firmy UNIPORT CZ s.r.o. Brno je vybudování průmyslového areál ve kterém budou 
umístěny 2 multifunkční haly určené především pro skladování a drobnou výrobu (servisní činnost) včetně 
manipulačních ploch, dopravního napojení na stávající komunikaci a nutného prostoru pro parkování 
vozidel zaměstnanců a návštěvníků areálů. 

V halách budou v nájmu působit jednotliví nájemci 

Předmětem činnosti prováděné v nově vytvořeném areálu bude především skladování či logistika a lehká 
výroba elektrotechnická nebo strojírenská bez významných dopadů na okolí areálu a odpovídající prostory 
pro skladování surovin a výrobků.  

V souvislosti se záměrem se uvažuje o zřízení 102 nových pracovních míst. 

Z hlediska možných vlivů na životní prostředí mimo areál bude patrně jediným vlivem nárůst automobilové 
dopravy, které nepřekročí úroveň 35 těžkých nákladních vozidel denně, 35 lehkých nákladních vozidel 
denně a 48 osobních automobilů denně. Dopravně bude areál napojen přímo na silnici II/430. Dále bude 
veškerá doprava záměru směřovat k Dálnici D1 a opačně.  

Objekt nebude významným zdrojem emise škodlivin do ovzduší ani zde nebudou umístěny významnější 
zdroje hluku. 

Celkově se tedy nebude jednat o významné negativní ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí. 
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ČÁST H 
(PŘÍLOHY) 

 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení. 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1 Celková situace areálu 
Příloha 2 Rozptylová studie 
Příloha 3 Doklady: 
                  - vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu 
                  - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
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1. Úvod 
Tato rozptylová studie byla zpracována, jako příloha oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb. na 
záměr „HALY UNIPORT HOLUBICE“.  

Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem zdrojů vázaných na provoz záměru. 
Výsledkem výpočtu je tedy příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území. Výsledkem 
výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území. Výpočtově byla hodnocena imisní 
zátěž oxidem dusičitým (NO2), benzenem, benzo(a)pyrenem a tuhými látkami (PM10). 

Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého 
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ). 

Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI 
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č. 
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 

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

Metodika SYMOS 97 umožňuje: 

• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů 
• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů 
• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto 

způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů  
• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy 

ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského  
• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu  

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

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se 
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší  

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na 
třídu stability a rychlost větru  

• roční průměrné koncentrace  
• dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)  

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno: 

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

Programové vybavení 

Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z 
výše zmíněné metodiky SYMOS'97. 

Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem 
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované 
oblasti o libovolné velikosti buňky. 
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Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné 
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální 
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve 
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové 
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou 
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. 

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v 
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model 
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z 
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici 
Praha-Libuš.  

Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního 
výkonu.  

V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová 
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.  

Fyzikální a chemické procesy 

Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry 
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na 
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány. 

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

Kategorie znečišťujících látek 

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

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

Výpočet průměrných ročních koncentrací 

Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. 
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a 
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních 
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability. 

Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°. 

Klimatické vstupní údaje 

Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda 
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. 
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii 
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.  

Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a 
teplotní stability atmosféry.  

Rychlost větru 

se dělí do tří tříd rychlosti: 
• slabý vítr 1.7 m/s  
• střední vítr 5 m/s  
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• silný vítr 11 m/s  
Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 

Teplotní stabilita atmosféry 

její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje 
pět tříd stability ovzduší: 

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

vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky  
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek  
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.  

Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11 
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění 
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých 
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. 
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3. Vstupní údaje 

3.1. Údaje o zdrojích 
Výpočet byl proveden pro následující bodové zdroje: 

• vytápění objektů a příprava teplé vody zdroji spalujícími zemní plyn z veřejné rozvodné sítě 

• automobilová doprava vyvolaná záměrem 

Uvažované bodové zdroje znečišťování ovzduší 

Vytápění haly A zdroji o celkovém tepelném výkonu 460 kW a maximální spotřebě 
zemního plynu 51.1 m3.h-1. 

Vytápění haly B zdroji o celkovém tepelném výkonu 460 kW a maximální spotřebě 
zemního plynu 51.1 m3.h-1. 

Uvažované liniové zdroje znečišťování ovzduší 

Automobilová doprava o maximální intenzitě příjezdů: 
 24 osobních vozidel za den 
 35 lehkých nákladních vozidel za den 
 35 těžkých nákladních vozidel za den 

Použité emisní faktory 

Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory dle vyhlášky 205/2009 a emisní faktory MEFA 02 včetně 
zohlednění různého stáří vozidel v dopravním proudu. 

3.2. Meteorologické podklady 
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité 
větrné růžice je uveden v následující tabulce: 

N NE E SE S SW W NW calm 
9,70 11,10 10,42 11,60 5,42 7,39 17,11 21,31 5,95 

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů 
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m 
s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK. Rozmístění jednotlivých bodů je 
zřejmé z grafické přílohy této studie. 

Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis. 

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek 
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb.: 
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4. Výsledky výpočtu 

4.1. Příspěvek k celkové imisní zátěži NO2 
Příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 v zájmovém území, vyvolaný provozem nových 
tepelných zdrojů a na záměr vázané automobilové dopravy, dosahuje nejvýše 1 µg.m-3. Toto 
výpočtové maximum vychází do prostoru manipulační plochy a parkovišť u hal. V porovnání 
s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 2,5% limitu (40 µg.m-3). V ostatních částech 
hodnoceného území je příspěvek imisní zátěže ještě nižší.  

Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem nových zdrojů z výpočtu vycházejí ve 
výši do 6 µg.m-3, tedy do 3 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do 
prostoru manipulační plochy a parkovišť u hal. V ostatních částech hodnoceného území je příspěvek 
imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. 

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
průměrné roční koncentrace NO2 maximální hodinové koncentrace NO2 

Větší zobrazení viz grafické přílohy této studie. 
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4.2. Příspěvek k celkové imisní zátěži benzenu 
Příspěvek k průměrné roční koncentraci benzenu v zájmovém území, vyvolaný provozem na 
záměr vázané automobilové dopravy, dosahuje nejvýše 0,02 µg.m-3. Toto výpočtové maximum 
vychází do prostoru manipulační plochy a parkovišť u hal. V porovnání s hodnotou imisního limitu se 
jedná o nízké hodnoty do 0,4% limitu (5 µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území je příspěvek 
imisní zátěže ještě nižší.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

 

 

průměrné roční koncentrace benzenu  

Větší zobrazení viz grafické přílohy této studie. 
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4.3. Příspěvek k celkové imisní zátěži BaP 
Příspěvek k průměrné roční koncentraci BaP v zájmovém území, vyvolaný provozem nových 
tepelných zdrojů a na záměr vázané automobilové dopravy, dosahuje nejvýše 0,04 ng.m-3. Toto 
výpočtové maximum vychází do prostoru příjezdových komunikací. V porovnání s hodnotou imisního 
limitu se jedná o nízké hodnoty do 4% limitu (1 ng.m-3). V ostatních částech hodnoceného území je 
příspěvek imisní zátěže ještě nižší.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

 

 

průměrné roční koncentrace BaP  

Větší zobrazení viz grafické přílohy této studie. 
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4.4. Příspěvek k celkové imisní zátěži PM10 
Příspěvek k průměrné roční koncentraci PM10 v zájmovém území, vyvolaný provozem nových 
tepelných zdrojů a na záměr vázané automobilové dopravy, dosahuje nejvýše 0,4 µg.m-3. Toto 
výpočtové maximum vychází do prostoru manipulační plochy a parkovišť u hal. V porovnání 
s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 1% limitu (40 µg.m-3). V ostatních částech 
hodnoceného území je příspěvek imisní zátěže ještě nižší.  

Maximální hodinové koncentrace PM10, vyvolané provozem nových zdrojů z výpočtu vycházejí ve 
výši do 3 µg.m-3, tedy do 6 % imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do 
prostoru manipulační plochy a parkovišť u hal. V ostatních částech hodnoceného území je příspěvek 
imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. 

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
průměrné roční koncentrace PM10 maximální 24hodinové koncentrace PM10 

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 

 

4.5.Výsledky výpočtu ve vybraných bodech 
Výsledky výpočtu ve vybraných referenčních bodech situovaných do prostoru oken v nejvyšším 
podlaží vybraných obytných objektů je uveden v následujíc tabulce: 

 
NO2  

(µg.m-3) 
PM10  

(µg.m-3) 
benzen 
(µg.m-3) 

BaP  
(ng.m-3) 

objekt roční průměr hodinové 
maximum roční průměr denní maximum roční průměr roční průměr 

RB1 - č.p. 105 0.106 0.9 0.041 0.3 0.002 0.006 

RB2 - č.p. 164 0.059 0.5 0.022 0.1 0.001 0.003 

RB3 - č.p. 168 0.135 3.5 0.053 1.3 0.003 0.006 

limit 40.000 200.0 40.000 50.0 5.000 1.000 

Z porovnání výše uvedených hodnot s imisními limity je zřejmé, že se jedná o relativně nízké nárůsty, 
s ohledem na stávající imisní zátěž v prostoru vybraných bodů nepředpokládáme dosažení či 
překročení hodnot imisních limitů v důsledku provozu posuzovaného záměru. 

 



HALY UNIPORT HOLUBICE 
Rozptylová studie 

text-RS_Uniport_Holubice.doc  12(23) 

5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území 
V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu 
stávající úrovně imisní zátěže NO2 a PM10 vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského kraje 
zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je 
znázorněno na následujících obrázcích: 

Oxid dusičitý (NO2) 

 
Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru 
dosahuje u průměrné roční koncentrace NO2 jsou v prostoru záměru do 14,6 µg.m-3. Imisní limit je 
40 µg.m-3. Tedy stávající vypočtené hodnoty ne přesahují hranici platného imisního limitu.  

Maximální hodinové koncentrace NO2 se v prostoru záměru pohybují do 153 µg.m-3. Imisní limit je 
stanoven na 200 µg.m-3. Imisní limit pro maximální hodinové koncentrace této škodliviny je dodržován. 

Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že nejvyšší reálný nárůst 
imisní zátěže maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého (NO2) vychází v areálu a bude 
dosahovat maximálně 6 µg.m-3, při uvažování stávající pozaďové zátěže tedy bude po realizaci 
záměru celková imisní zátěž podlimitní.  

Průměrné roční imisní zátěž dle výpočtu po realizaci záměru vzroste maximálně o 1 µg.m-3, nedojde 
tedy k podstatnější změně stávající imisní zátěže ani dosažení hodnoty imisního limitu.  
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Benzen  

 
Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru 
dosahuje u průměrné roční koncentrace benzenu jsou v prostoru záměru do 0,22 µg.m-3. Imisní 
limit je 5 µg.m-3. Tedy stávající vypočtené hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že nejvyšší nárůst imisní 
zátěže vychází v areálu a v jeho těsné blízkosti a bude dosahovat maximálně 0,02 µg.m-3, při 
uvažování stávající pozaďové zátěže tedy bude po realizaci záměru celková imisní zátěž podlimitní.  

Benzo(a)pyren (BaP) 

 
Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru 
dosahuje u průměrné roční koncentrace BaP jsou v prostoru záměru do 0,98 ng.m-3. Imisní limit 
(1 ng.m-3) je překračován v prostoru dálnice D1 v okolí dálniční křižovatky. Tedy stávající vypočtené 
hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že nejvyšší reálný nárůst 
imisní zátěže vychází v těsné blízkosti komunikací a bude dosahovat maximálně 0,04 ng.m-3. Po 
realizaci záměru tedy nedojde tedy k podstatnější změně stávající imisní zátěže ani ke vzniku nových 
přeslimitních stavů.  

 



HALY UNIPORT HOLUBICE 
Rozptylová studie 

text-RS_Uniport_Holubice.doc  14(23) 

Tuhé látky - PM10 

 

 
Nejvyšší průměrné roční koncentrace PM10 jsou v prostoru záměru na úrovni 27 µg.m-3. Imisní limit 
je 40 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů.  

Četnost překročení denního imisního limitu je v prostoru záměru na hranici 23 případů/rok, dle 
přílohy č. 1 NV 597/2006 Sb. je přípustná četnost překročení IL 35 případů/rok. Tato přípustná četnost 
překročení tedy v části hodnoceného území je dodržována.  

Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že po realizaci záměru v 
důsledku změny užívání části objektu dojde k poklesu imisní zátěže u průměrné roční koncentrace 
maximálně o 0,4 µg.m-3, u denních maxim maximálně o 3 µg.m-3. 

Při uvažování stávající imisní zátěži (z ostatních zdrojů) v tomto prostoru na stejné úrovni jako za 
současného stavu, je možné považovat budoucí celkovou imisní zátěž ze podlimitní.  
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6. Závěry 
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že po realizaci navrhovaného záměru dojde k 
relativně nízkému nárůstu imisní zátěže NO2, benzenu a tuhých látek.  

V hodnoceném území za stávajícího stavu nedochází k překračování imisních limitů u těchto škodlivin. 
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že po zahájení provozu 
předmětného záměru nedojde významnější změně imisní zátěže ani k nepřípustné zátěži obyvatel.  

U průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu očekáváme v těsné blízkosti dopravních tras 
nárůst do cca 4% hodnoty imisního limitu. 

U škodliviny BaP je za stávajícího stavu (dle rozptylové studie Jihomoravského kraje) imisní limit 
překročen v prostoru mimoúrovňové křižovatky dálnice D1. Lokální maxima BaP vyvolaná 
navrhovaným záměrem vycházejí mimo výše uvedené prostory a v součtu se stávající imisní zátěží 
nedosahují limitních hodnot. 

S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že po zahájení provozu 
předmětného záměru nedojde ke vzniku nových přeslimitních stavů ani k nepřípustné zátěži obyvatel. 

 

V Brně 15.6.2011 

 

 
…………………………………………………. 

ing. Pavel Cetl 

autorizovaná osoba 
pro výpočet rozptylových studií 
číslo autorizace 3151/740/03 
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7. Přílohy 

7.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů 

 
Poznámka: 
• vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m 
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7.2 Poloha výpočtových bodů mimo pravidelnou síť 
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7.3. Průměrné roční koncentrace NO2 
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7.4. Maximální hodinové koncentrace NO2 

 



HALY UNIPORT HOLUBICE 
Rozptylová studie 

text-RS_Uniport_Holubice.doc  20(23) 

7.5. Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu 
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7.6. Příspěvek průměrné roční koncentrace BaP 
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7.7. Průměrné roční koncentrace PM10 
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7.8. Maximální 24hodinové koncentrace PM10 

 



Příloha 3  Doklady: 


