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Úvod 
Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

Parkoviště, Kníničky 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto 
zákona. 

Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude 
tedy ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona. 
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.  
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ČÁST A 
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI) 

A.1. Jméno oznamovatele 

Arch.Design, s.r.o. 

A.2. IČ 

2576 4314 

A.3. Sídlo 

Sochorova 23, 616 00 Brno 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

Ing. Miroslav Bílek, vedoucí ateliéru A2 

Ing. Libor Veselý, hlavní inženýr projektu 

Tel: 541 420 906, e-mail: libor.vesely@archdesign.cz 
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ČÁST B 
(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

B.I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

Parkoviště, Kníničky 

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

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

nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

sloupec: B 

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1 
k zákonu, kategorii II  a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo 
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a 
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a 
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na 
životní prostředí. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Počet parkovacích míst (celkem)  135 stání pro osobní automobily 

B.I.3. Umístění záměru 

Prostor a okolí záměru jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv. dotčeným územím. 

Zájmové území se nachází na území města Brna, v k.ú. Kníničky, mezi komunikacemi (ulicemi) Hrázní a 
Rozdrojovická. Dotčené pozemky se nacházejí mezi uvedenými komunikace, v současné době je využíván 
z části jako zařízení staveniště pro rekonstrukci hotelu Maximus Resort. Dopravně bude napojen na ulici 
Hrázní. 

Kraj:   Jihomoravský 
Obec:   Statutární město Brno   
Katastrální území: Kníničky (611905) 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.). 
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Obrázek: Umístění záměru (1 : 50 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Předmětem záměru je stavba nového parkoviště pro osobní automobily. 

Stavba bude realizována v prostoru mezi komunikacemi Hrázní a Rozdrojovická, které ohraničují plochu 
staveniště z jihu, západu a severu, východně se nachází komplex stávajícího hotelu.  

Parkoviště je určeno pro veřejnost bez jakéhokoli omezení, zejména pak pro návštěvníky blízké brněnské 
přehrady, která tvoří významnou rekreační oblast.  

Záměr bude svým provozem působit kumulativně s provozem komplexu sousedního hotelu. Zpracovatelům 
projektové dokumentace a oznámení nejsou známy další konkrétní stavby či záměry připravované 
v zájmovém území, se kterými by mohl záměr kumulativně působit. 

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

Hlavním účelem stavby parkoviště je zajistit kapacitu parkování v oblasti brněnské přehrady a v blízkosti 
Sokolského koupaliště.  

V současné době je v zájmovém území k dispozici parkoviště v ulici Hrázní pod skalní stěnou u Sokolského 
koupaliště. V exponovaném období je toto parkoviště zcela nedostačující a vozidla parkují i mimo vyhrazené 
parkoviště podél komunikací a na jiných nevhodných místech. 

Navrhované umístění byla vybráno s ohledem na dostupnost pozemku, jeho stávající i výhledové využití a 
vazbu na blízký hotelový komplex. 

Předkládaný záměr se nachází v ploše určené pro funkci DP – plochy pro dopravu – významná 
parkoviště. 

Umístění záměru je vázáno na popsané území vymezené dostupným pozemkem a není navrženo ve 
více variantách. 
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Stručný popis technického řešení 

Stavba je navržena jako parkoviště pro osobní vozidla. Bude vybudováno 135 parkovacích stání o rozměrech 
4,50 m x 2,80 m s komunikací mezi stáními 4,50 m. 

Objekt je navržen v souladu s ČSN 73 6101 projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek 
na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a ČSN 73 6056 z března 2011 a 
včetně souvisejících technických podmínek. 

Situační řešení 

Parkoviště je navrženo mezi komunikacemi (ulicemi) Hrázní a Rozdrojovická v oblasti jejich křížení (nad 
sokolským koupalištěm). 

Vjezd na parkoviště je navržen z ul. Hrázní v místě stávající výhybny, která bude zachována tak, že bude 
dále plnit svoji funkci a současně zlepší možnost odbočení do parkoviště i většímu zásobovacímu vozidlu. 

Parkovací stání jsou navržena v rozměru 4,50 x 2,80 m. Stání pro OTP jsou navržena na východní straně 
parkoviště, jedná se o 6 stání šířky 2,90 m se společným manipulačním prostorem.  

Výškové vedení 

Výškové řešení je podmíněno výškou hrany komunikace v místě vjezdu na parkoviště (maximální podélný 
sklon vjezdu 6,00 % a maximální hodnotou podélného sklonu parkovacích stání 3,00 %. 

Konstrukce vozovky 

Vozovka parkoviště je navržena v této konstrukční skladbě: 

− asfaltový beton střednězrnný  ACO11  40 mm 

− spojovací postřik emulzí PS      0,65 kg/m2 

− obalované kamenivo    ACP16+  80 mm 

− postřik infiltrační z modif. emulze   PI,EP    0,80 kg/m2 

− mechanicky zpevněné kamenivo   MZK   200 mm 

− štěrkodrť 0-63     ŠD   180 mm 

Celkem         500 mm 

Skladba konstrukce chodníku: 

 Betonová dlažba DL    60 mm 

 Ložná vrstva LV     40 mm 

 Štěrkopísek ŠP     150 mm 

 Celkem      250 mm   

Deformační modul pláně vozovek musí mít min 45 MPa a poměr Edef1/Edef2 do hodnoty 2. Pokud nebude 
dosaženo těchto hodnot bude nutno povést úpravu aktivní zóny – upřesní se hutnicím pokusem. 

Vozovky jsou lemovány silničním betonovým obrubníkem osazeným do betonového lože min. 10 cm.  

Odvodnění 

Odtok srážkových vod z vozovek komunikací bude zajištěn odtokem do uličních vpustí, odtud dešťovou 
kanalizací na odlučovač ropných látek, retenční nádrž a zasakovací nádrž. Veškerá voda z parkoviště bude 
zasáknuta. 

V systému vodohospodářského řešení stavby je navržen odlučovač ropných látek, retenční a zasakovací 
nádrž. Dešťové odpadní vody budou kanalizací svedeny na odlučovač ropných látek NS=50, a odtud 
odvedeny do retenční a zasakovací nádrže. Za retenční nádrží budou osazeny kontrolní šachty s 
bezpečnostním přepadem, který bude zaústěn do dešťové kanalizace D3, která je součástí areálové dešťové 
kanalizace sousedního hotelu. 
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Srážkové vody odváděné z parkoviště budou nejprve svedeny do odlučovače ropných látek, který bude 
součástí kanalizace parkoviště. Odlučovač lehkých kapalin nevyžaduje trvalou obsluhu, jeho provoz bude 
probíhat v návaznosti na přítok odpadních vod automaticky. Obsluha odlučovače sestává z vizuální kontroly 
stavu zařízení a hladin, zajištění rozborů v četnosti požadované vodohospodářským orgánem, těžení kalu z 
kalových prostor, sběru odloučených lehkých kapalin v určeném intervalu a vedení provozního deníku. 

Odlučovače lehkých kapalin AS TOP jsou určeny pro zachycení a odloučení volných lehkých kapalin (zejména 
ropných látek) ze znečištěných vod. Všechny typy odlučovačů AS TOP je možné v souladu s ČSN EN 858-1 
označit jako odlučovače s usazovacím prostorem, s gravitační a koalescenční částí odlučování (tzn. základní 
schéma dle ČSN EN 858-1 je S – II – I). Po doplnění tohoto základního odlučovače o dočišťovací stupeň se 
sorpčním filtrem je možno uvažovat s třídou odlučovače dle schématu S – II – Is. 

Pro danou stavbu je navržen typ: ORL AS TOP RCS 50. 

Funkce odlučovače lehkých kapalin 

Odlučovače typu AS TOP jsou vybaveny těmito základními funkčními částmi: 

− usazovacím kalovým prostorem, 

− odlučovacím prostorem se skladovací částí pro lehké kapaliny, 

− dočišťovacím sorpčním filtrem. 

V souladu s ustanovením výše zmíněných předpisů a norem jsou odlučovače typu AS TOP podle účinnosti 
odlučování zařazeny do třídy Is – koalescenční odlučovač musí být doplněn dočišťovacím stupněm se 
sorpčním filtrem; tato konstrukce zaručuje max. přípustný obsah lehkých kapalin na výstupu do 0,5 mg/l. 

Tyto odlučovače jsou určeny pro osazení v senzitivních oblastech, v místech s potřebou vyšších účinností a s 
nižšími výstupními hodnotami. Jedná se o základní typ s koalescencí, rozšířený o prostor, ve kterém je 
instalována fibroilová kolona. Kolona má za cíl další snížení obsahu lehkých kapalin, a to sorpcí na povrchu 
vláken. Je použita geotextilie Fibroil. 

Dešťové vody z odlučovačů lehkých kapalin budou odvedeny do retenční a zasakovací nádrže o objemu 
V =95,7 m3. Retenční nádrž je navržena z bloků NIDAPLAST. Bloky budou o rozměrech 1200 x 2400 x 520 
mm typ EP600 mají prostorovou strukturu s akumulační schopností až 95% svého objemu. Jsou  zároveň i 
dostatečně únosné po stránce statické a tak je možno z nich vytvořit i nosnou vrstvu pod např. zpevněnými 
plochami, parkovacími plochami a pod. Tato vrstva pak může plnit hned několik funkcí. Akumulovat vodu a 
pak ji řízeně vypouštět dál do kanalizace, nebo toku, akumulovat vodu k jejímu dalšímu využití, nebo 
akumulovat vodu v místech pomalejšího vsaku a umožnit tak vsak celého objemu. 

Bezpečnostní opatření 

Součástí tohoto stavebního objektu je provedení vodorovného (dvousložkovým plastem taženým za studena) 
a svislého dopravního značení. Svislé dopravní značení obsahuje na výjezdu „DZ P6“ a u parkovacích stání 
pro OTP 2x „DZ IP12 3x“ s dodatkovou tabulkou „E 8e“. Vodorovné DZ obsahuje oddělení parkovacích stání 
čarami V 10b. 

Údaje o provozu 

Provoz parkoviště nebude nijak omezen prostorově ani časově. Na parkoviště bude zajištěn volný přístup po 
celý rok. Provoz nevyžaduje žádné zaměstnance na místě, pouze bude v určených intervalech prováděna 
kontrola a údržba stavebních a provozních objektů (zejména objektů vodohospodářské části stavby). 
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Obrázek: Situace okolí stavby (1:10 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Předpokládaný termín zahájení výstavby:     září 2012 

Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení provozu:  březen 2013 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

kraj: Jihomoravský    Krajský úřad Jihomoravského kraje 
       Žerotínovo nám 3/5, 601 82 Brno 

město: Statutární město Brno   Magistrát města Brna 
       Dominikánské nám 1, 601 67  Brno 

městská část: Brno – Kníničky    Úřad městské části města Brna  
      Brno – Kníničky    
      Nová 11, 635 00 Brno 

správní obvod obce s rozšířenou působností:   Statutární město Brno 

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:  Statutární město Brno 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat 

Rozhodnutí Právní předpis Příslušný správní úřad 
Územní rozhodnutí Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu 
ÚMČmB Brno - Kníničky, Stavební úřad 

Stavební povolení 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 

ÚMČmB Brno - Kníničky, Stavební úřad 

Vodoprávní rozhodnutí Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

MMB, Odbor vodního a lesního 
hospodářství a zemědělství 

 

Souhlas s trvalým odnětím 
zemědělské půdy ze ZPF a 
rozhodnutí o výši odvodů za trvalé 
odnětí půdy ze ZPF 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu 

MMB, Odbor vodního a lesního 
hospodářství a zemědělství 

 

Povolení k likvidaci srážkových vod 
zasakováním 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 

MMB, Odbor vodního a lesního 
hospodářství a zemědělství 

 

Kolaudační rozhodnutí Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 

ÚMČmB Brno - Kníničky, Stavební úřad 
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B.II. 
ÚDAJE O VSTUPECH 

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje) 

B.II.1. Půda 

Zájmové území se nachází mezi komunikacemi v ulicích Rozdrojovická a Hrázní v k.ú. Kníničky, severně od 
vodní nádrže Brno. Parcely leží mimo zastavěné území, v současné době jsou částečně využity jako zařízení 
staveniště v rámci dostavby a rekonstrukce hotelu Maximus Resort, částečně je na ploše trvalý travní porost. 

Celková plocha dotčená realizací záměru činí 5 532 m2. V tomto obsahu bude vyžadován trvalý zábor 
zemědělské půdy. Dočasné vynětí ze ZPF není uvažováno. 

Záměr nezasahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), ani nevyžaduje jejich zábor. 

Tabulka: Přehled dotčených pozemků 

parcelní 
číslo 

druh pozemku způsob 
ochrany 

Výměra celková Zastavěná plocha 

745/2 Trvalý travní porost ZPF 3 925 m2   3 555 m2  

745/21 Trvalý travní porost ZPF 519 m2     458 m2 

745/16 Trvalý travní porost ZPF 1 088 m2 48 m2 

745/11 Trvalý travní porost ZPF 38 m2 --- 

Situace dotčených pozemků je zřejmá na následujícím obrázku. 

Obrázek: Výřez z katastrální mapy 
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Ochranná pásma 

Záměr se nachází na území ochranného pásma vnějšího vodárenského odběru Brno - Pisárky. 

Jižně od plochy záměru prochází ochranné pásmo přehrady, na staveniště toto OP nezasahuje. 

Zájmové území se nachází v ochranném pásmu komunikací a jednotlivých stávajících i nově realizovaných 
inženýrských sítí (kanalizace). 

B.II.2. Voda 
(například zdroj vody, spotřeba)  

Pitná voda 

Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody řešena balenou vodou, ev. využitím z veřejné sítě a přípojky do 
blízkého hotelového komplexu. 

Po uvedení do provozu nevyžaduje stavba žádnou potřebu pitné vody. 

Technologická voda 

Potřeba technologické vody je předpokládána ve fázi výstavby pro: 

− výrobu betonové případně maltové směsi, 

− ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí. 

Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být pokryta odběrem z vodovodní sítě.  

Záměr nevyžaduje trvalou potřebu technologické vody. Občasná údržba formou oplachu zpevněných ploch 
bude realizována ze zdrojů vody mimo záměr. 

Požární voda 

Záměr nevyžaduje potřebu požární vody. 

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie 

Záměr nevyžaduje potřebu elektrické energie. Součástí stavby nejsou žádná zařízení vyžadující napojení na 
rozvod elektrické energie. 

Zemní plyn 

Záměr nevyžaduje ve fázi výstavby ani provozu odběr zemního plynu. 

Tepelná energie 

Záměr nevyžaduje odběr tepelné energie. 

Vstupní suroviny 

Pro výstavbu jsou potřeba běžné stavební materiály: štěrk, kamenivo, beton, dlažba apod. 

Za provozu a běžné údržby není potřeba vstupních surovin. 

Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována. 

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

Předmětem záměru je výstavba veřejného parkoviště v prostoru navazujícím na Brněnskou přehradu. Příjezd 
k záměru je zajištěn po ul. Rozdrojovické a Hrázní, odkud je proveden vjezd na parkoviště. 
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Dopravní nároky záměru jsou následující: 

počet parkovacích míst:  135 
obrat:     1x za 5 až 6 hodin 
intenzita osobní dopravy:  cca 270 příjezdů/den (stejný počet odjezdů) 
intenzita nákladní dopravy:  0 
dopravní trasa:    ul. Rozdrojovická, ul. Hrázní 

Tyto intenzity jsou vztaženy ke špičkovému období (letní sezóna za pěkného počasí resp. zimní sezóna 
vhodná pro bruslení). 

Dopravní nároky v období výstavby záměru nepřekročí špičkově jednotky nákladních vozidel denně. Stavební 
doprava bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací. 

B. III. 
ÚDAJE O VÝSTUPECH 

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií 
vzhledem k navrženému použití látek a technologií) 

B.III.1. Ovzduší 

Období přípravy a výstavby 

Zásahy do terénu a další stavební práce prováděné v etapě výstavby budou vzhledem k rozsahu stavby 
minimální. Z tohoto důvodu bude i emisi prašných částic minimální. Doba zemních prací bude velmi krátká (v 
řádu několika týdnů), proto nelze očekávat významnější emise tuhých látek. 

Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu. 

Charakterem se bude jednat o plošný zdroj sekundární prašnosti na ploše odpovídající výměře staveniště 
(důsledek pojezdu nákladních automobilů v prostoru staveniště, provoz stavebních mechanismů a vznos 
lehkých frakcí materiálů z povrchu staveniště a stavebních hmot). 

Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným doprovodným prvkem každé stavební činnosti. Prašnost ze stavební 
činnosti je nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních koncentrací relativně nahodilá. Její působení bude 
přechodné a nepřekročí období výstavby. Negativní vlivy tohoto projevu lze eliminovat organizací práce, 
očistou vozidel vyjíždějících ze staveniště, ohrazením staveniště a kropením kritických míst. 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší 

V rámci záměru nebude realizován nový bodový zdroj znečišťování ovzduší. 

Plošné zdroje znečišťování ovzduší 

Plocha parkoviště bude za provozu působit jako plošný zdroje znečišťování ovzduší. 

Zdrojem emisí budou osobní automobily využívající parkoviště. Emise z plochy parkoviště při uvažované 
maximální intenzitě dopravy v době turistické sezóny uvádí následující tabulka. 

Tabulka č. 2: Emise z plochy parkoviště 

tuhé látky 

g/den 

SO2 

g/den 

NOx 

g/den 

CO 

g/den 

org. látky 

g/den 

1,3 0,45 65,0 61,5 13,0 

Pozn: Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR 
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Liniové zdroje znečišťování ovzduší 

V souvislosti s provozem záměru není navrženo zřízení žádného nového liniového zdroje znečišťování 
ovzduší. Jako liniový zdroj znečišťování ovzduší budou za provozu působit motorová vozidla zajíždějící do 
oblasti mezi Sokolským koupalištěm po Osadou na levém břehu Brněnské přehrady. S ohledem na 
předpokládané intenzity dopravy související se záměrem není tento zdroj znečištění ovzduší významný a není 
dále hodnocen. Vozidla budou součástí dopravních proudů na příjezdových komunikacích v ul. Rozdrojovická 
a Hrázní. 

B.III.2. Odpadní vody 
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)  

Odpadní vody splaškové 

Odpadní vody splaškové nebudou provozem záměru produkovány. 

Srážkové odpadní vody 

Hlavním zdrojem odtoku srážkových vod ve fázi provozu budou srážky spadlé na zpevněné plochy parkoviště 
o rozloze cca 2 705 m2. 

Dle projektové dokumentace budou srážkové vody zasakovány přes retenční nádrž do podloží. Je uvažováno 
s retenční kapacitou 115 m3. 

Hrubý odhad množství dešťových vod odváděných z povrchu zástavby je proveden pomocí vztahu: 

 Q = F × ψψψψ × h 

 kde: F je odvodňovaná plocha [m2] 
 F = 2 705 m2 (zpevněná asfaltobetonová nebo betonová plocha) 

  h je průměrná roční výška srážek [m] 
h = 0,537 m (srážkoměrná stanice Brno – Pisárky, průměr 1901 až 1980) 

 ψψψψ je odtokový koeficient 
 ψ = 0,8 pro zpevněné plochy komunikací, 

 Q je celkový objem odtoku [m3/rok] 

Objem srážek, odvedený ze zpevněných ploch, pak bude činit: 

 Q = 2 705 × 0,8 × 0,537 = 1 162 m3/rok 

Průměrný odtok z území (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný odtok 
zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu: 

 q = V/t   
 kde: q je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1] 
  V je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ] 
  t je 1 rok [s]  

t = 31 536 000 s 

 q = 1 162 068 / 31 536 000 = 0,037 l.s-1 

Odtok srážkových vod z plochy parkoviště lze v průměrném klimatickém roce předpokládat ve výši cca 1 160 
m3 (≈ 0,037 l.s1- průměrný odtok). Srážková voda bude odvedena přes odlučovač ropných látek AS TOP a 
retenční nádrže do podloží. 

Kvalita vod odvedených z parkoviště bude odpovídat kvalitě srážkové vody, není předpokládáno znečištění 
z běžného provozu parkoviště, pro zachycení běžných úkapů ropných látek bude odtok zajištěn odlučovačem 
ropných látek. Navržený odlučovač je podle účinnosti odlučování zařazen do třídy Is – koalescenční 
odlučovač je doplněn dočišťovacím stupněm se sorpčním filtrem. Tato konstrukce zaručuje maximální obsah 
lehkých kapalin na výstupu do 0,5 mg/l. 
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Odpadní vody technologické 

Záměr není zdrojem odpadních vod technologických. 

B.III.3. Odpady 

S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle 
tohoto zákona tříděn, shromažďován a zneškodňován podle jednotlivých druhů a kategorií dle katalogu, 
vydaného vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. 

Období výstavby – odpad bude vznikat při přípravě území a ze stavebního materiálu při stavebních 
pracích. S odpady vzniklými při realizaci díla bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v této posloupnosti: 

- materiálově využitelné odpady budou využity – recyklovány; 

- spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovacím zařízení k tomu určeném; 

- nespalitelné odpady, které nelze materiálově využít, budou uloženy na skládku. 

Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude podmínka o zodpovědnosti hlavního 
dodavatele stavby za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů 
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě).  

Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce. 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 02 01 Dřevo O 

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

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

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady ( včetně směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky  

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  17 09 02 
a 17 09 03 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

Investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Ty 
budou následně odváženy oprávněnou osobou (organizací) v souladu s platnou legislativou v oblasti 
odpadového hospodářství. Konkrétní způsob naložení s odpadem bude doložen při kolaudačním řízení 
(dodavatelské firmy budou povinny doložit způsob odstranění odpadů). 

Období provozu – očekává se produkce běžných druhů z provozu parkoviště. Předpokládaná struktura 
odpadů v období provozu je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka: Předpokládaná produkce odpadů z provozu 

Kód Kateg. Název           Množství/rok 

13 05 02 N Kaly z odlučovačů oleje do 1 t 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad do 1 t 

20 03 01 O Směsný komunální odpad do 1 t 
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Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 
S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, v platném znění.  

Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat 
platnou legislativu. Provoz záměru bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit 
na využití nebo odstraňování odpadů. 

B.III.4. Ostatní 

Hluk 

Uvažovaným zdrojem hluku do venkovního prostoru je provoz na veřejném parkovišti (parkovací místa, 
příjezdová komunikace z ul. Hrázní) v celkové intenzitě 540 pohybů (270 příjezdů+270 odjezdů) za den. 
Doprava bude probíhat prakticky výhradně v denním období. 

V období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební dopravy a 
stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde o běžné a s ohledem 
na stávající hlukové zatížení území málo významné zdroje. 

Vibrace a záření 

Zdroje vibrací, ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou v rámci záměru uvažovány.  

Účinky vibrací jak v průběhu výstavby vyvolané stavebními stroji, tak za provozu vyvolané automobilovou 
dopravu lze očekávat ve vzdálenosti jednotek metrů od stavební plochy či zdroje vibrací. 

Jiné fyzikální nebo biologické faktory nejsou uvažovány. 

B.III.5. Rizika vzniku havárií 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované 
riziko, doprava nebezpečného zboží nebude běžně prováděna. 

Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 
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ČÁST C 
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

C.I. 
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Plocha posuzovaného záměru se nachází cca 1 km severozápadně od zástavby na území k.ú. Kníničky, které 
jsou součástí města Brna.  

Záměr je situován na nevyužívanou plochu trvalého travního porostu mezi komunikacemi Rzdrojovická a 
Hrázní, cca 250 m severně od vodní plochy přehradní nádrže Brno. Lokalita se nachází ve svahu nad 
Brněnskou přehradou v místě Sokolského koupaliště. Terén na lokalitě záměru je mírně ukloněný k jihu, 
nadmořská výška terénu se pohybuje okolo 250 - 256 m n.m. 

Plocha vymezená pro umístění posuzovaného záměru je dle územního plánu definována jako plocha pro 
dopravu – významná parkoviště (DP). Bydlení se přímo v řešeném území vyskytuje sporadicky. Nejbližší 
objekty převážně s rekreačním využitím se nachází severně od řešeného území nad ulicí Rozdrojovická; 
souvislá obytná zástavba se nachází při jižním okraji obce Rozdrojovice cca 650 m od řešeného území. 

Zájmové území je situováno v území s převážně rekreačním využitím, na nezastavěné ploše, čemuž odpovídá 
i kvalita prostředí dotčeného posuzovaným záměrem. Základní charakteristiky jsou popsány v následujícím 
textu. 

� Území městské části Knínicky nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). 

� Posuzovaný záměr se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV).  

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

� Záměr se nachází na území ochranného pásma 2. stupně zdroje Pisárky. 

� Záměr zasahuje na plochy zemědělského půdního fondu. Plochy určené k plnění funkcí lesa nejsou 
záměrem dotčeny. 

� Na zájmové území záměru nezasahuje žádné velkoplošné zvláště chráněné území – národní parky a 
chráněné krajinné oblasti. 

� Na zájmové území záměru nezasahuje žádné maloplošné zvláště chráněné území –  národní přírodní 
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky. Nejbližšími zvláště 
chráněnými územím jsou přírodní památka Skalky u Přehrady (cca 1,3 km jižně) a přírodní památka 
Mniší hora (cca 1,3 km jihovýchodně). 

� Na zájmové území záměru nezasahuje žádný významný krajinný prvek. Nejbližšími VKP jsou registrované 
významné krajinné prvky Strž k Rozdrojovicím východně od silnice v ul. Rozdrojovická, Lada u 
Sokolského koupaliště jižně od hotelu Maximus Resort, Stěna u Sokolského koupaliště v údolí kolem 
stávajícího parkoviště u Sokolského koupaliště, Čihadlo východně od přehrady směrem k zástavbě 
Kníniček. 

� Na zájmové území nezasahují prvky územního systému ekologické stability, na plochu záměru zasahuje 
ochranná zóna nadregionálního biokoridoru. 

� Na vlastní ploše není s ohledem na stávající využití očekáván výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů. 
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Širší okolí stavby a její poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).  

Obrázek: Situace zájmového území (1:25 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.II. 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Záměr je umístěn na území města Brna, městské části Brno-Kníničky, v území s převažujícím rekreačním 
využitím. 

Městská část Brno-Kníničky se nachází v severozápadní části města Brna. V sousedství lokality se nacházejí 
převážně plochy pro rekreaci a plochy zeleně. Pozemek je v současné době nezastavěný, je součástí 
zemědělské půdy. 

Nejbližší trvale obývaná zástavba se nachází cca 650 m severně na jižním okraji obce Rozdrojovice a cca 
1000 m jihovýchodně na západním okraji zástavby Kníniček. 

Údaje o zdravotním stavu obyvatel v dotčeném území nebyly zjišťovány. Záměr není významným zdrojem 
vlivů na veřejné zdraví. 

C.II.2. Ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší 

Dotčené území není (dle sdělení č. 1 oboru ochrany ovzduší MŽP, Věstník MŽP částka 2/2012) zařazeno mezi 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). 
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Nejbližší měřící stanice kvality ovzduší se nachází v Brně na ulici Kroftova. Jedná se o stanici vzdálenou cca 5 
km od dotčené lokality. Hodnoty za rok 2010 slouží k dokreslení celkové imisní situace v okolí záměru.  

Oxid dusičitý (NO2)  - maximální hodinová koncentrace kolem 100 µg/m3, imisní limit IL=200 µg/m3 

    - četnost překročení IL = 0 případů/rok 

    - max. denní koncentrace 82,4 µg/m3, IL nestanoven 

    - průměrná roční koncentrace 29,9 µg/m3, IL=40 µg/m3  

Dle hodnot naměřených na výše uvedené měřící stanici lze vyhodnotit imisní zatížení lokality škodlivinou NO2 
jako mírně - středně znečištěné ovzduší. Imisní limity posuzované škodliviny nejsou překračovány.  

PM10 – suspendované částice 

Průměrné roční koncentrace se v lokalitě pohybují na úrovni 27,7 µg/m3. Imisní limit je 40 µg/m3. Stávající 
imisní situace je tedy na úrovni 70 % platného imisního limitu. Je zde tedy určitá imisní rezerva. 

Četnosti překročení imisního limitu 50 µg/m3 pro nejvyšší průměrné denní koncentrace se pohybují na úrovni 
do 25 – 45 dnů za rok. Limitní hodnotou je 35 dnů za rok. V městské zástavbě může být imisní limit 
překračován, ve volné krajině mimo město jsou stávající imisní limity dodržovány. 

Benzen 

Průměrné roční koncentrace se v lokalitě pohybují na úrovni do 1 µg/m3. Imisní limit je 5 µg/m3. Stávající 
imisní situace je tedy na úrovni 20 % platného imisního limitu. Je zde tedy určitá imisní rezerva. 

Benzo(a)pyren 

Průměrné roční koncentrace se v lokalitě pohybují na úrovni do 0,85 ng/m3. Imisní limit je 1 ng/m3. Stávající 
imisní situace je tedy na úrovni 85 % platného imisního limitu. Je zde tedy určitá imisní rezerva. 

Kvalita ovzduší v blízkosti hodnoceného záměru je tedy dobrá, imisní limity jsou s rezervou dodržovány. 

Klima 

Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti MT 11, tedy v mírně teplé oblasti s následující 
charakteristikou: 

MT11 - dlouhé léto, teplé a suché, přechodné období krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým 
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

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

Záměr se nachází v klidové zóně. Plocha záměru a okolní pozemky jsou tvořeny (dle katastru nemovitostí)  
buď zemědělským půdním fondem, nebo jinými plochami. Z tohoto hlediska nepředstavují chráněný 
venkovní prostor. Jediným chráněným venkovním prostorem staveb je objekt č.e. 901 na pozemku 
p.č. 745/5, který je dle katastru nemovitostí veden jako stavba pro rodinnou rekreaci. Na pozemcích 
p.č. 745/7 a p.č. 746/7 se nacházejí (dle katastru nemovitostí) rozestavěné budovy, které jsou předběžně 
považovány rovněž za chráněný prostor. Nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. 
chráněný venkovní prostor staveb je tedy uvažován následovně: 

1  dům č.e. 901 na pozemku p.č. 745/5 (stavba pro rodinnou rekreaci) 
2  dům na pozemku p.č. 745/7 (rozestavěná budova) 
3  dům na pozemku p.č. 746/7 (rozestavěná budova) 

Pozn.: Čísla bodů jsou vztažena k hlukové analýze, provedené v kapitole D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci tohoto 
oznámení. 

Za současné situace jsou hladiny hluku v těchto bodech subjektivně vyhovující, v souladu s požadovanými 
hygienickými limity. 

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

Povrchové vody 

Areál prověřovaného záměru náleží povodí Svratky, dílčímu povodí č. 4-15-01-147. V místě záměru protéká 
Svratka vodní nádrží Brno (Brněnskou přehradou). 

Obrázek: Vodohodpodářská situace zájmového území (1:50 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řeka Svratka pramení na západních svazích Křivého Javoru ve výšce 760 m n.m. a ústí do Dyje ve střední 
nádrži soustavy Nové Mlýny jako její levostranný přítok po 173,9 km toku. Plocha povodí Svratky činí 7 118,7 
km2, průměrný dlouhodobý průtok u ústí do Dyje činí 27,24 m3.s-1. 

Hydrologické údaje o toku Svratky v blízkosti zájmového území jsou uvedeny v následující tabulce. 

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE O TOKU SVRATKY 

Měrný profil P Hs qa Qa Qm 

[m3.s-1]  [km2] [mm] [l.s-1.km-2] [m3.s-1] 

Q270 Q330 Q355 Q364 

Svratka pod Veverkou 1 565,72 634 5,16 8,08 2,73 1,48 1,09 0,53 

Svratka - Pisárky 1 631,92 631 4,97 8,11 2,93 1,87 1,39 0,95 

Svratka pod Ponávkou 1 706,71 627 4,8 8,2 2,97 1,9 1,41 0,95 

P  .................. 

Hs  ................ 

qa  ................ 

plocha povodí nad profilem 

průměrný roční úhrn srážek na povodí 

průměrný roční specifický odtok 

Qa  ................ 

Qm  ................ 

průměrný roční průtok 

m-denní průtoky 

Poznámka: převzato podle Plch a kol. 1992 

Kníničská (Brněnská) přehrada je umělá vodní nádrž vybudovaná v roce 1940. Kníničská přehrada vzdouvá 
vodu na řece Svratce v délce 10 km, přehradní hráz o výšce 34,5 m a délce v koruně 120 m je vybudována 
na úrovni ř. km 56,25. Rozloha vodní plochy činí 259 ha. Nádrž má stálý objem 7,6 mil. m3, zásobní objem 
10,9 mil. m3 a celkový objem 21,0 mil. m3. Plocha povodí nádrže činí 1 575 km2, průměrný dlouhodobý roční 
průtok je 8,03 m3.s-1.Dle manipulačního řádu pro přehradu Brno je stanoven minimální zaručený průtok pod 
nádrží ve výši 1,37 m3.s-1. 
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Řeka Svratka je významným tokem podle vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam 
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Na řece 
Svratce je situován vodárenský odběr v Brně – Pisárkách. 

Správcem toku Svratky je Povodí Moravy, s.p. , provoz Brno - Svratka. 

Záměr se nachází na levém břehu Kníničské přehrady zhruba 200 m od jejího břehu, na úrovni ř.km 57,5 
toku Svratky. 

Na vlastním území záměru se nenachází žádný vodní tok ani povrchová akumulace vody. 

Podzemní vody 

V členění podle vyhlášky č. 5/2010 Sb. se záměr nachází na území základního hydrogeologického rajónu 
6570 – Krystalinikum Brněnské jednotky. 

Podzemní vody jsou v prostředí krystalických hornin Brněnského masívu vázány na přípovrchovou zónu 
rozvětrání a rozvolnění hornin s puklinovou, případně průlinovou propustností a na hlubší systém 
puklinového oběhu. Propustnost hornin masívu je závislá na míře jejich rozpukání, otevřenosti puklin a na 
typu výplně puklin. Významnější akumulace podzemních vod jsou vázána na tektonicky porušená pásma, kde 
je předpokládán hlubší dosah oběhu podzemních vod a kde dochází k drenáži okolních puklinových systémů. 

Celkově lze označit prostředí hornin masívu jako prostředí nepříznivé pro oběh a akumulaci podzemních vod, 
případné odběry podzemních vod z tohoto prostředí mají pouze lokální význam a nízkou vydatnost (řádově 
10-1 l.s-1). Podzemní vody Brněnského masívu jsou obecně charakteristické nízkou mineralizací. 

Na lokalitě záměru byl v roce 2012 proveden orientační geologický průzkum (Balunová, 2012). Průzkumné 
vrty VV1 a VV2 byly ukončeny v hloubce 4 m, v prostředí zvětralého povrchu krystalických hornin. Ani jedním 
z vrtů nebyla podzemní voda zastižena. 

Pramenní oblasti - záměr se nachází mimo pramenní oblasti. 

Zátopová území - území stavby se nachází mimo zátopové území řeky Svratky. Území stavby se nachází 
nad maximem hladiny Brněnské přehrady, mimo záplavová území. 

Vodní zdroje 

Záměr se nachází na území ochranného pásma vnějšího vodárenského odběru Brno - Pisárky. 

Vodárenský odběr a úprava vody na řece Svratce jsou situovány v Brně – Pisárkách, na úrovni ř. km 49,5 
Svratky. Úpravna vody v Pisárkách byla jedním z hlavních zdrojů vody pro Brno. 

Po napojení města Brna na Vírský přivaděč vody je nadále předpokládáno udržování zařízení vodárny 
v provozu jako záložního zdroje s tím, že ochranná pásma zůstanou zachována ve stávajícím rozsahu. 
Správcem zdroje je společnost Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. 

C.II.5. Půda 

Záměr je situován na pozemcích p.č. 745/2, 745/21, 745/16 a 745/11 v k.ú. Kníničky.  

Celková plocha dotčená realizací záměru činí 5 532 m2. V tomto rozsahu bude vyžadován trvalý zábor 
zemědělské půdy. Dočasné vynětí ze ZPF není uvažováno. 

Záměr nezasahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), ani nevyžaduje jejich zábor. 

Dle bonitace zemědělského půdního fondu jsou půdní představitelé zájmového území zařazeni do 
následujících BPEJ: 

BPEJ        Třída ochrany 
2.08.10   245 m2    II. 
2.10.10   4 811 m2    II. 
2.40.67   476 m2    V. 
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První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region. 

Další dvojčíslí kódu BPEJ charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ) - účelové seskupení půdních forem, 
příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, 
půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu a skeletovitostí. 

08 - Černozemě  modální  a  černozemě  pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě luvické,  
smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než 50 %, na  
spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve vyšší 
sklonitosti. 

10 - Hnědozemě modální včetně slabě  oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou,  bez 
skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší. 

40 - Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě,  
černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově 
závislé na klimatu a expozici. 

Na čtvrtém místě kódu BPEJ je kombinace svažitosti a expozice. Na pátém místě kódu BPEJ je uveden kód 
kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. 

Do II. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických 
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy 
vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně 
zastavitelné. 

Do V. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi 
svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o 
zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější 
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou ochranných pásem a 
chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.  

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologické poměry, charakter terénu 

Podle geomorfologického členění České republiky náleží území následujícím morfologickým jednotkám: 

- provincie Česká vysočina, 
- soustava Českomoravská soustava, 
- oblast Brněnská vrchovina, 
- celek Bobravská vrchovina, 
- podcelek Lipovská vrchovina, 
- okrsek Jinačovický prolom. 

Lipovská vrchovina tvoří střední část Bobravské vrchoviny. Je charakterizována jako morfologická formace 
tvořená soustavou výrazných protáhlých hřbetů (hrástí) a prolomů. Střední výška Lipovské vrchoviny činí 319 
m n.m., střední sklon činí 5°34’. Jinačovický prolom je úzká sníženina protáhlá ve směru S – J se sklonem 
terénu od západu k východu, záměr se nachází v jeho okrajové části v blízkosti hranice s okrsek Bystrcká 
kotlina. 

Terén je v oblasti záměru svažitý se spádem k jihozápadu do zaplaveného údolí Svratky. Nadmořská výška 
se na lokalitě pohybuje okolo 255 m n. m. Pozemek záměru se nachází v rekreační zóně, původní morfologie 
terénu byla významně ovlivněna zaplavením údolí Svratky. 
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Geologické poměry 

Lokalita výstavby záměru se nachází v území budovaném krystalickými horninami Brněnského masívu. 
Deprese povrchu Brněnského masívu jsou v širším okolí místy vyplněny neogenními sedimenty severního 
výběžku karpatské předhlubně, v místě záměru tvoří předkvartérní podklad přímo horniny Brněnského 
masívu. 

Obrázek: Geologická situace zájmového území (1:50 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brněnský masív tvoří protáhlé těleso trojúhelníkového tvaru mezi Miroslaví, Šebetovem a Brnem. Na západě 
je omezen tektonickým stykem se sedimenty Boskovické brázdy, na východě zčásti tektonicky, zčásti 
transgresivně hraničí s devonem a kulmem Drahanské vysočiny a na jihovýchodě dochází k transgresi 
Brněnského masivu sedimenty karpatské předhlubně. 

Brněnský masív je dělen na západní granodioritovou oblast, centrální bazické pásmo tvořené diority a 
metabazity a na východní granodioritovou oblast.  

Lokalita záměru náleží západní části centrálního bazického pásma, která je tvořena bazickými horninami, 
které tvoří metamorfní plášť granodioritů západní oblasti. Na zájmovém území jsou zastoupeny především 
diority a metadiority s vložkami granodioritových porfyritů. 

Kvartérní pokryv tvoří v širším okolí deluviální sedimenty na údolních svazích a spraše. 

Orientačním geologickým průzkumem byl silně zvětralý povrch krystalických hornin Brněnského masívu 
zjištěn v hloubkách 2,7 – 3,2 m pod úrovní terénu. Kvartérní vrstvy jsou tvořeny zajílovanými prachovými 
hlínami. 

Nerostné zdroje 

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

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

Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové 
pohyby. Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s 
rizikem zátěže do 6° M.C.S. 

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz 

Biogeografická charakteristika území 

Území patří do biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynské (při 
hranicích s podprovincií panonskou), biogeografického regionu 1.24 Brněnský, biochora 2.vegetačního 
stupně 2BE (rozřezané plošiny na spraších). 

Fytogeografická charakteristika území 

Zájmové území se nachází na rozhraní fytogeografické oblasti termofytikum a mezofytikum, do 
fytogeografického okresu 16 - Znojemsko-brněnská pahorkatina a 68 – Moravské podhůří vrchoviny. 

Fauna a flóra 

Místo stavby leží uvnitř rekreační oblasti Brněnské přehrady, na zemědělské půdě s trvalým travním 
porostem. V současnosti je dotčený pozemek využíván částečně jako zařízení staveniště pro dostavbu hotelu 
Maximus Resort, na části je původní trvalý travní porost. 

Lokalita je ze všech stran ohraničena zpevněnými plochami – ze severu, západu a jihu silničními 
komunikacemi, z východu objekty areálu hotelu Maximus Resort. 

Vzhledem k tomu, že záměr nezasahuje na plochy zeleně, ani se vzhledem k rozsahu záměru nepředpokládá 
ovlivnění flóry a fauny v lokalitě, nebyl prováděn v rámci oznámení biologický průzkum. 

Pozemek, na kterém je záměr umístěn, se nachází na zemědělské půdě. Při místním šetření bylo zjištěno, že 
na dotčené ploše se nachází náletové dřeviny a travní porost, na části pak objekty zařízení staveniště.  

Vzhledem k charakteru a současnému využívání území, s ohledem na dostupné informace, není na 
dotčených plochách předpokládán výskyt zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb.). 

Lokalita není vzhledem ke své poloze (ohraničení zpevněnými plochami a zástavbou) významná ani jako 
potravní základna pro různé druhy živočichů. 

Lesní porosty 

Stavbou nebudou dotčeny plochy určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Na dotčených plochách ani v okolí 
záměru se plochy PUPFL nenacházejí. 

Územní ochrana přírody 

Národní parky (NP) - v okolí se žádný národní park nenachází. 

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – v okolí záměru se žádná CHKO nenachází. 

Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky - na 
místě stavby ani na území obce nejsou vyhlášena žádná zvláště chráněná území uvedených kategorií. 
Nejbližšími zvláště chráněnými územím jsou přírodní památka Skalky u Přehrady (cca 1,3 km jižně) a přírodní 
památka Mniší hora (cca 1,3 km jihovýchodně). 

Na vlastním řešeném území záměru ani v jeho blízkosti nejsou vymezeny žádné prvky územního systému 
ekologické stability (ÚSES). Základem ÚSES v širším území jsou následující nadregionální a regionální 
prvky ÚSES:  

Nadregionální biocentrum NRBC 02 Podkomorské lesy je vymezeno na obou březích v okolí západní části 
Brněnské přehrady v prostoru rozsáhlých lesních celků. 
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Z uvedeného nadregionálního biocentra vychází nadregionální biokoridory, zájmové území se nachází 
v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru, která zasahuje celou oblast vodní nádrže. 

Prvky regionální úrovně ÚSES se v dotčeném ani v širším zájmovém území nenacházejí. 

V prostoru stavby ani v jeho blízkosti není vymezen žádný prvek lokální úrovně ÚSES. Nejbližším prvkem 
je lokální biokoridor vedený po levém břehu Brněnské přehrady, cca 200 m jižně od místa stavby. Všechny 
prvky ÚSES jsou mimo dosah vlivů záměru. 

Situace nadregionálních a regionálních prvků ÚSES v širším území je patrná z následujícího obrázku. 

Obrázek: Situace územního systému ekologické stability (nadregionální a regionální úrovně) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významné krajinné prvky (VKP) ze zákona (les, vodní tok, rybník, …) se na ploše záměru ani v jeho 
v blízkém okolí nenacházejí.  

V okolí záměru jsou vymezeny registrované VKP: 

− Strž k Rozdrojovicím východně od silnice v ul. Rozdrojovická; severojižně orientovaná strž v 
nadmořské výšce 250 - 290 m; stabilizovaná strž je periodickým tokem vytvořená ve spraších a 
svahovinách. 

− Lada u Sokolského koupaliště jižně od hotelu Maximus Resort; jižně orientovaný svah v nadmořské 
výšce 245 m. 

− Stěna u Sokolského koupaliště v údolí kolem stávajícího parkoviště u Sokolského koupaliště; nad 
parkovištěm je odkryta stěna středně - hrubozrnných dioritů zóny brněnského masivu. 

− Čihadlo východně od přehrady směrem k zástavbě Kníniček; severní svah kopce Čihadlo v 
nadmořské výšce 248 - 295 m členěný systémem agrárních teras a přilehlá strž. 

Přírodní parky (PP) – na zájmové území nezasahuje žádný přírodní park. V západní části přehradní nádrže 
s přilehlými lesy je vyhlášen přírodní park Podkomorské lesy, severně od Kníniček se nachází přírodní park 
Baba. 

Památné stromy – v zájmovém prostoru nejsou žádné památné stromy vyhlášeny.  

Situace přírodních parků v širším území je patrná z následujícího obrázku. 
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Obrázek: Situace přírodních parků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptačí oblasti (PO) – v zájmové oblasti ani v jejím širším okolí se nenachází žádná ptačí oblast ve smyslu 
platné legislativy. 

Evropsky významné lokality (EVL) – v zájmové oblasti ani jejím širším okolí se nenachází evropsky 
významná lokalita ve smyslu platné legislativy. Nejbližší evropsky významnou lokalitou je EVL CZ0623344 
Nad Brněnskou přehradou ve vzdálenosti cca 1,7 km severozápadně od lokality záměru. 

Situace EVL v širším území je patrná z následujícího obrázku. 

Obrázek: Situace EVL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajina 

Podle kategorizace krajiny spadá zájmové území do pravěké sídelní krajiny pannonica (makrotyp 17.2), 
mezotypu 17.2.10. urbanizované krajiny. Jedná se o nejrozsáhlejší typ urbanizovaných krajin (92 % všech 
urbanizovaných krajin), tvořící 5,53 % území kraje. Patří k němu především celá Brněnská aglomerace se 
satelitními městy (Rosice, Oslavany, Zbýšov, Ivančice, D. Kounice, Hrušovany, Židlochovice, Rajhrad, Slavkov 
a Rousínov), dále Znojmo a města na hlavních urbanizovaných osách - v Pomoravské ose Břeclav, Hodonín, 
Strážnice a Veselí n. M., na Vyškovské ose Vyškov a Ivanovice na H. a na rozvojové, urbanizační ose 
Pálavské Pohořelice a Pasohlávky. 
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V roce 2003 byl pro účely územní prognózy Jihomoravského kraje zpracována regionalizace jeho území podle 
stávající kvality přírodního prostředí. Podle hodnocení kvality přírodního prostředí patří zájmové území do 
oblasti se sníženou kvalitou přírodního prostředí, s následující charakteristikou: 

IV. typ - oblasti se sníženou kvalitou přírodního prostředí 

Převážně zemědělsky využívaná území s výraznou převahou velkoplošně obhospodařovaných ploch, 
místně doplněných maloplošnými krajinnými strukturami (zejm. drobnými zemědělsky 
obhospodařovanými pozemky, vzácněji i lesíky, remízky a lady). Z hlediska reliéfu jde o území celkově 
nepříliš členitá, s dílčími členitějšími partiemi (na něž jsou často vázány maloplošné struktury). 
Maloplošné krajinné struktury zde mají značný krajinotvorný význam a v některých případech jsou cenné i 
jako ekologicky stabilizační prvky.  

Celkově jde o plošně nejrozšířenější typ oblastí na území kraje - zaujímá 33,3 % jeho rozlohy. V těchto 
územích vyžadují zásadní ochranu všechny dochované dílčí přírodní hodnoty, reprezentované v prvé řadě 
ekologicky cennými lokalitami v rámci maloplošných struktur a v druhé řadě významnějšími souvislými 
celky maloplošných struktur. Vzhledem ke stávajícímu narušení přírodního prostředí je třeba rovněž 
počítat alespoň s minimální nutnou renaturalizací území. Při splnění těchto podmínek jsou území tohoto 
typu využitelná pro rozvoj nejrůznějších socioekonomických aktivit. 

Území, které bude dotčeno realizací posuzovaného záměru, se nachází na zemědělské půdě. Řešené území 
je ohraničeno komunikacemi a objekty bez přímé vazby na krajinu a kontaktu s přírodními prvky. 

Krajinný ráz dotčeného území je do značné míry poznamenán okolní zástavbou, původní přírodní charakter 
je vlivem rozšiřující se zástavby potlačen. 

Situace krajiny v okolí záměru je patrná z následujícího obrázku. 

Obrázek: Situace krajiny v okolí záměru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.II.8. Ostatní charakteristiky zájmového území 

Hmotný majetek 

V prostoru výstavby záměru se nenacházejí žádné stavby dočasné ani trvalé.  Komunikace a inženýrské sítě, 
na které bude areál napojen, budu v rámci stavby využity. Ostatní nevyužívané sítě nebudou stavbou 
dotčeny. 
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Architektonické a historické památky 

Na zájmovém území stavby ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné architektonické ani historické 
památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a 
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází 
drobná solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.). 

Archeologická naleziště 

Celé katastrální území je z hlediska archeologického zájmu považováno za území s archeologickými nálezy. 

Při jakýchkoliv zásazích do terénu, který lze označit za území s archeologickými nálezy, je třeba respektovat 
§ 21-23 zákona č. 20/1987 Sb. Stavebník je povinen záměr stavební činnosti oznámit Archeologickému 
ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický 
průzkum. 

Dopravní a jiná infrastruktura 

Záměr se nachází na v současné době nezastavěném prostoru, umístěném na volné ploše. Dopravně je 
pozemek napojen na ul. Hrázní, procházející po jeho jižním okraji. 

Intenzity dopravy v území nejsou sčítány, analogicky je možno uvažovat s intenzitou dopravy na ul. Hrázní v 
profilu přehradní hráze, kde je zjištěna intenzita cca 2000 vozidel/24h (prakticky výhradně osobní vozidla). 

Územně plánovací dokumentace 

Dle platného Územního plánu města Brna je stavební pozemek umístěn v ploše určené pro dopravu – 
významná parkoviště (DP). 

Situace záměru na podkladu Územního plánu města Brna je znázorněna na následujícím obrázku. 

Obrázek: Situace záměru na podkladu Územního plánu města Brna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce je dle platného územního plánu definována takto: 

 FUNKCE: PLOCHY PRO DOPRAVU 

 - jsou určeny zejména pro umístění zařízení systémů dopravní obsluhy města. 

 Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy: 

 DH - HROMADNÁ OSOBNÍ DOPRAVA (včetně technického zázemí) 
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DA - SLUŽBY PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU (čerpací stanice PHM, servisy apod. včetně 
obchodních a stravovacích zařízení (do 400 m2 prodejní plochy), pokud mají napojení na komunikační 
síť společné s uvedenými službami pro automobilovou dopravu) 

DP - VÝZNAMNÁ PARKOVIŠTĚ 

DPR - PARKOVIŠTĚ TYPU "PARK AND RIDE". 

DG - HROMADNÉ ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ GARÁŽE (včetně případných doplňkových zařízení 
obchodu a služeb do 400 m2 prodejní plochy). 

Soulad záměru s ÚPD – navržený záměr výstavby parkoviště v k.ú. Kníničky je v souladu s platným 
Územním plánem města Brna. 

V roce 2012 byla zpracována územní studie (územně plánovací podklad - UPP) Rekreační oblast 
přehrada.¨Cílem ÚPP je definovat jednoznačnou koncepci budoucího rozvoje tohoto specifického území. 
Z uvedené studie uvádíme dílčí informace. 

Situace č. 03 Limity a využití území graficky znázorňuje stávající hlavní způsoby využití území a jeho limity. 
Výřez z této situace je znázorněn na následujícím obrázku (podrobněji viz příloha č. 3.1.). 

Obrázek: Limity a využití území, Územní studie Rekrační oblast přehrada, výřez ze situace č. 03 
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Výřez ze situace č. 04 Obsluha území technickou a dopravní infrastrukturou je znázorněn na následujícím 
obrázku (podrobněji viz příloha č. 3.2.). 

Obrázek: Obsluha území technickou a dopravní infrastrukturou, Územní studie Rekrační oblast přehrada, výřez ze situace č. 
04 
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Výřez ze situace č. 05 Problémový výkres je znázorněn na následujícím obrázku (podrobněji viz příloha č. 
3.3.). 

Obrázek: Problémový výkres, Územní studie Rekrační oblast přehrada, výřez ze situace č. 05 
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V rámci územně analytických podkladů statutárního města Brna. Výřez ze situace č. 2 Výkres hodnot území 
je znázorněn na následujícím obrázku (podrobněji viz příloha č. 3.4.). 

Obrázek: Výkres hodnot území, Územně analytické podklady statutárního města Brna, výřez ze situace č. 2 
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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 

Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena: 

- se znečištěním ovzduší,  
- se zvýšenou hlukovou zátěží, 
- se znečištěním vody a půdy, 
- se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),  
- s psychickou zátěží.  

Vlastní provoz parkoviště osobních vozidel neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, která by 
způsobovala přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít přímé 
zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních 
vlivů nebo rizik. Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele. 

Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné 
negativní důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů: 

� Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno navýšení stávající imisní zátěže v blízkém i 
širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování imisních limitů vlivem provozu 
posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu předpokládány. 

� Navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru je hodnoceno jako nízké až zanedbatelné. 
Vlivem provozu parkoviště není očekáváno překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin 
hluku u nejbližší zástavby. 

� Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem 
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních a povrchových 
vod nebo půdy lze vyloučit. 

� Navýšení dopravy vlivem realizace záměru lze považovat za prakticky nulové, provoz parkoviště 
doplní chybějící kapacitu parkování v okolí Sokolského koupaliště na Brněnské přehradě. Dojde tím 
k omezení parkování na nevhodných místech mimo vyhrazené plochy, podél komunikací apod. Riziko 
úrazů spojené s provozem dopravních prostředků pro areál nebude významně zvýšeno ani sníženo. 

� V okolí záměru nejsou uvažovány jiné záměry spojené s trvalým či dlouhodobým pobytem osob 
(bydlení). Záměr je situován v rekreační oblasti a je zaměřen na zlepšení infrastruktury v této 
oblasti. Využití stávajících objektů a jejich zázemí nebude záměrem ovlivněno. Narušení psychické 
pohody není předpokládáno. 

Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako málo významné, lokálního charakteru. 

Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány. 

Záměr neomezuje stávající zázemí pro rekreaci obyvatel ani turistické využití území. 

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako zanedbatelné až nulové, rozsahem jako lokální. 
Negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány. 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

V rámci záměru nebude realizován žádný nový bodový zdroj znečišťování ovzduší.  

Vliv hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi spalovacích motorů osobních 
vozidel návštěvníků Brněnské přehrady využívajících předmětné parkoviště. 

Na základě hodnocení analogických záměrů lze konstatovat, že imisní příspěvek hodnoceného záměru bude 
velmi nízký. Proto, s ohledem na polohu parkoviště, nepředpokládáme negativní dopady na nejbližší obytné 
objekty ani významné ovlivnění kvality ovzduší v zájmovém území záměru. 

Emise všech sledovaných znečišťujících látek (NO2, PM10, CO, CxHy) bude nízká, a nedojde k postižitelnému 
ovlivnění imisní zátěže v zájmovém území. 

Z hlediska kvality ovzduší je rovněž pozitivní, že provoz parkoviště bude převážně sezónní s vyšším využitím 
v teplé části roku a v zimním období, kdy jsou zhoršené rozptylové podmínky, bude provoz vzhledem 
k omezené návštěvnosti přehrady omezen na víkendy. Ani při plném celoročním provozu by však nedošlo 
k významným negativním dopadům na kvalitu ovzduší v území. 

Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a málo významné až zanedbatelné. Provoz 
parkoviště nebude příčinou překračování imisních limitů v blízkém ani vzdáleném okolí. 

Významnější ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem provozu parkoviště není 
předpokládáno. Rozsah vlastní plochy vůči okolním plochách vegetace je natolik malý, že změny tepelné 
bilance způsobené odlišným povrchem jsou zanedbatelné. Rovněž změna aktivního povrchu nebude hrát roli 
na směr a sílu proudění vzduchu v přízemní vrstvě atmosféry. 

Významné (relevantní) negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou očekávány. Vlivy na 
kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat významem z hlediska velikosti za velmi nízké až 
zanedbatelné, rozsahem za lokální.  

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

Za účelem posouzení předloženého záměru byl v rámci oznámení zpracován orientační výpočet hlukové 
zátěže v okolí záměru. Hodnocení vlivu hluku je předmětem níže uvedené hlukové analýzy. Posouzení je 
vztaženo k nejbližšímu (resp. nejvíce dotčenému) chráněnému venkovnímu prostoru staveb: 

1  dům č.e. 901 na pozemku p.č. 745/5 (stavba pro rodinnou rekreaci) 
2  dům na pozemku p.č. 745/7 (rozestavěná budova) 
3  dům na pozemku p.č. 746/7 (rozestavěná budova) 

Umístění záměru a výpočtových bodů je zřejmé z následujícího obrázku. 

Dále je vykreslena limitní izofona LAeq,T = 45 dB, odpovídající limitu pro hluk z pozemních komunikací v noční 
době. 

Výsledky výpočtu hluku z dopravy jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka: Hluk z dopravy 

Bod Výška 
[m] 

Limit 
(den/noc) 
LAeq,T [dB] 

Den 
LAeq,16h [dB] 

Noc 
LAeq,8h [dB] 

2,0 55/45 35,8 < 35,8 1 
5,0 55/45 37,3 < 37,3 
2,0 55/45 39,8 < 39,8 2 
5,0 55/45 41,4 < 41,4 
2,0 55/45 38,3 < 38,3 3 
5,0 55/45 39,9 < 39,9 
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Obrázek: Umístění záměru, poloha výpočtových bodů, průběh izofony LAeq,T = 45 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail výpočtu je zřejmý z následující tabulky. 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1.   PARKOVIŠT Ě: P1                                      (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:    3.25                                         | 
| Kryt vozovky: Ba, F3: 1.0,   sklon vozovky: 2 stu pňů                 | 
|/1 Krajní body: [ 168.7,  74.3] [ 132.9,  79.8] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.0 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 134.1,  84.0] [ 167.5,  70.1] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.0 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K2.   PARKOVIŠT Ě: P2                                      (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:    4.75                                         | 
| Kryt vozovky: Ba, F3: 1.0,   sklon vozovky: 2 stu pňů                 | 
|/1 Krajní body: [ 133.4,  84.3] [  80.8,  92.1] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 42.7 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [  81.8,  96.5] [ 132.4,  79.9] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 42.7 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K3.   PARKOVIŠT Ě: P3                                      (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:    2.00                                         | 
| Kryt vozovky: Ba, F3: 1.0,   sklon vozovky: 2 stu pňů                 | 
|/1 Krajní body: [  80.1,  96.8] [  58.0,  91.5] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 38.9 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [  57.9,  96.2] [  80.2,  92.1] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 38.9 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K4.   PARKOVIŠT Ě: P4                                      (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:    2.25                                         | 
| Kryt vozovky: Ba, F3: 1.0,   sklon vozovky: 2 stu pňů                 | 
|/1 Krajní body: [ 154.2,  64.5] [ 132.0,  75.4] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 39.4 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 130.8,  71.1] [ 155.4,  68.8] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 39.4 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K5.   PARKOVIŠT Ě: P5                                      (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:    4.50                                         | 
| Kryt vozovky: Ba, F3: 1.0,   sklon vozovky: 2 stu pňů                 | 
|/1 Krajní body: [ 130.4,  71.4] [  82.1,  86.7] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 42.5 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [  81.2,  82.5] [ 131.3,  75.6] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 42.5 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K6.   PARKOVIŠT Ě: P6                                      (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:    1.00                                         | 
| Kryt vozovky: Ba, F3: 1.0,   sklon vozovky: 2 stu pňů                 | 
|/1 Krajní body: [  81.0,  82.8] [  69.8,  86.6] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 35.9 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [  70.0,  82.2] [  80.8,  87.2] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 35.9 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K7.   PARKOVIŠT Ě: P7                                      (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:    7.75                                         | 
| Kryt vozovky: Ba, F3: 1.0,   sklon vozovky: 2 stu pňů                 | 
|/1 Krajní body: [ 153.4,  58.0] [  69.0,  80.1] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.8 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [  68.1,  75.8] [ 154.3,  62.3] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.8 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K8.   PARKOVIŠT Ě: P8                                      (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:    5.50                                         | 
| Kryt vozovky: Ba, F3: 1.0,   sklon vozovky: 2 stu pňů                 | 
|/1 Krajní body: [ 151.1,  48.3] [  91.9,  65.7] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.3 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [  90.9,  61.1] [ 152.1,  52.9] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 43.3 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K9.   PARKOVIŠT Ě: P9                                      (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:    1.50                                         | 
| Kryt vozovky: Ba, F3: 1.0,   sklon vozovky: 2 stu pňů                 | 
|/1 Krajní body: [  52.6,  89.1] [  61.1,  74.1] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 37.7 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [  56.4,  73.0] [  57.3,  90.2] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 37.7 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K10.  PARKOVIŠT Ě: P10                                     (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:    1.25                                         | 
| Kryt vozovky: Ba, F3: 1.0,   sklon vozovky: 2 stu pňů                 | 
|/1 Krajní body: [  72.6,  65.8] [  59.8,  73.4] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.9 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [  58.8,  69.3] [  73.6,  69.9] m.                     | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 36.9 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K11.  AUTOMOBILY: Prijezd                                 (V rovin ě) | 
| Po čet aut za hodinu:    17.00, podíl nákladních aut:   0 %.          | 
|/1 Krajní body: [  79.1,  54.6] [  83.9,  69.2] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Ba, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  2.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.2 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [  83.9,  69.2] [ 154.8,  55.0] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Ba, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  2.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.2 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 154.8,  55.0] [ 161.0,  58.8] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Ba, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  2.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.2 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [ 161.0,  58.8] [ 162.0,  68.4] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Ba, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  2.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.2 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [ 162.0,  68.4] [ 116.2,  81.6] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Ba, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  2.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.2 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [ 116.2,  81.6] [  77.1,  89.7] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Ba, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  2.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.2 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [  77.1,  89.7] [  61.8,  87.7] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Ba, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  2.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.2 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [  61.8,  87.7] [  64.5,  74.7] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Ba, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  2.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.2 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [  64.5,  74.7] [  83.2,  69.2] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Ba, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  2.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.2 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[  83.2,  69.2] [  78.4,  55.0] m.                     | 
| Výpo čtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Ba, F3: 1.0    K řižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  2.0% (stoupající). Čty řproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.2 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Sou řadnice   |doprava|pr ůmysl|celkem |p ředch.| m ěření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   2.0 |   41.6;  131.2 |  35.8 |   0.0 |  35 .8 |       |        | 
|  1 |   5.0 |   41.6;  131.2 |  37.3 |   0.0 |  37 .3 |       |        | 
|  2 |   2.0 |  106.5;  120.3 |  39.8 |   0.0 |  39 .8 |       |        | 
|  2 |   5.0 |  106.5;  120.3 |  41.4 |   0.0 |  41 .4 |       |        | 
|  3 |   2.0 |   44.1;   46.1 |  38.3 |   0.0 |  38 .3 |       |        | 
|  3 |   5.0 |   44.1;   46.1 |  39.9 |   0.0 |  39 .9 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

 

Z výsledků je zřejmé, že hygienický limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro hluk z dopravy (tj. LAeq,T = 55/45 dB den/noc), je v nejbližším resp. 
nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru staveb dodržen, a 
to s velmi značnou rezervou. Nejsou proto navrhována žádná dodatečná opatření. 

Pozn.: Hluková analýza je provedena pouze pro denní období. I v této době je dodržen (přísnější) limit pro noční období. 
Z tohoto důvodu bude limit dodržen i v nočním období, kdy budou intenzity dopravy velmi významně nižší než v denním 
období (prakticky téměř nulové). 

Hluk ze stavební činnosti a související dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových 
komunikací celkově málo významným způsobem (nepřekročí očekávané vlivy vlastního záměru), navíc půjde 
o vliv dočasný a krátkodobý. Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení 
hlučných mechanismů, sled nasazení popř. jejich méně častější využití. V době nočního klidu (2200 – 600 
hod.) mohou být prováděny pouze stavební práce bez využití hlučné mechanizace a zařízení tak, aby byl 
splněn hygienický limit pro noční dobu u nejbližší obytné zástavby. 

Významné (relevantní) negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou očekávány. Vlivy na hlukovou situaci i další 
fyzikální faktory lze hodnotit jako velmi nízké, prakticky zanedbatelné, rozsahem lokální.  

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

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

Vlivy na povrchové vody 

� vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik  

Území výstavby se nachází na okraji městské aglomerace, v rekreační oblasti Brněnské přehrady. Výstavbou 
parkoviště nebudou přímo dotčeny povrchové vody ani hydrologické charakteristiky území. Neprotéká jím 
žádný vodní tok, ani zde nedochází k přirozené akumulaci povrchových vod. Lokalita záměru se nachází 
mimo záplavová území. 
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Přirozené odtokové poměry byly v okolí stavby již narušeny výstavbou komunikací a dalších staveb. 
V důsledku výstavby záměru dojde k rozšíření zpevněných ploch v rozsahu 2 705 m2. Odtok srážkových vod 
z plochy parkoviště lze v průměrném klimatickém roce předpokládat ve výši cca 1 160 m3 (≈ 0,037 l.s1- 
průměrný odtok). Srážková voda bude odvedena přes odlučovač ropných látek AS TOP a retenční nádrže do 
podloží. 

Vliv záměru z hlediska odvodnění oblasti je prakticky zanedbatelný. 

� vlivy na jakost povrchových vod 

Záměr nevyžaduje přímé vypouštění odpadních vod technologických nebo srážkových vod do povrchových 
toků, záměr je bez nároku na odběr povrchových vod. Provozem záměru nedojde k  ovlivnění průtoků ve 
vodních tocích ani k ovlivnění kvality povrchových vod. 

Srážkové vody budou zasakovány bez vlivu na kvalitu vod přirozených hydrologických systémů v místě 
záměru.  

Provoz je bez přímých výstupů do povrchových vod, kvalita povrchových vod ani hydrologické parametry 
toků nebudou provozem záměru dotčeny.  

V souvislosti s provozem záměru nelze tedy očekávat negativní vlivy na jakost povrchových vod. 

Vlivy na podzemní vody 

� vlivy na hydrogeologické charakteristiky 

Realizací záměru dojde k místní změně odtokových poměrů, vázané na pozemek stavby. Srážkové vody 
spadlé na pozemek jsou v současné době převážně odpařeny nebo spotřebovány vegetací, v menší části 
zasakují do podzemí nebo jsou odvedeny povrchovým nebo podpovrchovým odtokem. Po realizaci záměru 
dojde k zachycení srážkových vod na zpevněných plochách parkoviště a k jejich odvedení drenážním 
systémem do zasakovacích objektů pod plochou parkoviště. Lokálně tak dojde k navýšení dotace 
podzemních vod srážkami na úkor odparu a povrchového odtoku. Toto řešení je obecně považováno za 
příznivější ve srovnání s přímým odvedením srážkových vod do kanalizace nebo povrchového toku, protože 
tak dojde k žádoucímu zdržení vody v území. S ohledem na objem těchto vod (cca 1160 m3/rok ≈ 0,037 l/s) 
jsou další vlivy spojené se zasakováním, jako je lokální občasné zvýšení hladiny podzemní vody, 
zanedbatelné. 

Dle zasakovací zkoušky provedené při orientačním geologickém průzkumu byla kapacita horninového 
prostředí na lokalitě vyhodnocena jako dostačující pro zasakování vod z parkoviště při daném objemu 
retenčních objektů. 

Záměr nevyžaduje čerpání podzemních vod, není ani předpokládáno zasažení hladiny při výkopových pracích 
(podle orientačního průzkumu nebyla hladina podzemní vody do 4 m zastižena). 

� vlivy na kvalitu podzemních vod 

Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu podzemních vod. Během provozu nebude nakládáno se 
závadnými látkami. Záměr představuje mírné riziko nestandardního stavu v případě úniku ropných látek při 
nehodě nebo technické závadě na vozidle. V takovém případě lze očekávat únik v řádu max. desítky litrů 
(obsah palivové nádrže). Pro tento případ je parkoviště zajištěno odlučovačem ropných látek s garantovanou 
úrovní znečištění NEL na výtoku max. 0,5 mg/l. 

Vlivy na vodní zdroje 

Stavba nepředstavuje riziko pro vodárenský odběr Brno - Pisárky. Vliv na zdroje vody jsou prakticky nulové. 

Posuzovaným záměrem nebudou významněji ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické 
charakteristiky blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na kvalitu povrchových i 
podzemních vod lze hodnotit prakticky jako nulové. 

Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány. 
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D.I.5. Vlivy na půdu 

Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy v rozsahu 5 532 m2. Dočasné zábory zemědělské půdy nejsou 
uvažovány. 

Dle bonitace zemědělského půdního fondu jsou půdní představitelé zájmového území zařazeni do 
následujících BPEJ: 

BPEJ        Třída ochrany 
2.08.10   245 m2    II. 
2.10.10   4 811 m2    II. 
2.40.67   476 m2    V. 

S ohledem na platné územně-plánovací podklady lze odnětí zemědělské půdy považovat za akceptovatelné. 

Navržený záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 

Stavba nebude mít vliv na stabilitu nebo erozi půdy v jejím okolí. 

Vliv na kvalitu (znečištění) půdy v zájmovém území lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměr nebude zdrojem 
nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.  

Vlivy na půdu z hlediska záboru lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, z hlediska velikosti jako 
nízké, rozsahem lokální. 

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

Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky 

Záměr nevyžaduje výkopové práce pro založení objektů, přípovrchové vrstvy horninového prostředí nebudou 
dotčeny významným rozsahem výkopových prací. 

Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu ovlivněna. Provoz nepředstavuje významné riziko 
pro kvalitu půdy a horninového prostředí v případě mimořádného stavu. 

Záměr neovlivní morfologické poměry na území. 

Prověřovaný záměr lze celkově hodnotit jako bez významných vlivů na geologické poměry. 

Vlivy na nerostné zdroje 

Lokalizace záměru není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. 

Realizace záměru je bez významných nároků na těžbu nerostných surovin pro potřebu výstavby. Zdroje 
nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy nebo provozu záměru dotčeny. 

Vlivy na jiné přírodní zdroje 

Stavbou nebudou zasaženy jiné přírodní zdroje než zdroje výše hodnocené. Další vlivy na tuto složku 
prostředí nejsou očekávány. 

Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat. 

Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit jako velmi nízké, celkově 
zanedbatelné, rozsahem lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány. 

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

Uvažovaná stavba parkoviště je situovaná na ploše zemědělské půdy. Aktuálně je část plochy využívaná jako 
zařízení staveniště, na části je zachován trvalý travní porost. Plocha staveniště je ze všech stran ohraničena 
zpevněnými plochami či zástavbou, nemá tedy přímou území vazbu na části území z hlediska ochrany přírody 
hodnotné či chráněné. Výstavba je plánovaná na ploše, která je územním plánem vyčleněna jako plocha pro 
dopravu s využitím jako významné parkoviště.  
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Vlivy na flóru - vzhledem k tomu, že část plochy byla již zabrána a na zbytku se nachází s výjimkou 
několika náletových dřevin trvalý travní porost, bude vliv na vegetaci bude jen velmi malý. Žádné zásadní 
negativní vlivy nelze očekávat. 

Záměr vyžaduje odstranění několika stávajících náletových dřevin. 

Vlivy na faunu -  podle prohlídky a charakteru lokality lze předpokládat výskyt omezeného spektra 
živočichů, především polních popř. synantropních druhů. S ohledem na plošný rozsah stavby a její charakter 
i s ohledem na stávající (z hlediska výskytu fauny nepříznivý) stav lokality lze vyloučit výraznější negativní 
vlivy na živočichy, a to v období výstavby i při jejím provozu. 

Vlivy na chráněná území 

a) Vlivy na prvky ÚSES 

Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability. 

b) Vlivy na významné krajinné prvky 

Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek. 

c) Vlivy na zvláště chráněná území 

Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP) nejsou záměrem 
dotčena ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. ZCHÚ tedy nebudou záměrem ovlivněna a vlivy 
v tomto směru lze hodnotit jako nulové. 

d) Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti  

Vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti lze rovněž vyloučit. Žádné z těchto území nebude 
záměrem přímo nebo nepřímo ovlivněno. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, 
svým stanoviskem ze dne 7.5.2012 vyloučil možnost jejich negativního ovlivnění (viz příloha č. 3 oznámení). 

Vlivy na ekosystémy - na místě stavby se nacházejí pouze ekosystémy s nízkou ekologickou stabilitou 
(zemědělská půda). Na místě vlastní stavby bude tento ekosystém zlikvidován a nahrazen nestabilním 
ekosystémem (zpevněné či zastavěné plochy). Na okolní ekosystémy bude mít stavba minimální vliv. 

Vlivy na faunu, flóru, prvky ÚSES a VKP, lze hodnotit z hlediska významu jako velmi nízké až nulové, 
prakticky zanedbatelné. 

Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti nemohou být záměrem ovlivněny. 

D.I.8. Vlivy na krajinu  

Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna dřívější antropogenní činností (stávající zástavba, 
silniční komunikace), realizace záměru charakter krajiny prakticky nezmění. 

Navržený záměr neovlivní zásadním negativním způsobem krajinný ráz území ani nezpůsobí změnu 
charakteru území, neboť jde o stavbu realizovanou na terénu bez patrných objektů. 

Stavba není výškově dominantní a nezpůsobí ovlivnění horizontu ani krajinného rázu ve vzdálenějších 
pohledech. 

Vlivy na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné. Realizace záměru 
nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, 
pohledově určující strukturní prvky krajiny. Realizací záměru nedojde k významné změně krajinného rázu, 
krajinné struktury či jiné krajinné charakteristiky. 

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

Záměrem nebude dotčen žádný hmotný majetek na vlastním staveništi ani mimo ně. Stavba parkoviště do 
okolních objektů nezasahuje,  s výjimkou napojení na veřejnou komunikaci a inženýrských sítí. 
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Inženýrské sítě na staveništi a v jeho bezprostřední blízkosti budou chráněny před poškozením. Jiný majetek 
nebude dotčen ani nebude omezena jeho funkce. 

Architektonické nebo historické památky se v řešeném nebo zájmovém území záměru nenacházejí. Z důvodu 
jejich absence tedy nebudou ovlivněny. 

Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné 
události, místo spojené s významnou osobou. 

Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru nelze jednoznačně vyloučit, 
neboť zájmové území je územím s archeologickými nálezy. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo 
jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky lze hodnotit jako zanedbatelné, resp. jako nulové. 
Významné (relevantní) negativní vlivy na majetek či památky nejsou očekávány. 

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

Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Celkový počet cílové 
dopravy vozidel obsluhujících záměr nepřekročí v součtu příjezdů a odjezdů cca 540 vozidel za 24 hodin (270 
osobních vozidel). Při pozaďové dopravě na ulici Hrázní v úrovni cca 2000 vozidel za 24 hodin představuje 
intenzita dopravy, související se záměrem, cca 25% celkové dopravy. Přitom je však nutno brát v úvahu 
skutečnost, že dopravní obsluha území je realizována již za současného stavu, avšak s využitím "divokého 
parkování" na dostupných plochách. Z tohoto pohledu tedy realizací záměru nedojde k významné změně 
existující intenzity dopravy v lokalitě, pouze bude umožněno organizované a zabezpečené parkování. 

Záměr je v souladu s územním plánem, nedochází proto k nárůstu zbytné dopravy. Realizace záměru 
vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů jiných, avšak obdobných, a tím i dopravními nároky 
srovnatelných. Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší 
nebo cyklistické trasy resp. systémy hromadné dopravy. 

Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry jako pro období provozu, bude se navíc jednat o vliv dočasný. 

Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou hodnoceny z hlediska významu jako nulové, 
z hlediska velikosti jako zanedbatelné. Významné (relevantní) negativní vlivy na dopravní a jinou 
infrastrukturu nejsou očekávány. 

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 navrhovaným rozsahem parkoviště a navazující obslužnou 
komunikací. 

Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky: 

→ zábor zemědělské půdy, 
→ vlivy na hlukovou situaci, 
→ vlivy na povrchové a podzemní vody. 

Z uvedeného rozboru vyplývá, že negativní důsledky jsou identifikovány jak z hlediska umístění stavby 
(zábor ZPF), tak z hlediska vlastního provozu (povrchové a podzemní vody, hluk). Vlivy provozu parkoviště 
jsou omezeny na jeho bezprostřední okolí. Důsledky realizace záměru lze hodnotit jako velmi nízké, 
málo významné, lokálního rozsahu. Umístění záměru i jeho následný provoz lze hodnotit jako 
akceptovatelné. 
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V širším okolí posuzovaného záměru lze vlivy realizace záměru lze hodnotit jako velmi nízké až nulové, 
objektivně neprokazatelné.  

Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány. 

D.III. 
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím 
státní hranice jsou vyloučeny. 

D.IV. 
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů 
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou za účelem minimalizace vlivů navrženy následující 
podmínky a opatření. 

� Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost: 

− omezování emise tuhých látek jak při dopravě, tak při vlastních stavebních pracích, 
− stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných 

úniků s možností ohrožení kvality vod, 
− dodržování opatření pro prevenci úkapů či úniků ropných látek nebo jiných provozních 

kapalin, 
− účinnému zajištění techniky pro případ úniku závadných látek. 

� Srážkové vody z plochy parkoviště budou v plném rozsahu zasakovány do podloží. Srážkové vody 
budou vedeny přes odlučovač ropných látek a retenční nádrž do zasakovacích objektů. Obsah 
zbytkového znečištění na výstupu z ORL stanoví příslušný vodoprávní úřad v souladu s požadavky 
ochrany podzemních vod. 

� Zasakovací kapacita horninového prostředí bude ověřena podrobným hydrogeologickým 
průzkumem. 

� Provoz odlučovače ropných látek bude řízen podle provozního řádu, který bude předložen k žádosti o 
vydání kolaudačního souhlasu. 

� V případě, že na parkovišti bude realizováno noční osvětlení, bude navrženo a provozováno tak, 
aby nebylo osvětlováno širší okolí parkoviště a bylo omezeno světelné znečištění v rekreační oblasti. 

� Bude provedeno odnětí dotčené zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. 

� Při výstavbě je nutné postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby: realizovat stavbu 
s maximálním ohledem na okolí, zajistit plnění souboru opatření k minimalizaci potenciálních 
nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a zabezpečit důslednou a průběžnou kontrolu 
plnění příslušných opatření. 

� Při přípravě a realizaci záměru budou respektovány požadavky památkové péče a archeologického 
ústavu, resp. jím pověřené organice k provádění archeologických výzkumů. V případě pozitivního 
archeologického nálezu bude postupováno v souladu se zákonem. 
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� Organizace stavby bude navržena tak, aby u okolních chráněných venkovních prostorů byly 
respektovány nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti a v maximální míře 
byla omezena možnost narušení faktoru pohody obyvatel nejbližší chráněné zástavby. Hlučné stavební 
činnosti budou prováděny v době od 7,00 do 21,00; v noční době (mezi 21,00 až 7,00) bude vyloučena 
stavební činnost s významnějšími zdroji hluku a stavební doprava. 

� Staveniště bude vybaveno tak, aby jeho provoz odpovídal platným předpisům v oblasti ochrany životního 
prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro záchyt úniku ropných 
látek). 

� V průběhu stavby je nutné dbát všech preventivních opatření a je třeba vyloučit havarijní zhoršení jakosti 
vody i jakékoli úniky škodlivin do horninového prostředí. 

� Stavební stroje a mechanismy budou používány pouze v dobrém technickém stavu, který vyloučí 
případné drobné úniky ropných látek a znečišťování vod či půdy. 

� Během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize vodohospodářských objektů, které 
budou součástí stavby parkoviště. 

� Při provozu odlučovače ropných látek bude pravidelně kontrolován výskyt ropné fáze na hladině 
provozních nádrží a periodicky bude odebírán a analyzován vzorek vody na odtoku z odlučovače. 

D.V. 
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory prostředí je založeno na odborných odhadech a analogii 
s obdobnými záměry se srovnatelnými parametry. Posouzení vychází z předpokladů uvedených v oznámení, 
z charakteru zájmového území a dostupných odborných informací. 

V žádné ze sledovaných oblastí (veřejné zdraví, ovzduší, voda, půda, geofaktory, flóra a fauna, hluk, 
památky, krajina) se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by 
znemožnily jednoznačnou formulaci závěrů.  

Záměr „Parkoviště, Kníničky“ není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování životního 
prostředí. Charakter záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí 
nebo veřejné zdraví. Vlastní provoz stavby nevyvolává významné negativní vlivy. 
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ČÁST E 
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) 

E.I. 
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY 

Záměr je řešen v jedné variantě umístění dané umístěním pozemku určeného pro stavbu. Lokalizace záměru 
proto nebyla řešena ve více variantách. 

Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. 

E.II. 
POROVNÁNÍ VARIANT 

Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, 
představující nerealizaci stavby.  

Nulová varianta, která v zásadě odpovídá zachování současného stavu, je hodnocena jako varianta 
srovnávací. 

Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad 
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných 
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný 
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován. 

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané 
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a 
nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska 
územního plánování; záměr je v souladu se záměry územního plánování v dané lokalitě. 

Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako 
nízkou až zanedbatelnou, bez zásadních a významných negativních dopadů. 

Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za 
přijatelný způsob využití území. 
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ČÁST F 
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) 

F.I. 
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy jsou součástí příloh tohoto oznámení. 

Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. 

Seznam příloh: 

1. Mapové a grafické přílohy 

1.1. Situace širších vztahů 1:50 000 
1.2. Situace zájmového území 1:20 000 
1.3. Situace okolí záměru 1:10 000 
1.4. Hydrologická situace 
1.5. Geologická situace 
1.6. Fotodokumentace 

2. Situace stavby 

2.1. Zákres do katastrální mapy 
2.2. Koordinační situace 

3. Územně plánovací podklady 

3.1. Limity a využití území 
3.2. Obsluha území technickou a dopravní infrastrukturou 
3.3. Problémový výkres 
3.4. Výkres hodnot území 

4. Doklady 
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. 
- autorizace zpracovatele oznámení 

 

F.II. 
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uváděny. 
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ČÁST G 
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) 

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

G.I. 
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ 

Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto 
oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o 
předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné 
vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode 
dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude součástí 
písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad. 

G.II. 
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU 

Předmětem záměru je stavba parkoviště osobních vozidel. 

Název záměru: Parkoviště, Kníničky 

Oznamovatel: Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 

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

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

nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

sloupec: B 

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1 
k zákonu, kategorii II  a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo 
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a 
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a 
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na 
životní prostředí. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

Základní kapacitní údaje jsou následující: 
Počet parkovacích míst (celkem)  135 stání pro osobní automobily 

Zájmové území se nachází na území města Brna, v k.ú. Kníničky, mezi komunikacemi (ulicemi) Hrázní a 
Rozdrojovická. Dotčené pozemky se nacházejí mezi uvedenými komunikace, v současné době je využíván 
z části jako zařízení staveniště pro rekonstrukci hotelu Maximus Resort. Dopravně bude napojen na ulici 
Hrázní. 
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Kraj:   Jihomoravský 
Obec:   Statutární město Brno   
Katastrální území: Kníničky (611905) 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.). 

Obrázek: Umístění záměru (1:50 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba bude realizována v prostoru mezi komunikacemi Hrázní a Rozdrojovická, které ohraničují plochu 
staveniště z jihu, západu a severu, východně se nachází komplex stávajícího hotelu.  

Parkoviště je určeno pro veřejnost bez jakéhokoli omezení, zejména pak pro návštěvníky blízké brněnské 
přehrady, která tvoří významnou rekreační oblast.  

Hlavním účelem stavby parkoviště je zajistit kapacitu parkování v oblasti brněnské přehrady a v blízkosti 
Sokolského koupaliště.  

V současné době je v zájmovém území k dispozici parkoviště v ulici Hrázní pod skalní stěnou u Sokolského 
koupaliště. V exponovaném období je toto parkoviště zcela nedostačující a vozidla parkují i mimo vyhrazené 
parkoviště podél komunikací a na jiných nevhodných místech. 

Navrhované umístění byla vybráno s ohledem na dostupnost pozemku, jeho stávající i výhledové využití a 
vazbu na blízký hotelový komplex. 

Předkládaný záměr se nachází v ploše určené pro funkci DP – plochy pro dopravu – významná 
parkoviště. 

Umístění záměru je vázáno na popsané území vymezené dostupným pozemkem a není navrženo ve 
více variantách. 

Stručný popis technického řešení 

Stavba je navržena jako parkoviště pro osobní vozidla. Bude vybudováno 135 parkovacích stání o rozměrech 
4,50 m x 2,80 m s komunikací mezi stáními 4,50 m. 

Objekt je navržen v souladu s ČSN 73 6101 projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek 
na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a ČSN 73 6056 z března 2011 a 
včetně souvisejících technických podmínek. 
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Situační řešení 

Parkoviště je navrženo mezi komunikacemi (ulicemi) Hrázní a Rozdrojovická v oblasti jejich křížení (nad 
sokolským koupalištěm). 

Vjezd na parkoviště je navržen z ul. Hrázní v místě stávající výhybny, která bude zachována tak, že bude 
dále plnit svoji funkci a současně zlepší možnost odbočení do parkoviště i většímu zásobovacímu vozidlu. 

Parkovací stání jsou navržena v rozměru 4,50 x 2,80 m. Stání pro OTP jsou navržena na východní straně 
parkoviště, jedná se o 6 stání šířky 2,90 m se společným manipulačním prostorem.  

Obrázek: Situace okolí stavby (1:10 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výškové vedení 

Výškové řešení je podmíněno výškou hrany komunikace v místě vjezdu na parkoviště (maximální podélný 
sklon vjezdu 6,00 % a maximální hodnotou podélného sklonu parkovacích stání 3,00 %. 

Konstrukce vozovky 

Vozovka parkoviště je navržena v této konstrukční skladbě: 

− asfaltový beton střednězrnný  ACO11  40 mm 

− spojovací postřik emulzí PS      0,65 kg/m2 

− obalované kamenivo    ACP16+  80 mm 

− postřik infiltrační z modif. emulze   PI,EP    0,80 kg/m2 

− mechanicky zpevněné kamenivo   MZK   200 mm 

− štěrkodrť 0-63     ŠD   180 mm 

Celkem         500 mm 
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Skladba konstrukce chodníku: 

 Betonová dlažba DL    60 mm 

 Ložná vrstva LV     40 mm 

 Štěrkopísek ŠP     150 mm 

 Celkem      250 mm   

Vozovky jsou lemovány silničním betonovým obrubníkem osazeným do betonového lože min. 10 cm.  

Odvodnění 

Odtok srážkových vod z vozovek komunikací bude zajištěn odtokem do uličních vpustí, odtud dešťovou 
kanalizací na odlučovač ropných látek, retenční nádrž a zasakovací nádrž. Veškerá voda z parkoviště bude 
zasáknuta. 

V systému vodohospodářského řešení stavby je navržen odlučovač ropných látek, retenční a zasakovací 
nádrž. Dešťové odpadní vody budou kanalizací svedeny na odlučovač ropných látek NS=50, a odtud 
odvedeny do retenční a zasakovací nádrže. Za retenční nádrží budou osazeny kontrolní šachty s 
bezpečnostním přepadem, který bude zaústěn do dešťové kanalizace D3, která je součástí areálové dešťové 
kanalizace sousedního hotelu. 

Srážkové vody odváděné z parkoviště budou nejprve svedeny do odlučovače ropných látek, který bude 
součástí kanalizace parkoviště. Odlučovač lehkých kapalin nevyžaduje trvalou obsluhu, jeho provoz bude 
probíhat v návaznosti na přítok odpadních vod automaticky. Obsluha odlučovače sestává z vizuální kontroly 
stavu zařízení a hladin, zajištění rozborů v četnosti požadované vodohospodářským orgánem, těžení kalu z 
kalových prostor, sběru odloučených lehkých kapalin v určeném intervalu a vedení provozního deníku. 

Odlučovače lehkých kapalin AS TOP jsou určeny pro zachycení a odloučení volných lehkých kapalin (zejména 
ropných látek) ze znečištěných vod. Všechny typy odlučovačů AS TOP je možné v souladu s ČSN EN 858-1 
označit jako odlučovače s usazovacím prostorem, s gravitační a koalescenční částí odlučování (tzn. základní 
schéma dle ČSN EN 858-1 je S – II – I). Po doplnění tohoto základního odlučovače o dočišťovací stupeň se 
sorpčním filtrem je možno uvažovat s třídou odlučovače dle schématu S – II – Is. 

Pro danou stavbu je navržen typ: ORL AS TOP RCS 50. 

Funkce odlučovače lehkých kapalin 

Odlučovače typu AS TOP jsou vybaveny těmito základními funkčními částmi: 

− usazovacím kalovým prostorem, 

− odlučovacím prostorem se skladovací částí pro lehké kapaliny, 

− dočišťovacím sorpčním filtrem. 

V souladu s ustanovením výše zmíněných předpisů a norem jsou odlučovače typu AS TOP podle účinnosti 
odlučování zařazeny do třídy Is – koalescenční odlučovač musí být doplněn dočišťovacím stupněm se 
sorpčním filtrem; tato konstrukce zaručuje max. přípustný obsah lehkých kapalin na výstupu do 0,5 mg/l. 

Tyto odlučovače jsou určeny pro osazení v senzitivních oblastech, v místech s potřebou vyšších účinností a s 
nižšími výstupními hodnotami. Jedná se o základní typ s koalescencí, rozšířený o prostor, ve kterém je 
instalována fibroilová kolona. Kolona má za cíl další snížení obsahu lehkých kapalin, a to sorpcí na povrchu 
vláken. Je použita geotextilie Fibroil. 

Dešťové vody z odlučovačů lehkých kapalin budou odvedeny do retenční a zasakovací nádrže o objemu 
V =95,7 m3. Retenční nádrž je navržena z bloků NIDAPLAST. Bloky budou o rozměrech 1200 x 2400 x 520 
mm typ EP600 mají prostorovou strukturu s akumulační schopností až 95% svého objemu. Jsou  zároveň i 
dostatečně únosné po stránce statické a tak je možno z nich vytvořit i nosnou vrstvu pod např. zpevněnými 
plochami, parkovacími plochami a pod. Tato vrstva pak může plnit hned několik funkcí. Akumulovat vodu a 
pak ji řízeně vypouštět dál do kanalizace, nebo toku, akumulovat vodu k jejímu dalšímu využití, nebo 
akumulovat vodu v místech pomalejšího vsaku a umožnit tak vsak celého objemu. 
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Údaje o provozu 

Provoz parkoviště nebude nijak omezen prostorově ani časově. Na parkoviště bude zajištěn volný přístup po 
celý rok. Provoz nevyžaduje žádné zaměstnance na místě, pouze bude v určených intervalech prováděna 
kontrola a údržba stavebních a provozních objektů (zejména objektů vodohospodářské části stavby). 

Obrázek: Koordinační situace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno 
v příloze č. 4 (Doklady): 

Úřad městské části města Brna, Brno-Kníničky, Stavební úřad, vyjádření č.j.: MCBKNI/00690/2012 ze dne 
2.5.2012: 

„… uvedený stavební záměr je z hlediska územně plánovací dokumentace (Územní plán města Brna) 
umisťován do funkčních ploch pro dopravu – významná parkoviště (DP). Tyto plochy jsou určeny zejména 
pro umístění zařízení systémů obsluhy města. V těchto plochách je přípustné umístění parkovacích stání, 
odstavných stání a hromadných garáží ve všech stavebních území, pokud není navazující územně plánovací 
dokumentací stanoveno jinak, pouze pro potřebu vyvolanou přípustným (nebo podmíněně přípustným) 
využitím předmětného území. Nepřípustné je umístění parkovacích stání, odstavných stání a garáží pro 
nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel v plochách bydlení a smíšených 
jádrových plochách.“ 

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 4 
(Doklady): 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: JMK 51799/2012 ze dne 7.5.2012: 

„… záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.“ 
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G.III. 
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ 

V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a 
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci, 
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a faktorů 
přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení. 

Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit 
jako velmi nízké až zanedbatelné. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) 
budou celkově málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí. 

Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné 
míře (tj. v míře způsobující přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly 
samostatně nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů. 
Z provedeného rozboru vyplývá celkově zanedbatelné ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních 
zdravotních vlivů nebo rizik vlastním záměrem. 

Provoz parkoviště nebude příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby. Součástí stavby není žádný 
nový bodový zdroj znečišťování ovzduší. Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za 
nevýznamné a zanedbatelné. 

Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Z výsledků provedených výpočtů vyplývá, že vlivem 
záměru tedy nedojde k překročení limitu hlukové zátěže ani k významné změně stávající dopravně-hlukové 
situace v chráněných venkovních prostorech okolních staveb. 

Posuzovaným záměrem nebudou významně ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické 
charakteristiky blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na kvalitu povrchových i 
podzemních vod lze hodnotit jako nízké. 

Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány. 

Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy v rozsahu cca 0,5 ha. Vliv na půdu (zábor, kvalita) je 
hodnocen jako nízký, lokálního rozsahu. 

Vlivy na geofaktory životního prostředí jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné. Vlivy na 
kvalitu horninového prostředí nejsou za běžného provozu očekávány. 

Realizace záměru parkoviště nebude mít významný negativní vliv na živočichy ani rostliny. Záměr je 
situován na zemědělské půdě, tedy do prostoru částečně či zcela antropogenně pozměněného. Podle 
výsledků terénního šetření a dostupných podkladů se na místě záměru nevyskytují biotopy zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů. Nelze tudíž předpokládat jejich přímé nebo zprostředkované ohrožení. 

Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability. 

Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky ani s žádnými zvláště chráněnými územími, 
evropsky významnými lokalitami nebo ptačími oblastmi (Natura 2000). 

Vliv na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako zanedbatelný, rozsahem lokální. Realizace záměru 
nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, 
pohledově určující strukturní prvky krajiny. Realizací záměru nedojde k významné změně krajinného rázu, 
krajinné struktury či jiné krajinné charakteristiky.  

Záměr nevede k významné změně (zvýšení) intenzit dopravy na komunikační síti. Celkový počet cílové 
dopravy vozidel obsluhujících záměr nepřekročí v součtu příjezdů a odjezdů cca 540 vozidel za 24 hodin (270 
osobních vozidel). Při pozaďové dopravě na ulici Hrázní v úrovni cca 2000 vozidel za 24 hodin představuje 
intenzita dopravy, související se záměrem, cca 25% celkové dopravy. Přitom je však nutno brát v úvahu 
skutečnost, že dopravní obsluha území je realizována již za současného stavu, avšak s využitím "divokého 
parkování" na dostupných plochách. Z tohoto pohledu tedy realizací záměru nedojde k významné změně 
existující intenzity dopravy v lokalitě, pouze bude umožněno organizované a zabezpečené parkování. Z 
dopravního hlediska proto nevzniká významný negativní vliv. 
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Na dotčeném pozemku nebo v jeho blízkosti nejsou žádné stavby nebo památky, které by mohly být 
záměrem negativně ovlivněny.  

Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. 

Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, 
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy výstavby a provozu záměru „Parkoviště, Kníničky“, 
k.ú. Kníničky, přijatelně nízké. Záměr proto nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění 
okolního území. 

Souhrnně lze konstatovat: 

→ Umístění záměru je, s přihlédnutím k jeho charakteru a využití zájmového území, akceptovatelné. 

→ Provoz nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního okolí ve svém okolí. 

Souhrnné hodnocení 

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané 
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a 
nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska 
územního plánování; záměr je v souladu se záměry územního plánování v dané lokalitě. 

Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako 
nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů. 

Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za 
přijatelný způsob využití území. 
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ČÁST H 
(PŘÍLOHY) 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení. 

Seznam příloh: 

1. Mapové a grafické přílohy 

1.1. Situace širších vztahů 1:50 000 
1.2. Situace zájmového území 1:20 000 
1.3. Situace okolí záměru 1:10 000 
1.4. Hydrologická situace 
1.5. Geologická situace 
1.6. Fotodokumentace 

2. Situace stavby 

2.1. Zákres do katastrální mapy 
2.2. Koordinační situace 

3. Územně plánovací podklady 

3.1. Limity a využití území 
3.2. Obsluha území technickou a dopravní infrastrukturou 
3.3. Problémový výkres 
3.4. Výkres hodnot území 

4. Doklady 
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. 
- autorizace zpracovatele oznámení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ 

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování 
oznámení, se nacházejí v jeho úvodní části. 
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LEGENDA:

lokalizace zámìru

mìøítko 1:50 000

1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ
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1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

LEGENDA:

umístìní zámìru

mìøítko 1:25 000

Parkovištì, Knínièky
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1.3. SITUACE OKOLÍ ZÁMÌRU

LEGENDA:

umístìní zámìru

mìøítko 1:10 000

Parkovištì, Knínièky
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1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE

LEGENDA:

lokalizace zámìru

výøez ze  základní vodohospodáøské mapy ÈR , list 24-32 Brno, mìøítko 1 : 50 000



lokalizace zámìru

mìøítko 1 : 50 000

pøevzato podle Müller, Novák 2000
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1.5. GEOLOGICKÁ SITUACE
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1.5. GEOLOGICKÁ SITUACE - legenda



foto è. 1
pohled na pøíjezd ulicí Rozdrojovická, severním smìrem

Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství

foto è. 2
pohled na øešené území z ulice Rozdrojovická východním smìrem,
v pozadí objekt hotelu Maximus Resort

foto è. 4
pohled do prostoru parkovištì z ulice Rozdrojovická
jihozápadním smìrem, uprostøed vjezd na stávající staveništì
u hotelu Maximus Resort

foto è. 5
pohled ázní smìrem k Sokolskému koupališti,
v pozadí parkovištì u sokolského koupalištì

do ulice Hr
foto è. 6
pohled na stávající parkovištì pøi ulici Hrázní v blízkosti
sokolského koupalištì

foto è. 3
pohled do køi�ovatky ulic Rozdrojovická a Hrázní (v pravé èásti),
v pozadí terén s navr�eným parkovištìm

1.6. FOTODOKUMENTACE

Parkovištì, Knínièky
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2.1. ZÁMÌR NA PODKADU KATASTRÁLNÍ MAPY

Parkovištì, Knínièky

obvod staveništì



2.2. SITUACE STAVBY

Parkovištì, Knínièky
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3.1. Y A VYU�ITÍ ÚZEMÍLIMIT

Limity a vyu�ití území, Územní studie Rekraèní oblast pøehrada, výøez ze situace è. 03

umístìní zámìru
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3.2. OBSLUHA ÚZEMÍ TECHNICKOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUROU

Obsluha území technickou a dopravní infrastrukturou, Územní studie Rekraèní oblast pøehrada, výøez ze situace è. 04

umístìní zámìru
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3.3. PROBLÉMOVÝ VÝKRES

Problémový výkres, Územní studie Rekraèní oblast pøehrada, výøez ze situace è. 05

umístìní zámìru
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3.4. VÝKRES HODNOT ÚZEMÍ

Výkres hodnot území, Územnì analytické podklady statutárního mìsta Brna, výøez ze situace è. 2

umístìní zámìru
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