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Číslo jednací.: KHSJM 53815/2020/BO/HOK Datovou zprávou
Spisová značka: S-KHSJM 52444/2020 Město Židlochovice
Č. j. odesílatele: - -

Masarykova 100

667 01 ZIDLOCHOVICE
Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXXX ID datové schránky: hxdby2cTel.: XXX XXX XXX

Email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V Brně dne 25. září 2020

Židlochovice, k. ú. Židlochovice, garc. č. 1031I 1044, 1403, 1534/2, 1535, 1536,
1537 1538 1539 1607/3 - Komunitní centrum Zidlochovíce“ - doklad ro

vydání kolaudačního souhlasu - závazné stanovisko

Na základě podání stavebníka. kterým je Město Židlochovice, Masarykova 100. 667 01 Židlochovice,
ze dne 21.9.2020, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Bmé (dále
jen „KHS JmK&#39;) jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
.zákon č.258/2000

Sb.&#39;) a § 4 odst. (2) pism. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen .zákon č. 183/2006 Sb.“)
předložené doklady pro vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Komunitní centrum Židlochovice“,
parcč. 1031, 1044. 1403. 1534/2, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1607/3 v k.ú. Židlochovice.
Po zhodnocení souladu předložených dokladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného
zdraví vydává KHS JmK pro vydání kolaudačního souhlasu podle zákona č. 183/2006 Sb. toto

závazné stanovisko:

S užíváním stavby .Komunitní centrum Židlochovice“, parc.č. 1031, 1044, 1403, 1534/2. 1535, 1536,
1537, 1538, 1539. 1607/3 v k.ú. Židlochovice, se

souhlasí.

Odůvodnění :

Kdokumentaci pro uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby „Komunitní centrum
Židlochovice“, parc.č. 1031, 1044, 1403. 1534/2. 1535, 1536, 1537. 1538, 1539. 1607/3 vk.ú.
Židlochovice vydala KHS JmK podmíněné souhlasné závazné stanovisko pod č.j. KHSJM
74659/2016/BM/HOK, sp.zn.: S-KHSJM ?3398/2016 dne 3.3.2017.

Kprojektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na stavbu .Komunitní centrum
Židlochovice“, paroč. 1031, 1044, 1403, 1534/2, 1535, 1536. 1537, 1538, 1539, 1607/3 vk.ú.
Židlochovice vydala KHS JmK podmíněné souhlasné závazně stanovisko pod č.j. KHSJM
26587/2017/80/HOK, sp.zn.: S-KHSJM 10808/2017 dne 29.5.2017.

K užívání stavby ..Komunitní centrum Židlochovice&#39;, parc.Č. 1031. 1044. 1403, 1534/2, 1535, 1536,
1537. 1538, 1539, 1607/3 v k.ú. Židlochovice ve zkušebním provozu vydala KHS JmK podmíněné
souhlasné závazné stanovisko pod č.j. KHSJM 35516/2020/BO/HOK, sp.zn.: S-KHSJM 25666/2020
dne 7.7.2020.

Vsouladu s § 77 zák. č. 25812000 Sb. se vyslovený souhlas KHS JmK vázal na splnění těchto
podmínek:

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Jeřábkova 4, 602 00 Bmo
tel: XXX XXX XXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ID datové schránky: jaaai36
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Pokračování Č. j. KHSJM 53815/2020/BOIHOK

1, Před uvedením stavby do trvalého užívání bude na KHS JmK dokladováno měřením hluku, že
provozem všech zdrojů hluku komunitního centra Židlochovice (komunitního centra,víceúčelového sálu, městské haly. parkoviště a VZT) za maximálního provozního výkonudochází u nejexponovanějšího chráněného venkovního i vnitřního prostoru stavby k zajištění
nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní i vnitřní stavby stanovenýchnař.vl. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdravi před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů (dále také „NV č. 272/2011 Sb.“), pro denni a noční dobu.

2. Před uvedením stavby do trvalého užívání bude doložena zajištění provozních podmínek, při
kterých bylo prokázáno nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní
prostory a chráněné venkovní i vnitřní prostory staveb stanovených NV č. 272/2011 Sb., prodenní a noční dobu.

Jedná se o kolaudaci stavby komunitního centra pro veřejnost a rozšíření administrativních prostorstaré radnice. Jedná o soubor staveb situovaných do areálu staré radnice v Židlochovících na parc.č.1031, 1044, 1403, 1534/2, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1607/3 v k.ú. Židlochovice. Areál se
nachází v centrální částí města Židlochovice v nároží ulic Legionářská a Masarykova. V ulici
Legionářská areál navazuje na řadovou zástavbu RD. Na ulici Masarykova sousedí s objekty policie.
Stavba sestává z objektů komunitního centra, městské haly, dvora a sálu. Objekt komunitního centra
se nachází na parc.č. 1538 a 1539 při komunikaci v ulici Legionářská. V 1.NP jsou umístěny
prostory komunitního centra, ve 2.NP jsou kanceláře, zasedací místnost, spisovna a hygienickézázemí pro potřeby radnice.

Víceúčelový sál se nachází na parc.č. 1539 na ulicí Legionářská. Východním štítem objekt pñléhá k
sousednímu RD Č.p. 97. Kapacita sálu je cca 50 osob a bude sloužit k pořádání společenských akcl -

svatby, rodinné oslavy. přednášky. zasedání zastupitelstva, školení. komorní koncerty.Městská hala je umístěna na parc.č. 1539. Hala je částečně otevřená. V hale je volný prostor pro
návštěvníky, šatna, sklady, hygienické zařízení (WC ženy, WC muži, ínvalidé, WC personál), úklidová
místnost, přípravna a bar. Přípravná je vybavena umyvadlem, pracovní plochou se dřezem. lednici,
sporákem. Navazující sklad obsahuje nerez regály. Přípravná je využita pouze při konání akcí
veřejných či soukromých (např. promítání, menší oslavy rodinného typu). Prostor baru bude využit
pouze jako plocha pro vystaveni a výdeji baleněho občerstvení, popř. budou při konání akcí nabízenypotraviny i v chladicích vítrínách. které si zajistí provozovatel akce. Místnosti přípravny se zázemím a
toalety pro veřejnost budou pří běžném využití objektu uzavřeny.

Větrání objektu komunitního centra je zajištěno pomoci centrální rekuperačni VZT jednotky, která jeumístěna v technické místnosti. Sání a výfuk vzduchu je řešen pomocí protidešt&#39;ových žaluzií
umístěných na fasádě. Sání je umístěno na severozápadní straně a výfuk na jihovýchodní straně
objektu. Větrání úklidové místnosti je podtlakové, ventilátory do fasády objektu.
Větrání viceúčelového sálu je zajištěno pomoci centrální rekuperačni VZTjednotky, která je umístěna
v technické místnosti. Sání a výfuk vzduchu je řešen pomoci protidešťových žaluzií umístěných nafasádě. Sání je umístěno na severozápadní straně a výfuk na jihovýchodní straně objektu.Větrání hygienického zařízeníťhaly, skladu a připravny jídla komunitního centra, skladu haly a
hygienického zařízení objektu radnice je podtlakové ventilátory.
Mezi navrhovanými objekty a ulicí Legionářskou je navrženo 10 kolmých parkovacích stání, v prolucemezi objektem radnice a objektem městské policie při komunikaci v ulici Masarykova je navrženo 15
parkovacích stání, z toho 6 stávajících PČR. Podél komunikace v ulici Masarykova je navrženo 12
kolmých parkovacích stání.

Stavba byla provedena dle schválené dokumentace.

Byl předložen .Protokol o měření hluku č. PM-2020/08-1&#39;, který vypracoval XXXX XXXXX XXXXXXXXAkulab s.r.o., meziříčská 774, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, v záři 2020.
Cílem měření je zjištění a vyhodnocení hladin akustického tlaku A zprovozu stavby „Komunitní
centrum Židlochovice“, parc.č. 1031, 1044, 1403, 1534/2, 1535, 1536. 1537. 1538, 1539, 1607/3
vk.ú. Židlochovice, vchráněném venkovním prostoru staveb. Budova komunitního centra bude
v provozu pouze v denni době, víceúčelový sál v provozu v denni i nočnl době.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Jeřábkova 4, 602 00 Brno
tel; XXX XXX XXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ID datové schránky. Jaaaí36
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Pokračování č. j. KHSJM 53815/2020/BO/HOK

Zdroje hluku:

SO 101 - komunitní centrum - výdech VZT na JV fasádě
- klimatizace na západní straně

- výdech VZT na JV fasádě
SO 102 - víceúčelový sál - reprodukovaná hudba - uvažováno s maximální hodnotou v prostoru

sálu LAqu&#39;
= 87 dB

Doprava - parkoviště při komunikaci Masarykova. jedná se o veřejné parkoviště

Měřící místa:

M1 - Židlochovice, Legionářská 97 - 1,5 m od jižní fasády, ve výšce 1,8 m › za posuzovaným oknem
se nachází nejzatíženější CHVniPS
M2 - Židlochovice. Legionářská 97 - severní fasáda - 2 m od sálu - 3m od nejbližšího CHVePSM3 - Židlochovice, Masarykova 143 - 1,5 m od posuzované fasády, ve výšce 3 m, 30 m od parkoviště

Hygienický limit z provozu komunitního centra byl stanoven LAeqjh = 45 dB pro denní dobu a LAquh =

35 dB pro noční dobu pro chráněný venkovní prostor stavby, nejistota měření byla stanovena t 1,8dB. Jedná se o hluk proměnný s tónovou složkou, uplatněna korekce na hluk pozadí, v měřícím místěM1 uplatněna korekce na odraz od fasády (-2 dB).
&#39;

Výsledné hodnoty:
M1 - Lumen = 40,8 i 1.8 dB pro denni dobu, hluk pozadi 40,6 dB

LAeq,1h = 36,7 :l: 1.8 dB pro noční dobu, hluk pozadí 36,6 dB
M2 - LAN”. = 36,9 :i: 1,8 dB pro denní dobu, hluk pozadi 38,1 dB

LAeq.1h = 36.3 ::1,8 dB pro noční dobu, hluk pozadi 36,4 dB

Hygienický limit z provozu veřejného parkoviště byl stanoven LAquSh = 55 dB pro denni dobu a LquJh= 45 dB pro noční dobu pro chráněný venkovní prostor stavby, nejistota měření byla stanovena :t 1,8dB. Jedná se o hluk proměnný bez tónových složek. Během měření bylo pr0váděno sčítání dopravyna komunikaci v ulici Masarykova.
Výsledná hodnota v chráněném venkovním prostoru stavby bytového domu Židlochovice,Masarykova 143 - měřící místo M3 -je po přepočtu na RPDI Lamnsn = 35,8 :t 1,8 dB pro denní dobu
a Lumen = 32,8 :1,8 dB pro noční dobu

Měření vchráněném vnitřním prostoru stavby vmístě M1 nebylo majitelkou domu umožněno.Stavební konstrukce obou objektů jsou v celé ploše styku odděleny izolanty a vzduchovými rezervami.&#39;Vzhledem k tomu je předmětný vnitřní chráněný prostor stavby ovlivněn pouze hlukem šířicim sez exteriéru, nejvýznamněji skrze okna. Při vypočtených ekvivalentních hladinách akustického tlaku A
ve vzdálenosti 2,0 m před fasádou objektu SO 102, při minimální neprůzvučnosti oken posuzovanéhoobjetu Rw = 32 dB (požadavek dle ČSN 730532 Akustika - ochrana proti hluku v budovách a
související akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky je R&#39;w

= 25 dB) nebudou hygienickélimity pro chráněný vnitřní prostor stavby překračovány.

Výsledky měření
ekvivalentníchnhladin akustického tlaku A z provozu stavby „Komunitní centrum

Židlochovice“, parcč. 1031, 1044, 1403, 1534/2, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539. 1607/3 v k.ú.Židlochovice dokladuji splnění požadavků § 30 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ozměně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nepřekročení hygienickýchlimitů hluku dle nař. vl. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, veznění pozdějších předpisů, v chráněném venkovním prostoru stavby, v denní i noční době.

Podmínky stanovené v podmíněné souhlasném závazném stanovisku KHS JmK č. j. KHSJM
35516/2020/BO/HOK ze dne 7.7.2020.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4. 602 00 Brno
tel: XXX XXX XXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ID datové schránky: jaaai36
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Pokračování Č&#39; j. KHSJM 53815/2020/BO/HOK

Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik stavby mohlo být vydáno
souhlasné závazné stanovisko k předložené žádosti.

(podepsáno elektronicky)
lng. Veronika Jurečková

vedoucí oddělení

hygieny obecné a komunální

pracoviště Brno-venkov

Rozdělovn ik:

1. Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 ŽIDLOCHOVICE, ID datové schránky: hxdby2c
2. KHS JmK - spis

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brne, Jeřábkova 4. 602 00 Brno
tel: XXX XXX XXXX email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ID datové schránky: jaaai36
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