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Úvod 
 
Předmětem připravovaného záměru investora je realizace nové trasy tramvajové trati na 
ulicích 17. listopadu a Průběžná. Začátek stavby je v odbočné výhybce z tramvajové trati po 
ulici Opavské,  konec stavby je na ulici Průběžná v místě navrhované točny v prostoru za 
sportovním areálem.  
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá oznamovaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení) - bodu 9.3. – Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek (záměry 
neuvedené v kategorii I), sloupec B.  
 
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 citovaného zákona. 
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Prohlášení 
 
Oznámení je zpracováno oprávněnou osobou vlastnící autorizaci č.j. číslo osvědčení 
15251/3988/OEP/92 
 
Prohlašuji, že nejsem zainteresována na posuzovaném záměru ani na činnosti oznamovatele. 
 
 
V Havířově dne …………………2006 
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A. Údaje o oznamovateli 
 
Investor    Dopravní podnik Ostrava a.s., 
Odpovědný zástupce    Ing. František Vaštík, předseda představenstva 
Sídlo     701 71 Ostrava –Moravská Ostrava  

Poděbradova 2, 
IČO     61974757 
Oznamovatel    Dopravní podnik Ostrava a.s., 

Odpovědný zástupce     
p. Marek Tkaczik, Ing. Pavel Petřík 

Sídlo     701 71 Ostrava –Moravská Ostrava  
Poděbradova 2, 
tel.597402080  
fax. 596915562 

IČO:     25361520 
Projektant      Dopravní projektování, spol. s r.o. 
Sídlo                                                    
IČO   25361520 
DIČ   CZ25361520 
Zodpovědný projektant  Ing.Dušan Tvarôžek 

595155015  
 

B. Údaje o záměru     

I.   Základní údaje                                                                                       
1.   Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1  Tramvajová trať 17. listopadu  
 
Ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. je oznámení zpracováno dle § 4 zákona, dle přílohy č. 1 je  
záměr zařazen v  kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) - bodu 9.3. – Tramvajové, 
podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek (záměry neuvedené v kategorii I), sloupec B  
v působnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  
 
 
2.   Kapacita (rozsah) záměru   

 
A. II/469  tř. 17.listopadu  Délka kolejiště    1 430  m 

    Výhybky     6 ks 
    Křižovatky     3 ks 

Plochy pěších komunikací   6 000 m2 

Plochy cyklistických stezek   4 400 m2 

Plochy parkovacích stání   80 m2 

B. Ul. Průběžná   Délka kolejiště    550 m 
    Výhybky            2 ks 

Plochy cyklistických stezek   550 m2 

Plochy pěších komunikací   1 800 m2 
 

3. Umístění záměru   kraj Moravskoslezský 
Město Ostrava 
Městský obvod  Pustkovec, Městský obvod  Poruba, 
Městský obvod  Martinov 
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Katastrální území Poruba Sever, Poruba, Pustkovec, 
Martinov ve Slezsku 

 
 
4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými, uvažovanými) 
 
Investor má záměr v souladu s celkovou koncepcí řešení dopravy na území města Ostravy 
doplnit trasu tramvajové trati na ulici 17. listopadu a Průběžná v Městské části Ostrava 
Pustkovec a Ostrava Poruba. Realizace záměru je v souladu se záměry města Ostravy 
v oblasti výstavby dopravní infrastruktury.  

Výstavbou tramvajové trati v prostoru ulice 17.listopadu a Průběžná dojde ke zkvalitnění 
podmínek hromadné dopravy, zvýšení komfortu cestujících i optimalizaci pěších vazeb při 
přestupu mezi jednotlivými systémy veřejné hromadné dopravy (autobusová a tramvajová 
doprava). V návaznosti na závěry Územního plánu města Ostravy a Generálního dopravního 
plánu města Ostravy budou v předmětném území vytvořeny předpoklady pro zajištění 
funkčního systému integrované dopravy. Tato skutečnost je v souladu s obecně platným 
programem trvale udržitelného rozvoje společnosti, ze kterého plyne nutnost omezení 
automobilové dopravy. 
 
Navrhováno je vybudování dvoukolejné tratě v délce 1 430 m na ulici 17.listopadu  a 550  m 
na ulici Průběžná. Trasa tramvajové tratě je navržena s ohledem na okolní občanskou 
zástavbu a zohledňuje uvažované investiční záměry v předmětném území.   
 
Začátek stavby tramvajové tratě je v místě odbočné výhybky z tramvajové tratě vedoucí ulicí 
Opavská (lokalita ,,u Slovanu“). Konec stavby je navržen na ulici Průběžná v místě 
navrhované točny (za sportovním areálem).  
 
V současnosti je komunikace (ulice 17.listopadu) dvoupruhová, po stranách komunikace jsou 
provedeny chodníky oddělené od silnice zelenými pruhy. V zelených pruzích je výsadba 
stromů často v linii.  
 
Ulice 17.listopadu je klasifikována jako sběrná komunikace funkční třídy B2. V současné 
době slouží jako průtah - silnice II/469. Začíná křižovatkou ulice Opavská a ulice 
17. listopadu a pokračuje ve směru k městu Hlučín.  
S ohledem na doplnění nové trasy tramvajové trati na ulici 17.listopadu dojde k podstatnému 
zásahu do stávající komunikace. Tento zásah podrobně řeší projekt. Navržena je změna 
šířkového uspořádání. Komunikace zůstane dle projektu dvoupruhová s vloženým 
tramvajovým polem. S ohledem na rozsah zásahu do stávajících konstrukčních vrstev bude 
komunikace upravena v celém úseku. 
 
Zároveň dojde ke směrové úpravě části ulice Opavská v délce cca 150 m. Důvodem je 
realizace odbočení tramvajového tělesa na křižovatce ulic Opavská a 17. listopadu a potřeba 
vložení výhybek pro přímé prodloužení tramvajové trati na ulici Opavské. 
 
Stávající ulice Průběžná je místní obslužná komunikace funkční třídy C. Odbočením 
navrhované tramvajové trati z ulice 17.listopadu do osy ulice Průběžné a jejím následným 
přechodem na samostatné těleso navržené podél komunikace s ukončením smyčkou 
v prostoru stávající křižovatky s ulicí Zdenka Štěpánka dojde k šířkové a směrové úpravě 
ulice Průběžná. 
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Úprava pozemní komunikace související s umístěním tramvajového tělesa bude provedena 
v délce 1,993 km. 
Směrové řešení umístění tramvajové tratě a úprava jednotlivých komunikací je dána 
stávajícími křižovatkami s ulicemi Opavská, Slavíkova, Pustkovecká, Bedřicha Nikodéma, 
Zdeňka Štěpánka a Podroužkova. Požadavkem investora je minimalizace trvalého záboru 
pozemků v soukromém vlastnictví.  
Výškově niveleta nově navrhované úpravy kopíruje niveletu stávajícího stavu pozemní 
komunikace.  
Vložení tramvajového tělesa do komunikace nevyvolá zásadní změnu ve využívání území. 
Předpokládá se zachování funkcí všech křižovatek a dopravních napojení. Sjezdy ze 
soukromých pozemků budou omezeny pravým odbočením. 
 
Nově projektovaná trať uvažuje se čtyřmi zastávkami: 
 

- jednosměrná výstupní zastávka „17.listopadu“ bude umístěna na výjezdu z křižovatky 
tř. 17.listopadu – ul. Opavská,  

 
- obousměrná zastávka „Pustkovec“ je navržena mezi křižovatkami ulice 17.listopadu 

s ulicí Slavíkovou a Pustkoveckou cca do prostoru stávajících autobusových zastávek, 
 
- obousměrná zastávka „Duha“ je situována mezi 7. a 8. obvodem Poruby v místě 

stávajících autobusových zastávek, projektová dokumentace uvažuje mimoúrovňový 
přístup na nástupištní ostrůvky,  

 
- v prostoru před smyčkou je situována konečná tramvajová zastávka „O. Synka“, která 

je navržena jako obousměrná s možností přestupu na autobusovou dopravu po ulici 
Průběžné, nástupní ostrůvek tramvajové zastávky bude ze strany komunikace využit 
současně pro zastávku autobusovou.  

 
Zastávky jsou navrženy sdružené pro tramvajovou a autobusovou dopravu. Zastávka „Duha“ 
bude přestupní. 
 
V rámci smyčky bude vybudováno sociální zařízení pro řidiče. 
Návrh řešení záměru je v souladu s  dopravním generelem města Ostravy a řeší napojení 
městské části Poruby a to obvodů č.8, 7, 4  a  Pustkovec tramvajovou sítí. 
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Místo situování záměru „Tramvajová trať 17. listopadu 

 
 
Záměr je připravován na základě studie proveditelnosti zpracované v 6/2000. Studie 
proveditelnosti řešila:  

 
- prověření možnosti vedení tramvajové trasy v ulici 17. listopadu s odbočením 

z křižovatky ulic  Opavská, 17.listopadu po tř. 17.listopadu až po křižovatku s ulicí 
Průběžnou 

- variantní posouzení vedení tram.tratě po ulici Průběžné (uprostřed vozovky nebo 
mimo vozovku po pravé straně) 

- prověření možnosti ukončení tramvajové trati 
- zpracování návrhu situování zastávek Pustkovec, Duha a konečná zastávka O.Synka 
- zpracování variantního návrhu  řešení zastávky Duha – s úrovňovými přechody a 

s mimoúrovňovým přístupem k nástupištím 
- prověřila možnosti řešení křižovatek 17.listopadu s ulicí Slavíkovou a 17.listopadu 

s ulicí B. Nikodéma  ve dvou variantách: 
se silničním kruhovým objezdem a účelovou signalizací pro tramvaje 
s klasickou křižovatkou se signalizací. 

- návrh způsobu napájení nové tramvajové tratě 
- zpracování návrhu nového linkového vedení autobusových a tramvajových linek 

s ohledem na zřízení výše uvedené tramvajové tratě 
 
Na základě zpracované studie proveditelnosti byla zpracována projektová dokumentace 
(dokumentace pro územní řízení), která již zpracovala vyhodnocení dle studie proveditelnosti 
z hlediska technického řešení předmětného záměru a v další části již je řešení realizováno 
invariantně.  
 
Komunikace je vedena v zastavěném území. Stavební úpravy budou realizovány na stávající 
ploše silnice a v jejím bezprostředním okolí. Výstavbou tramvajové tratě a úpravou pozemní 
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komunikace dojde ke změně šířkového uspořádání. Zároveň dojde v některých úsecích 
k zásahu do okolních zelených ploch. Podrobný výčet dotčených ploch bude uveden 
v projektu stavby.  
 
S ohledem na bezpečnost a plynulost dopravy a omezení kolizních situací v dotčeném 
silničním úseku budou všechny křižovatky řešeny jako světelné s preferencí městské 
hromadné dopravy MHD na tramvajovém tělese.  
 
Stavby dotčené projektem  tramvajové trati a pozemní komunikace: 
 
• prodloužení tramvajové trati na ul. Opavské od křižovatky s ul. 17. listopadu (MMO UHA, 
viz dopravní generel – podzim 2003) 
 
• realizace cyklistické stezky na ul. 17. listopadu od křižovatky s ul. Opavskou po křižovatku 
s ul. Slavíkovou (Město Ostrava - Městský obvod Poruba)  
 
• oprava křižovatky 17. listopadu - B. Nikodéma (Ostravské komunikace a.s) 
 
• oprava ul. Pustkovecká (Město Ostrava - Městský obvod Pustkovec) 
 
• oprava zpevněných ploch před obchodním centrem Duha 
 
• oprava vodovodního řadu v lokalitě Duha  (OVaK) 
 
• výstavba RD (soukromý investor) a DsPS (Město Ostrava - Městský obvod Poruba)  
v lokalitě za sportovním areálem ARROWS 
 
• dům s pečovatelskou službou, Průběžná ulice, Poruba – sever 
 
• rekonstrukce VO na ul. Průběžné 
 
Návrh záměru řešení tramvajové trati respektuje  dotčené a nejblíže situované připravované 
stavby v bezprostředním okolí stavby. 
 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a  
      hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Komunikace ulice 17.listopadu je určena pro osobní, nákladní a autobusovou dopravu. Nově 
řešená tramvajová trať v  prostoru  ulic 17. listopadu a Průběžná řeší přímé spojení městské 
části Poruba (7. a 8. obvod) a Pustkovec s centrem města.  
Zavedení tramvajové dopravy po tř. 17. listopadu příznivě ovlivní významným způsobem 
dopravní vztahy směrem do centra Ostravy a zpět. Zároveň dojde ke změnám vnitroobvodové 
dopravy v Porubě.  
 
Tramvajová doprava se stane pro dopravu do centra páteřním systémem. Autobusová doprava 
bude dle návrhu řešení a sledovaných charakteristik dopravy plnit funkci doplňkové a vnitro 
obvodové dopravy. 
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Napojením dané lokality na 
tramvajovou síť se předpokládá 
významná redukce autobusové 
dopravy. Stávající městská 
hromadná doprava v lokalitě bude 
pokryta tramvajovou dopravou bez 
okamžité nutnosti navýšení parku 
kolejových vozidel Dopravního 
podniku Ostrava.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zrealizované úseky komunikace budou uvedeny do provozu po částech, vždy před 
provedením následného úseku pozemní komunikace. Dle projektu je navrženo rozčlenění 
stavby na 4 etapy -  dle přehledné situace se znázorněním objízdných tras v jednotlivých 
etapách  uvedeného na následující straně. 
 
Tramvajové těleso bude uvedeno do provozu jako celek včetně napájení tratě. Využívání 
tramvajové tratě pro přesun uživatelů městské hromadné dopravy (MHD) bude zahájen po 
provedení řádného zkušebního provozu. 
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Přehledná situace umístění stavby a vymezení objízdných tras 
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Na území stavby nejsou žádné kulturní, architektonické a historické památky ani geologická 
naleziště. Ochranná pásma z hlediska ochrany vodních zdrojů nejsou vymezena.   
 
V blízkém okolí není registrován žádný  prvek  územního systému ekologické stability 
(ÚSES) ani významný krajinný prvek (VKP). Stavba je situována mimo záplavové pásmo 
Q100.  
 
Varianty 
S ohledem na navrhované dopravní řešení je záměr předkládán v jedné geografické variantě. 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty nulová a varianta 
předkládaná oznamovatelem. 
 
Nulová varianta 
Varianta nulová by předpokládala ponechání dopravy v současném stavu. Tento stav by 
znamenal ponechat dopravu dotčených městských obvodů v současném stavu s maximálním 
uplatněním osobních vozidel a autobusů.   
Nulová varianta je možná, je ale v rozporu se záměry města Ostravy v oblasti výstavby 
dopravní infrastruktury a znamená ponechání dopravních vztahů v území na stávající úrovni.  
 
Varianta předkládaná oznamovatelem 
Varianta je ekologicky přijatelná, umožňuje zlepšení dopravních charakteristik dotčených 
městských částí doplněním stávající sítě tramvajové dopravy o nový úsek. Městská hromadná 
doprava bude doplněna o další dopravně i ekologicky příznivý prvek.   
Realizací záměru vznikne možnost snadnější dostupnosti přilehlých obytných území na 
sídlišti Pustkovec a Poruba. Prodloužením tramvajové tratě a realizací tramvajové smyčky by 
mělo dojít i k úpravě emisní zátěže v hustě zabydlené části.  
Záměr na vybudování tramvajové tratě byl rozpracován v jedné lokalizační i technické 
variantě. 
 
 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Záměr bude zahrnovat následující stavební objekty:  
 
100 Objekty pozemních komunikací 
SO 101 Úprava komunikace tř. 17.listopadu 
SO 102 Úprava komunikace ul. Průběžná  
SO 103 Komunikace pro pěší tř. 17.listopadu 
SO 104 Komunikace pro pěší ul. Průběžná  
SO 105 Křižovatka tř. 17.listopadu x ul. Slavíkova  
SO 106 Křižovatka tř. 17.listopadu x ul. B. Nikodéma  
SO 107 Parkoviště 
 
200 Objekty tramvajové trati  
SO 201 Tramvajová trať tř. 17.listopadu – spodní stavba 
SO 202 Tramvajová trať tř. 17.listopadu – vrchní stavba 
SO 203 Tramvajová trať ul. Průběžná – spodní stavba  
SO 204 Tramvajová trať ul. Průběžná – vrchní stavba  
 
300 Objekty mostní, opěrné a zárubní zdi  
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SO 301   Mimoúrovňový přístup k nástupištím 
SO 302  Opěrná zeď 
SO 303  Protihluková stěna 
 
400 Objekty vodohospodářské 
SO 401 Úprava kanalizace, ochrana a přeložky  
SO 402 Úprava vodovodu, ochrana a přeložky  
SO 403 Odvodnění PK 
 
500 Objekty elektro 
SO 501 Trolejové vedení 
SO 502 Napájecí a zpětné kabely 
SO 503 Úprava vedení 110 kV 
SO 504 Úprava a přeložky venkovního vedení 22kV SME 
SO 505 Úprava veřejného osvětlení tř. 17. listopadu 
SO 506 Úprava veřejného osvětlení ul. Průběžná 
SO 507 Posouzení stavu MR Poruba 
SO 508 Posouzení stavu MR Martinov 
SO 509 neobsazeno 
SO 510 neobsazeno 
SO 511 neobsazeno 
SO 512 Přeložky kabelů vn SME 
SO 513 Přeložky kabelů nn 
SO 514 Přípojky nn 
 
600 Signalizační zařízení  
PS 601 SSZ křižovatky Opavská – 17. listopadu 
PS 602 SSZ křižovatky 17. listopadu – Slavíkova  
PS 603 SSZ křižovatky 17. listopadu – Pustkovecká 
PS 604 SSZ křižovatky 17. listopadu – B. Nikodéma   
PS 605 SSZ křižovatky 17. listopadu – Zdeňka Štěpánka 
PS 606 SSZ křižovatky 17. listopadu – Průběžná 
PS 607 Koordinační kabel 
PS 608 SSZ 17. Listopadu - přechod pro pěší na zastávce "Pustkovec" 
PS 609 SSZ Výjezdu tramvají z vozovny Poruba 
 
700 Objekty trubních vedení 
SO 701 Úprava plynovodu, ochrana a přeložky  
SO 702 Úprava zařízení a vedení horkovodu,  přeložka  
 
800 Objekty pozemních staveb 
SO 801 MR Poruba stavební část 
SO 801 MR Martinov stavební část  
SO 803 Sociální zabezpečení řidičů na smyčce 
  
900 Objekty slaboproudých kabelových vedení 
SO 901 Úprava telefonních rozvodů 
SO 902 Úprava telefonních rozvodů DK, ochrana a přeložky  
SO 903 Úprava rozvodů kabelové televize 
Vegetační úpravy 
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Výše uvedené objekty charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené 
problematiky. 
 
Úpravy  komunikací 
Úprava komunikace ulice 17.listopadu zahrnuje začátek úprav na ulici Opavské a konec úprav 
v  km 1,430 na ulici 17.listopadu.  
Základním řešením stavby bude vložení středního tramvajového pásu do dvoupruhé 
komunikace a s tím související úpravy komunikace. Návrhová rychlost komunikace je 50 
km/hod. Směrové a výškové řešení komunikace vychází ze směrového a výškového vedení 
tramvajové trati. Šířka jízdních pruhů komunikace je uvažována 3,50 m, ve směrových 
obloucích s příslušným rozšířením a s vodícím proužkem s funkcí odvodňovacího proužku u 
obrubníku o šířce 0,50 m.  
Křižovatky s ulicemi Opavská, Slavíkova, Pustkovecká, B. Nikodéma, Zdenka Štěpánka 
a ulicí Průběžná jsou řešeny jako křižovatky průsečné se světelnou signalizací. Počet a délka 
řadících pruhů a umístění přechodů pro chodce projekt navrhuje v souladu s návrhem světelné 
signalizace. Přechody pro chodce a cyklisty jsou rozděleny ochrannými ostrůvky šířky  
2,50 m. 
Jednotlivé vjezdy jsou klasifikovány jako výjezdy do místa ležícího mimo komunikaci a 
budou dle projektu řešeny přes snížený obrubník. 
Zastávky pro autobusovou dopravu jsou v návrhu uvažovány sdružené s tramvajovými 
zastávkami. Nové tramvajové ostrůvky jsou šířky 3 m.  
 
Úprava komunikace ulice Průběžná zahrnuje začátek úprav v km 1,430 ulice 17.listopadu, a 
konec úprav v km 1,993 ulice  Průběžná. 
Odbočením navrhované tramvajové trati z ulice 17.listopadu do osy ulice Průběžné a jejím 
následným přechodem na samostatné těleso podél komunikace s ukončením smyčkou 
v prostoru stávající křižovatky s ulicí Zdenka Štěpánka dojde k šířkové a směrové úpravě 
ulice Průběžné zejména v křižovatce s ulicí 17.listopadu.  
Směrové a výškové řešení komunikace vychází ze směrového a výškového vedení tramvajové 
trati, jejíž preference je zvýrazněna plynulým pozvolným přechodem z osy komunikace na 
samostatné těleso.  
 
Situováním tramvajové trati do osy ulice 17.listopadu a dalším rozšířením vozovky této 
komunikace zejména v prostoru křižovatek a umístěním přechodů pro chodce v souladu 
s návrhem světelné signalizace dojde k přerušení případně zrušení stávajících chodníků, 
probíhajících souběžně po obou stranách silniční komunikace. Tam, kde k této situaci 
dochází, jsou navrženy ve vzdálenosti cca 2,0 m od kraje nové vozovky nové chodníky a 
cyklistické stezky o šířce 3,0 m, které směrově a výškově navážou na stávající.  
 
Vložením tramvajové trati do prostoru ulice Průběžná a rozšířením vozovky této komunikace 
zejména v prostoru křižovatky s ulicí 17.listopadu dojde k přerušení cyklistické stezky. Ve 
vzdálenosti cca 2,0 m od kraje nové vozovky je proto navržena nová cyklistická stezka v šířce 
3,0 m, která naváže na stávající cyklistickou stezku. Nový chodník je navržen po pravé straně 
vozovky od přechodu pro chodce v křižovatce po tramvajovou zastávku O. Synka.  
 
Nová křižovatka ulice 17.listopadu a ulice Slavíkova je řešena v prostoru stávající křižovatky. 
Její nové uspořádání a situování vychází z navrhovaného vedení tramvajové trati v ose ulice 
17.listopadu, směrového napojení obou větví ulice Slavíkovy a z předpokladu zachování 
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stávajícího podzemního komplexu křížení produktovodu, který se nachází v severovýchodním 
kvadrantu křižovatky. 
 
Nová křižovatka ulice 17.listopadu a ulice B.Nikodéma je řešena v prostoru stávající 
křižovatky. Její situování a uspořádání je určeno navrhovaným vedením tramvajové trati v ose 
ulice 17.listopadu a směrovým napojením obou větví ulice B. Nikodéma. 
 
Stávající parkovací stání Střední odborné školy a Středního odborného učiliště pro tělesně 
postiženou mládež budou stavbou dotčeny. Na základě požadavku zástupců školy je navrženo 
6 parkovacích stání, z toho 3 stání pro imobilní občany. Stání jsou řešena v souladu s 
požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. – obecné technické požadavky zabezpečující užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu. Z hlediska bezpečnosti žáků projekt navrhuje 
umístit na kraj chodníku před školou ochranné zábradlí.  
 
Lokalita I.etapy (křižovatky 17.listopadu, Opavská – 17.listopadu – Slavíkova) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opavská 
Opavská a 17.listopadu 

OBJEKT ŠKOLY  

Křiž. 17.listopadu a Slavíkova 
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Lokalita II.etapy křižovatky  17.listopadu a Slavíkova a 17.listopadu B. Nikodéma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pustkovec

17.listopad

17.listopadu a B.Nikodéma 

B.Nikodéma 
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Lokalita III. A IV.etapy křižovatky 17.listopadu a B.Nikodéma – 17.listopadu  a ulice 
Průběžná 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tramvajová trať ulice 17.listopadu 
 
Začátek stavby je  na ulici Opavská 0.000, konec ulice 17.listopadu 1.430 km.  
Tramvajová trať bude provedena na sdruženém zemním tělese. Pláň tramvajové trati a zemní 
těleso musí mít dostatečnou únosnost. Konstrukční vrstvy zemního tělesa a pražcového 
podloží musí splňovat požadavky příslušných norem. Vzhledem k výsledkům geotechnického 
průzkumu, navrhuje projekt sanaci pláně štěrkopískem v tloušťce  0,20 m. 
Zemní pláň bude upravena v příčném sklonu 4 % směrem k podélnému trativodu pro 
odvedení průsakových a podzemních vod, umístěného v ose dvoukolejné trati. Odvedení 
povrchových vod bude provedeno podélným a příčným vyspádováním kolejového tělesa 
a odvodněním žlábků kolejnic do kolejových skříní. Trativody a kolejové skříně budou 
napojeny na kanalizaci. 

Průběžná 

Křiž. 17.listopadu a Průběžná 

B.Nikodéma 



 20

Začátek navrhované tramvajové tratě v uvažovaném úseku na ulici 17.listopadu je 
v křižovatce ulice Opavská a 17.listopadu, konec v křižovatce ulice 17.listopadu s ulicí 
Průběžná. Nová tramvajová trať navazuje výhybkou na stávající tramvajovou trať na ulici 
Opavská a je vedena odbočením vpravo na ulici 17.listopadu, kde pokračuje v prostoru 
stávající komunikace přes zastavěné území Pustkovce a 7. a 8. obvodu Poruby až do 
křižovatky s ulicí Průběžnou. Tady odbočuje vlevo. Tramvajová trať je uvažována 
dvoukolejná s pravostranným provozem s vedením uprostřed komunikace. 
 
Směrové řešení trati je vymezeno možným provedením stavebních úprav stávající světelně 
řízené křižovatky ulice Opavská a 17.listopadu se zachováním stávajícího rozsahu tramvajové 
a silniční dopravy.  
 
Určitým omezujícím prvkem vedení trati je stávající podzemní komplex vedení 
produktovodu, který se nachází v severovýchodním kvadrantu  křižovatky ulice 17.listopadu a 
ulice Slavíkova. Produktovod nebude navrhovaným řešením tramvajové trati ani komunikace 
dotčen.  
 
V prostoru Pustkovce je respektována stávající obytná zástavba s maximálně možným 
zachováním okraje vozovky stávající komunikace.  
Navrhovaná tramvajová trať výškově kopíruje vedení stávající komunikace a v celém úseku 
nepřekračuje požadované podélné spády (dle příslušných norem a předpisů). Největší 
navrhovaný podélný sklon je 50 promile a je navržen v úseku mezi křižovatkami ulice 
17.listopadu a Opavská a 17.listopadu a ulicí Slavíkova. Tramvajová trať je navržena 
dvoukolejná s osovou vzdáleností kolejí 3,10 m a šířkou tramvajového tělesa 7,10 m. Stožáry 
trakčního vedení jsou navrženy vně tramvajového tělesa s umístěním v  zatravněném pásu 
mezi vozovkou přilehlé komunikace a chodníkem.  
 
V uvažovaném úseku jsou situovány tři tramvajové zastávky. Jednosměrná výstupní zastávka 
„17.listopadu“ je umístěna na výjezdu z křižovatky ulice 17.listopadu a Opavská. 
Obousměrná zastávka „Pustkovec“ je navržena mezi křižovatkami ulic 17.listopadu a 
Slavíkova a ulicí Pustkovecká do prostoru stávajících autobusových zastávek. Obousměrná 
zastávka „Duha“ je situována mezi 7. a 8. obvodem Poruby v místě stávajících autobusových 
zastávek. Zastávky jsou uvažovány sdružené pro tramvajovou a autobusovou dopravu. Osová 
vzdálenost kolejí je 3,50 m. 
Délka nástupních ostrůvků je navržena 65 m, šířka nástupních ostrůvků 3,00 m. Na obou 
koncích nástupních ostrůvků budou zřízeny bezbariérové úrovňové přístupy.  
Tramvajová trať na ul. 17. listopadu je na vržena s uzavřeným svrškem.  
 
Křiž.ul. Opavská a.17.listopadu km 0,000 – 0,080 – kolejnice Ph 37 na dřevěných   pražcích. 
Ulice 17.listopadu km 0,080 – 1,360 – kolejnice NT 3 na betonových   pražcích SB 6 DP. 
Směrový oblouk s ulicí Průběžnou km 1,360 – 1,550 – kolejnice Ph 37 na dřevěných   
pražcích. 
Křižovatka ulice Opavská a 17.listopadu je řešena s výhledem na připravované prodloužení 
tramvajové  trati ulice Opavské za křižovatku. Výhybky budou vyhřívány. 
Odvodnění uzavřeného svršku je do litinových skříní. 
 

Délka kolejí 2 860 m 

  Výhybky  6 ks 
  Křižovatky  3 ks 
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Tramvajová trať ul. Průběžná  
 

ZÚ    km 1,430 ulice 17.listopadu 
KÚ   km 1,993 013 ulice Průběžná. 

 
Úsek navrhované tramvajové trati na ulici Průběžná začíná v křižovatce ulice 17.listopadu a 
ulice Průběžná a bude ukončen tramvajovou smyčkou.  
Nová tramvajová trať navazuje na odbočující tramvajovou trať navrhovanou na ulici 
17.listopadu, pokračuje uprostřed upravené ul. Průběžná a asi po 50 m plynule dle navrhované 
trasy přejde na pravou stranu komunikace na samostatné těleso.  
V prostoru připojení ul. Zdenka Štěpánka na ulici Průběžná bude trať ukončena obratištěm. 
Tramvajová trať je navržena rovněž dvoukolejná s pravostranným provozem s vedením 
z části uprostřed komunikace a z části mimo komunikaci na samostatném tělese. 
Směrové řešení tramvajové trati je vymezeno směrovým vedením stávající komunikace ulice 
Průběžné a rozestavěným sportovním areálem v prostoru severozápadního kvadrantu 
křižovatky ulice 17.listopadu a ulice Průběžná.  
Umístění tramvajové smyčky je limitováno územím rezervovaným pro individuální rodinnou 
zástavbu. 
Navrhovaná tramvajová trať výškově kopíruje vedení stávající komunikace a v celém úseku 
nepřekračuje požadované podélné spády. Navrhovaný podélný sklon od křižovatky ulice  
17.listopadu a ulice Průběžná až po tramvajovou zastávku je 21,5 promile, konečná zastávka a 
obratiště budou vodorovné. 
Tramvajová trať je navržena dvoukolejná. V úseku vedení trati uprostřed komunikace je 
navržena osová vzdálenost kolejí 3,10 m a šířka tramvajového tělesa 7,10 m, ve měrových 
obloucích s rozšířením. V úseku vedení tramvajové trati mimo komunikaci na samostatném 
tělese je navržena osová vzdálenost kolejí 4,00 m a šířka tramvajového tělesa 7,50 m. Stožáry 
trakčního vedení projekt navrhuje v ose tramvajového pásu. 
V prostoru před smyčkou je situována konečná tramvajová zastávka „O. Synka“. Je navržena 
jako obousměrná. 
Délka tramvajových nástupních ostrůvků je navržena 65 m, šířka nástupních ostrůvků 3,00 m. 
Na nástupní ostrůvky budou zřízeny bezbariérové úrovňové přístupy. Všechny zastávky 
budou vybaveny přístřešky a zábradlím.  
V úseku, kde je tramvajová trať součástí komunikace, je navrženo zapanelování, u trati 
vedené mimo komunikaci je navržen otevřený svršek S49. V prostoru smyčky bude svršek 
otevřený. 
 
Mimoúrovňový přístup k nástupištím na zastávce „Duha“ je řešen jako podchod se schodišti  
a rampami pro bezbariérové překonání komunikace a s výstupy na nástupní ostrůvky 
schodišti. Bezbariérový přístup na ostrůvky je řešen v rámci křižovatky úrovňovým 
přechodem.   
Celkové uspořádání ramp a schodišť umožňuje řešit vstupní prostory jako otevřená atria 
s architektonicky a výtvarně ztvárněnými plochami mezi schodišti a rampami ve sklonu 
k podchodu. Vlastní podchod je navržen v šířce 9,0 m. Polovina této šířky je vyhrazena pro 
komerční využití. 
Součástí tohoto stavebního objektu budou sadové úpravy v atriích, doplnění původní dlažby 
venkovních komunikací v okolí vstupních částí v rozsahu výkopu a napojení venkovních 
komunikací na schodiště a rampy.  
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Opěrná zeď 
Opěrné stěny jsou navrženy v místech, kde není možné řešení výškových rozdílů mezi novou 
komunikací a stávajícím terénem svahováním. Opěrné stěny jsou navrženy v těchto částech 
komunikace: 

- křižovatka ulic Opavská a 17. listopadu za chodníkem směrem k učilišti.  
- ulice 17. listopadu u zastávky „Pustkovec“ za chodníkem směrem k Pustkovci. 
- ulice Průběžná v prostor smyčky mezi tramvajovou tratí a chodníkem, resp. stávajícím 

terénem. 
Opěrné stěny (proměnné výšky 1,0 – 3,5 m) projekt navrhuje jako železobetonové, úhlové. Při 
návrhu konstrukcí budou respektovány požadavky na ochranu proti korozi bludnými proudy. 
Rub opěrných stěn bude odvodněn do drenáže a trubkami do líce stěn. Horní hrana stěn bude 
150 mm nad úrovní přilehlé komunikace a bude opatřena zábradlím. Líc opěrných stěn bude 
tvořen pohledovým betonem.  
Součástí opěrné stěny u smyčky je odvodňovací příkop, který bude zaústěn do šachtice na 
dešťové kanalizaci. 
 
Protihluková stěna 
V souvislosti se zavedením tramvajové trati na ulici 17.listopadu a s posunutím silničního 
pruhu je v souladu se zpracovanou hlukovou studií nutno provést následující protihluková 
opatření: 

A. Na ulici 17.listopadu dojde k přeložení stávající protihlukové stěny směrem ke 
stávajícímu hřišti a obytným domům situovaným na parcelách č. 3982/2, 3945/2 a 
3945/3. Stávající stěna výšky 3,0 – 4,0 m je v horní části provedena z dřevěných 
sendvičových panelů a ve spodní části soklem ze železobetonových prefabrikátů.  
Sendvičové panely jsou tvořeny krycími dřevěnými lištami ze strany komunikace, 
dřevěnými deskami ze strany obytné zóny a vnitřní akustickou izolací krytou 
plastovou folií. 
 
B. Nová protihluková stěna je navržena v obdobné skladbě jako původní stěna. 
Základ stěny je navržen jako železobetonová opěrná stěna s ohledem na výškový 
rozdíl komunikace a dětského hřiště za rubem stěny. Při návrhu základových 
konstrukcí budou respektovány požadavky na ochranu proti korozi bludnými proudy. 
 
C. Na protilehlé straně komunikace budou provedena individuální opatření 
v rodinných domech na parcelách č. 3983, 3987, 3992, 3995 a 3996. Tato opatření 
spočívají ve výměně stávajících oken za plastová okna s trojskly. 
 
D. Na křižovatce ulice 17. listopadu a Průběžná bude zbudována protihluková stěna 
výšky 4,0 m, chránící obytný dům na parcele č. 3654/5. Stěna bude situována 
s ohledem na zachování výhledu na křižovatce.  

 
Objekty vodohospodářské 
Z navrženého řešení umístění nové komunikace, tramvajové tratě vyplynul požadavek na 
jejich odvodnění. 
Na nově navrženou kanalizaci budou napojeny jak  uliční vpustě, tak trativody řešící 
odvodnění vlastní konstrukce vozovky.  
Nová dešťová kanalizace je navržena jako gravitační. Kanalizace bude napojena do 
stávajících šachtic kanalizačního sběrače (DN 1200).  
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Trativody zajišťující odvodnění konstrukce tramvajového spodku a odvodnění 
zapanelovaného svršku budou napojeny do svodného potrubí, které bude vnásledně zaústěno 
do veřejné stokové sítě.  
 
Objekty elektro 
Tramvajová trať bude zatrolejována vedením prostým kompenzovaným, s přídavným lanem 
v místě závěsu.  
Bude postaveno 115 ks nových stožárů, stožáry TV jsou navrženy  ocelové trubkové 
svařované, s povrchovou úpravou metalizací. Stožáry včetně úsekových děličů a napájecích 
bodů (stožáry s odpojovačem a bleskojistkou) budou situovány vně kolejí, pouze v ulici 
Průběžná v km 1,5 – 1,7 budou nosné stožáry situovány mezi koleje (osazeny oboustranně 
konzolou pro závěs troleje).  
Napájení nové tramvajové trati je řešeno napájecími a zpětnými kabely ze dvou stávajících 
měníren – Poruba a Martinov.  
 
S ohledem na ochranné vzdálenosti, dojde k úpravě na vedení VVN. Bude postaven nový 
podpěrný bod. Při stavebních úpravách ulice 17. listopadu budou stávající osvětlovací stožáry 
a kabely mezi nimi dotčeny, z toho důvodu budou v celém rozsahu demontovány. Nová 
osvětlovací soustava této komunikace počítá pro umístění nových svítidel v maximální míře 
s využitím  trakčních stožárů nové tramvajové trasy. Samostatné stožáry budou umístěny 
v místě křižovatek a v částech trasy, kde jsou vzdálenosti mezi trakčními stožáry větší. 
Napájecí body veřejného osvětlení jsou uvažovány ve stávajících místech, bude provedena 
výměna skříní jištění a měření. 
Se stavbou nové komunikace a s výstavbou základů pro stožáry nového tramvajového vedení 
souvisí možné kolize stávajících kabelů nn SME se stavbou. Vzhledem k důležitosti kabelů 
vn pro zásobování městské části el. energií budou kolizní křížení kabelů se stavebními 
pracemi řešeny přeložkami a úpravami kabelových vedení provedenými v předstihu.  
 
Sociální zázemí pro řidiče tramvají bude umístěno na smyčce na ul. Průběžné. 
Sociální zázemí pro řidiče tramvají bude obsahovat společné WC s předsíňkou a odpočívárnu.  
 
Při přípravě území pro stavbu bude dle podrobného průzkumu provedeno na základě povolení 
orgánu ochrany životního prostředí odstranění dotčené zeleně. Zároveň budou realizovány 
vegetační úpravy. Podél nových lokalit s úpravou nebo rozšířením komunikace bude 
doplněno keřové patro i přes situování inženýrských sítí. V prostoru ulice Průběžná (severně) 
bude realizována parková úprava prostoru. Tato skutečnost bude řešena podrobně v dalším 
stupni projektové dokumentace s ohledem na budoucí využití území (rodinné domky, dům 
s pečovatelskou službou). Uplatněna bude zeleň listová, kmenové tvary doplněné keřovým 
patrem s ohledem na navazující prostory.  
 
 
Úroveň navrhovaného technického řešení 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Navržený způsob realizace záměru je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl 
minimalizován. Posouzena je hluková zátěž chráněného prostoru u nejblíže situovaných 
chráněných objektů. Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s 
požadavky na obdobné stavby. Navržena stavba nové tramvajové trati řeší přiměřeným 
způsobem navrhovanou stavbu  s ohledem na okolní objekty, dopravní charakteristiky území a 
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inženýrské sítě vedené předmětným územím. Technické řešení je koncipováno účelně s 
optimalizací využití doprovodných ploch a estetických a dopravních  požadavků.  
 
 
7. Termíny výstavby  
 
Předpoklad zahájení realizace:  2008  
Předpoklad ukončení stavby:  2009 
 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj    Moravskoslezský  
Město    Ostrava 
   Městský obvod Poruba 
   Městský obvod Pustkovec 
   Městský obvod Martinov  
 
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá. 
 
 
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 

rozhodnutí vydávat           
 
Správním úřadem pro územní řízení bude Magistrát města Ostravy, pro stavební povolení 
Magistrát města Ostravy a příslušné městské obvody a Drážní úřad, sekce stavební, oblast 
Olomouc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25

II. Údaje o vstupech 
 
1. Zábor půdy 
 
Stavba bude realizována v k.ú. Pustkovec, Poruba, Poruba sever na pozemcích, které jsou 
ostatními plochami a stavebními parcelami.  
Pro stavbu inženýrských sítí a napojení měnírny Martinov budou dotčeny další pozemky, 
jejich přesný výčet včetně velikosti záboru pro předmětnou stavbu bude uveden v záborovém 
elaborátu projektu.  
Zemědělská půda nebude stavbou tramvajové trati dotčena. 
 
Půda určená k plnění funkce lesa  
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem stavby dotčena.  
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Období výstavby 
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavně obvyklým způsobem. Výše 
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 
předpoklad je maximálně cca 80 l/pracovníka/den.  
Technologická voda pro přípravu směsí  bude k dispozici přímo v místech výroby směsí, 
hotová směs bude dovážena na stavbu. Betonové směsi budou vyráběny ve stávajících 
betonárnách, které mají zajištěn dostatečný přísun vody. Případná potřeba vody přímo na 
stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých klimatických podmínek) bude 
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem stavebních prací. Nároky na 
spotřebu vody pro tyto účely budou časově omezené na dobu výstavby. Budování nových 
přípojek vody není nutné. 
Voda pro tyto účely bude dovážena ve speciálních cisternových automobilech s čisticími 
nástavci, ani zde se nebude vyžadovat výstavba vodovodních přípojek. 
 
Období provozu 
V období provozu je možné uvažovat se spotřebou vody pouze při zimní údržbě nebo při mytí 
komunikace. Spotřeba vody pro mytí komunikace je velmi proměnlivá a závisí zejména na 
četnosti a na stupni znečištění komunikace, proto je spotřeba těžko odhadnutelná, ale vychází 
z obecných požadavků na údržbu obdobných komunikací. Spotřeba vody nebude pro provoz 
předmětné křižovatky a navazujících komunikací rozhodujícím ani omezujícím faktorem. 
 
Odběr vody bude minimální. Potřeba vody je uvažována jen pro sociální zařízení řidičů, cca  
300 l/den. Sociální zázemí pro řidiče je napojeno na inženýrské sítě (elektro, vody, 
kanalizace). 
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3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Elektrická energie 
El. energie v souvislosti s realizací stavby bude potřebná pro zabezpečení stavebních prací. 
Toto zabezpečení nevyžaduje výstavbu nových sítí nebo zvýšení stávajících příkonů. 
 
Stavba tramvajové trati 
Tramvajová trať bude zatrolejována vedením prostým kompenzovaným, s přídavným lanem 
v místě závěsu.  
Trolejový drát  v celé trati dle energetických výpočtů:  

120 mm2 Cu s tahem závaží 12 kN/120 mm2  
 
Výška trolejového drátu nad temenem kolejnice bude dle ČSN 33 3516: 

normálně  5500 mm (na trati - čl.b) ČSN 33 3516) 
min.5000 mm  
max.6000 mm  

- dle sklonových poměrů tratě (podélný profil)  
 
Navržené stožáry a základy : v rámci stavebního objektu bude postaveno 115 ks nových 
stožárů, stožáry TV jsou navrženy ocelové trubkové svařované, s povrchovou úpravou 
metalizací. Stožáry včetně úsekových děličů a napájecích bodů (stožáry s odpojovačem a 
bleskojistkou) jsou situovány vně kolejí, pouze v ulici Průběžná v km 1,5 – 1,7 jsou nosné 
stožáry situovány mezi koleje (osazeny oboustranně konzolou pro závěs troleje).  
 
Proudová soustava:   2 - 600 V DC (+ pól v koleji). 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí:  

ukolejněním, polohou, dvojitou izolací,  
Ochrana před přepětím:  bleskojistkami. 
 
Napájení a dělení (dle zpracovaného energetického výpočtu aktualizovaného v září 2004)  
tramvajové trati: 
Rozdělení tramvajové trati na ulici 17. listopadu vychází z vypracovaného energetického 
výpočtu. Navržená tramvajová trať je rozdělena na 3 úseky: A,B,C, úsek A s délkou  660 m, 
úsek B s délkou 550 m, úsek C s délkou 530 m.  
 

Úsek A - ohraničen děliči  (km cca 0,110 ) a  (km cca 0,770 ), napájecí body 
situovány v km cca 0,330 a 0,540. 
Úsek B - ohraničen děliči  (km cca  0,770) a  (km cca 1,320 ), napájecí body 
situovány v km cca 1,020 a 1,245. 
Úsek C - ohraničen děličem  (km cca  1,320) , napájecí body situovány v km cca 
1,495 a 1,720. 

 
Napájení nové tramvajové trati je řešeno napájecími a zpětnými kabely ze dvou stávajících 
měníren –Poruba (MR XXI) a Martinov (MR XXIII). Napájení nové tramvajové trasy je 
rozděleno do tří úseků: 
 
A - km 0,110 až 0,770 – ulice 17.listopadu ( kilometrování je pracovní od křižovatky 
Opavská) 
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Napájení z měnírny Poruba 
Doplnění technologie měnírny MR Poruba a možnost připojení napájecích a zpětných kabelů 
řeší samostatný SO 507 Posouzení stavu MR Poruba. V areálu měnírny je pro pokládku 
kabelů velmi omezený prostor, proto budou kabely vedeny v trase z multikanálů. Do 
multikanálů budou převedeny také stávající napájecí a zpětné kabely, které jsou vedeny 
v areálu měnírny. Trasa kabelů mimo areál měnírny je vedena ulicí Slavíkovou až 
k napájecím bodům na ulici 17.listopadu – trakční stožáry 12/A, resp. 20/A. Skříň zpětných 
kabelů je situována u stožáru 12/A. 
Současný stav napáječového, ani zpětného rozváděče měnírny Poruba neumožňuje připojení 
dalších vývodů, proto PD řeší základní koncepci rekonstrukce zařízení měnírny, s rozšířením 
kapacity rozvodny 0,6kV o napáječ úseku „A“ tramvajové trati 17.listopadu a 1 provozní 
rezervu.  
 
B – km 0,770 až 1,320 - ulice 17.listopadu – za křižovatku s ulicí Průběžná 
Napájení tohoto úseku je navrženo z měnírny  Martinov. 
 
C – od km 1,320 až 1,850 (smyčka na ulici Průběžná) 
Napájení tohoto úseku je navrženo rovněž z měnírny  Martinov. 
Doplnění technologie měnírny MR Martinov a možnost připojení napájecích a zpětných 
kabelů pro úseky B a C  řeší samostatný SO 508 Posouzení stavu MR Martinov.  
 
Trasa kabelů je navržena ulicí Průběžnou k napájecím bodům na ulici 17.listopadu (trakční 
stožáry 14/B a 28/B) a na ulici Průběžné (trakční stožáry 13/C a 27/C). Trasa respektuje trasu 
kabelového rozvodu pro veřejné osvětlení na ul. Průběžná – projektová dokumentace (DSP) je 
řešena samostatnou stavbou. Skříně zpětných kabelů jsou situovány u stožárů 28/B, resp. 
13/C. Měnírna Martinov disponuje dostatečnou rezervou výkonu k napájení dalších 2 úseků 
trati.  
 
Základní technické údaje 
Tabulka č.1 
Proudová soustava  Stejnosměrná 
Provozní napětí soustavy 600 V = 
Jmenovité napětí měnírny  660 V= 
Soustava trolejového vedení S jedním + pólem uzemněným 
Izolace proti zemi  Dvojitá 
Trolejový drát Cu 120 mm2 
Ochrana proti přepětí Ventilové, růžkové bleskojistky 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem Dvojitou izolací, ukolejněním 
Napájecí trakční kabely 6-AYKCY  1x500 mm2 
Zpětné trakční kabely 6-AYKCY  1x500 mm2 

 
Ostatní materiály 
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby bude specifikován a uveden v projektu stavby. 
Jeho množství bude odpovídat velikosti výstavby v rámci realizace stavby „Tramvajová trať 
17.listopadu“. 
Jedná se o materiál použitý pro stavbu tramvajové trati, úpravu komunikací, stavbu chodníků, 
cyklistických stezek, parkoviště u školy, sadbový materiál, materiál související s realizací 
přeložek inženýrských sítí a doprovodných staveb (protihluková stěna, opěrná zeď). 
Tomuto složení odpovídá množství potřebných stavebních materiálů (kolejnice, pražce, 
živice, betonová dlažba, struska, potrubí, trakční stožáry, osvětlovací stožáry, apod.). 
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4. Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu 
 
Doprava v době výstavby 
 
Vlastní posuzovaná stavba je řešením dopravní situace související s realizací stavby 
„Tramvajová trať -17.listopadu“ řeší vytvoření nových dopravních vztahů v zájmovém území 
realizací  nové trasy tramvajové trati.  
Vstupní materiály budou dovezeny po stávajících komunikacích a jejich dovoz nevyžaduje 
řešení nového dopravního napojení.  
Dopravní náročnost této přepravy odpovídá běžným požadavkům na zabezpečení stavby 
obdobného rozsahu v území. Bude zpracován plán organizace výstavby s ohledem na 
dopravní zabezpečení stavby a zabezpečení dopravy v místě realizovaných úprav dle 
jednotlivých etap řešení stavby.  
Dopravní obslužnost území může znamenat významný negativní impakt pokud nebude řešení 
dopravy odpovídat požadavkům na zabezpečení dopravy na komunikacích navazujících na 
řešenou stavbu.  
 
Doprava po realizaci stavby  
 
Zavedení tramvajové trati na ulici 17.listopadu  na 7.a 8.obvod je řešením  nových dopravních 
vazeb ve směru centrum města – Pustkovec a 4., 7.a 8.obvod. Pro dopravu do centra bude 
páteří tramvajová doprava a na ni navazující autobusová doprava Oba druhy dopravy řeší  
kvalitu a spolehlivost dopravního spojení v předmětném území, významným prvkem je 
vzájemná provázanost uvedených druhů dopravy. 
Zavedením tramvajové trati na ulici 17.listopadu dojde ke zvýšení nabídky  veřejné dopravy 
v oblasti Poruby. 
 
Předpoklad dopravy – tramvajová doprava: 
Varianta I 
Tabulka č.2 

Počet spojů/24 hodin  
Linka Pracovní dny – špička Pracovní dny – sedlo Sobota a neděle 

3 48 0 0 
9 48 28 64 

Celkem 96 28 64 
 
 
Varianta II – tramvajová doprava – posílení linky 9, linka 3 zůstává v původní trase 
Tabulka č.3 

Počet spojů/24 hodin  
Linka Pracovní dny – špička Pracovní dny - sedlo Sobota a neděle 

9 96 28 64 
Celkem 96 28 64 

 
 
Doprava vozidel a autobusů 
Proveden byl dopravní průzkum (DI projekt, 08/2004) intenzit dopravy na křižovatkách na 
ulici 17.listopadu v úseku Opavská – Průběžná (24.8.2004). Pro hodnocení křižovatek 
17.listopadu x Opavská a 17.listopadu x B.Nikodéma byly intenzity odvozeny z dopravních 
průzkumů z let 2003 a 2001. 
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Sčítání bylo provedeno ve 4hodinovém časovém úseku v době ranní a odpolední špičky. 
Nasčítané údaje jsou reálné počty zjištěné v terénu. Obecně pro celý tah ulice 17.listopadu ve 
sledovaném úseku je uváděna jako špičková hodina 15.30 - 16.30, přestože některá ramena 
křižovatek mohou vykazovat  mírně vyšší hodnoty v ranním období.  
 
Schéma vykazuje dopravní intenzity v obou dopravních směrech (fyzická vozidla): 

 
 
Z výše uvedených charakteristik jsou odvozeny intenzity dopravy na silnici v lokalitě 
související s novým dopravním řešením.  
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Jiná infrastuktura 
Nová tramvajová trať a upravovaná komunikace v uvedené lokalitě zasáhne ochranná pásma 
stávajících inženýrských sítí (podzemních a nadzemních vedení). Jedná se o elektrická 
zařízení a vedení nn, vn, vvn a dds (ve správě SME a.s.), elektrické zařízení a vedení 
veřejného osvětlení a světelné signalizace (Ostravské komunikace a.s.), telekomunikační 
zařízení a vedení MK a DK (Český Telecom, a.s.), rozvody kabelové televize, plynové trubní 
rozvody ntl, stl a vtl (Severomoravská plynárenská a.s.), vodovodní a kanalizační řady 
(Ostravské vodárny a kanalizace a.s.) a produktovod tepla (Dalkia Česká republika, a.s.). 
Při výstavbě bude nutné realizovat zabezpečení funkčnosti stávajících inženýrských sítí 
(přeložky, úpravy).  

 
 
 

II. Údaje o výstupech   
 
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
V období výstavby bude zdrojem plošného znečištění ovzduší celá plocha staveniště. Jedná se  
především o zvýšenou prašnost při demolicích stávajících vozovek a frézování návazných 
komunikačních úseků, tedy o nahodilé zdroje prašnosti krátkodobého charakteru. 
 
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou přejezdy nákladních automobilů 
během stavby prakticky na celé stavební ploše. Předpokládá se průjezd cca 10 nákladních 
vozidel Tatra za hod, tj. 100-120 vozidel za den.  
Do prostředí budou emitovány tuhé znečišťující látky rozvířené z povrchu půdy zejména za 
nepříznivých klimatických podmínek. Nejvýznamněji se může tento účinek projevit při 
probíhajících skrývkách zemin, při převozech těchto zemin na místo uskladnění a při 
manipulaci se zeminami. Předpokládá se stálý provoz nakladače, válce a buldozeru.  
 
Rovněž tyto zdroje jsou nutné, nahodilé a krátkodobé, bez možnosti přesnějšího stanovení 
produkce emisí. Množství prachu nelze kvantifikovat, tyto zdroje je třeba důsledně eliminovat 
v závislosti na charakteru prací a vlhkosti materiálů. V době výstavby je za zhoršených 
klimatických podmínek nutné zabezpečit zkrápění komunikací a čištění, zejména při 
převozech zemin a manipulaci s nimi. 
Vzhledem ke krátkodobému charakteru stavebních prací považujeme případné  plynné emise 
z mobilních zdrojů v průběhu stavby za  málo významné a omezené pouze na dobu stavby. 
 
Imisní charakteristika lokality 
Imisní situace lokality je ve velké míře ovlivněna emisemi z průmyslových podniků – velkých 
zdrojů znečišťování v Ostravě a okolí (elektrárna Třebovice), dále pak z dopravy na ulici Nad 
Porubkou, částečně též dopravou na jižně umístěné ul. Rudná která je dominantní v této 
oblasti, v menší míře také emisemi lokálních zdrojů.  
Pro znázornění stávající situace jsou níže uvedeny koncentrace znečišťujících látek, naměřené 
na autorizovaných měřicích stanicích TOPOM (č. 125 v Ostravě-Porubě) a TOPBA (č. 1062 
v Ostravě – Porubě/V.obvod). Reprezentativnost měření stanice TOPOM je pro okrskové 
měřítko (0,5 až 4 km), cílem stanice je stanovení repr. konc. pro osídlené části území.  Cílem 
stanice TOPBA je využití při operativním řízení a regulaci, reprezentativnost je pro střední 
měřítko (100 – 500 m). 
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Koncentrace znečišťujících látek v r. 2003 [ µµµµg/m3  ] 
Tabulka č.4 

KMPL 
(Staré číslo ISKO a název) 

Max. hodinová 
koncentrace  

NO2 

Průměrná 
roční 

koncentrace  
NO2 

Max. denní 
koncentrace 

PM10 

Průměrná 
roční 

koncentrace 
PM10 

Max. denní 
osmihod. 
klouzavý 

průměr CO 
TOPOM 

(125 
Ostrava-Poruba/ČHMÚ - 20,2 

231 
(36 MV: 74) 

42,2 - 

TOPBA 
(1062 

Ostrava-Por./V.obvod)  

151,6 
(19 MV: 105,7) 

31,5 
225,2 

(36 MV: 75,7) 
42,8 3269,6 

Pozn.:  1) Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny  jako maximální z celého roku 
2) 19 (36) MV: 19. (36.) nejvyšší naměřená hodnota 
 

Benzen je v Ostravě měřen pouze v městské  části Ostrava – Přívoz, zde je však měření velmi 
silně ovlivněno těžkým průmyslem a nelze tedy měřené hodnoty vztahovat jako pozaďové pro 
posuzovanou lokalitu. 
 
Obec Ostrava je uvedena v příloze č. 11 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb. (ve znění nařízení 
vlády č. 60/2004) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jsou zde překračovány 
imisní limity PM10, benzenu, benzo(a)pyrenu a arsenu pro ochranu zdraví lidí. 
Realizace  řešení dopravy s uplatněním tramvajové dopravy bude jedním z faktorů 
omezujících produkci škodlivin  z provozu vozidel. 
 
 
2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 
 
Odpadní vody splaškové 
 
Období výstavby 
V době výstavby mohou být očekávány odpadní vody pouze typu  odpadních vod ze 
sociálního zařízení staveniště, tyto vody nejsou určujícím impaktem, sociální zařízení 
staveniště bude řešeno dodavatelem stavby stejným způsobem jako u obdobných staveb.
  
Období provozu 
Objekt sociálního zařízení pro řidiče MHD bude napojen přípojkou na stávající splaškovou 
kanalizaci vedenou po ulici Průběžná. 
 
Dešťové odpadní vody   
 
Období výstavby 
Odvedení dešťových vod ve fázi výstavby z území dotčeného stavbou nebude speciálně 
řešeno. Budou provedena běžná opatření k zamezení kontaminace  vody a půdy. 
 
Období provozu 
Navržena je nová dešťová kanalizace, navržena je jako gravitační. Navržená kanalizace svede 
dešťové vody do stávající veřejné stokové síťě. Odvedení odpadních vod do veřejné 
kanalizace bude projednáno s provozovatelem kanalizace též s ohledem na zatížení čistírny 
odpadních vod.  
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Na nově navrženou kanalizaci budou napojeny jak uliční vpustě, tak trativody řešící 
odvodnění vlastní konstrukce vozovky. Svodné potrubí tramvajové tratě je vedeno v ose 
tramvajové trati.  
Kanalizace budou napojeny do stávajících šachtic kanalizačního sběrače DN 1200. Trativody 
zajišťující odvodnění konstrukce tramvajového spodku budou napojeny do svodného potrubí, 
které bude vyúsťovat do šachtic nově navržené kanalizace. Minimální světlost svodného 
potrubí musí být DN 200 a spád bude kopírovat spád tramvajové trati.  
  
Cílem návrhu umístění trasy nové kanalizace odvodnění komunikace byl požadavek vyhnout 
se jejímu umístění do vozovky. Tento požadavek bude dodržen kromě úseku délky 220m, 
který je vzhledem k nepříznivému prostorovému uspořádaní sítí navržen do krajnice vozovky.  
Zához potrubí bude prováděn výhradně ze štěrkového materiálu, který bude hutněn po 
vrstvách v max. hloubce 20 cm a míra zhutnění bude dokladována protokolem.  
Povrch výkopu bude opatřen živičnou vrstvou tl. 3x5 cm AB, uzavírací živičná vrstva v tl. 5 
cm AB bude přesahovat 0,5 m za spáru výkopu. Styčná správa mezi živičnými vrstvami musí 
být zalitá asfaltem z důvodu zabránění zatékání povrchové vody do vozovky. Uvedené 
činnosti musí být provedeny ve smyslu ČSN tak, aby byla dodržena niveleta vozovky a 
nedošlo k jejímu zhoršení nerovnostmi, prohlubeninami apod. 
V ostatních úsecích je trasa navržena v prostoru nově navržených chodníků a v zeleném 
pruhu.  
Kanalizace je navržena z kameniny DN 400 mm do pískového lože. Výkopy projekt navrhuje  
svislé, pažené.  
 
 
3. Kategorizace a množství odpadů 
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací), 
- odpady vznikající při vlastním provozu  
 
Odpad vznikající během výstavby 
 
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle 
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
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Odpady vznikající při výstavbě 
Tabulka č.5 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

13 03 07 Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje 
(olej z traf měnírny) 

N 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky (kamenina) O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné (pražce) 
N 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami (výhybky) N 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
17 05 08 Štěrk ze žlezničního svršku  neuvedený pod číslem 17 05 

07 (štěrk ze štěrkového lože) 
O 

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 
(vlastní trafa) 

N 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod 
čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 (rozvaděče a el.výzbroj 
měnírny) 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je 
povinen vést evidenci odpadů.  
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil 
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností. Na 
stavbě využitelné odpady  - štěrk, zemina, kamenivo budou opětovně použity pro výstavbu 
nových komunikací nebo dočasně uloženy pro použití na jiných stavbách. Sejmuté živičné 
vrstvy budou použity na výrobu recyklovaných živičných směsí nebo uloženy na skládce 
příslušné skupiny.  Stavební odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná část odpadů 
vzniklých z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny. 
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Odpad z provozu dopravy na ulici 17.listopadu a Průběžná   
Tabulka č.6 
Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kat. 
odpadu 

Očekávané 
množství  
(t/rok) 

Předp. způsob 
zneškodnění 

13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 0,2 odborná firma 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 60 odborná firma 
20 03 02 Zemina a kameny O 2 odborná firma 
20 03 03 Uliční smetky O 0,9 odborná firma 
20 01 21 Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N 0,01 odborná firma 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 3 odborná firma 

 
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001: 
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,  
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě 

k možnému využití,   
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,  
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,  
- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,  
- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím životní  prostředí,  
- umožnit kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytovat úplné 

informace související s odpadovým hospodářstvím. 
-  
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou. Odpady budou 
shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích a bez zbytečného prodlení 
budou předávány oprávněné osobě k využití nebo odstranění. Souhrnné množství odpadů 
vznikajících při provozu záměru může dosahovat řádově stovky kg/rok při likvidaci následků 
havárie (úkapů), za běžných podmínek se předpokládá produkce z údržby záměru pouze 
několika kilogramů za rok. 
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství 
kraje. Zabezpečena bude přednostní recyklace vznikajících odpadů a snížení měrné produkce  
nebezpečných odpadů. 
 
 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Navržený záměr není takovým záměrem, který by s sebou nesl zásadní riziko vyplývající 
z používání látek nebo technologií.   
Na základě praktických zkušeností lze identifikovat následující potenciální havárie: 

- havárie tramvajových vozů při provozu 
- únik ropných látek v důsledku havárie s jinými dopravním 

prostředky 
- únik, požár nebo výbuch blíže nespecifikovaných nebezpečných 

látek způsobených havárií s jinými dopravními prostředky 
Společenské riziko dopravního provozu je obecně vnímáno jako přijatelné. 
Při úniku ropných látek může dojít i  ke znečištění povrchových i podpovrchových vrstev 
zeminy. Následné šíření kontaminace půdou nebo podzemní vodou je závislé na místních 
podmínkách a může být účinně omezeno rychlým zásahem hasičského záchranného sboru. 
Významné dopady na okolí představují potenciální havárie např. kamionové dopravy 
převážející nebezpečné látky. Vzhledem k celé řadě přepravovaných nebezpečných látek 
nelze v rozsahu této dokumentace přesně specifikovat následky na okolí hodnocené 
komunikace. 
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Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by 
mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při 
nedodržení protipožárních opatření, případně při havárii vozidel. 
 
 
5. Hluk 
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby 
- hluk v době provozu tramvajové trati  
 
Hluk v době výstavby 
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů 
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou 
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném 
případě je možné konstatovat, že souvislá zástavba je situována mimo přímý dosah vlastní 
stavby.  
   
Použité předpisy, literatura 
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- Nařízení vlády č. 88/2004, kterým se mění nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně  

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998. 
- Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, č.j.: HEM-

300-11.12.01-34065 z 11.12.2001 
- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti     

stavebních výrobků – požadavky 
- Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004, Planeta – ročník XII, číslo 

2/2005 
- Nařízení vlády č.148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
 
Nařízení vlády č.148/2006 Sb.platí od 1.7.2006, v době realizace záměru bude v platnosti, 
proto je vládní nařízení respektováno. 
 
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku  
Vnitřní prostor 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb 
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní 
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní 
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má 
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.  
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená 
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je 
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 
hod. 
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Příloha č. 5 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského 
vybavení 
Tabulka č.7 
Druh chráněné místnosti  Korekce 

/dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 

-10 
Lékařské vyšetřovny, ordinace Po dobu používání 0 
Operační sály Po dobu používání 0 
Obytné místnosti včetně kuchyní, hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0* 

-10* 
Přednáškové síně, učebny a ostatní místnosti škol, předškolní zařízení a 
školní zařízení, koncertní síně, kulturní střediska 

Po dobu používání +10 

Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, 
restaurace 

Po dobu používání +15 

Prodejny, sportovní haly Po dobu používání +20 
• V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je       
        přípustná další korekce + 5 dB 
 
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně 
obdobné. 
 
Venkovní prostor 
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území - doprava 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. 
Podle nařízení vlády č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve 
venkovním prostoru následující: 
 
Tabulka č.8 

Korekce dB(A) Způsob využití 
území 1) 2) 3) 4) 
Chráněné venkovní 
prostory staveb 
nemocnic a staveb 
lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor nemocnic a 
lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor ostatních 
staveb a chráněný 
ostatní venkovní 
prostor 

0 +5 +10 +20 

1) Korekce se použije pro hluk z provozoven (továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a 
z jiných stacionárních zdrojů (vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk  
způsobený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech 
závodů, stavenišť apod.. dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení. 
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích. 
3) Použije se v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující 
a v ochranném pásmu drah. 
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává 
zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti 
v chráněných  venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou 
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silnice se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při 
zachování směrového nebo výškového vedení. 
 
Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory:                 

Den    LAeq = 50 dB(A) Noc    LAeq = 40 dB(A) 
Hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích   

Den    LAeq = 55 dB(A) Noc    LAeq = 45 dB(A) 
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby, 
- hluk v době provozu.  
 
Hluk v době výstavby 
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů 
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou 
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném 
případě je možné konstatovat, že časovost stavby bude pouze omezená.   
Vlastní stavební práce budou spočívat v odstranění vrchního krytu krátkých úseků stávající 
vozovky, skrývce zeminy, pokládání podkladových a vrchních vrstev vozovek a v terénních 
úpravách. Nasazení těžké techniky bude časově omezeno jen na dobu provádění hlavních 
stavebních prací. Celková doba výstavby (tj. doba od zahájení stavby do předání k užívání) 
bude pouze po omezenou dobu. 
Nejvyšší přípustná hladina hluku ze stavební činnosti bude (dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 
88/2004 Sb.a  nařízení vlády č.148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací (platnost k 1.7.2006), kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) dodržena. 
 
 
Volba kontrolních bodů výpočtu 
 
V zájmové lokalitě byly vytipovány kontrolní (referenční) body, jejich situování je zřejmé z 
grafického znázornění – mapová příloha. 
 
Lokalita 1 – 17.listopadu:  Opavská po Slavíkova 
Lokalita 2 – 17.listopadu: po B.Nikodéma 
Lokalita 3 – 17.listopadu: Průběžná 
         
Referenční body jsou zvoleny u nejblíže situovaných chráněných objektů ve venkovním 
prostoru.  
 
Lokalita 1 – 17.listopadu:  Opavská po Slavíkova 
Tabulka č.9 

 
Kontrolní bod 

 
Místo – chráněný venkovní prostor 

1 4419/3 
2 1988/1 (učiliště) 
3 1996 (učiliště) 
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Lokalita 2 – 17.listopadu: po B.Nikodéma 
Tabulka č.10 

 
Kontrolní bod 

 
Místo – chráněný venkovní prostor 

1 3983 
2 3987 
3 3994 
4 3982/2 
5 3945/2 

 
Lokalita 3 – 17.listopadu: Průběžná 
Tabulka č.11 

 
Kontrolní bod 

 
Místo – chráněný venkovní prostor 

1 3654/5 (směr k 17.listopadu) 
2 3654/5 (směr k Průběžná) 
3 3654/4 
4 3443 
5 3438 

 
 
Výsledky výpočtu 
 
Zhodnocen je stávající stav hlučnosti v předmětném území po realizaci tramvajové trati na 
ulici 17.listopadu. Dopravní intenzity zahrnují při současném stavu dopravní intenzity na ulici 
17.listopadu (osobní vozidla, nákladní vozidla, autobusy, tramvajová doprava) se 
zohledněním dopravy na navazujících místních komunikací zabezpečujících provoz 
v okolních objektech.  
 
Lokalita 1 – 17.listopadu:  Opavská po Slavíkova 
Tabulka č.12 

 
Kontrolní bod 

 
Zjištěná hodnota 

 
 Den Noc 
 LAeqv LAeqv 
1 58,1 50,8 
2 62,2 54,8 
3 54,9 47,6 

 
Lokalita 2 – 17.listopadu: po B.Nikodéma 
(s protihlukovou stěnou přesunutou na základě úprav připravovanou stavbou) 
Tabulka č.13 

 
Kontrolní bod 

 
Zjištěná hodnota 

 
 Den Noc 
 LAeqv LAeqv 
1 64,3 56,9 
2 63,7 57,0 
3 64,3 57,6 
4 51,8 45,0 
5 53,8 44,4 
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U objektů označených č. 1, 2, 3 je nezbytné provést individuální opatření. 
 
Lokalita 3 – 17.listopadu: Průběžná 
Tabulka č.14 

 
Kontrolní bod 

 
Zjištěná hodnota 

 
 Den Noc 
 LAeqv LAeqv 
1 65,0 57 
2 63,4 54,8 
3 57,6 49,1 
4 59,1 50,6 
5 61,7 52,9 

 
S protihlukovou stěnou 
Tabulka č.15 

 
Kontrolní bod 

 
Zjištěná hodnota 

 
 Den Noc 
 LAeqv LAeqv 
1 64,2 56,3 
2 60,8 52,6 
3 56,6 48,5 
4 59,1 50,6 
5 61,8 53,0 

 
 
Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že hluková zátěž sledovaných objektů bude vlivem 
dopravní zátěže postihující předpokládaný provoz dopravy v zájmovém území překračovat 
povolené hodnoty ve venkovním chráněném prostoru objektů vymezených v lokalitě 2 a 3. 
Zároveň bude přípustná hluková zátěž překročena v chráněném venkovním prostoru v lokalitě  
U ulice 17.listopadu v prostoru ulice B.Nikodéma (v místech vyžadujících ochranu) a ulice 
Průběžná v místech vyžadujících ochranu venkovního prostoru.  
 
Pokud bychom definovali specifické nebo i nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví 
obyvatel, pak je možné uvést: 
- akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním 

poškozením sluchu, 
- funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy současného 

posunu sluchového prahu, 
- funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů, 
- funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového 

cyklu, 
- funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů s projevy v 

oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, od které je u zdravých 
osob ovlivňován vegetativní nervový systém, 

- funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i v oblasti 
pracovního výkonu, 

- funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování. 
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Protihluková opatření mohou být obecně dvojího druhu: 
1. Individuální ochrana jednotlivých objektů 
2. Skupinová opatření – protihlukové stěny a zemní valy 

 
 
Individuální ochrana jednotlivých objektů 
 
Individuální ochrana se vztahuje na objekty, které stojí volně mimo sídelní útvary v pásmu 
s překročením hladin hluku nad přípustnou mez a u objektů uvnitř sídelních útvarů, které 
nelze řešit společnými opatřeními. Pro takové objekty lze zajistit akustickou ochranu 
vnitřního prostoru technickými opatřeními – výměna oken za plastové s trojskly a 
dotěsněním, případně dozděním předstěn. 
Technická opatření jsou navržena na základě zjištěných hodnot výpočtem u objektů v lokalitě 
označené 2.  
Zároveň bude nezbytné provést individuální ochranu u objektů ochrany – rodinných domů na 
opačné straně ulice 17.listopadu. 
 
Skupinová opatření – protihlukové stěny a zemní valy 
 
Na základě provedených výpočtů hlučnosti jsou navrženy protihlukové stěny: 
 
V lokalitě 2 je navrženo: 
Provést přesunutí stávající protihlukové stěny. Tento objekt ochrání objekty ochrany p.č. 
3982/2 (ref.bod.č.4), 3945/3, 3945/2. 
 
V lokalitě 3 je navržena: 
Protihluková stěna v křižovatce 17.listopadu x Průběžná ve směru k objektu p.č. 3654/5. 
V lokalitě točny je řešena ochranná opěrná zídka, která omezí negativní dopad hlučnosti 
v lokalitě s přípravou chráněných objektů zástavby. 
 
Grafické znázornění izofon hluku je uvedeno v hlukové studii uvedené v plném 
rozsahu: 
IZOFONY HLUČNOSTI Lokalita 1 – 17.listopadu:  Opavská po Slavíkova – DEN 
IZOFONY HLUČNOSTI Lokalita 1 – 17.listopadu:  Opavská po Slavíkova - NOC 
IZOFONY HLUČNOSTI Lokalita 2 – 17.listopadu: po B.Nikodéma - DEN 
IZOFONY HLUČNOSTI  Lokalita 2 – 17.listopadu: po B.Nikodéma  - NOC 
IZOFONY HLUČNOSTI Lokalita 3 – 17.listopadu: Průběžná – DEN   
IZOFONY HLUČNOSTI Lokalita 3 – 17.listopadu: Průběžná – NOC 
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C.  Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
  
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Hodnocené území je územím se zástavbou  v lokalitě Pustkovec a Poruba. Část území u ulice 
Průběžná je dosud využívána jako ostatní plocha. Důvodem navrhovaného záměru je doplnění 
dopravy v lokalitě městských částí Pustkovec a Poruba o tramvajovou dopravu umožňující 
řešené městské hromadné dopravy s využitím jiných prostředků hromadné dopravy. Umístění 
záměru je v souladu s Územním plánem města a snahou zadavatele je urychlit přípravu stavby 
a její etapovou realizaci. 
 
Prodloužením tramvajové tratě je předpokládáno snížení hlukové zátěže v zabydlené části.  
Dalším očekávaným pozitivním faktorem je zlepšení dopravní infrastruktury v řešené oblasti. 
 
Prioritou trvale udržitelného využívání území je zajištění optimalizace a bezpečnosti dopravy 
v předmětném území.  
 
 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Pozemky pro realizaci předmětné stavby nejsou součástí přírodních zdrojů.  
Řešené území se nachází v severozápadní části města. Záměr bude procházet parcelami, které 
jsou v současné době zařazeny jako ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří.  
 
Lokalita se nachází v chráněném ložiskovém území ve smyslu zákona č. 439/92 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství. 
Negativní vlivy na kvalitu podzemních vod nejsou realizací stavby předpokládány.  
Vzhledem k charakteru řešeného území se výskyt ohrožených druhů živočichů a rostlin 
nepředpokládá.  
 
Realizací stavby  nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  
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1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
 
V zájmovém území  nedochází ke kolizi se zájmy územního systému ekologické stability, jak 
je zřejmé z následujícího grafického schématu.  
 
Nejbližšími prvky ÚSES v okolí hodnocené lokality jsou (viz. Územní plán města Ostrava): 
 
 

 
LBC 21-2 – lokální biocentrum, STG 3BC3, součást regionálního biokoridoru, les 
LBC 21-4 – lokální biocentrum, STG 3BC3-5, 3b3, 3C4, součást regionálního biokoridoru, 
louk, les, vodní tok 
RBK 21-3 – STG 3BC4, regionální biokoridor 
LBK 21-6 – lokální biocentrum, STG 3BC3-5, 3B4-5, 3C4, součást regionálního biokoridoru, 
louka, vodní tok, orná půda 
RBK 21-7 – regionální biokoridor, STG 3BC3-5, 3B4-5, 3C4 
 
Uvedený tah ÚSES je veden severně od zájmového území a nebude stavbou tramvajové trati 
dotčen. 
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Východně od zájmového území je veden tah: 
 
RBK 3-4 regionální biokoridor, LBC 3-5 vložené místní biocentrum do regionálního 
biokoridoru, RBK 3-6, LBC 3-7 – Štěpán a RBK 3-8 regionální biokoridor. 
Uvedený tah ÚSES je veden východně od zájmového území a nebude stavbou tramvajové 
trati dotčen 
 
- na zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně 
přírody a krajiny.  
Nejblíže situovaným chráněným územím je PR Štěpán – situována severovýchodně od 
zájmového území (cca 1500 m) 
PChP Martinovský mokřad – situován východně od zájmového území cca 800 m 
PP Turkov – situována východně od zájmového území cca 900 m. 
Vliv stavby nemá na uvedené prvky žáden vliv. 
 
- na území přírodních parků  
Zájmové území není součástí přírodního parku. 
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 
Žádná navržená evropsky významná lokalita nebude záměrem dotčena.   
Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny (zn.: ŽPZ/26103/2006/Mac z 29.5.2006) 
podle §45i odstavce 1) zák.č. 114/1992 Sb.ve znění pozdějších předpisů  je uvedeno v části 
H.tohoto oznámení.   
 
- na významné krajinné prvky  
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo 
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.   
Takové území nebude záměrem dotčeno.  
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
V bezprostředním okolí předmětné lokality se nenachází žádné významné architektonické ani 
historické památky či archeologická naleziště, která by mohla být realizací stavby dotčena.  
 
- na území hustě zalidněná  
Záměr je součástí hustě obydleného území. Řeší dopravní charakteristiky tohoto území 
s uplatněním tramvajové dopravy v MHD. Realizací stavby dojde ke změně uspořádání 
systému městské hromadné dopravy ve prospěch dopravy šetrnější vůči prostředí.   
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Lokalita není v současné době zatěžována nad únosnou mez. V lokalitě nebyla shledána stará 
ekologická zátěž.  
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2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Při přípravě stavby Tramvajová trať - 17.listopadu byly při přípravě záměru sledovány 
následující složky životního prostředí, které by mohly být ovlivněny: 

Obyvatelstvo                                                                                     
Ovzduší a klima     
Voda   
Hluková situace         
Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje         
Flóra, fauna a ekosystémy                                                                   
Krajina                                                                                                                                                                                                                                    
Hmotný majetek a kulturní památky                                                      
 

� Vlivy na obyvatelstvo                                                                                      
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat 
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska 
časového rozložení záměru (po dobu stavby a v době provozu nové tramvajové trati).    
 
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zástavby podél komunikace 
17.listopadu a Průběžná. Zároveň budou ovlivněni obyvatelé žijící v okolní objízdných tras 
v době realizace jednotlivých etap výstavby.  
Rozčlenění stavby na výše vymezené etapy a doba trvání jednotlivých etap znamenající 
potřebu objízdnosti bude pouze krátkodobým omezujícím faktorem. 
Délka stavby bude pouze omezenou dobu a stavba zabezpečí celkovou úpravu dopravní 
struktury města. 

Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro 
minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení: 

- Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na 
životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání 
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu 
prostředí šetrných technologií). 

- Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení. Tato 
podmínka platí i pro objízdné trasy.  

 

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a  současným respektováním výše uvedených 
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat. 
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� Vlivy na ovzduší a klima                                                              
 
Klimaticky náleží lokalita k mírně teplé oblasti MT 10 s následujícími charakteristikami: 
Tabulka č.16 
Průměrná roční teplota 8,6 °C 
Průměrná teplota v lednu -2 až -3 °C 
Průměrná teplota v červenci 17 - 18 °C 
Průměrná teplota v dubnu 7 - 8 °C 
Průměrná teplota v říjnu 7 - 8 °C 
Průměrné roční srážky 740 mm 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 
Průměrný roční potenciální výpar z povrchu půdy 652 mm 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 - 450 mm 
Srážkový úhrn ve zimním období 200 - 250 mm 
Počet letních dnů 40 - 50 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 
Počet mrazových dnů 110 - 130 
Počet ledových dnů 30 - 40 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 
Počet dnů zamračených 120 - 150 
Počet dnů jasných 40 - 50 

 
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s 
přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.  
Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout  zejména organizačními opatřeními - 
koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém 
technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při 
dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí 
považovat za nepodstatný.  
 
� Vlivy na vodu                                                                              
Záměr neznamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě.  
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě 
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.  
 
Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou 
navržena následující  opatření: 
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek, 

- zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 
podloží, 

- konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze 
staveniště včetně návrhu zařízení v dalších stupních projektové dokumentace, 

- řešena v rámci projektu bude v souladu s připravovanou stavbou obchodního objektu  
„pramenní oblast“ Pustkoveckého potoka na základě  hydrogeologického průzkumu 
zájmové lokality (terénní modelace, drenážní prvky). 

 
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení 
projektu – zabezpečení odvedení dešťových vod, dešťová kanalizace.    
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� Vlivy na hlukovou situaci 
Chráněné objekty (objekty bydlení) nebudou novým dopravním řešením ovlivněny nad 
přípustnou úroveň pro den ani pro noc, jak je dokladováno zpracovanou hlukovou studií na 
základě realizace navrhovaných protihlukových opatření. 
Z hodnot hlukové studie vyplynulo, že hluková zátěž sledovaných objektů vyžaduje provést 
protihluková opatření ve venkovním chráněném prostoru objektů vymezených v lokalitě 2 a 3 
(17.listopadu: po B.Nikodéma, 17.listopadu: Průběžná). 
Zároveň budou řešena protihluková opatření pro chráněný venkovní prostor v lokalitě u ulice 
17.listopadu v prostoru ulice B.Nikodéma (v místech vyžadujících ochranu) a ulice Průběžná 
v místech vyžadujících ochranu venkovního prostoru.  
Navržena jsou protihluková opatření -  individuální ochrana jednotlivých objektů a skupinová 
opatření – protihlukové stěny.  
Technická opatření jsou navržena na základě zjištěných hodnot výpočtem u objektů v lokalitě 
označené 2 (17.listopadu: po B.Nikodéma).  
Zároveň bude nezbytné provést individuální ochranu u objektů ochrany – rodinných domů na 
opačné straně ulice 17.listopadu. 
V lokalitě 2 (17.listopadu: po B.Nikodéma) je navrženo provést přesunutí stávající 
protihlukové stěny. Tento objekt ochrání objekty ochrany p.č. 3982/2 (ref.bod.č.4), 3945/3, 
3945/2, v lokalitě 3(17.listopadu: Průběžná) je navržena protihluková stěna v křižovatce 
17.listopadu x Průběžná ve směru k objektu p.č. 3654/5. 
V lokalitě točny je řešena ochranná opěrná zídka, která omezí negativní dopad hlučnosti 
v lokalitě s přípravou chráněných objektů zástavby. 
Průkaznost tohoto konstatování může být ověřena měřením hlučnosti v případě negativních 
ohlasů ze strany obyvatel.   
 
� Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
Tyto charakteristiky nebudou ovlivněny.  
Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou ovlivněny. 
 
� Vlivy na flóru a faunu a ekosystémy                                                                    
Záměr je realizován ve stávajícím prostoru dopravního systému. Dotčeny budou pouze 
okrajově zelené plochy související s prostorem stavby (úprava trasy silnice).  
Vlivem stavby bude nutné provést odstranění vymezených stromů a keřů dle zpracovaného 
dendrologického průzkumu. Odstranění stávající zeleně bude provedeno na základě povolení 
příslušného orgánu ochrany přírody na základě zpracované inventarizace zeleně. V prostoru 
realizace točny byl proveden průzkum dotčené plochy. Kácení bude provedeno na základě 
povolení příslušného orgánu ochrany přírody v době vegetačního klidu. 
 
Vyhláška č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona ČNR č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v § 16 - Ochrana zvláště chráněných druhů 
živočichů (k § 50, odst. 5 zákona), odst. 1 stanoví, že základem ochrany živočichů a vegetace  
je komplexní ochrana jejich stanovišť. Nedílnou součástí Vyhlášky č. 395/1992 Sb. je pak 
příloha č. II. a III, které ve třech kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých druhů. 
fauny a flory. Toto dělení je základem rozdělení druhů, které byly při průzkumu  na 
předmětném území sledovány. Na základě průzkumu bylo konstatováno, že takové druhy 
nebyly přímo v zájmové lokalitě zjištěny.  
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V lokalitě  vymezené pro stavbu prodloužení trasy tramvajové trati v lokalitě ulice Průběžná 
byly determinovány následující druhy: 
 
E3 Stromové patro 
Acer platanoides (javor mléč), Betula pendula (bříza bělokorá), Carpinus betulus (habr 
obecný), Crataegus laevigata (hloh obecný), Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), Quercus 
robur (dub letní), Malus (jabloň), Tilia cordata (lípa srdčitá), Prunus avium (třešeň ptačí), 
Prunus (slivoň, švestka), Pyrus (hrušeň), Populus canadensis (topol kanadský), Robinia 
pseudoacacia (trnovník akát), Salix alba (vrba bílá), Salix caprea (vrba jíva) 
 
E2 Keřové patro: 
Corynus avellana (líska obecná), Crataegus oxyacantha (hloh obecný), Euonymus europaeus 
(brslen evropský), Euonymus verrucosa (brslen bradavičnatý), Frangula alnus (krušina 
olšová), Hedera helix (břečťan popínavý), Ribes rubrum (meruzalka červená), Salix alba 
(vrba bílá), Salix caprea (vrba jíva),  Sambuscus nigra (bez černý), Sambuscus racemosa (bez 
červený),  Syringa vulgaris (šeřík obecný). 
 
E1 Bylinné patro: 
Při terénním průzkumu nebyla zjištěna přímo v trase významná společenstva bylinného patra, 
která mohla být přímo negativně dotčena za předpokladu technologické kázně dodavatele 
stavby. Determinovány byly následující druhy bylinného patra: 
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Brassica nigra 
(brukev černá), Brassica campestris (brukev obecná), Convolvulus arvensis (svlačec rolní), 
Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), Cirsium arvense (pcháč rolní), Cirsium 
canum (pcháč šedý), Cirsium vulgare (pcháč obecný), Equisetum arvense (přeslička rolní), 
Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka),Fumaria officinalis (zemědým lékařský), Glechoma 
hederacea (popenec břečťanovitý), Lolium perenne (jílek vytrvalý), Phleum pratense (bojínek 
luční), Pimpinella saxifraga (bedrník obecný), Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý), Poa 
pratensis (lipnice luční), Polygonum bistorta (rdesno hadí kořen), Potentilla alba (mochna 
bílá), Poa compressa  (lipnice smáčknutá), Poa nemorosa (lipnice hajní), Poa pratensis 
(lipnice luční), Poa annua (lipnice roční),  Polygonum (rdesno), Potentilla anserina (mochna 
husí),Ranunculus repens (pryskyřník plazivý), Ranunculus arvensis (pryskyřník luční), 
Rumex acetosa (šťovík kyselý), Saponaria officinalis (mydlice lékařská), Sinapis arvensis 
(hořčice rolní), Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý), Symphytum officinale (kostival 
lékařský),Taraxum officinale (tařice lékařská), Trifolium repens (jetel plazivý), Trifolium 
arvense (jetel rolní), Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Trifolium pratense (jetel 
luční), Tussilago farfara (podběl lékařský),  Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), Veronica 
chamaedrys (rozrazil rezekvítek),  Viola tricolor (violka trojbarevná) 
 
Fauna zájmového území:  
Z řady zaznamenaných živočichů  v těsné blízkosti staveniště ani na staveništi nebyli zjištěni 
zástupci druhů zařazených mezi - ohrožený druh, silně ohrožený druh nebo kriticky ohrožený 
druh ve smyslu Přílohy III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).  
U žádného ze zjištěných druhů nebyly  zjištěny výskyty reprezentativních populací těchto 
druhů.Kvalitativním biologickým průzkumem byly zjištěny především druhy, vázané na 
blízkost sídel, zahrad, případně druhy zabíhající či zaletující do prostoru z lokalit severně 
situovaných.  
Orientačním biologickým průzkumem byli na lokalitě zjištěni tito zástupci skupin nebo druhů 
živočichů: 
Savci - nebyly zjištěny žádné chráněné druhy:  
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hraboš polní (Microtus arvalis), rejsek obecný (Sarex araneus), krtek obecný (Talpa 
europaea), ježek západní (Erinaceus europaeus), myš domácí (Musculus musculus), zajíc 
polní (Lepus europaeus).      
Ptáci - vrabec domácí (Passer domesticus),  kos černý (Turdus merula), skřivan polní (Alauda 
arvensis), sýkora koňadra  (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus, sýkora babka 
(Parus palustris), strnad obecný (Embriza citrinella), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), 
konipas bílý (Motacilla alba), vrána obecná šedá (Corvus corone cornix), červenka obecná 
(Erithacus rubeculla). 
Nebylo zjištěno žádné hnízdiště ptáků, území slouží spíše jako součást loviště.  
 
� Vlivy na krajinu                                     
Realizace stavby „Tramvajová trať 17.listopadu“ neznehodnotí pohledově území vzhledem 
k typu řešení celého území.  
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině. 
Krajinný ráz je charakterizován situováním zájmové lokality v území.  
Toto území je možné charakterizovat jako území související se stávajícím uspořádáním 
městské zástavby v zájmové lokalitě. Záměr je součástí stávající zástavby a doplňuje její 
stávající dopravní systém.  Stavbou nedojde ke změně charakteru území. Stavba urbanisticky 
odpovídá ostatním vzhledem k okolnímu prostoru opodstatněná. 
 
� Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky                                                       
Nebudou ovlivněny. 
Je možno říci, že na území města Ostrava se nalézají historicky cenné objekty zapsané 
v ústředním seznamu kulturních památek. Nejvýznamnějšími kulturními památkami jsou 
Slezskoostravský hrad, zámek Ostrava Poruba s prvky sakrální architektury (gotika, baroko, 
klasicismus,  historizující), lidové architektury a technické památky).  
Podrobný výčet historicky cenných objektů zde není uveden, neboť žádná z uvedených 
památek není v bezprostřední blízkosti zájmové lokality. 
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D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí  
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti  

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována v tomto oznámení. Posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva bylo 
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.  
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na 
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně:  

Vliv znečištěného ovzduší 
Vliv hlukové zátěže  
Vliv produkce odpadů 
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  
Sociální, ekonomické důsledky 
Narušení faktoru pohody 

 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních 
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného 
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.  
V době po provedené stavbě a úpravě dopravních charakteristik městské dopravní sítě ve 
prospěch dopravy tramvajové dojde i k příznivé úpravě související se snížením dopravy 
silniční z hlediska ovzduší.  
 
Vliv hlukové zátěže  
V hlukové studii byla navržena opatření pro omezení vlivu hluku v chráněném venkovním 
prostoru staveb (a s tím související vliv vnitřního prostoru staveb) a chráněného ostatního 
venkovního prostoru. Z výpočtu vyplývá, že po výstavbě nového dopravního řešení 
souvisejícím s prodloužením tramvajové trati a realizaci protihlukových opatření nedojde 
v chráněném venkovním prostoru okolních bytových domů k překročení nejvyšších 
přípustných hodnot hluku daných platnou legislativou.  
 
Vliv produkce odpadů 
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu,  
zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.  
 
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno, realizace záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších 
antropogenních systémů. 
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou 
míru.  
 
Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených 
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické důsledky. 
Realizace stavby tramvajové trati zlepší stávající stav území z hlediska dopravy a doplnění  
městské hromadné dopravy v daném území o nový prvek.     
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Narušení faktoru pohody 
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze 
strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Doba 
trvání jednotlivých fází výstavby bude omezena na nejmenší možný časový úsek. S tím 
související provoz v rámci objízdných tras bude minimalizován na nejmenší možný časový 
úsek. Stavba bude probíhat po omezenou dobu. Výsledkem stavby bude příznivé ovlivnění 
pohody bydlení pro obyvatele předmětného území, zejména zlepšením městské hromadné 
dopravy. 
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Negativní účinky záměru se v obytném území neprojeví. Realizace stavby řeší stávající 
dopravní systém území (městská hromadná doprava). Vlivy na zdraví obyvatelstva budou 
v souladu s požadavky platné legislativy. 
 
 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. 
 
 
4.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
Opatření budou podrobně stanovena a vymezena v rámci zpracovaného oznámení  (zjišťovací 
řízení) dle zákona č. 100/2001 Sb. V rámci této studie jsou stanoveny základní požadavky, 
které budou na základě dalších průzkumů a zhodnocení doplněny a upřesněny: 
 
� Zpracován bude v dalším stupni projektové dokumentace podrobný  plán organizace 
výstavby s ohledem na minimalizaci vlivu staveništní dopravy a strojního nasazení na 
chráněnou obytnou zástavbu. Tento plán bude předložen k posouzení orgánům ochrany 
veřejného zdraví. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního materiálu budou  
správnou organizací stavby eliminovány. 
Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktoru pohody. 
 
� Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod a půdy.  
 
� Řešena v rámci projektu bude v souladu s připravovanou stavbou obchodního objektu  
„pramenní oblast“ Pustkoveckého potoka na základě  hydrogeologického průzkumu zájmové 
lokality (terénní modelace, drenážní prvky). 
 
� Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. 
 
� Zpracovatel tohoto oznámení doporučuje předem seznámit obyvatele obytných objektů 
dotčených stavbou s harmonogramem výstavby v jednotlivých etapách. 
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� Zhotovitel stavby je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.. 
Při stavebních pracích budou preferovány mechanismy  s minimální hlučností, tak, aby jejich 
činnost při výstavbě nezpůsobila zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů.. 
Hlučné stavební práce budou prováděny v pracovní dny v době od 8 do 17 hodin tak, aby se 
minimalizovaly negativní vliv na pohodu obyvatel. 
 
� Realizována budou navržená protihluková opatření -  přesunutí stávající protihlukové stěny 
(ochrana objektů ochrany p.č. 3982/2 - ref.bod.č.4, 3945/3, 3945/2), protihluková stěna 
v křižovatce 17.listopadu x Průběžná ve směru k objektu p.č. 3654/5, v lokalitě točny  
ochranná opěrná zídka, individuální ochrana objektů a individuální opatření v rodinných 
domech (3983, 3987, 3992, 3995 a objektu 3996). 
 
� Důsledně budou kontrolována všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé 
úkapy závadných látek. 
 
� Navrhované přeložky inženýrských sítí budou projednány s dotčenými orgány státní 
správy. 
 
� Před uvedením tramvajové trati do provozu musí být zpracovány a předloženy ke 
schválení manipulační, požární a havarijní plány. 
 
� Rozsah zeleně navržené ke kácení bude předem projednán s příslušným orgánem orchany 
přírody. 
 
� Dřeviny nebo celé porosty dřevin nacházejících se v blízkosti staveniště a na staveništi 
budou důsledně chráněny před možným poškozením technickými opatřeními (obednění, 
oplocení). Při stavebních pracích bude  dodržován ČSN DIN 18920 Ochrana stromů, porostů 
a ploch pro vegetaci při stavebních pracích. 
 
�  Provedeny budou vegetační úpravy v rámci řešeného území. Odstraněná zeleň bude 
nahrazena novou výsadbou s ohledem na zpevněné plochy a inženýrské sítě.   
 
� Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými 
podmínkami provozu. 
 
� Dodržovány budou v době provozu stanovené havarijní, provozní a manipulační řády. 
 
� Veškeré dešťové a splaškové vody  musí splňovat podmínky předepsané zákonem o 
vodách. 
 
� V období provozu bude minimalizován vznik odpadů, likvidace příp.recyklace odpadů 
bude probíhat v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání 
s odpady. 
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při 
specifikaci vlivů 

 
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou 
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady.  
Záměr je standardem obdobných aktivit. Z jejich vlivů na životní prostředí je možno v území 
vycházet. Všechny vlivy jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností. 
 

Podklady a průzkumy 

• Zaměření stávajícího stavu (vypracované GEFOS, Ostrava, 6/2004) 

• Katastrální mapy, mapy 1 : 5 000, 1 : 10 000, letecké snímky  

• Geotechnický průzkum (Unigeo a.s. Ostrava, divize saneko, 12/2004)  

• Korozivní průzkum (12/2004) 

• Křižovatky plánované tramvajové trati ul. 17. listopadu s ul. B. Nikodéma a s ul. 

Slavíkovou (DHV ČR spol. s r.o., 11/2004) 

• Dopravní průzkum (DI projekt, 08/2004) 

• Dokumentace pro územní řízení, dopravní projektování Ostarva, s.r.o., 2005 

 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území a není řešen variantně.  
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5) 
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem.  Nulová varianta  ponechává území 
ve stávajícím stavu, tj. bez realizace prodloužení tramvajové dopravy v rámci vymezeného 
území ulice 17.listopadu a Průběžná. Řešená varianta (předložena oznamovatelem) je řešením 
doplnění sítě městské hromadné dopravy v předmětném území o tramvajovou dopravu.  
Na základě výše provedených rozborů je možné konstatovat, že za podmínky provedení 
navrhovaných opatření, je z hlediska možnosti ovlivnění životního prostředí negativními 
impakty  posuzovaný záměr přijatelný a bude příznivým řešením doplnění a úpravy městské 
hromadné dopravy v předmětném území.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 

 
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 10 000 

 
Přehledná situace stavby, měřítko 1 : 50 000 – zmenšeno 
Přehledná situace, měřítko 1 : 5 000 
Přehledná situace (měřítko 1 : 2 000 - část 1, 2, 3) 
Podélný profil, měřítko 1: 2000/200 - zmenšeno 
Vzorový příčný profil, měřítko 1 : 50 - zmenšeno 

Dle Dopravní projektování Ostrava spol.s r.o., 2005 
 

Hluková studie  - grafická část, EPRO 2005 
 
 

2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. 
 
 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Investor má záměr v souladu s celkovou koncepcí řešení dopravy na území města Ostravy 
doplnit trasu tramvajové trati na ulici 17. listopadu a Průběžná v Městské části Ostrava 
Pustkovec a Ostrava Poruba. Realizace záměru je v souladu se záměry města Ostravy v blasti 
výstavby dopravní infrastruktury.  
Výstavbou tramvajové trati v prostoru ulice 17.listopadu a Průběžná dojde ke zkvalitnění 
podmínek hromadné dopravy, zvýšení komfortu cestujících i optimalizaci pěších vazeb při 
přestupu mezi jednotlivými systémy veřejné hromadné dopravy (autobusová a tramvajová 
doprava). V návaznosti na závěry Územního plánu města Ostravy a Generálního dopravního 
plánu města Ostravy budou v předmětném území vytvořeny předpoklady pro zajištění 
funkčního systému integrované dopravy. Tato skutečnost je v souladu s obecně platným 
programem trvale udržitelného rozvoje společnosti, ze kterého plyne nutnost omezení 
automobilové dopravy. 
Navrhováno je vybudování dvoukolejné tratě v délce 1 430 m na ulici 17.listopadu  a 550  m 
na ulici Průběžná. Trasa tramvajové tratě je navržena s ohledem na okolní občanskou 
zástavbu a zohledňuje uvažované investiční záměry v předmětném území.   
Začátek stavby tramvajové tratě je v místě odbočné výhybky z tramvajové tratě vedoucí ulicí 
Opavská (lokalita ,,u Slovanu“). Konec stavby je navržen na ulici Průběžná v místě 
navrhované točny (za sportovním areálem).  
V současnosti je komunikace (ulice 17.listopadu) dvoupruhová, po stranách komunikace jsou 
provedeny chodníky oddělené od silnice zelenými pruhy. V zelených pruzích je výsadba 
stromů často v linii.  
Ulice 17.listopadu je klasifikována jako sběrná komunikace funkční třídy B2. V současné 
době slouží jako průtah - silnice II/469. Začíná křižovatkou ulice Opavská a ulice 
17. listopadu a pokračuje ve směru k městu Hlučín.  
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S ohledem na doplnění nové trasy tramvajové trati na ulici 17.listopadu dojde k podstatnému 
zásahu do stávající komunikace. Tento zásah podrobně řeší projekt. Navržena je změna 
šířkového uspořádání. Komunikace zůstane dle projektu dvoupruhová s vloženým 
tramvajovým polem. S ohledem na rozsah zásahu do stávajících konstrukčních vrstev bude 
komunikace upravena v celém úseku. 
Zároveň dojde ke směrové úpravě části ulice Opavská v délce cca 150 m. Důvodem je 
realizace odbočení tramvajového tělesa na křižovatce ulic Opavská a 17. listopadu a potřeba 
vložení výhybek pro přímé prodloužení tramvajové trati na ulici Opavské. 
Stávající ulice Průběžná je místní obslužná komunikace funkční třídy C. Odbočením 
navrhované tramvajové trati z ulice 17.listopadu do osy ulice Průběžné a jejím následným 
přechodem na samostatné těleso navržené podél komunikace s ukončením smyčkou 
v prostoru stávající křižovatky s ulicí Zdenka Štěpánka dojde k šířkové a směrové úpravě 
ulice Průběžná. 
Úprava pozemní komunikace související s umístěním tramvajového tělesa bude provedena 
v délce 1,993 km. 
Směrové řešení umístění tramvajové tratě a úprava jednotlivých komunikací je dána stávajícími 
křižovatkami s ulicemi Opavská, Slavíkova, Pustkovecká, Bedřicha Nikodéma, Zdeňka Štěpánka a 
Podroužkova.  
 
Úpravy  komunikací 
Úprava komunikace ulice 17.listopadu zahrnuje začátek úprav na ulici Opavské a konec úprav 
v  km 1,430 na ulici 17.listopadu.  
Základním řešením stavby bude vložení středního tramvajového pásu do dvoupruhé 
komunikace a s tím související úpravy komunikace. Návrhová rychlost komunikace je 50 
km/hod. Směrové a výškové řešení komunikace vychází ze směrového a výškového vedení 
tramvajové trati. Šířka jízdních pruhů komunikace je uvažována 3,50 m, ve směrových 
obloucích s příslušným rozšířením a s vodícím proužkem s funkcí odvodňovacího proužku u 
obrubníku o šířce 0,50 m.  
Křižovatky s ulicemi Opavská, Slavíkova, Pustkovecká, B. Nikodéma, Zdenka Štěpánka 
a ulicí Průběžná jsou řešeny jako křižovatky průsečné se světelnou signalizací. Počet a délka 
řadících pruhů a umístění přechodů pro chodce projekt navrhuje v souladu s návrhem světelné 
signalizace. Přechody pro chodce a cyklisty jsou rozděleny ochrannými ostrůvky šířky  
2,50 m. 
Úprava komunikace ulice Průběžná zahrnuje začátek úprav v km 1,430 ulice 17.listopadu, a 
konec úprav v km 1,993 ulice  Průběžná. 
Odbočením navrhované tramvajové trati z ulice 17.listopadu do osy ulice Průběžné a jejím 
následným přechodem na samostatné těleso podél komunikace s ukončením smyčkou 
v prostoru stávající křižovatky s ulicí Zdenka Štěpánka dojde k šířkové a směrové úpravě 
ulice Průběžné zejména v křižovatce s ulicí 17.listopadu.  
 
Tramvajová trať ulice 17.listopadu 
Začátek stavby je  na ulici Opavská 0.000, konec ulice 17.listopadu 1.430 km.  
Tramvajová trať bude provedena na sdruženém zemním tělese. Pláň tramvajové trati a zemní 
těleso musí mít dostatečnou únosnost. Konstrukční vrstvy zemního tělesa a pražcového 
podloží musí splňovat požadavky příslušných norem. Vzhledem k výsledkům geotechnického 
průzkumu, navrhuje projekt sanaci pláně štěrkopískem v tloušťce  0,20 m. 
Zemní pláň bude upravena v příčném sklonu 4 % směrem k podélnému trativodu pro 
odvedení průsakových a podzemních vod, umístěného v ose dvoukolejné trati. Odvedení 
povrchových vod bude provedeno podélným a příčným vyspádováním kolejového tělesa 
a odvodněním žlábků kolejnic do kolejových skříní. Trativody a kolejové skříně budou 
napojeny na kanalizaci. 
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Začátek navrhované tramvajové tratě v uvažovaném úseku na ulici 17.listopadu je 
v křižovatce ulice Opavská a 17.listopadu, konec v křižovatce ulice 17.listopadu s ulicí 
Průběžná. Nová tramvajová trať navazuje výhybkou na stávající tramvajovou trať na ulici 
Opavská a je vedena odbočením vpravo na ulici 17.listopadu, kde pokračuje v prostoru 
stávající komunikace přes zastavěné území Pustkovce a 7. a 8. obvodu Poruby až do 
křižovatky s ulicí Průběžnou. Tady odbočuje vlevo. Tramvajová trať je uvažována 
dvoukolejná s pravostranným provozem s vedením uprostřed komunikace. 
Směrové řešení trati je vymezeno možným provedením stavebních úprav stávající světelně 
řízené křižovatky ulice Opavská a 17.listopadu se zachováním stávajícího rozsahu tramvajové 
a silniční dopravy.  
Určitým omezujícím prvkem vedení trati je stávající podzemní komplex vedení 
produktovodu, který se nachází v severovýchodním kvadrantu  křižovatky ulice 17.listopadu a 
ulice Slavíkova. Produktovod nebude navrhovaným řešením tramvajové trati ani komunikace 
dotčen.  
V prostoru Pustkovce je respektována stávající obytná zástavba s maximálně možným 
zachováním okraje vozovky stávající komunikace.  
Navrhovaná tramvajová trať výškově kopíruje vedení stávající komunikace a v celém úseku 
nepřekračuje požadované podélné spády (dle příslušných norem a předpisů). Největší 
navrhovaný podélný sklon je 50 promile a je navržen v úseku mezi křižovatkami ulice 
17.listopadu a Opavská a 17.listopadu a ulicí Slavíkova. Tramvajová trať je navržena 
dvoukolejná s osovou vzdáleností kolejí 3,10 m a šířkou tramvajového tělesa 7,10 m. Stožáry 
trakčního vedení jsou navrženy vně tramvajového tělesa s umístěním v  zatravněném pásu 
mezi vozovkou přilehlé komunikace a chodníkem.  
 
Protihluková stěna 
V souvislosti se zavedením tramvajové trati na ulici 17.listopadu a s posunutím silničního 
pruhu je v souladu se zpracovanou hlukovou studií nutno provést následující protihluková 
opatření: 
A. Na ulici 17.listopadu dojde k přeložení stávající protihlukové stěny směrem ke stávajícímu 
hřišti a obytným domům situovaným na parcelách č. 3982/2, 3945/2 a 3945/3. Stávající stěna 
výšky 3,0 – 4,0 m je v horní části provedena z dřevěných sendvičových panelů a ve spodní 
části soklem ze železobetonových prefabrikátů.  Sendvičové panely jsou tvořeny 
krycími dřevěnými lištami ze strany komunikace, dřevěnými deskami ze strany obytné zóny a 
vnitřní akustickou izolací krytou plastovou folií. 
B. Nová protihluková stěna je navržena v obdobné skladbě jako původní stěna. Základ stěny 
je navržen jako železobetonová opěrná stěna s ohledem na výškový rozdíl komunikace a 
dětského hřiště za rubem stěny. Při návrhu základových konstrukcí budou respektovány 
požadavky na ochranu proti korozi bludnými proudy. 
C. Na protilehlé straně komunikace budou provedena individuální opatření v rodinných 
domech na parcelách č. 3983, 3987, 3992, 3995 a 3996. Tato opatření spočívají ve výměně 
stávajících oken za plastová okna s trojskly. 
D. Na křižovatce ulice 17. listopadu a Průběžná bude zbudována protihluková stěna výšky 4,0 
m, chránící obytný dům na parcele č. 3654/5. Stěna bude situována s ohledem na zachování 
výhledu na křižovatce.  
 
Objekty vodohospodářské 
Z navrženého řešení umístění nové komunikace, tramvajové tratě vyplynul požadavek na 
jejich odvodnění. 
Na nově navrženou kanalizaci budou napojeny jak  uliční vpustě, tak trativody řešící 
odvodnění vlastní konstrukce vozovky.  
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Nová dešťová kanalizace je navržena jako gravitační. Kanalizace bude napojena do 
stávajících šachtic kanalizačního sběrače (DN 1200).  
Trativody zajišťující odvodnění konstrukce tramvajového spodku a odvodnění 
zapanelovaného svršku budou napojeny do svodného potrubí, které bude vnásledně zaústěno 
do veřejné stokové sítě.  
 
Objekty elektro 
Tramvajová trať bude zatrolejována vedením prostým kompenzovaným, s přídavným lanem 
v místě závěsu.  
Bude postaveno 115 ks nových stožárů, stožáry TV jsou navrženy  ocelové trubkové 
svařované, s povrchovou úpravou metalizací. Napájení nové tramvajové trati je řešeno 
napájecími a zpětnými kabely ze dvou stávajících měníren – Poruba a Martinov.  
 
Při přípravě území pro stavbu bude dle podrobného průzkumu provedeno na základě povolení 
orgánu ochrany životního prostředí odstranění dotčené zeleně. Zároveň budou realizovány 
vegetační úpravy. Podél nových lokalit s úpravou nebo rozšířením komunikace bude 
doplněno keřové patro i přes situování inženýrských sítí. V prostoru ulice Průběžná (severně) 
bude realizována parková úprava prostoru. Tato skutečnost bude řešena podrobně v dalším 
stupni projektové dokumentace s ohledem na budoucí využití území (rodinné domky, dům 
s pečovatelskou službou). Uplatněna bude zeleň listová, kmenové tvary doplněné keřovým 
patrem s ohledem na navazující prostory.  
 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Navržený způsob realizace záměru je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl 
minimalizován. Posouzena je hluková zátěž chráněného prostoru u nejblíže situovaných 
chráněných objektů. Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s 
požadavky na obdobné stavby. Navržena stavba nové tramvajové trati řeší přiměřeným 
způsobem navrhovanou stavbu  s ohledem na okolní objekty, dopravní charakteristiky území a 
inženýrské sítě vedené předmětným územím. Technické řešení je koncipováno účelně s 
optimalizací využití doprovodných ploch a estetických a dopravních  požadavků.  
 
 
H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu koncepce na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Tramvajová tra ť na ulici 
17.listopadu“ je ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: červen 2006 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  ing.Jarmila Paciorková 
                                        číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92 
Selská 43, 736 01 Havířov 
Tel/fax  596818570, 602749482 
e-mail eproj@volny.cz  
 
 
Spolupracovali: 
Dopravní projektování Ostrava spol.s r.o. (dokumentace pro územní řízení, 2005) 
 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
 

Situace širších vztahů, měřítko 1 : 10 000 
 

Přehledná situace stavby, měřítko 1 : 50 000 – zmenšeno 
Přehledná situace, měřítko 1 : 5 000 
Přehledná situace (měřítko 1 : 2 000 - část 1, 2, 3) 
Podélný profil, měřítko 1: 2000/200 - zmenšeno 
Vzorový příčný profil, měřítko 1 : 50 - zmenšeno 

Dle Dopravní projektování Ostrava spol.s r.o., 2005 
 

Hluková studie  - grafická část 
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H. PŘÍLOHA 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu koncepce na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
 


