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A. Údaje o oznamovateli 
 

1. Obchodní firma 
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 

se sídlem: Magistrát města Opavy 

Horní náměstí 69 

746 26 Opava 

   IČ 709 187 83 

2. Sídlo 
Magistrát města Opavy 

Horní náměstí 69 

746 26 Opava 

3. Jméno a příjmení oprávněného zástupce oznamovatele  
 

Ing. arch. Pavel Mališ, předseda sdružení 

Na základě smlouvy o dílo sepsané mezi investorem záměru a zhotovitelem projektové 

dokumentace pověřil oznamovatel zpracováním oznámení záměru následující pověřenou firmu: 

Pověřená firma:    DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. 

IČ:     427 673 77 

DIČ     CZ42767377 

Sídlo pověřené firmy:   Masarykovo nám. č.5/5 

     702 00 Ostrava 1 

Odpovědný zástupce firmy:  Ing. Petr Gřunděl 

Telefon:    595 132 065; 724 344 117 

Fax:     595 132 060
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B. Údaje o záměru 

I.  Základní údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení 

1.1. Název záměru 
„Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ 

1.2. Zařazení záměru 
Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je záměr „Obchvat 

obce Brumovice, část Skrochovice“ zařazen do Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) bod 

9.1. (Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy), záměry 

neuvedené v kategorii I, sloupec B. 

Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.  

1.3. Kapacita (rozsah) záměru 
Trasa obchvatu obce je v souladu s územním plánem, trasa obchvatu je obsažena v seznamu 

veřejně prospěšných staveb (VPS). Zájmové území se nachází mimo zastavěnou oblast obcí 
Holasovice, Brumovice a Úvalno. Tyto obce jsou v současné době propojeny silnicí I/57. 

Stávající silnice I/57 nesplňuje v úseku mezi obcemi Holasovice a Úvalno šířkové parametry 
požadované kategorie S 11,5/80, v části trasy jsou nevyhovující směrové poměry (ve dvojité zatáčce 
mezi Skrochovicemi a Úvalnem). Výškové poměry jsou z hlediska normových parametrů vyhovující, 
s výjimkou začátku úpravy se zvlněným podélným profilem. V celé délce trasy není zajištěn rozhled 
pro předjíždění. Stávající silnice I/57 je vedena centrálními zastavěnou částí obce Skrochovice jako 
průtah. 

 Začátek úpravy je umístěn v napojení na stávající silnici I/57 na katastrálním území Úvalno 

v místě již připravované úpravy stávající silnice na kategorii S 11,5. Konec úpravy je umístěn v 

navázání na stávající silnici I/57 za křižovatkou se silnicí  III/0575 a zasahuje krátkým úsekem na 

území obce Holasovice. 

 Rozšíření komunikace na požadovanou kategorii (tedy bez výstavby obchvatu) je limitováno 

stávající zástavbou v průtahu těmito obcemi a těsným souběhem s tratí ČD. Úprava směrových 

poměrů mimo centrální část obce (tedy výstavba obchvatu obce) vyžaduje výkup zemědělsky 

užívaných ploch. 

 Obchvat místní části Skrochovice je v souladu se schváleným územním plánem obce. 

Navrhovaná trasa obchvatu je vedena převážně zemědělsky využívanými pozemky v dostatečné 

vzdálenosti od zástavby západním směrem. Návrh obchvatu kříží řeku Čižinu v záplavovém území 

s lokálním biokoridorem. Mimoúrovňová křižovatka s komunikací III/4605 se nachází v blízkosti 

zemědělského družstva. Za křižovatkou kříží trasa obchvatu řeku Hořinu s lokálním biokoridorem 

a vede volným terénem k úrovňové křižovatce se silnicí III/0574. Za křižovatkou je podél pravé strany 

komunikace v územním plánu navržen suchý poldr. Trasa se přibližuje ke stávající silnici I/57, na 

kterou se napojuje cca v km 5,5. Do konce úpravy za křižovatkou se silnicí III/0575 se jedná 

o rekonstrukci úseku stávající silnice I/57 na požadovanou kategorii již na katastrálním území 
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Holasovice. V km cca 6,016 je navržena vstupní brána do obce Holasovice. Za křižovatkou je navržen 

střední dělící ostrůvek šířky 2,5m k ochraně přechodu pro chodce. Úprava úrovňové křižovatky se 

silnicí III/0575 si vyžádá rekonstrukci silnice III/0575 délky 62 m vlevo a 51 m vpravo. V úseku od 

křižovatky do konce úpravy je po obou stranách silnice I/57 navržen chodník šířky 2 m. 

 Kategorie silnice I/57 je navržena v souladu s územním plánem a kategorizací ŘDS S 11,5/80. 

Návrh technického řešení proveden na směrodatnou rychlost v=90km.h-1, vyplývající z celkové 

křivolakosti trasy. Celková délka úpravy je 6 352 m. 

2. Umístění záměru  
Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Opava 

Obec: Úvalno; Brumovice, část Skrochovice; Holasovice 

Katastrální území: 775 711 Úvalno 

613 100 Brumovice u Opavy 

613 142 Skrochovice 

640 808 Loděnice 

640 786 Holasovice 

Orientace záměru „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ je zobrazena na obrázku, 
který je zařazen v příloze č. 3 tohoto dokumentu. Silnice I/57, která vede Skrochovicemi v průtahu je 
přeložena do nezastavěného území. Výhodou předkládané varianty je jen minimální odklon od 
stávající trasy a vedení trasy nezastavěným územím (což vylučuje potřebu demoličních prací a 
umožňuje výstavbu podstatné části silnice I/57 za současného provozu na stávající trase silnice I/57). 
Celá předmětná stavba se nachází v okrese Opava na spojnici centra okresu-Statutárního města Opava 
s lokálně významným městem Krnov. 

3. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Záměr „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ je liniovou dopravní stavbou, která bude 
prováděna v nezastavěném území mezi obcemi Úvalno, Brumovice část Skrochovice a Holasovice. 
Předkládaný záměr má nevýrobní charakter, a i přes poměrně značný rozsah, může jen omezeným 
způsobem ovlivnit současné poměry v předmětné lokalitě. 

Hlavním cílem realizace záměru je zlepšení současného nevyhovujícího stavu, kdy je silnice 
I/57 vedena průtahem místní částí Skrochovice podél železniční trati spojující Opavu s Krnovem. 
Silnice I/57 působí v současné době jako bariéra, která odděluje obě části Skrochovic a činí pro 
chodce nebezpečným nejen přecházení přes tuto silnici, ale též pohyb podél této velmi rušné pozemní 
komunikace.  

V katastrálních územích Holasovice, Skrochovice a Brumovice u Opavy je navržena 
rekonstrukce vysokotlakého (vtl.) plynovodu. Tato stavba je navržena orientačně mezi III./2010 
a V./2011. Svou polohou a typem stavby však lze pro oba záměry vyloučit jakoukoli nepříznivou 
kumulaci, která by mohla negativně ovlivnit složky životního prostředí v území. Při sestavování 
harmonogramu výstavby obchvatu Skrochovic je žádoucí (pokud by byly obě stavby realizovány ve 
stejném časovém úseku) vzít v potaz harmonogram výstavby plynovodu tak, aby byly výkopové práce 
prováděny pokud možno v součinnosti (tzn. aby nebyly zejména v blízkosti obytné části Skrochovic 
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popřípadě silnice I/57 prováděny výkopové práce opakovaně). Investor tento požadavek jistě zohlední 
i z důvodu minimalizace nákladů na výstavbu posuzovaného záměru. Jak je uvedeno níže, jsou 
uvedené termíny realizace posuzovaného záměru pouze orientační, a proto může dojít k jejich 
úpravám. 

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o. v roce 2007 pro investora-Sdružení pro 
výstavbu silnice I/11-I/57, zpracovala projektovou dokumentaci záměrů Zklidnění dopravy v průtahu 
obcemi na trase silnice I/57 (obce Brumovice, Úvalno; též Třemešná a Město Albrechtice). Realizace 
těchto záměrů výrazně přispěje ke zklidnění jízdy automobilů v průtahu uvedenými obcemi.  

4. Zdůvodnění potřeby 
Komunikace I/57 prochází Moravskoslezským krajem a propojuje jeho východní a západní 

část mezi hraničními přechody se Slovenskem v Mostech u Jablunkova a Polskem v Bartultovicích. 
Z důvodu zlepšení propustnosti hranice s Polskem byl vybudován hraniční přechod Bartultovice / 
Trzebina bez omezení tonáže, který byl otevřen v roce 2002. Otevřením hraničního přechodu 
v Bartultovicích se zvýšil počet kamiónů na trase komunikace I/57, které projíždějí obcemi 
Brumovice-část Skrochovice, Úvalno a Holasovice. Z tohoto důvodu byl do územního plánu 
zapracován návrh na vybudování obchvatu obce Brumovice, část Skrochovice, který by odlehčil 
zástavbě Skrochovic ve smyslu odklonění dopravy mimo průtah obcí. Tento odklon rovněž přispěje ke 
zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se v místní části Skrochovice a ke zvýšení plynulosti 
provozu mezi Opavou a Krnovem. 

Stávající silnice I/57 nesplňuje v úseku mezi obcemi Holasovice a Úvalno šířkové parametry 
požadované kategorie S 11,5/80, v části trasy jsou nevyhovující směrové poměry. Výškové poměry 
jsou z hlediska normových parametrů vyhovující, s výjimkou začátku úpravy se zvlněným podélným 
profilem. Z hlediska dopravně urbanistického je silnice I/57 komunikací sběrnou s funkcí sběrnou 
třídy B1. 

Požadovaná kategorie, na kterou je předmětný úsek silnice I/57 upravován je S 11,5/80, což je 
již nyní v úseku Opava-Holasovice splněno, v úseku Úvalno – Krnov je rozšíření komunikace 
připravováno. Předmětný záměr tedy vyplňuje kapacitní mezeru v šířkovém uspořádání rušné silnice 
I/57 spojující města Opava a Krnov s hraničním přechodem v Bartultovicích. Kapacita stávající 
kategorie S 9,5 silnice I/57 je dle propočtů Ředitelství silnic a dálnic ČR již v současné době 
překročena. Rovněž stávající vedení silnice I/57 v průtahu místní částí Skrochovice není zcela vhodné; 
rozšíření stávající silnice v průtahu obcí a v těsné blízkosti tratě ČD není reálné, proto byla trasa 
obchvatu zapracována a schválena v územním plánu obce. 

5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
Stávající silnice I/57 nesplňuje v úseku mezi obcemi Holasovice a Úvalno šířkové parametry 

požadované kategorie S 11,5/80, v části trasy jsou nevyhovující směrové poměry. Kategorie silnice 
I/57 je navržena v souladu s územním plánem a kategorizací ŘDS S 11,5/80. Návrh technického řešení 
je proveden na směrodatnou rychlost v=90 km.h-1, vyplývající z celkové křivolakosti trasy. Celková 
délka úpravy je 6 352 m.  

 Začátek úpravy přeložky silnice I/57 byl umístěn do konce úpravy připravované stavby 

zklidnění dopravy na silnici I/57 v Úvalně. Připravovaná stavba již rozšiřuje stávající silnici na 

kategorii S 11,5/80. Začátek úpravy je v km 34,952 provozního staničení silnice I/57, který je totožný 

s km 0,465 uzlového staničení 1532A46-1532B001. 



Oznámení podle zákona č. 100/ 2001 Sb.    
v rozsahu Přílohy č.3                           Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice 

 STRANA 8  

 

 Konec úpravy je umístěn v navázání na stávající silnici I/57 za křižovatkou se silnicí III/0575 

a zasahuje krátkým úsekem na území obce Holasovice. Provozní staničení silnice I/57 je km 41,156, 

uzlové staničení km 0,051 uzlového úseku 1532A049 - 1532A050. 

 Návrh obchvatu kříží řeku Čižinu v záplavovém území s lokálním biokoridorem. 

Mimoúrovňová křižovatka s komunikací III/4605 se nachází v blízkosti zemědělského družstva. Za 

křižovatkou kříží trasa obchvatu řeku Hořinu s lokálním biokoridorem a vede volným terénem 

k úrovňové křižovatce se silnicí III/0574. Za křižovatkou je podél pravé strany komunikace 

v územním plánu navržen suchý poldr. Trasa se přibližuje ke stávající silnici I/57, na kterou se 

napojuje cca v km 5,5. Do konce úpravy za křižovatkou se silnicí III/0575 se jedná o rekonstrukci 

scházejícího úseku stávající silnice I/57 na požadovanou kategorii již na katastrálním území 

Holasovice. 

Směrové řešení  

 Délky přechodnic hlavní trasy jsou jednotně navržené 120 m. Trasa je vedena od začátku 

úpravy v přímé, od stávající silnice se odklání levotočivým směrovým obloukem o poloměru 1 200 m. 

Zpět na stávající silnici se připojuje protisměrným obloukem o poloměru 900 m, v km cca 1,95 do km 

cca 2,3 vede trasa po stávající silnici ve směrovém oblouku o poloměru 7 578 m, ze které se odklání 

vpravo směrovým obloukem o poloměru 900 m. Silnici III/4605 kříží levotočivým obloukem 

o poloměru 750 m. Poloměr R=750 byl prověřen a z hlediska rozhledu pro zastavení vyhoví. Za 

zástavbou je trasa vedena volným terénem. Za křižovatkou se trasa obchvatu přibližuje ke stávající 

silnici pravotočivým směrovým obloukem o poloměru 4 350 m, dále pak následuje levotočivý oblouk 

o poloměru 2 000 m. 

Křižovatky a související komunikace 

 Křižovatky s komunikacemi III. třídy byly územním plánem navrženy úrovňové. Křižovatka se 

silnicí III/4605 je navržena mimoúrovňová. Nově navržené křižovatky jsou průsečné a jsou vybaveny 

odbočovacími pruhy. 

 V km 2,05240 se napojuje místní komunikace zleva v délce 21 m. Šířka zpevnění je 3,5 m. 

Polní cesta po pravé straně silnice I/57 bude přeložena v délce 113,0 m z důvodu vstřícného napojení.  

 V rámci této přeložky silnice I/57 bude v km 2,05410-2,47260 do definitivní polohy přeložena 

cyklistická stezka č. 55 Krnov – Úvalno - Brumovice – Holasovice – Opava – Velké Hoštice (DHV 

ČR s.r.o., 08.2005). Pro tuto stavbu bylo vydáno stavební povolení s podmínkou, že úsek v souběhu se 

silnicí I/57 je zatím provizorní, a že při výstavbě obchvatu bude přeložen.  

 Mimoúrovňové křížení silnice III/4605 v km 3,16230 je navrženo jako deltovitá křižovatka. 

Rampy 1-4 jsou navrženy na návrhovou rychlost 35 km/h. Poloměry oblouků jsou 35 m se 

symetrickými přechodnicemi délky 35,0 m. Na silnici I/57 budou rampy napojeny v obou směrech 

zrychlovacími pruhy (délka 50 m + 150 m + 85 m) a zpomalovacími pruhy (délka 80 m + 30 m). 

Maximální podélný sklon na rampách křižovatky je 7,0 %. Silnice III/4605 bude rekonstruována ve 

stávající trase v délce 217,90 m na kategorii S 7,5/50. 

 Účelová komunikace na skládku Holasovice kategorie S 7,5/40 bude přeložena ze stávající 

silnice I/57 odbočením vpravo složeným směrovým obloukem o poloměrech 60 a 120 m 

s přechodnicemi délky 3 x 40 m. Odbočka kříží trasu obchvatu kolmo v km 4,87740. Pro 

mimoúrovňové křížení je využito mostu přes biokoridor. Na stávající účelovou komunikaci se vrací 

protisměrným kruhovým obloukem o poloměru 165 m s přechodnicemi délky 50 m v km 0,33926 
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pracovního staničení přeložky. V km 5,98910 je na hlavní trasu napojena kolmo polní cesta kategorie 

P4/20 přeložkou délky 47 m. 

 V km cca 6,016 je navržena vjezdová-vstupní brána do obce Holasovice. Za křižovatkou je 

navržen střední dělící ostrůvek šířky 2,5m k ochraně přechodu pro chodce. Úprava úrovňové 

křižovatky se silnicí III/0575 si vyžádá rekonstrukci silnice III/0575 délky 62 m vlevo a 51 m vpravo. 

V úseku od křižovatky do konce úpravy je po obou stranách silnice I/57 navržen chodník šířky 2 m. 

 Mostní objekty 

Most přes Čižinu (km 2,895)  
 Most převádí silnici I/57 včetně připojovacího a odbočovacího pruhu v křižovatce přes přeložku 

polní cesty a řeku Čížinu včetně jejího inundačního území. Jako nejvhodnější řešení mostu, vzhledem 

ke konfiguraci terénu a vedení nivelety komunikace, se jeví monolitická konstrukce z předpjatého 

betonu. Založení se předpokládá na pilotách. 

 Most je vybaven pravostranným revizním monolitickým chodníkem s mostním zábradlím 

a levostrannou monolitickou římsou se zábradelním svodidlem. Jsou navrženy mostní odvodňovače se 

svody po spodní stavbě. 

Základní technické údaje o mostě (podle ČSN 73 6200) 

Počet mostních polí    7 
Výšková poloha mostovky   horní mostovka 
Průběh trasy na mostě    směrově: v přímé a v přechodnici   
      výškově: v přímé 
Délka přemostění:    206,30 m 
Rozpětí jednotlivých polí:   25,0 + 4 x 35,0 + 25,0 + 17,50 m  
Šikmost mostu     kolmý 
Délka přemostění:    206,30 m 
Šířka mostu:     16,30 m 
Volná šířka mostu:    14,00 m 
Šířka mezi obrubami:    14,00 m 
Šířka průchozího prostoru:   0,75 m 
Výška mostu nad terénem:   9,50 m 
Stavební výška:     1,92 m 
Plocha nosné konstrukce mostu:  209 x 15,8 = 3302 m2 
Zatížení mostu:     tř. A ČSN 73 6203/86 

Most přes silnici III/4605 (km 3,174)  
 Most převádí silnici I/57 včetně připojovacího a odbočovacího pruhu v křižovatce přes silnici 

III/4605. Jako nejvhodnější řešení mostu, vzhledem ke konfiguraci terénu a vedení nivelety 

komunikace, se jeví monolitická deska z předpjatého betonu. Založení se předpokládá na pilotách. 

 Most je oboustrannou monolitickou římsou se zábradelním svodidlem. Jsou navrženy mostní 

odvodňovače se svody po spodní stavbě. 

Základní technické údaje o mostě (podle ČSN 73 6200) 

Počet mostních polí    1 
Výšková poloha mostovky   horní mostovka 
Průběh trasy na mostě    směrově: v oblouku  

      výškově: v přímé 
Délka přemostění:    23,80 m 



Oznámení podle zákona č. 100/ 2001 Sb.    
v rozsahu Přílohy č.3                           Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice 

 STRANA 10  

 

Rozpětí jednotlivých polí:   25,00m 
Šikmost mostu     levá 77° 
Volná šířka mostu:    16,50 m 
Šířka mezi obrubami:    16,50m 
Šířka průchozího prostoru:   - 
Šířka mostu:     18,10 m 
Výška mostu nad terénem:   9,75 m 
Stavební výška:     1,52 m 
Plocha nosné konstrukce mostu:  26,5 x 17,6 = 466 m2 
Zatížení mostu:     tř. A ČSN 73 6203/86 

Most přes Hořinu (km 3,336)  
 Most převádí silnici I/57 včetně připojovacího pruhu v křižovatce přes upravené koryto řeky 

Hořiny a stávající polní cestu. Jako nejvhodnější řešení mostu, vzhledem ke konfiguraci terénu 

a vedení nivelety komunikace, se jeví monolitická konstrukce z předpjatého betonu. Založení se 

předpokládá na pilotách. 

 Most je vybaven pravostranným revizním monolitickým chodníkem s mostním zábradlím 

a levostrannou monolitickou římsou se zábradelním svodidlem. Jsou navrženy mostní odvodňovače se 

svody po spodní stavbě. 

Základní technické údaje o mostě (podle ČSN 73 6200) 

Počet mostních polí    4 
Výšková poloha mostovky   horní mostovka 
Průběh trasy na mostě    směrově: v oblouku  

      výškově: ve vrcholovém oblouku 
Délka přemostění:    62,60 m 
Rozpětí jednotlivých polí:   15,0 + 20,0 + 16,0 + 12,8m 
Šikmost mostu     kolmý 
Volná šířka mostu:    14,00 m 
Šířka mezi obrubami:    14,00 m 
Šířka průchozího prostoru:   0,75 m 
Šířka mostu:     16,30 m 
Výška mostu nad terénem:   12,50 m 
Stavební výška:     1,32 m 
Plocha nosné konstrukce mostu:  65,3 x 15,8 = 1032 m2 
Zatížení mostu:     tř. A ČSN 73 6203/86 

Most přes bezejmennou vodoteč (km 4,233)  
 Most převádí silnici I/57 včetně odbočovacího pruhu v křižovatce přes bezejmennou vodoteč. 

Jako nejvhodnější řešení mostu, vzhledem ke konfiguraci terénu a vedení nivelety komunikace, se jeví 

monolitická železobetonová rámová konstrukce. Založení se předpokládá plošné. 

 Most je vybaven oboustrannou monolitickou římsou se zábradelním svodidlem. Vzhledem 

k malé délce mostu nejsou navrženy odvodňovače. 

Základní technické údaje o mostě (podle ČSN 73 6200) 

Počet mostních polí    1 
Výšková poloha mostovky   horní mostovka 
Průběh trasy na mostě    směrově: v oblouku  
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      výškově: v přímé 
Délka přemostění:    4,0 m 
Rozpětí jednotlivých polí:   4,55 m 
Šikmost mostu     levá 82° 
Volná šířka mostu:    15,50 m 
Šířka mezi obrubami:    15,50 m 
Šířka průchozího prostoru:   - 
Šířka mostu:     17,10 m 
Výška mostu nad terénem:   2,00 m 
Stavební výška:     0,47 m 
Plocha nosné konstrukce mostu: 5,1 x 16,6 = 85 m2 

Zatížení mostu: tř. A ČSN 73 6203/86 

Most přes přeložku účelové komunikace a biokoridor  (km 4,891)  
 Most převádí silnici I/57 přes přeložku účelové komunikace a biokoridor. Jako nejvhodnější 

řešení mostu, vzhledem ke konfiguraci terénu a vedení nivelety komunikace, se jeví monolitická 

železobetonová rámová konstrukce. Založení se předpokládá na pilotách. 

 Most je vybaven oboustrannou monolitickou římsou se zábradelním svodidlem. Jsou navrženy 

mostní odvodňovače se svody po spodní stavbě. 

Základní technické údaje o mostě (podle ČSN 73 6200) 

Počet mostních polí    2 
Výšková poloha mostovky   horní mostovka 
Průběh trasy na mostě    směrově: v oblouku 

      výškově: v údolnicovém oblouku 
Délka přemostění:    38,80 m 
Rozpětí jednotlivých polí:   20,0 + 20,0 m 
Šikmost mostu     kolmý 
Volná šířka mostu:    11,50 m 
Šířka mezi obrubami:    11,50 m 
Šířka průchozího prostoru:   - 
Šířka mostu:     13,10 m 
Výška mostu nad terénem:   9,00 m 
Stavební výška:     1,37 m 
Plocha nosné konstrukce mostu:  43 x 12,6 = 542 m2 
Zatížení mostu: tř. A ČSN 73 6203/86 

Byla navržena opěrná zeď v km 1,561 - km 1,725, kterou si vyžádala přeložka silnice I/57 
v těsné blízkosti tratě ČD. Opěrná zeď je navržená z geosyntetik a má průměrnou výšku 2,5 m. 
Na silničním tělese je navrženo betonové svodidlo, které zároveň poslouží jako clona proti oslňování 
železniční dopravy. 

Přeložka vodního toku Hořiny 

Přeložka silnice I/57 kříží vodní toky Čižina a Hořina dvěma mostními objekty. Pro výstavbu 
mostu přes Hořinu je nezbytné směrové narovnání koryta toku. Podélný sklon toku bude zachován, 
výškový rozdíl na zkrácené délce oproti původnímu toku bude vyrovnán spádovým stupněm, který je 
umístěn podél toku pod mostem. Celková délka přeložky je 142,40 m.  

Odvodnění  
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Odvodnění komunikace je v rekonstruovaném úseku na začátku úpravy navrženo podélným 
a příčným sklonem vozovky a pláně do stávajících otevřených příkopů, které budou vyčištěny 
a prohloubeny.  

Trasa přeložené silnice I/57 je vedena převážně v násypu. Odvodnění vozovky a pláně 
přeložené silnice I/57 je zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky a pláně ze svahu do 
otevřených příkopů, ze kterých je voda svedena do vodotečí nebo volně do terénu. 

Voda z příkopů je převáděna pod zemním tělesem propusty DN 1000 v km 0,25970; 0,88380; 
1,20540; 1,73090; 2,03490; 2,26750; 4,42660; 5,80180; 6,27650. V km 5,16890 a 5,57340 jsou 
navrženy propusty DN 1200. 

Trasa obchvatu má odvodnění navrženo tak, aby zachycovalo nejen vody z komunikace, ale 
aby současně umožnilo odtok vody ze záplavového  území v případě povodně. Proto je v záplavovém 
území navržena 206 metrů dlouhá estakáda, která přemosťuje záplavové území. Zohledněn byl i návrh 
suchého poldru podél komunikace v km cca 5,5, který je součástí územního plánu. Odvodnění 
komunikace je navrženo do stávajících a nově navržených příkopů, které jsou zaústěny do vodotečí 
nebo volně do terénu. Pláň komunikace je odvodněna v převážné délce úpravy do příkopů nebo ze 
svahu do okolního terénu. 

6. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení realizace: r. 2010 

Ukončení realizace: r.. 2011 

Předpokládaná doba výstavby záměru „Obchvat obce Brumovice část Skrochovice“ zatím 
nebyla stanovena. Vzhledem k rozpracování záměru (vyhledávací studie) nebyl stanoven přesný 
časový harmonogram prací. Přesné lhůty a termíny budou stanoveny v dalších stupních projektové 
dokumentace a budou určeny dle výběrových řízení na zhotovitele stavby. V tabulce jsou uvedeny 
očekávané hodnoty. Vzhledem k současnému nevyhovujícímu stavu (vedení silnice I/57 průtahem 
místní částí Skrochovice) je vhodné usilovat o co nejdřívější začátek stavebních prací. 

7. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Celá trasa posuzovaného záměru „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ se nachází na 
území vyššího územně správního celku Moravskoslezského kraje. Trasa posuzovaného záměru 
„Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ zasahuje do katastrálních území Úvalno, Skrochovice, 
Brumovice u Opavy, Loděnice a Holasovice. Obcí s rozšířenou působností je město Krnov pro Úvalno 
a statutární město Opava pro ostatní obce. 

8. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 

Stavební řízení o umístění stavby – příslušný stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění: stavební úřad statutárního města Opava. Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu – příslušný orgán ochrany ZPF: magistrát města Opava (pro celkovou výměru vynětí 
do 1 ha), Krajský úřad Moravskoslezského kraje (výměra vynětí nad 1  ha do 10 ha), popřípadě 
ministerstvo životního prostředí (pro výměru vynětí nad 10 ha). Stavební řízení o povolení stavby - 
příslušné stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění: stavební úřad statutárního 
města Opava. 

V území dotčeném výstavbou posuzovaného záměru „Obchvat obce Brumovice, část 
Skrochovice“ se nenachází žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Realizací záměru 
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nedojde k přímému ani dálkovému ovlivnění evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, které 
tvoří systém území Natura 2000. Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
(č.j. MSK 87923/2008), který vykonává státní správu na plochách tvořících v systém Natura 2000 je 
přiloženo jako příloha č. 2 tohoto Oznámení. 

II.  Údaje o vstupech 
 

1. Zábor půdy 
Realizací záměru „Obchvat obce Brumovice část Skrochovice“ dojde k dotčení svrchních 

vrstev půdy na zemědělských plochách, které se nacházejí ihned za intravilánem Skrochovic. Obecně 
platí, že půdy v okolí Opavy vykazují nadprůměrné produkční schopnosti ve srovnání s obdobnými 
půdami lokalizovanými jinde v ČR. Toto je dáno zejména dlouhodobou kultivací a též příznivými 
klimatickými (výška srážek, průměrná roční teplota) a geomorfologickými (pouze mírné zvlnění 
reliéfu) podmínkami. Přehled parcel, k jejichž dotčení v rámci výstavby posuzovaného záměru dojde, 
je uveden v příloze č. 4 tohoto dokumentu. Protože je záměr rozpracován ve stupni vyhledávací studie, 
nebyly stanoveny konkrétní výměry zabíraných částí parcel. Z tohoto důvodu také není možné 
předběžně stanovit výši poplatků za odnětí půdy ze ZPF.  

 Pro ohumusování svahů zemního tělesa se přepokládá využití podorničních vrstev a ornice, 

která není vhodná k dalšímu zemědělskému využití. Objem těchto vrstev bude upřesněn v dalším 

stupni projektové dokumentace. Orientační určení ploch je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka č. 1: Orientační určení ploch dotčených záborem 

Katastrální území ZPF LPF 

Úvalno; 775711 15156 m2 0 

Brumovice u Opavy; 613100 70523 m2 1978 

Skrochovice; 613142 36897 m2 0 

Loděnice; 640808 10526 m2 0 

Holasovice; 640786 30080m2 0 

Pro realizaci předmětného záměru dojde k záboru zemědělské i nezemědělské půdy 

v k.ú. Úvalno, Brumovice u Opavy, Skrochovice, Loděnice a Holasovice. 

Mimo zemědělské půdy budou rovněž zabrány ostatní plochy. Přehled všech parcel dotčených 

realizací záměru „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ je uveden v příloze č. 4 tohoto 

Oznámení.  

V rámci stavby bude manipulováno s velkým objemem zemin. Vhodnost výkopového materiálu 

do násypů zemního tělesa bude stanovena inženýrsko geologickým a navazujícím pedologickým 

průzkumem v následujícím stupni projektové dokumentace. 

2. Kácení a mýcení zeleně 
Při přípravě dalšího stupně projektové dokumentace záměru „Obchvat obce Brumovice, část 

Skrochovice“ bude proveden dendrologický průzkum, který určí jednotlivé taxony křovin a dřevin 
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v zájmovém území a stanoví, které dřeviny budou káceny a které chráněny. V rámci kompenzačních 

opatření bude navržen i konkrétní způsob ochrany stejně jako přibližný rozsah náhradních výsadeb. 

Přeložka silnice I/57 představuje značný zásah do pozemků ZPF, které jsou od silnice I/57 

zejména v úsecích mezi Úvalnem a Skrochovicemi a před Holasovicemi odděleny alejí povětšinou 

slivoní (Prunus). Zdravotní stav stromů byl hodnocen již při přípravě záměru „Zklidnění dopravy 

v průtahu obcemi Brumovice část Skrochovice a Úvalno“ a byl shledán velmi špatným. Mnohé stromy 

usychají a jsou napadeny škůdci. Konkrétní rozsah kácení bude upřesněn v dalším stupni projektové 

dokumentace po upřesnění nároků posuzovaného záměru na složky životního prostředí. Při výstavbě 

mostních objektů bude nutné vykácet a vymýtit náletové porosty nacházející se podél toků. 

3. Odběr a spotřeba vody 
Posuzovaný záměr „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ bude mít v době realizace 

a při provozování pouze minimální nároky na odběr a spotřebu pitné a užitkové vody. Užitková voda 
bude používána nepřímo – například v betonárnách při přípravě stavebních směsí, a také přímo na 
staveništi. 

Odběrová místa ani zdroje vody pro provozování záměru nebudou zřizovány. V případě 
potřeby vody pro údržbu zeleně nebo úklid vozovky, zajistí správce údržby silnic dovoz vody 
v cisternách. 

V období výstavby posuzovaného záměru nebudou vyžadovány významnější nároky na odběr 
pitné nebo užitkové vody. Materiály a stavební hmoty budou dováženy z okolních výroben. Potřeby 
vody pro zajištění hygienických a sociálních potřeb budou zajištěny na staveništi pomocí mobilního 
zařízení; pitnou vodu pro potřeby zaměstnanců na staveništi zajistí zhotovitel stavebních prací jako 
vodu balenou. 

4. Nároky záměru na energetické zdroje 
Předmětný záměr „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ je liniovou stavbou 

s minimálními nároky na energie jak v průběhu stavby, tak v době využívání.  

V období provádění stavebních prací na dané silnici budou na staveništi k odběru el. energie 

pro stavební mechanismy a zařízení pravděpodobně zřizovány přípojky vedení z veřejné distribuční 

sítě, popř. budou používány mobilní agregáty jako zdroj energie. 

Dále bude potřeba elektrické energie pro objekty zařízení stavenišť (osvětlení, vytápění, 

el. spotřebiče apod.). Předpokládanou spotřebu energie není možné v současné úrovni zpracování 

projektové dokumentace kvantifikovat; skutečná spotřeba elektrické energie bude stanovena po výběru 

dodavatele stavby na základě použitých mechanismů, zařízení a technologií a blíže specifikována 

v dalším stupni projektové dokumentace. 

III.  Údaje o výstupech 

1. Emise do ovzduší 
Zdroje znečišťování emitují látky, které se v ovzduší rozptylují a jejichž koncentrace ve 

vzduchu se postupně zmenšuje. Část rozptýlených látek následně sedimentuje a nastává interakce 

s půdou, rostlinami, živočichy a vodou. Emisní limit je nejvýše přípustné množství znečišťující látky 

vypouštěné do ovzduší ze zdroje jako hmotnostní nebo objemová koncentrace znečišťující látky 

v odpadních plynech. 
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Kvalita ovzduší je průběžně ovlivňována existencí liniových, bodových, plošných 

a objemových zdrojů, souhrnně označovaných jako stacionární, a existencí zdrojů mobilních, tedy 

dopravními prostředky. 

Kvalita ovzduší kolísá v závislosti na ročním období, horší bývá na podzim a v zimě, kdy se 

projevuje vliv topného období a nepříznivých rozptylových podmínek. 

V předmětné lokalitě mezi obcemi Holasovice, Brumovice, část Skrochovice a Loděnice se 

nachází řízená skládka odpadů Holasovice II., jejímž provozovatelem je firma ELIO Slezsko a.s. 

Skládka Holasovice II je určena skupinou (S-OO) - pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad. 

Při hodnocení vlivu těchto látek na prostředí je nutné zohlednit druh prováděných činností, 

roční období, převládající směru větru atd. Legislativně stanovené limity jsou uvedeny v nařízení 

vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.  

Možné ovlivnění životního prostředí v okolí skládky Holasovice je eliminováno systémem 

několika opatření a bariér, které v určitých případech dokonce převyšují současné legislativní 

požadavky u nás i ve státech EU. K ověření funkčnosti těchto opatření a bariér je prováděna série 

Jednou ročně je monitorována kvalita skládkového plynu – bioplynu. Tato skládka může být zdrojem 

pachů, které pak mohou obtěžovat nejbližší okolí. Je zřejmé, že realizace záměru „Obchvat obce 

Brumovice, část Skrochovice“ nemůže z hlediska své podstaty přispět ke zvýšení pachové zátěže 

okolí.  

Dalším možným znečišťovatelem ovzduší a tvůrcem pachového zatížení lokality může být 

zemědělské družstvo ZD Hraničář se sídlem v Loděnici, přímo ve středisku Loděnice se provádí 

užitkový chov prasnic o kapacitě cca 300 ks, který navazuje na stáj pro předvýkrm o celkové kapacitě 

900 ks a stáj pro výkrm o celkové kapacitě 1 400 ks. 

V předmětné lokalitě se nenachází žádný další významný stacionární zdroj, ovlivňující kvalitu 

ovzduší v oblasti. Silnice I/57 je zdrojem liniovým, jehož intenzita závisí na počtu a typu vozidel, na 

sklonu pozemní komunikace a průměrné rychlosti dopravního proudu. Působení vozidel na kvalitu 

ovzduší je prvkem s celoročním, jen málo kolísavým působením Je zřejmé, že zvýšením plynulosti 

pohybu dopravního proudu a zvýšením průměrné rychlosti pohybu dojde nejen k zachování 

stávajícího stavu, ale je možné očekávat i mírné zlepšení (vzhledem ke stálé snaze o minimalizaci 

objemu emitovaných spalin). Je zřejmé, že ve stávající trase silnice I/57 v místní části Skrochovice 

dojde k extrémnímu poklesu množství emitovaných látek. Toto množství bude emitováno podél nové 

trasy záměru, kde bude docházet k rovnoměrnějšímu rozptylování a též neovlivňování obytné zástavby 

(vedení trasy v extravilánu). 

Imisní monitoring ovzduší se v dotčeném území neprovádí. Nejbližší stanice automatického 

monitoringu ČHMÚ je stanice v Opavě - Kateřinkách, kde jsou měřeny imisní koncentrace SO2, NOx, 

NO2 a PM10. Jedná se o stanici umístěnou v lokalitě sídliště s oblastní reprezentativnosti od 4-

50 km, což pokrývá i území dotčené plánovaným záměrem „Obchvat obce Brumovice část 

Skrochovice“.. 
Tabulka č. 2: Přehled průměrných ročních koncentrací na nejbližší měřící stanici ČHMÚ v roce 2006 

Hlavní škodlivina SO2 [µg.m-3] NOx [µg.m-3] NO2 [µg.m-3] PM10 [µg.m-3] 

Opava - Kateřinky 7,0 23,9 19,0 44,4 
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2. Odpadní vody 

V období výstavby posuzovaného záměru nebudou vyžadovány významnější nároky na odběr 

pitné nebo užitkové vody, která by se po použití změnila na vodu odpadní. Potřeby vody pro zajištění 

hygienických a sociálních potřeb v době výstavby záměru budou zajištěny na staveništi pomocí 

mobilního zařízení.  

 Za odpadní vodu můžeme dle platné legislativy ČR považovat i dešťovou vodu, která dopadne 

na povrch pozemní komunikace. Trasa přeložené silnice I/57 je vedena převážně v násypu. Odvodnění 

vozovky a pláně přeložené silnice I/57 je zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky a pláně ze 

svahu do otevřených příkopů, ze kterých je voda svedena do vodotečí nebo volně do terénu. Na nově 

vybudovaných mostních objektech jsou navrženy mostní odvodňovače se svody po spodní stavbě. 

Odvodnění komunikace je navrženo do stávajících a nově navržených příkopů, které jsou zaústěny do 

vodotečí nebo volně do terénu. Pláň komunikace je odvodněna v převážné délce úpravy do příkopů 

nebo ze svahu do okolního terénu. 

3. Odpady vznikající při realizaci stavby 
Původci vznikajících odpadů budou firmy, které budou provádět úpravu území a vlastní 

výstavbu. Tyto firmy budou mít povinnost nakládat s odpady podle platné legislativy (podle zákona 

č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), vyhláškou č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů) 

a vyhláškou č. 376/2001 Sb., O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.  

Druhy odpadů, jejichž produkce se předpokládá, jsou uvedeny níže. Pro bližší určení druhu 

produkovaných odpadů se vychází ze zkušeností s obdobnými stavbami. Nelze však vyloučit že 

některé odpady mohou být v průběhu realizace stavby zařazeny do jiné skupiny například zjištěním 

specifických vlastností. Očekávané množství odpadů, které bude produkováno, je vyčísleno na základě 

očekávaného objemu demolic a může se při provedení díla lišit. Vzniklé odpady budou předány 

k využití či odstranění osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. 

Materiály, které lze na stavbách dále využít (štěrk, zemina, kamenivo-bez nebezpečných 

látek), budou použity pro výstavbu nebo budou dočasně uloženy k využití na jiných stavbách. 

Stavební materiály budou přednostně recyklovány, nevyužitá část bude uložena na skládce odpadů 

příslušné skupiny.  

3.1. Zařazení odpadů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) 
17  stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton  

17 02 01 Dřevo 

17 02 03 Plasty 

17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 

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

17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 
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17 04 02 Hliník 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 

17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

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

17 09  Jiné stavební a demoliční odpady 

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

a 17 09 03  

Ze skupiny nebezpečných odpadů se předpokládá produkce těchto odpadů: odpady barev 

a laků, lepidel a těsnících materiálů, odpadních rozpouštědel, obalů znečištěných škodlivinami, 

odpadní sorbenty, čistící tkaniny a filtrační materiály. Pro shromažďování těchto odpadů bude zřízen 

zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých 

druhů nebezpečných odpadů označené a odpovídající potřebám vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady. Tento prostor bude zabezpečen proti zcizení uchovávaných 

odpadů a proti neoprávněné manipulaci s nimi. 

 V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin: 

• odpady barev a laků 

• odpady lepidel a těsnících materiálů 

• odpadní rozpouštědla 

• obaly znečištěné škodlivinami 

• sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály 

 Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou 

zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat 

využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu.  

Skrývka půdních horizontů 

 Obchvatová trasa odklání tranzitní dopravu ze zastavěné části obce, což má kladný vliv na 

životní prostředí obyvatel. Průchod lokálními biokoridory je navržen mimoúrovňově s dostatečně 

dlouhým přemostěním. Přeložka silnice I/57 představuje značný zásah do pozemků ZPF, nevyžádá si 

však žádné demolice objektů. Při výstavbě mostů dojde k dotčení vzrostlé zeleně, zejména náletového 

porostu podél vodních toků. 
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 V prostoru přeložky silnice I/57 se předpokládá výskyt kulturních vrstev na zemědělských 

pozemcích. Tloušťky orniční a podorniční vrstvy nejsou známy, pedologický průzkum bude proveden 

v dalším stupni projektové dokumentace. 

 Pro ohumusování svahů zemního tělesa a k rekultivačním účelům v rámci stavby se přepokládá 

využití podorničních vrstev a ornice, která není vhodná k dalšímu zemědělskému využití, převážně se 

jedná o kontaminovanou zeminu. Pokud by se pedologickým průzkumem zjistilo, že daná ornice není 

kontaminovaná nežádoucími látkami, musí taková to půda být použita k zemědělskému účelu. 

 Stavba si vyžádá zábor zemědělských i lesních pozemků na katastrálním území Holasovice, 

Loděnice, Brumovice, část Skrochovice, Úvalno.  

4. Rizika havárií vzhledem k použitým látkám a technologiím 
Z hlediska platné legislativy (zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými látkami) je havárií mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově 

a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž 

vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka 

vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení 

nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě 

na majetku, 

Vzhledem k použitým látkám a technologiím může dojít k havarijnímu stavu např. únikem 

PHM z dopravních prostředků. Následně bude nakládáno s odpady skupiny 09 – Odpadní směsi oleje 

a vody, uhlovodíků a vody, emulze. S látkami zachycenými při řešení nastalé havarijní situace bude 

nakládáno podle platné legislativy (zákon č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).  

Výskyt havarijních situací nelze vyloučit, avšak důsledným dodržováním předpisů bezpečnosti 

práce a vhodnými technickými opatřeními (správně fungující odlučovače ropných látek) lze jejich 

potenciální vliv snížit a omezit. 
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C. Údaje o stavu životního prostředí 
Posuzovaný záměr „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ je liniovou dopravní stavbou, 

která je řešena v rámci kompletace silničního tahu Ostrava – Opava – Krnov – Bartultovice. Dobudování 

celého silničního tahu je vyvoláno potřebou zlepšení vnější a vnitřní obslužnosti příhraniční severní 

části Moravskoslezského kraje, která je podmínkou pro jeho oživení a rozvoj. Komunikace I. třídy č. 

I/57 vyžaduje homogenizaci celé trasy. Úsek mezi Opavou a Krnovem si vyžaduje místní úpravy 

v obcích Brumovice, část Skrochovice, Úvalno a Holasovice  

Obchvat místní části Skrochovice je v souladu se schváleným územním plánem obce. 

Navrhovaná trasa obchvatu je vedena převážně zemědělsky využívanými pozemky v dostatečné 

vzdálenosti od zástavby západním směrem (mezi Skrochovicemi a obcí Brumovice). Návrh obchvatu 

kříží řeku Čižinu v záplavovém území s lokálním biokoridorem. Mimoúrovňová křižovatka 

s komunikací III/4605 se nachází v blízkosti zemědělského družstva.  

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 

1.1. Územní systémy ekologické stability 

Územní systém ekologické stability (ÚSES), který je definován v §3 odst. 1a zákona 

č. 114/1992 Sb., v platném znění, je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 

přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišujeme místní, regionální 

a nadregionální systémy ekologické stability. 

Stavebními jednotkami ÚSES jsou biocentra a biokoridory. Biocentry rozumíme oblasti 

umožňující trvalé přežití vybraných taxonů, které poskytují dostatečné potravní i úkrytové možnosti. 

Biokoridory jsou ty části krajiny, které slouží k propojení biocenter a vytvářejí tak z oddělených 

biocenter síť.  

Jak vyplývá z obrázku č. 3, v předmětné lokalitě se nachází nadregionální biokoridor tvořený 

řekou Opavou. Pásmo tohoto biokoridoru je tvořeno nezastavěným územím mezi řekou Opavou 

a současnu trasou silnice I/57. Severně od místní části Skrochovice se nachází regionální biocentrum 

Brumovický mlýn (společenstvo lesního typu). 

Lze konstatovat, že přeložkou silnice I/57 v úseku Úvalno-Skrochovice v části, kde dochází 

k napřímení trasy silnice I/57 (od km 0,8 od km 1,3) dojde k záboru ploch tvořících pásmo 

nadregionálního biokoridoru řeky Opavy. Uvedené regionální biocentrum se nachází na opačné straně 

železniční tratě Krnov-Opava (vlevo ve směru od Krnova). Jelikož záměr „Obchvat obce Brumovice, 

část Skrochovice“ nepřekračuje železniční trať, lze přímé působení záměru na toto biocentrum 

vyloučit. Vzhledem k tomu, že se silnice I/57 v nové trase více přibližuje biocentru, lze očekávat 

zvýšení hlukové zátěže v této lokalitě. Snížení kvality biotopu přiblížením silnice k biocentru však lze 

vyloučit, neboť velmi významným, intenzivním a dlouhodobě působícím zdrojem hluku v lokalitě je 

železniční trať. Působení tohoto zdroje lze považovat za konstantní a trvalé. Železniční trať, která je 

místy vedena v násypu, rovněž působí jako antropogenní bariéra-uměle vytvořená hranice uvedeného 

biokoridoru. 

Nová trasa silnice I/57 nebude v zájmové lokalitě (tedy od hranice zástavby obce Úvalno po 

hranice obce Holasovice) uvedený nadregionální biokoridor křížit-je trasována v souběhu. 

Fragmentační působení nové trasy silnice I/57 na krajinu nebude vyšší než působení současné trasy.  
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Obrázek č. 1: Objekty ÚSES v předmětné lokalitě 

 

1.2. Zvláště chráněná území 

V bezprostřední blízkosti místa realizace záměru „Obchvat obce Brumovice, část 

Skrochovice“, se nenachází žádná chráněná krajinná oblast (CHKO) ani národní park (NP). Nejbližší 

CHKO je CHKO Jeseníky. Hranice této oblasti se nachází vzdušnou čarou cca 25 km severozápadně 

od předmětné lokality.  

V těsné blízkosti předmětné lokality se nachází přírodní památka (PP) Úvalenské louky. Nová 

trasa silnice se sice této PP přibližuje, ale do samotného PP nezasahuje. Dělícím prvkem je již výše 

zmiňovaná železniční trať, která v krajině působí jako významný fragmentační činitel. Rozloha PP 

Úvalenské louky je 6,5 ha. Předmětem ochrany zde jsou přirozené vlhké louky s řadou ostřic. 

Rezervaci dle IUCN považujeme za řízenou rezervaci. Stupeň ochrany v tomto území byl vyhlášen 

dne 3.7.1957.  

Obrázek č. 2: Poloha PP Úvalenské louky a PR Hořina v zájmové lokalitě 

 

Silnice I/57 ve 

stávající poloze 

PP Úvalenské louky 

PR Hořina  
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Přírodní rezervace Hořina, jejíž hranice se nachází cca 3,5 km od nové trasy silnice I/57, 

nebude realizací záměru nijak dotčena. Rozloha této lokality je 88,3 ha. Předmětem ochrany jsou zde 

bohatě se vyskytující lokality šafránu Heuffelova (Croccus Heufelianus). Lokalita je chráněna od 

1.1.1948. 

Nejbližším územím soustavy Natura 2000 je lokalita Jakartice, situovaná cca 13 km směr JJV. 

Z povahy posuzovaného záměru (nevýrobní liniová stavba nahrazující stávající trasu silnice I/57) 

vyplývá, že ovlivnění této lokality lze s jistotou vyloučit. Stanovisko Krajského úřadu 

vylučující ovlivnění lokality Natura 2000 je přiloženo jako příloha č. 2 tohoto Oznámení. 

1.3. Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného 
zatížení 

V dotčeném území ani v jeho okolí se nenachází žádná extrémně využívaná lokalita ani území 

zatěžované nad únosnou míru. Ráz území je vesnický s vysokým podílem zemědělského a lesnického 

hospodaření. Rovněž se v zájmové lokalitě nenacházejí žádné provozy těžkého průmyslu. Lze tedy 

konstatovat, že předmětnou lokalitu nelze klasifikovat jako lokalitu hustě zalidněnou. 

Předmětný záměr „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ je umístěn 

v Moravskoslezském kraji mezi velkými městy Opavou a Krnovem. Pro obce Brumovice a Holasovice 

plní Opava funkci obce s rozšířenou působností a pro obec Úvalno tuto funkci zastává město Krnov. 

Záměr má počátek na katastrálním území Úvalno; jde o obec rozkládající se na území o výměře 

1 472 ha s počtem obyvatel okolo 960, průměrného věku 36,6 let. Další obcí, kterou daný záměr 

prochází, jsou Brumovice, tato obec se svou částí Skrochovice zabírá výměru 2 598 ha. Počet obyvatel 

je 1 470 a jejich průměrný věk dosahuje 35,1 let. Konec záměru je na katastrálním území obce 

Holasovice, která se nachází 11 km od města Opavy a rozkládá se na území o katastrální výměře 

1 623 ha. Průměrný věk obyvatel Holasovic je 37,5 let a jejich počet byl dle cenzu stanoven na 1 380. 

1.4. Území historického nebo archeologického významu, kulturní 
památky 

V okolí předmětného úseku silnice I/57, který bude zasažen stavebními pracemi, se nenachází 

žádné památky historického, kulturního nebo archeologického významu. Rovněž zde nejsou 

definovány archeologické polygony UAN (území s archeologickými nálezy dle § 22 zák. 

č. 20/87 Sb.). Jako nejbližší oblast s výskytem památkových objektů a historicko-kulturních 

pamětihodností můžeme považovat velká města Krnov a Opavu. V menších obcích, v bezprostřední 

blízkosti záměru, tedy v Úvalně, Brumovicích a Holasovicích, se nalézá několik historických staveb 

např.: kostel Narození P. Marie či kaple v Brumovicích, kostel sv. Mikuláše, zřícenina hradu 

Šelenburk nebo vrch Strážiště s rozhlednou v Úvalně. Tyto území však záměrem nebudou dotčeny. 

1.5. Staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území 

Termín „stará ekologická zátěž" označuje znečištění životního prostředí nad přípustnou míru v 

důsledku dlouhodobé činnosti v minulém období. Starou ekologickou zátěží mohou být pozůstatky 

lidské činnosti s negativními dopady na životní prostředí, jako je znečištění podzemních vod, 

kontaminace zemin a staveb. Důležitým nástrojem pro posuzování rizik souvisejících se znečištěním 

horninového prostředí (zemin, podzemní vody, půdního vzduchu), stavebních konstrukcí a skládek 

odpadů, obecně označovaných jako ekologické zátěže je analýza rizik. 
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V dotčené lokalitě se nachází stará ekologická zátěž Pustý mlýn; jde o uzavřenou skládku, na 

které je uložen inertní odpad. Skládka se nachází v katastrálním území obce Brumovice u Opavy. 

Riziko ohrožení životní prostředí a obyvatelstva je střední s lokálním rozsahem rizika. Podobná 

situace je také se skládkou v Holasovicích. Její potenciální vliv na ohrožení životního prostředí je 

nízký s lokálním rozsahem. Poloha obou ekologických zátěží je uvedena na obrázku č.3. Další staré 

ekologické zátěže se na předmětném území nenacházejí. Je to způsobeno zejména absencí těžkého 

průmyslu v zájmové oblasti. 

Obrázek 3: Poloha starých ekologických zátěží v předmětné lokalitě 

 

1.6. Území soustavy NATURA 2000 

Území, v němž je navržen záměr „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ nespadá do 

oblastí vyjmenovaných nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ze dne 22.12.2004, kterým se stanoví seznam 

evropsky významných lokalit.  

Možnost ovlivnění (přímého či dálkového) evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 

byla vyloučena stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. MSK 87923/2008, které 

je přílohou č. 2, tohoto Oznámení (stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst.1 zákona 

č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.). 

1.7. Významné krajinné prvky 

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny navrhl nové pojetí a kategorizaci územní ochrany 

krajiny. V řešeném území existují v rámci všeobecné ochrany krajiny "významné krajinné prvky" 

(VKP). 

 Kategorie významný krajinný prvek rozeznává dva typy VKP: 

1. Taxativně vyjmenované, tj. lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. 
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2. Jiné části krajiny, které zaregistruje dle §6 orgán ochrany přírody jako VKP, zejména 

mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé 

i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

Základní povinnosti při obecné ochraně přírody, resp. VKP, stanoví §4 odst. 2) zákona 

č.114/92 Sb., v platném znění. VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze 

tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. 

Taxativně vyjmenované VKP jsou územním plánem respektovány a jejich přehled je obsažen 

v průzkumech a rozborech. Řeka Opava, kterou je možné zařadit mezi taxativně vyjmenované VKP, 

obtéká místní část Skrochovice ze severní - severovýchodní strany a k silnici I/57 se na několika 

místech blíží, avšak minimální vzdálenost se pohybuje okolo 200 m.  je zřejmé, že realizací záměru 

nebude nijak dotčena. Mostními objekty bude silnice I/57 převedena přes řeky Hořina, Čižina a 

bezejmenná vodoteč. Tyto vodní útvary budou stavbou ovlivněny pouze nepřímo. Je zřejmé, že při 

výstavbě mostů přes jednotlivé toky budou v blízkosti těchto toků pojíždět stavební stroje. Přesná 

technologie výstavby mostů, stejně jako konkrétní stavební úpravy koryta toku pod mostními objekty 

bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace. Projektování těchto staveb bude prováděno 

se snahou o co nejmenší následné ovlivnění složek životního prostředí. Popis vhodných opatření je 

uveden v následujících kapitolách, zejména D.4. 

Jiné části krajiny, které zaregistruje dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., orgán ochrany přírody 

jako VKP, zejména mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů 

a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy se v dotčené lokalitě nevyskytují. 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 
území, které budou pravděpodobně ovlivněny 

Lokalita umístění záměru spadá do 1.55 Krnovského bioregionu (dle biogeografického členění 

ČR, Culek et.al.,2001). Bioregion leží v západní části Slezska, přičemž zabírá východní okraj 

geomorfologických celků Nízký Jeseník a Zlatohorská vrchovina. V ČR má plochu 443 km2. 

V současné době na území dominuje orná půda, v lesích kulturní bory, při okrajích s lípami. 

2.1. Klimatické poměry 

Dle Quitta leží zájmová lokalita na rozhraní tří mírně teplých klimatických oblastí. Jedná se 

o oblast MT 7 zahrnující například blízký Krnov, největší část předmětného záměru zasahuje do 

oblasti MT 9, další část, především obec Holasovice, je umístěna v oblasti MT 10. Rozdíly mezi 

oblastmi ve sledovaných parametrech jsou nepatrné, jak vyplívá z níže uvedené tabulky. 

Podnebí je tedy mírně teplé, mírně suché, neboť bioregion leží ve srážkovém stínu Jeseníků: 

Krnov 7,8oC, srážky 609 mm. V nejvyšších částech klesají průměrné roční teploty k 7oC a srážky 

rostou přes 700 mm. Roční průběh teplot je vyrovnaný, bez výraznějšího červnového oteplování.  

V bezprostředním okolí zájmového území se nacházejí stanice spravované ČHMÚ: v Opavě se 

nachází klimatologická stanice, nejbližší fenologická stanice se nachází v Krnově a nejbližší stanice 

srážkoměrné jsou v Třemešné, Jindřichově a Lichnově. Nejbližší meteorologická stanice je poměrně 

vzdálená a nachází se v Mošnově.  

 

 



Oznámení podle zákona č. 100/ 2001 Sb.    
v rozsahu Přílohy č.3                           Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice 

 STRANA 24  

 

Obrázek 4: Výřez mapy klimatických regionů podle Quitta s vyznačením zájmového území 

 
Tabulka č. 3: Průměrné teploty a úhrny srážek stanice Opava (dlouhodobé průměry) 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok 

teplota [oC] -1,9 -0,6 3,1 8,0 13,2 16,3 17,9 17,4 13,4 8,8 3,6 -0,4 8,2 

výška srážek 

[mm] 

38,6 20,2 66,4 6,8 48 88,5 85,7 45,4 189,0 53,0 31,7 30,0 580,4 

Průměrná teplota vzduchu za rok 2007 se pohybuje okolo 9,9 oC a srážky naměřené pro tento 

rok byly 703,3 mm. Dle tabulky 3 můžeme konstatovat, že nejdeštivějším měsícem byl měsíc září, 

naopak na déšť chudý byl měsíc duben. Vzhledem k tomu, že největší úsek předmětného záměru je 

charakterizován klimatickou oblasti MT 9, jsou pro náš přehled tyto hodnoty nejdůležitější. 

Tabulka č. 4: Klimatické charakteristiky zájmového území 

 MT 10 MT 9 MT 7 

Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50 30 - 40 

Počet dní s průměrnou teplotou 10oC a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 – 130 110 – 130 110 – 130 

Průměrná teplota v lednu [oC] -2 - -3 -3 - -4 -2 - -3 

Průměrná teplota v červenci [oC] 17 – 18 17 – 18 16 – 17 

Průměrná teplota v říjnu [oC] 7 – 8 7 – 8 7 – 8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 – 120 100 – 120 100 – 120 

Srážkový úhrn za vegetační období [mm] 400 – 450 400 – 450 400 – 450 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 – 250 250 - 300 250 - 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 60 - 80 60 - 80 

Počet zamračených dnů 120 – 150 120 – 150 120 – 150 

Počet jasných dnů 40 – 50 40 – 50 40 – 50 
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2.2. Ovzduší 

 Úroveň znečištění vnějšího ovzduší nad konkrétním územím je dána zjištěnou hmotnostní 

koncentrací sledované látky (měřením nebo modelováním). Situace stavu znečištění vnějšího ovzduší 

je objektivně vyhodnocována z dlouhodobě prováděných měření koncentrací sledovaných látek. Pro 

tyto účely je na území ČR provozována síť měřících stanic kvality ovzduší (rozmístěných především 

v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší), výsledky dlouhodobých měření jsou publikovány Českým 

hydrometeorologickým ústavem Praha – Úsek ochrany čistoty ovzduší a následně je prováděno 

modelové vyhodnocení území ČR. 

 Stávající průtah mezinárodní kamionové trasy po silnici I/57 zastavenou částí obce Brumovice, 

část Skrochovice není vzhledem ke zvyšujícím se dopravním intenzitám vyhovující. Stísněné poměry 

v zástavbě a těsná blízkost tratě ČD neumožňují rozšíření stávající komunikace na požadovanou 

kategorii. Obchvat místní části Skrochovice je v souladu se schváleným územním plánem obce. 

Navrhovaná trasa obchvatu je vedena převážně zemědělsky využívanými pozemky v dostatečné 

vzdálenosti od zástavby západním směrem. Obchvatová trasa odklání tranzitní dopravu ze zastavěné 

části obce, což má kladný vliv na životní prostředí obyvatel a především na kvalitu ovzduší. 

Imisní monitoring ovzduší se v dotčeném území neprovádí. Nejbližší stanice automatického 

monitoringu ČHMÚ je stanice v Opavě - Kateřinkách, kde jsou měřeny imisní koncentrace SO2, NOx, 

NO2 a PM10. Jedná se o stanici umístěnou v lokalitě sídliště s oblastní reprezentativnosti od 4-50 

km. 

Obrázek 5: Průměrné roční koncentrace PM10 v roce 2006 s vyznačením zájmového území 

 

Obrázek 6:  Průměrné koncentrace NO2 v roce 2006 s vyznačením zájmového území 
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Obrázek 7: Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 2006 

s vyznačením zájmového území 

 

Obrázek 8: Nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 v roce 2006 

 

Výsledky výpočtového modelování, kterými lze charakterizovat úroveň stávajícího stavu 

znečištění ovzduší dotčeného území pro sledované znečišťující látky v hodnotách imisních koncentrací 

– doba průměrování 1 rok jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka č. 5: Orientační průměrné roční koncentrace znečišťujících látek v dotčené lokalitě 

Látka Hodnota stanovená 
v mapě 

Cílový imisní limit pro ochranu 
zdraví lidí, ekosystémů a vegetace 

Tuhé látky (PM10) 14 - 30 µg.m-3 40 µg.m-3 

Oxid dusičitý ≤  26 µg.m-3 40 µg.m-3 

Benzo(a)pyren 0,4 – 0,6 ng.m-3 1 ng.m-3 

 

Z uvedených podkladů je zřejmé, že životní prostředí v dotčeném území vykazuje z hlediska 

dlouhodobého sledování kvality ovzduší podlimitní úroveň znečištění ovzduší, která je určena 
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cílovými imisními limity vyhlášenými pro ochranu zdraví lidí i pro ochranu ekosystému a vegetace dle 

Nařízení vlády č. 60/2004 Sb. 

2.3. Míra hlukové zátěže 

Realizací záměru „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ dojde ke změně hlukové 

zátěže obyvatelstva. Dominantním zdrojem hluku a vibrací je v současné době silniční doprava na 

rušném tahu mezi Opavou a Krnovem (silnice I/57) a také železniční trať Opava-Krnov. Jedním 

z hlavních cílů předkládaného záměru je odklon silniční dopravy (nahrazení nevyhovujícího vedení 

silnice I/57 průtahem obcí) do podoby obchvatu Skrochovic. Obchvat bude situován v poměrně 

značné vzdálenosti od zástavby, takže pohybem vozidel po nové trase silnice I/57 nedojde ke zvýšení 

hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru staveb.  

Hlavními parametry, které ovlivňují intenzitu hlukové zátěže jsou plynulost pohybu 

dopravního proudu, povrch vozovky a jeho kvalita, průměrná rychlost a složení dopravního proudu. Je 

zřejmé, že výstavbou obchvatu dojde k rozšíření silnice I/57 na požadovanou kategorii S 11,5/80, 

dojde též ke zvýšení plynulosti pohybu dopravních prostředků i ke zlepšení povrchu pozemní 

komunikace. 

Je zřejmé, že intenzita dopravy v dalších letech bude i nadále stoupat. Stávající vedení silnice 

I/57 mezi zástavbou Skrochovic je již po několik let nevyhovující z hlediska zátěže obyvatel hlukem a 

vibracemi. Výstavba obchvatu je tedy z tohoto pohledu jedinou variantou, která může komplexně 

změnit současné nevyhovující podmínky pro bydlení ve Skrochovicích.  

3. Voda 

3.1. Povrchové vody 

Předpokládaný záměr „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ je liniovou stavbou, 

upravující trasu stávající silnice I/57 a zlepšující její parametry z kategorie S 9,5 na kategorii 

S 11,5/80. V rámci návrhu obchvatu bylo řešeno též křížení řeky Čižiny v záplavovém území, která 

plní funkci lokálního biokoridoru. Mimoúrovňová křižovatka s komunikací III/4605 se nachází 

v blízkosti zemědělského družstva. Za křižovatkou kříží trasa obchvatu řeku Hořinu (která též plní 

funkci biokoridoru) a dále vede volným terénem k úrovňové křižovatce se silnicí III/0574.  

 

Poblíž Skrochovic protéká řeka Opava, č.h.p. 2-02-01-064 (profil Úvalno), která je 

levostranným přítokem řeky Odry v Ostravě a v úseku Krnov-Opava tvoří státní hranici s Polskem. 

Opava vzniká soutokem Černé a Střední Opavy. Její tok je dlouhý 118,6 km, povodí zaujímá plochu 

2 088,8 km2, průměrný průtok v ústí je 15,01 m3.s-1. Hlásný profil Opava 2-01-01-098 registruje 

průměrný roční průtok 7,59 m3.s-1. 

 

Zleva do Opavy přitéká Čižina, jejímž přítokem je řeka Hořina. Oba přítoky mají přírodní 

charakter. Obě tyto řeky budou přemostěny v rámci stavby obchvatu obce Brumovice, část 

Skrochovice.  
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Obrázek 9: Vodní toky v předmětné lokalitě 

 

 

 Vyústní trať Čížiny byla ve Skrochovicích upravena směrově, po povodních bylo upraveno 

kapacitně i koryto. 

 Záplavové území, kterým trasa prochází, bylo stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského 

kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 01.04.2003 pod č.j. ŽPZ/1669/03. Pravobřežní 

území podél Čižiny bývá zaplaveno již při dvacetileté vodě v šířce cca 180 m. Hladiny stoletých vod 

pro vodní tok Hořinu a dva bezejmenné toky byly stanoveny hydrotechnickými výpočty na základě 

dodaných podkladů českého hydrometeorologického ústavu.  

Hladiny stoletých vod: 

Q100 Čížiny = 284,80 m.n.m.  

Q100 Hořiny = 285,57 m.n.m. 

Q100 bezejmenného toku v km 4,233 = 292,39 m.n.m. 

Q100 bezejmenného toku v km 4,891 = 284,96 m.n.m. 

3.2. Podzemní voda 

 Řešené území je na podzemní vody chudé, protože je budováno téměř nepropustnými horninami 

karpatského flyše. Vydatnější prameny jsou zde vázané na sutě a málo mocné vrstvy rozpukaných 

pískovců flyšových souvrství. Zásoby podzemních vod jsou zde doplňovány sezónně. Nejvyšších 

úrovní dosahují v květnu až červenci, nejnižší většinou říjnu až listopadu. Průměrný specifický odtok 

podzemních vod je nižší než 1 l.s-1.km-2. 

 Zájmové území je řazeno k povodí Odry. Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 

2,5-3,7m, hladina vody je volná. Úroveň hladiny spodní vody má patrně spojitost s úrovní hladiny 

v Ondřejnici. Podzemní voda mělkého oběhu je vázána na propustný kolektor fluviálních štěrků, 

podzemní voda hlubokého oběhu pak na puklinové systémy a poruchové zóny hornin skalního 

podloží. 

řeka Hořina 

řeka Opava 

řeka Čižina 
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3.3. Ochrana vodních zdrojů 

 Předpokládaný záměr „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“, tedy přeložka silnice I/57 

kříží vodní toky Čižina a Hořina dvěma mostními objekty. Pro výstavbu mostu přes Hořinu je 

nezbytné směrové narovnání koryta toku. Podélný sklon toku bude zachován, výškový rozdíl na 

zkrácené délce oproti původnímu toku bude vyrovnán spádovým stupněm, který je umístěn podél toku 

pod mostem. Celková délka přeložky je 142,40 m.  

Vodními zdroji rozumíme odběrová místa pro zásobování obyvatelstva pitnou nebo užitkovou 
vodou. V předmětné lokalitě se nenacházejí žádné vrty či prameny, které by sloužily k výše uvedeným 
účelům. V obci Úvalno se nachází zdroj podzemní vody-vrt Úvalno, který je situován za 
severozápadním okrajem obce směrem ke Krnovu.V obci Brumovice, stejně jako v části Skrochovice 
mohou mít někteří vlastníci individuální zdroje užitkové (pitné) vody. V Brumovicích se nacházejí 
vrty V1, B2, B3, B6 vodovodu Brumovice, které poskytují vodu kategorie A1 (Voda vyžadující 
jednoduchou fyzikální úpravu a dezinfekci, například rychlou filtraci a dezinfekci, popř. prostou pískovou 
filtraci, chemické odkyselení nebo mechanické odkyselení či odstranění plynných složek provzdušňováním. 
Vzhledem k charakteru záměru a k jeho poloze (jižně od obce Úvalno a východně od obce Brumovice) 
lze jakékoli ovlivnění těchto zdrojů vyloučit. 

4. Charakteristiky p řírodních poměrů 

Zájmové území leží v bioregionu 1.55 Krnovském (dle Biogeografického členění ČR, Culek 

a kol.), který leží na severu Moravskoslezského kraje, v západní části Slezska na území ČR. Jeho 

plocha v ČR je 443 km2.  

Bioregion je tvořen pahorkatinou ukloněnou do Slezska, budovanou kulmem, ledovcovými 

sedimenty a sprašovými hlínami. Bioregion tvoří přechod mezi hercynskou a polonskou podprovincií, 

má charakteristické velké zastoupení lip (lipové dubohabřiny) a vlhkých stanovišť.  

4.1. Geologické poměry 

 Podle regionálního reliéfu ČR (Regionální členění reliéfu ČSR, Czudek et. al.) patří území, ve 

kterém se předpokládá výstavba obchvatu obce Brumovice, části Skrochovice, do systému 

Hercynského, subsystému Hercynské pohoří, k provincii Česká vysočina, Krkonošsko - Jesenická 

soustava, podsoustava Jesenická, celek Nízký Jeseník, podcelek Stěbořická pahorkatina a Bruntálská 

vrchovina.  

 Území leží podél meandrů řeky Opavy, tvořící plochý reliéf na pleistocenních sedimentech. 

Nejrozsáhlejší a také nejstarší geologickou jednotkou je kulm Nízkého Jeseníku. Z petrografických 

typů zde převládají běžné kulmské horniny, tzn. polymiktní slepence, živcové droby, drobné pískovce, 

prachovce až prachovité břidlice, jílovito – prachovité až prachové a jílové břidlice. Velká část 

zvětralin tohoto podloží je krytá sprašovými hlínami.  

 Geologický průzkum v rámci studie prováděn nebyl. V úsecích s rozšířením komunikace nebyly 

údaje zjišťovány, v úseku stavebních úprav byly geologické charakteristiky získány z územně 

plánovací dokumentace.  
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4.2. Reliéf 

Posuzovaná lokalita spadá do provincie Středoevropské nížiny, soustavy Středopolské nížiny, 

podsoustavy Slezské nížiny, celku Opavské pahorkatiny a podcelku Poopavské nížiny, zčásti do 

podcelku Brantické a Stěbořické vrchoviny náležejících Nízkému Jeseníku.  

 Pro obecný popis lokality bylo použito biogeografického členění ČR dle Culka (Culek et. al, 

2001). Reliéf je tvořen povrchem mírně ukloněným ve směru JZ – SV a rozčleněným mělkými - 20-90 m 

hlubokými údolími. Nad ně vystupují ploché, ledovcem ohlazené vrchy na kulmu. Na jihu má 

bioregion charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí 70 -150 m, ve střední části charakter 

ploché vrchoviny s výškovou členitostí 150 – 200 m, v severní části pak charakter členité vrchoviny 

s členitostí 200 – 280 m. Nejnižším bodem je niva Hvozdnice – asi 265 m, naopak nejvyšším Kobyla 

u Třemešné – 574 m. Typická výška bioregionu je 300 – 510 m. 

5. Půda, charakteristika půd 

Navrhovaná trasa obchvatu obce Brumovice, část Skrochovice je vedena převážně zemědělsky 

využívanými pozemky v dostatečné vzdálenosti od zástavby Skrochovic západním směrem.  

 V Krnovském bioregionu převažují ve vyšších částech luvizemě a primární pseudogleje, na 

výchozech kulmu se objevují typické kambizemě, na nejvyšších vrcholech i dystrické kambizemě. 

Rozsáhlé níže ležící části pokrývají typické hnědozemě na sprašových hlínách, primární pseudogleje 

a glejové fluvizemě s velkým obsahem skeletu. 

 Dle pedologického členění ČR (Půdy České republiky, Tomášek, M.) se obec Brumovice 

nachází na hranici tří půdních typů, jsou to nivních půd spojené s tokem řeky Opavy, gleje nacházející 

se v Opavském bioregionu a hnědozemě, které lemují nivní půdy okolo řeky. Půdotvorný substrát na 

předpokládaném úseku mezi obcemi Holasovice a Úvalno tvoří zejména zvětraliny hornin mladšího 

paleozoika (včetně kulmu): arkózy, pískovce, slepence, droby, prachovce, břidlice ryolity. V menší 

míře zde můžeme naleznout také zvětraliny hornin mladšího kenozoika (terciéru): jíly, písky či vápnité 

jíly. 
Obrázek 10: Půdní typy na zájmové ploše dle Tomášek, M., Půdy České republiky. 

 

 

 

    nivní půdy 

    hnědozemě 

    gleje 
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Bonita půdy 

Vyjadřuje stupeň úrodnosti půdy v produkčním smyslu. Je určována řadou přírodních činitelů, 

především obsahem minerálních živin. Významně ji však ovlivňují i hospodářské zásahy a různé vlivy 

člověka. 

 Pro účely bonitace zemědělských půd jsou stanoveny mapovací a oceňovací jednotky, tzv. BPEJ 

(bonitované půdně-ekologické jednotky), které jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem. První 

číslice značí příslušnost ke klimatickému regionu, druhá a třetí číslice určuje příslušnost k určité 

hlavní půdní jednotce (HPJ), čtvrtá číslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice ke světovým 

stranám a pátá číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu. 

 V zájmovém území se nacházejí tito hlavní půdní představitelé: 

HPJ 11 Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách 

(prachovicích), středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry. 

HPJ 14 Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových hlínách 

(prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí, středně těžké 

s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry. 

HPJ 56 Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální 

na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez 

skeletu, vláhově příznivé. 

HPJ 58 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo 

středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění 

příznivé. 

 Jedná se o půdy převážně velmi kvalitní, zařazené v I. třídě ochrany zemědělských půd. Tento 

druh půd na Opavsku převažuje a jejich dotčení liniovou stavbou se tedy nelze vyhnout. 

6. Fauna a flora 

Bioregion předpokládaného území leží v mezofytiku v části fytogeografického okresu 74. Slezská 

pahorkatina, a to ve východní části fytogeografického podokresu 74a. Vidnavsko – osoblažská pahorkatina 

a v jihozápadní části fytogeografického podokresu 74b. Opavská pahorkatina. 

Na ilimerizovaných až oglejených hnědozemích převládají acidofilní doubravy (Molinio 

arundinaceae-Quercetum), zřejmě i s autochtonní borovicí. Místy na ostrůvcích eutrofních hlinitých 

půd jsou potenciálně přítomny lipové dubohabřiny (Tilio cordatae-Carpinetum). V údolních polohách 

menších toků jsou vyvinuty lužní lesy (Stellario-Alnetum glutinosae), podél Opavy i fragmenty vrbin 

svazu Salicion albae. Primární bezlesí chybí. 

Dle mapy potenciální přirozené vegetace se předmětné území zahrnuje dvě oblasti. V okolí 

řeky Opavy to jsou lužní lesy se Střemchovou jasaninou (Pruno – Fraxinetum), místy v komplexu 

s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae), další oblasti jsou dubohabřiny a lipové doubravy 

s většinovým zastoupením lipových dubohabřin (Tilio – Carpinetum). 

Flóra je poměrně chudá, se slabě subatlanským laděním, zřetelně ovlivněna četnými subtermofyty. 

Zasahuje zde např. hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), lněnka obecná (Thesium 

linophyllon), mochna šedavá (Potentilla inclinata), jehlice trnitá (Ononis spinosa), čičorka pestrá 

(Coronilla varia). Z Karpatských migrantů se vyskytují svízelka lysá (Cruciata glabra), pcháč potoční 
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(Cirsium rivulare). K pozoruhodným druhům vyskytujícím se na zájmovém území patří kosatec 

sibiřský (Iris sibirica). 

 Vyskytuje se ochuzená běžná lesní fauna severovýchodních okrajových svahů hercynské 

podprovincie ve směru k podprovincii Polanské, ovlivněna sousedními horskými regiony. Prvky ze 

sousedních podprovincii pronikají zejména do kulturní stepi (ježek východní, myšice temnopása). 

Tekoucí vody náleží převážně do pstruhového pásma, Opava a Opavice do lipanového až parmového 

pásma. Mezi významné druhy dané oblasti můžeme zařadit: ježek východní (Erinaceus concolor), 

myšice temnopása (Apodemus agrarius), havran polní (Corvus frugilegus), mlok skvrnitý 

(Salamandra salamandra), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). 

6.1. Popis lokality dle provedené terénní pochůzky 

V území určeném k výstavbě silničního obchvatu byl v květnu a červnu roku 2008 proveden 
biologický průzkum zaměřený na zjištění přítomných druhů rostlin a živočichů s důrazem na výskyt 
taxonů chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Jako další zdroje informací byly 
využity inventarizační průzkumy provedené na území PP Úvalenské louky a koncept plánu péče na 
roky 2008 – 2017 pro toto zvláště chráněné území. 

Trasa obchvatu vede převážně po orné půdě nebo v trase stávající silnice I/57, proto byla 
podrobněji vyhodnocena jen místa, kde dochází ke střetu s biologicky významnějšími krajinnými 
prvky. Jejich popisy a vyhodnocení dopadů stavby jsou uvedeny v následujícím textu. Celkem bylo ve 
sledovaném prostoru zjištěno 146 druhů vyšších rostlin. Křížení trasy s bezejmenným vodním tokem v 
km 4,233 není podrobněji řešeno, neboť vodoteč je v tomto místě zatrubněna a lokalita je užívána jako 
pole. 

Lokalita č. 1: Přiblížení nové trasy silnice I/57 k území PP Úvalenské louky 

Nově navržená trasa silnice I/57 se k PP Úvalenské louky přibližuje asi o 80 m oproti 
stávajícímu stavu. Nová trasa je v tomto úseku v celé délce vedena po orné půdě. Těsně před 
napojením na starou trasu míjí hranici ochranného pásma PP. Podle navrženého plánu péče na roky 
2008 – 2017 je v současnosti zřejmě nejcennějším přírodním objektem na lokalitě populace břízy 
pýřité (Betula pubescens) s výskytem jedinců s netypicky tmavou borkou, která je některý autory 
(Dančák a kol. in Honěk a Švarc 2005) považována za břízu tmavou (Betula obscura). Po zániku 
původního předmětu ochrany jsou tyto „tmavé“ břízy navrženy jako vhodný nový předmět ochrany 
území, protože představují minimálně neobyčejnou morfologickou zvláštnost, která si vyžaduje další 
studium. 

Území přírodní památky je rovněž útočištěm mnoha druhů živočichů. Podle výsledků 
provedeného inventarizačního průzkumu (Honěk a Švarc 2005) bylo na lokalitě zjištěno 26 druhů 
ptáků. Z toho 2 duhy, které patří do kategorie ohrožených druhů dle vyhl. 395/1992 Sb., příl. III. - 
ťuhýk obecný (Lanius collurio) na ekotonálním pásmu porostů dřevin a pole a jeden dospělec lejska 
šedého (Muscicapa striata) v porostu stromů. Z kategorie silně ohrožených druhů byl akusticky 
zaznamenán v horním stromovém patře vzrostlých stromů samec žluvy hajní (Oriolus oriolus). Z 
plazů byla na území PP zjištěna ještěrka obecná (Lacerta agilis) a to v oblasti drážního tělesa tvořícího 
hranici PP. V severní části chráněného území v bezprostřední blízkosti odvodňovacího kanálu, který 
tvoří druhou hranici PP, byla pozorována užovka obojková (Natrix natrix). Skokan hnědý (Rana 
temporaria) byl nacházen v prostoru celé PP, druh se rozmnožuje v odvodňovacích kanálech. 

V rámci terénního šetření prováděného pro potřeby tohoto biologického hodnocení v roce 
2008 bylo zjištěno, že zoocenóza PP a jejího ochranného pásma odpovídá stavu popsanému v 
inventarizačním průzkumu (Honěk a Švarc 2005). Výskyt ťuhýka obecného byl v roce 2008 
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zaznamenán na severovýchodním okraji PP, který nebude realizací stavby nijak ovlivněn. Nebyl však 
pozorován výskyt ťuhýka šedého, naopak byl zjištěn početnější výskyt bažanta obecného (Phasianus 
colchicus), který se rozmnožuje v porostech za tratí. V tomto prostoru byl dále zjištěn jen výskyt 
běžných druhů pěvců, kteří nebudou hodnocenou stavbou bezprostředně ovlivněni - rákosník obecný 
(Acrocephalus scirpaceus), strnad obecný (Emberiza citrinella), cvrčilka zelená (Locustella naevia), 
pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), kos černý (Turdus 
merula) a drozd zpěvný (Turdus philomelos). 

V zarůstající ploše za tratí byl v roce 2008 zaznamenán nepočetný výskyt ohrožené ropuchy 
obecné (Bufo bufo). Rozmnožuje se v odvodňovacím kanálu, který prochází souběžně s tratí na její 
západní straně. Tato žába bývá častou obětí silniční dopravy, zejména v jarních měsících, kdy jedinci 
migrují na místa rozmnožování. V tomto případě se však riziko úhynů na nové silnici jeví jako 
nepravděpodobné. Vzhledem k prostorové distribuci stanovišť ve sledovaném území je totiž zjevné, že 
ropuchy se v terestrické fázi životního cyklu vyskytují především na loukách a v lesních porostech na 
území PP, takže při migraci nebudou silnici I/57 překonávat. Obdobný princip platí i pro další 
obojživelníky a plazi, kteří se vyskytují na území PP a v jejím ochranném pásmu. 

Průzkum v roce 2008 byl zaměřen také na možnost výskytu silně ohroženého chřástala 
polního (Crex crex), který je v některých literárních pramenech z území lokality uváděn (Mackovčin a 
Sedláček 2004). Tento pták by mohl být ovlivněn stavbou obchvatu, protože může hnízdit i v 
okrajových částech polí. Průzkum byl proveden v červnu 2008, kdy byl ve večerních a nočních 
hodinách proveden monitoring přítomnosti chřástala polního pomocí magnetofonové nahrávky 
teritoriálního hlasu, kterou byli potenciálně přítomní jedinci provokováni k vokalizaci. Průzkum byl 
zaměřen na území západního okraje PP a prostoru za železniční tratí, který sousedí s polem, na němž 
je navržena nová trasa silnice. Výskyt chřástala se v dotčeném prostoru nepodařilo prokázat. 

Ze savců byl zjištěn výskyt běžných druhů kulturní krajiny, kromě hlodavců jako je hraboš 
polní (Microtus arvalis), myšice temnopásá (Apodemus agrarius), hryzec vodní (Arvicola terrestris) 
se v zarůstajících plochách u železniční trati vyskytuje rejsek obecný (Sorex araneus) a myška drobná 
(Micromys minutus). Z větších savců to je zajíc polní (Lepus europaeus), liška obecná (Vulpes vulpes), 
srnec obecný (Capreolus capreolus). V lesích PP byly zjištěny stopy prasete divokého (Sus scrofa). 
Podél odvodňovacího kanálu se vyskytuje ondatra pižmová (Ondatra zibethicus). Žádný z těchto 
savců nepatří mezi ochranářsky významné druhy a ani nelze předpokládat, že by existence jejich 
populací mohla být hodnocenou stavbou výrazněji ohrožena. 

Lokalita č. 2: Křížení obchvatu s tokem Čižina (km 2,895) 

V místě křížení je tok Čižiny tvrdě zregulován do zahloubeného koryta lichoběžníkového 
profilu, které je zpevněno kamennou rovnaninou. Regulace pokračuje dále po proudu až po soutok s 
Opavou. Okolní pole jsou chráněna zemními hrázemi na obou březích. Čižina zde přibírá drobný 
pravostranný přítok, který je rovněž kanalizován. Tok je z obou stran obklopen intenzívně 
obhospodařovanými poli. Několik desítek metů nad místem plánovaného mostu však již regulace 
končí, koryto má relativně přírodní charakter a je doprovázeno vzrostlými stromy (jasany, olše, 
topoly). 

Vegetace na místě plánovaného mostu je degradovaná v důsledku provedené regulace toku a 
eutrofizace živinami z okolních polí. Na hrázích dominuje srha laločnatá a ovsík vyvýšený. Dále jsou 
přítomný všeobecně rozšířené nitrofilní druhy jako lopuch plstnatý, pcháč oset, řebříček obecný, 
bršlice kozí noha, kakost luční, kostival lékařský, svízel přítula, kopřiva dvoudomá. Na březích 
nalezneme obdobné druhy, ale v blízkosti toku, kde dominuje chrastice rákosovitá a vyskytuje se zde 
také blatouch bahenní. Dřeviny jsou zastoupeny více-méně zapojeným porostem keřových vrb (v. 
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křehká, v. košíkářská) a mladšími jedinci olše lepkavé a jasanu ztepilého. Výskyt zvláště chráněných 
druhů rostlin nebyl zaznamenán. Výskyt živočichů je limitován nedostatkem vhodných úkrytů, při 
terénním šetření v roce 2008 nebylo v dotčeném prostoru zjištěno hnízdění žádných druhů ptáků. Byl 
pozorován výskyt konipasa horského (Motacilla cinerea), který je sice vázán na vodní toky, ale 
zregulovaným úsekem v místě plánovaného přemostění pouze prolétává, protože zde nenalézá vhodný 
potravní biotop. V toku se vyskytuje společenstvo ryb, jemuž dominuje jelec tloušť (Leuciscus 
caphalus) a hrouzek obecný (Gobio gobio). V území je významný výskyt vydry říční (Lutra lutra). 
Tento silně ohrožený savec se v poslední době šíří po celé ČR. Její výskyt byl potvrzen nálezem 
většího množství trusu a stop pod mostem, který převádí silnici I/57 ve stávající trase přes Čižinu v 
obci Skrochovice. Tento most je od plánovaného mostu na novém obchvatu vzdálen asi 500 m. Je 
pravděpodobné, že vydry využívají tok Čižiny i výše po proudu, kde se nachází relativně přírodní 
koryto s tůněmi a doprovodnými dřevinami. Je proto důležité zajistit bezpečnou migrační prostupnost 
nového přemostění pro vydru. Z ostatních savců byl kromě drobných hlodavců žijících na polích 
zjištěn i zajíc polní a srnec obecný. Tito využívají k úkrytům porosty kolem Čižiny nad místem 
přemostění a v okolních polích nacházejí potravu. Podél toku se běžně pohybují drobné kunovité 
šelmy jako kuna skalní (Martens foina) a lasice kolčava (Mustela nivalis). 

Lokalita č. 3: Křížení obchvatu s tokem Hořina (km 3,336) 

Místo křížení obchvatu s tokem Hořina se nalézá v blízkosti areálu zemědělského družstva, asi 
400 m výše nad místem křížení je na Hořině vybudován drobný rybník. Niva toku je v místě křížení 
níže pod úrovní okolního terénu, přičemž pravý břeh je dosti prudký zatímco na levém břehu se terén 
zvedá mírně. Koryto má právě v místě křížení relativně přirozený charakter. Hořina zde tvoří drobný 
meandr ve vlastních štěrkovitých sedimentech, které jsou překryty vrstvou hlíny. Okolí toku je silně 
eutrofizované a v letním období v porostech dominuje kopřiva dvoudomá, chrastice rákosovitá, 
kostival hlíznatý a svízel přítula. V jarním aspektu však na březích nalezneme pestřejší druhové 
složení, v němž nechybí rostliny typické pro lužní lesy. Například dymnivka plná, křivatec žlutý, 
sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá, prvosenka vyšší, orsej jarní, pitulník žlutý, pryskyřník plazivý, 
kostřava obrovská, lipnice hajní a další. Druhové spektrum dřevin podél toku je celkem pestré. 
Převládá jasan ztepilý a olše lepkavá, ale roste zde i buk lesní, dub, habr obecný, střemcha, javor mléč, 
vrba křehká, vrba bílá. V keřovém patru dominuje bez černý a kalina obecná. Mezi pravým břehem 
Hořiny a místní komunikací se nachází pravidelně sečené louka, která byla založena výsevem 
produkčních druhů trav. Jde o druhově velmi chudý porost s dominancí srhy laločnaté. 

V porostech dřevin hnízdí kos černý (Turdus merula), pěnkava obecná (Fringilla coelebs) a 
sýkora koňadra (Parus major). Ze savců byl zaznamenán výskyt rejsce vodního (Neomys fodiens), 
ježka východního (Erinaceus concolor). Vyskytuje se zde i všeobecně rozšířený zajíc polní, srnec 
evropský a kuna skalní. Také zde není vyloučen výskyt vydry říční, která může procházet podél toku k 
výše položenému rybníku, který pro ni představuje dobrý potravní biotop. 

Lokalita č. 4: Křížení obchvatu s přeložkou účelové komunikace a biokoridorem (km 4,891) 

Jedná se o křížení plánovaného obchvatu s odvodňovacím kanálem, který začíná v prostoru 
skládky Holasovice. Bod se nachází těsně před napojením nové trasy obchvatu na stávající těleso 
silnice I/57. Lokalita je celá obklopena poli. Trvalá vegetace se nachází jen na březích kanálu a okraji 
stávající silnice. Porosty jsou degradované a silně eutrofizované. Na březích kanálu roste zejména 
kopřiva dvoudomá, svízel přítula a chrastice rákosovitá. Břehy silnice jsou zarostlé ovsíkem 
vyvýšeným, dále se zde vyskytuje kerblík lesní, chrastavec rolní, mrkev obecná, pastinák setý, srha 
laločnatá, škarda dvouletá, kakost luční, svízel bílý. Na okrajích polí pak běžné plevele jako vlčí mák, 
pcháč oset, pelyněk černobýl, mléč rolní, pýr plazivý, pomněnka rolní, penízek rolní a hluchavka 
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nachová. Dřevinná vegetace je tvořena výsadbami ovocných stromů podél silnice, podél kanálu se 
nachází zapojený porost vzrostlých stromů dále od místa křížení. 

Výskyt živočichů je omezen nedostatkem vhodných úkrytů a rušivým vlivem dopravy na 
komunikaci. Kanál představuje lokální migrační cestu v jinak zcela zkulturněné krajině, pohybují se 
zde drobné lasicovité šelmy (Mustela sp.) a běžní hlodavci jako potkan (Rattus rattus), hryzec vodní 
(Arvicola terrestris). 

Při terénní pochůzce v předpokládaném místě stavby byly zaznamenány tyto taxony: 

Abies alba   jedle bělokorá 
Acer negundo   javor jasanolistý 
Acer platanoides   javor mléč 
Acer pseudoplatanus  javor klen 
Aegopodium podagraria  bršlice kozí noha 
Agrimonia eupatoria  řepík lékařský 
Agrostis capillaris  psineček obecný 
Achillea millefolium  řebříček obecný 
Ajuga reptans   zběhovec plazivý 
Alchemilla sp.   kontryhel 
Alliaria petiolata   česnáček lékařský 
Alnus glutinosa   olše lepkavá 
Alopecurus pratensis  psárka luční 
Amaranthu retroflexus  laskavec ohnutý 
Anemone nemorosa  sasanka hajní 
Anemone ranunculoides  sasanka pryskyřníkovitá 
Angelica sylvestris  děhel lesní 
Anthemis arvensis  rmen rolní 
Anthoxanthum odoratum  tomka vonná 
Anthriscus sylvestris  kerblík lesní 
Arctium tomentosum  lopuch plstnatý 
Armoracia rusticana  křen selský 
Arrhenatherum elatius  ovsík vyvýšený 
Artemisia vulgaris  pelyněk černobýl 
Astragalus glycyphyllos  kozinec sladkolistý 
Ballota nigra   měrnice černá 
Bellis perennis   sedmikráska obecná 
Bromus inermis   sveřep bezbranný 
Calamagrostis epigejos  třtina křovištní 
Caltha palustris   blatouch bahenní 
Calystegia sepium  opletník plotní 
Campanula patula  zvonek rozkladitý 
Capsella bursa-pastoris  kokoška pastuší tobolka 
Cardus crispus   bodlák kadeřavý 
Carduus acanthoides  bodlák obecný 
Carex hirta   ostřice srstnatá 
Carpinus betulus   habr obecný 
Centaurea jacea   chrpa luční 
Cerastium holosteoides ssp. 
triviale    rožec obecný luční 
Cichorium intybus  čekanka obecná 
Cirsium arvense   pcháč oset 
Cirsium oleraceum  pcháč zelinný 
Clinopodium vulgare  klinopád obecný 
Convolvulus arvensis  svlačec rolní 
Corydalis solida   dymnivka plná 
Crataegus sp.   hloh 
Crepis biennis   škarda dvouletá 

Dactylis glomerata  srha laločnatá 
Daucus carota   mrkev obecná 
Deschampsia caespitosa  metlice trsnatá 
Echium vulgare   hadinec obecný 
Elytrigia repens   pýr plazivý 
Epilobium hirsutum  vrbovka chlupatá 
Equisetum arvense  přeslička rolní 
Erigeron annuus   turan roční 
Euphorbia esula   pryšec obecný 
Fagus sylvatica   buk lesní 
Festuca gigantea  kostřava obrovská 
Filipendula Ulmana  tužebník jilmový 
Fragaria vesca   jahodník obecný 
Fraxinus excelsior  jasan ztepilý 
Fumaria officinalis  zemědým lékařský 
Gagea lutea   křivatec žlutý 
Galeobdolon luteum  pitulník žlutý 
Galinsoga parviflora  pěťour maloúborný 
Galium album   svízel bílý 
Galium sarine   svízel přítula 
Geranium pretense  kakost luční 
Geranium pusillum  kakost maličký 
Geum urbanum   kuklík městský 
Glechoma hederacea  popenec obecný 
Heracleum sphondylium  bolševník obecný 
Humulus lupulus   chmel otáčivý 
Hypericum perforatum  třezalka tečkovaná 
Chenopodium sp.  merlík 
Impatiens glandulifera  netýkavka žláznatá 
Knautia arvensis   chrastavec rolní 
Lactuca serriola   locika kompasová 
Lamium album   hluchavka bílá 
Lamium purpureum  hluchavka nachová 
Lathyrus pratensis  hrachor luční 
Lotus corniculatus  štírovník růžkatý 
Luzula campestris  bika ladní 
Lychnis flos-cuculi  kohoutek luční 
Lysimachia nemorum  vrbina hajní 
Malus domestica   jabloň domácí 
Malva neglecta  sléz přehlížený 
Marrubium vulgare  jablečník obecný 
Matricaria discoidea  heřmánek terčovitý 
Matricaria recutita  heřmánek pravý 
Medicago sativa   tolice setá 
Melandrium album knotovka bílá 
Moehringia trinervia  mateřka trojžilná 
Myosotis arvensis  pomněnka rolní 
Myosoton aquaticum  křehkýš vodní 
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Papaver rhoeas   mák vlčí 
Pastinaca sativa   pastinák setý 
Phalaris arundinacea  chrastice rákosovitá 
Phleum pratense   bojínek luční 
Plantago lanceolata  jitrocel kopinatý 
Plantago major  jitrocel větší 
Poa annua   lipnice roční 
Poa nemoralis   lipnice hajní 
Poa pratensis  lipnice luční 
Polygonum aviculare truskavec ptačí 
Populus tremula  topol osika 
Populus x canadensis topol kanadský 
Potentilla anserina  mochna husí 
Primula elatior   prvosenka vyšší 
Prunus avium   třešeň ptačí 
Prunus padus   střemcha obecná 
Prunus spinosa   slivoň trnka 
Quercus petraea   dub zimní 
Ranunculus acris  pryskyřník prudký 
Ranunculus repens  pryskyřník plazivý 
Rosa canina   růže šípková 
Rubus sp.  ostružiník 
Rumex acetosa   šťovík kyselý 
Rumex obtusifolius  šťovík tupolistý 
Salix alba   vrba bílá 
Salix caprea   vrba jíva 

Salix fragilit  vrba křehká 
Salix viminalis   vrba košíkářská 
Sambucus nigra   bez černý 
Sanguisorba officinalis  krvavec toten 
Scabiosa ochroleuca  hlaváč bedožlutý 
Setaria viridis   bér zelený 
Sinapsis arvensis  hořčice polní 
Sonchus arvensis mléč rolní 
Sonchus oleraceus  mléč zelinný 
Stellaria media   ptačinec prostřední 
Symphytum officinale  kostival lékařský 
Tanacetum vulgare  vratič obecný 
Taraxacum sec. Ruderalia pampeliška lékařská 
Thlaspi arvense   penízek rolní 
Tilia cordata   lípa srdčitá 
Tragopogon pratensis  kozí brada luční 
Trifolium pratense  jetel luční 
Trifolium repens   jetel plazivý 
Triticum sativum   pšenice setá 
Tussilago farfara   podběl lékařský 
Urtica dioica   kopřiva dvoudomá 
Veronica arvensis rozrazil rolní 
Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek 
Vicia hirsuta   vikev chlupatá 
Vicia sepium   vikev plotní 
Viola arvensis   violka rolní 

 

7. Krajina a krajinný ráz 

Krajinný ráz je definován v ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 

určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy 

do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem 

na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 

harmonického měřítka v krajině. 

Přírodní charakteristiky 

• Terén je mírně zvlněný, zejména u Holasovic jsou patrné terénní vlny. Oblast okolo Skrochovic je 

rovinatá. Převažující ráz krajiny je zemědělský, s dominantními scelenými poli. 

• Severní část stavby (úsek mezi Úvalnem a Skrochovicemi) je situován v pásmu nadregionálního 

biokoridoru; pohledovou dominantou ve směru od Skrochovic je na horizontu vrch Cvilín 

s poutním chrámem a rozhlednou; z environmentálního hlediska jsou na vrchu Cvilín významné 

dřevinné porosty 

• Krajinnou dominantou je řeka Opava, která v zájmové lokalitě tvoří hranici s Polskou republikou 

• Součástí zájmového území nejsou lesní porosty ani jiné floristicky významné objekty; 

Estetické charakteristiky 

• obce Úvalno, Brumovice (i část Skrochovice) a Holasovice jsou charakterizovány individuální 

rodinnou výstavbou; pohledovou dominantu tvoří za Úvalnem se nacházející poutní chrám Panny 

Marie na vrchu Cvilín; mimo této dominanty se v zájmové oblasti nenachází žádná jiná 

• estetické znečištění krajiny není v území registrováno 
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D. Údaje o vlivu záměru na životní prostředí 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

 

Podle vyhodnocení možných negativních vlivů i jejich závěrů, provedených v předcházejících 
částech B a C, bude vzhledem k účelu i charakteru posuzovaného záměru „Obchvat obce Brumovice, 
část Skrochovice“ docházet při jeho provozování k nejvýznamnějšímu ovlivnění složek životního 
prostředí vztažených k veřejnému zdraví na dotčeném území, v oblastech znečištění ovzduší, hlukové 
zátěži venkovního prostoru a záboru zemědělsky využívaných ploch. 

Jelikož se jedná o úpravy směrového a také výškového vedení pozemní komunikace spojené 
s výstavbou nových mostních objektů, je cílem předpokládaného záměru zkvalitnit současnou 
dopravní situaci v obci Brumovice, část Skrochovice. Tímto obchvatem také dojde k rozšíření silnice 
a ke změně její kategorie na S 11,5/80.  

Z hlediska velikosti a významnosti jsou pro toto působení rozhodující četnost a skladba 
silniční dopravy, technické parametry komunikace a vozidel, poloha zástavby a komunikace atd. 
Vzhledem k charakteru záměru je nutné toto působení považovat pro okolí komunikace za trvalé a 
stálé. Matematicky je možno pomocí růstových koeficientů odhadnout množství vozidel 
v následujících letech a z tohoto parametru odvodit i míru zátěže okolního prostředí. S poměrně 
velkou nejistotou však můžeme odhadnout množství spalin emitovaných spalovacími motory 
v následujících letech vzhledem k stálé snaze o snižování objemů emitovaných spalin. 

Realizace záměru „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ přispěje ke zvýšení 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v předmětném úseku silnice I/57, k výraznému snížení 
počtu vozidel projíždějících Skrochovicemi i ke zklidnění jízdy dopravního proudu mezi Opavou, 
Holasovicemi, Úvalnem a Krnovem. V návaznosti na odklon dopravy z centra místní části 
Skrochovice rovněž dojde ke snížení hlukové a emisní zátěže v obci.  

1.1. Vliv znečištěného ovzduší 
 
V době realizace stavby může dojít ke krátkodobému snížení pohody bydlení v souvislosti 

s prováděnými stavebními pracemi a navazujícím zvýšeným pohybem nákladních vozidel. Přesný 
počet vozidel, etapizace a způsob výstavby nebyly v době sestavování tohoto Oznámení známy 
a budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace. 

Přesné stanovení množství látek emitovaných v souvislosti se stavebními pracemi dnes není 
možné vyjádřit. Jelikož je bezprostřední okolí silnice I/57 dnes vystaveno nepříznivým účinkům 
provozu na pozemních komunikacích dosahujících extrémních hodnot (hluk, vibrace, emise spalin), je 
cílem záměru drastické snížení intenzity tohoto působení odkloněním dopravy mimo místní část 
Skrochovice.  

Je zřejmé, že plynné či fyzikální emise budou vznikat i při pohybu dopravních prostředků po 
nové trase silnice I/57. Jejich negativnímu působení lze však účinně zabránit například instalací 
vhodných hlukových bariér. Negativní účinek je rovněž eliminován odklonem trasy silnice od objektů 
určených k bydlení, popřípadě od jiných chráněných staveb (z pohledu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). 

Lze tedy konstatovat, že realizací záměru „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ dojde 
k výraznému snížení zátěže obyvatel místní části Skrochovice plynnými i fyzikálními emisemi. 
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1.2. Vliv produkovaných odpadů 

Odhadovaná množství a druhy odpadů, které mohou vzniknout při realizaci záměru „Obchvat 

obce Brumovice, část Skrochovice“ nejsou při sestavování tohoto Oznámení přesně známa. S odpady 

bude nakládáno podle platné legislativy, a proto nemohou mít negativní vliv na obyvatele ani životní 

prostředí předmětné lokality. Neočekáváme produkci odpadů, které by mohly znamenat závažné riziko 

pro složky životního prostředí v předmětné lokalitě. 

1.3. Vlivy záměru na ekosystémy 
Jak již bylo uvedeno v kapitolách výše, je zájmové území poměrně rozsáhlé a je na něm 

možno odlišit cca 4 environmentálně zajímavá stanoviště (která jsou též popsána v provedeném 
biologickém hodnocení). Nejvýznamnější lokalitou je PP Úvalenské louky, ke kterému se nové trasa 
silnice I/57 přibližuje o cca 80 m oproti stávajícímu stavu. Dalšími lokalitami jsou místa křížení 
s vodními toky. Pásma břehových porostů mohou mít ekotonální charakter, zejména pokud tvoří 
přechod mezi zemědělsky využívanou půdou a pokud tvoří hustý zápoj, který poskytuje dostatečné 
úkrytové možnosti. Popis vlivu záměru na ekosystémy je z důvodu přehlednosti rozdělen na 4 výše 
uvedené oblasti. 

Lokalita č. 1: Přiblížení nové trasy silnice I/57 k území PP Úvalenské louky 

Území přírodní památky je od pole, kde je navrženo vedení nové trasy silnice I/57, odděleno 
tělesem železniční trati, za níž ještě následuje pás zarostlý zejména rákosem a keři (bez černý, vrby), v 
němž se nachází odvodňovací kanál. Vzhledem k těmto skutečnostem a faktu, že jádrová část PP je od 
nové trasy silnice většinou vzdálena více než 100 m, je možné vyloučit negativní vliv stavby silnice na 
vegetaci chráněného území. Silnice bude vedena v úrovni stávajícího terénu, takže nebude dotčen ani 
vodní režim na lokalitě. Přiblížením trasy silnice k PP by mohlo dojít k ovlivnění jen společenstva 
živočichů. Ti by mohli být buď rušeni zvýšeným hlukem nebo by mohlo vzrůst riziko jejich mortality 
při střetech s dopravou. Možné ovlivnění se týká především populací obratlovců žijících na zarůstající 
ploše západně od želez. trati. 

V rámci terénního šetření prováděného pro potřeby tohoto biologického hodnocení v roce 
2008 bylo zjištěno, že zoocenóza PP a jejího ochranného pásma odpovídá stavu popsanému v 
inventarizačním průzkumu (Honěk a Švarc 2005). Výskyt ťuhýka obecného byl v roce 2008 
zaznamenán na severovýchodním okraji PP, který nebude realizací stavby nijak ovlivněn. Nebyl však 
pozorován výskyt ťuhýka šedého, naopak byl zjištěn početnější výskyt bažanta obecného (Phasianus 
colchicus), který se rozmnožuje v porostech za tratí. V tomto prostoru byl dále zjištěn jen výskyt 
běžných druhů pěvců, kteří nebudou hodnocenou stavbou bezprostředně ovlivněni - rákosník obecný 
(Acrocephalus scirpaceus), strnad obecný (Emberiza citrinella), cvrčilka zelená (Locustella naevia), 
pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), kos černý (Turdus 
merula) a drozd zpěvný (Turdus philomelos). 

V zarůstající ploše za tratí byl v roce 2008 zaznamenán nepočetný výskyt ohrožené ropuchy 
obecné (Bufo bufo). Rozmnožuje se v odvodňovacím kanálu, který prochází souběžně s tratí na její 
západní straně. Tato žába bývá častou obětí silniční dopravy, zejména v jarních měsících, kdy jedinci 
migrují na místa rozmnožování. V tomto případě se však riziko úhynů na nové silnici jeví jako 
nepravděpodobné. Vzhledem k prostorové distribuci stanovišť ve sledovaném území je totiž zjevné, že 
ropuchy se v terestrické fázi životního cyklu vyskytují především na loukách a v lesních porostech na 
území PP, takže při migraci nebudou silnici I/57 překonávat. Obdobný princip platí i pro další 
obojživelníky a plazi, kteří se vyskytují na území PP a v jejím ochranném pásmu. 
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Průzkum v roce 2008 byl zaměřen také na možnost výskytu silně ohroženého chřástala 
polního (Crex crex), který je v některých literárních pramenech z území lokality uváděn (Mackovčin a 
Sedláček 2004). Tento pták by mohl být ovlivněn stavbou obchvatu, protože může hnízdit i v 
okrajových částech polí. Průzkum byl proveden v červnu 2008, kdy byl ve večerních a nočních 
hodinách proveden monitoring přítomnosti chřástala polního pomocí magnetofonové nahrávky 
teritoriálního hlasu, kterou byli potenciálně přítomní jedinci provokováni k vokalizaci. Průzkum byl 
zaměřen na území západního okraje PP a prostoru za železniční tratí, který sousedí s polem, na němž 
je navržena nová trasa silnice. Výskyt chřástala se v dotčeném prostoru nepodařilo prokázat. 

Ze savců byl zjištěn výskyt běžných druhů kulturní krajiny, kromě hlodavců jako je hraboš 
polní (Microtus arvalis), myšice temnopásá (Apodemus agrarius), hryzec vodní (Arvicola terrestris) se 
v zarůstajících plochách u železniční trati vyskytuje rejsek obecný (Sorex araneus) a myška drobná 
(Micromys minutus). Z větších savců to je zajíc polní (Lepus europaeus), liška obecná (Vulpes 
vulpes), srnec obecný (Capreolus capreolus). V lesích PP byly zjištěny stopy prasete divokého (Sus 
scrofa). Podél odvodňovacího kanálu se vyskytuje ondatra pižmová (Ondatra zibethicus). Žádný z 
těchto savců nepatří mezi ochranářsky významné druhy a ani nelze předpokládat, že by existence 
jejich populací mohla být hodnocenou stavbou výrazněji ohrožena. 

Je tedy možné konstatovat, že přiblížení trasy silnice I/57 k území PP Úvalenské louky nebude 
představovat závažné ovlivnění předmětů ochrany tohoto chráněného území a nedotkne se ani 
ostatních biologicky významných prvků vázaných na tuto část sledovaného území. 

Lokalita č. 2: Křížení obchvatu s tokem Čižina (km 2,895) 

Křížení Čižiny s novým obchvatem Skrochovic je navrženo jako estakádový most v délce přes 
200 m, který překoná celé inundační území toku. Most bude začínat nad náspem nad levým břehem 
toku a bude pokračovat až do prostoru křižovatky se silnicí III/4605, která bude řešena 
mimoúrovňově. Stavbou mostu nedojde k přímému postižení žádných zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů, prostředí toku by mělo být ovlivněno jen minimálně při budování levostranného 
náspu. Ten však bude od toku oddělen polní cestou, která bude procházet pod mostem po levém břehu. 
Délka mostu i jeho výška nad terénem (9,5 m), jsou zárukou, že bude zajištěna bezpečná migrace 
nejen pro vydru říční, ale i pro další obratlovce, včetně větších savců velikosti srnce. Tímto řešením 
bude tedy zajištěna i funkčnost lokálního biokoridoru. 

Lokalita č. 3: Křížení obchvatu s tokem Hořina (km 3,336) 

Říčka Hořina bude v souvislosti se stavbou obchvatu napřímena a následně přemostěna. 
Napřímení v délce 142,40 m bude mít za následek likvidaci veškeré příbřežní vegetace. V toku níže 
pod mostem bude umístěn spádový stupeň, který bude vyrovnávat výškový rozdíl vzniklý zkrácením 
koryta oproti délce původního toku. Most bude 62,6 m dlouhý a 12,5 m vysoký. Toto uspořádání 
zajistí možnost bezpečné migrace pro vydru říční i větší obratlovce. Stupeň v toku bude potřeba řešit 
takovým způsobem, aby byla zajištěna jeho protiproudová i poproudová prostupnost pro všechny 
druhy ryb žijící v toku. Jako ideální se jeví kamenitý skluz o maximálním sklonu nivelety dna 1:15. 

Likvidace dřevin na březích bude znamenat úbytek stanovišť pro ptáky a ztrátu úkrytu pro 
savce. Ačkoli nebudou přímo dotčeni žádní zvláště chránění živočichové, bude třeba zlikvidované 
stromy nahradit novými výsadbami, které budou odpovídat ekologické hodnotě vykácených dřevin 

Lokalita č. 4: Křížení obchvatu s přeložkou účelové komunikace a biokoridorem (km 4,891) 

Výstavba nového obchvatu bude znamenat narušení trvalých porostů a likvidaci dřevin na 
okraji stávající silnice I/57. Křížení bude řešeno prostřednictvím dvoupolového mostu o délce 38,8 m 
a výšce 9 m. Ve srovnání se stávajícím propustkem to bude znamenat výrazné zvětšení prostoru, 
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kterým mohou živočichové procházet pod frekventovanou silnicí I/57. Ačkoli bude stávající silnice 
dále sloužit jako přístupová cesta do Brumovic, riziko střetů živočichů s dopravou bude výrazně 
sníženo. 

V dotčeném prostoru nebyl zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 
Zlikvidované dřeviny bude třeba nahradit novými výsadbami. Bylo by vhodné realizovat náhradní 
výsadby tak, aby alespoň částečně odclonily rušivé efekty související s dopravou na silnici (hluk, 
světlo) a zároveň sloužily jako přirozené orientační prvky, které by živočichy naváděly do míst s 
možností bezpečného průchodu pod tělesem obchvatu. 

V další přípravě projektu bude specifikováno barevné provedení například zábradlí mostních 
objektů apod. Tyto údaje nyní nejsou známy. Jakmile bude zpracován další stupeň projektové 
dokumentace, budou osloveny příslušné orgány státní správy (např. MMOp-odbor životního prostředí) 
se žádostí o vyjádření k projektu ve smyslu možného ovlivnění krajinného rázu. Stejně tak bude 
požádáno o udělení výjimky-povolení k zásahu do významných krajinných prvků (vodních toků). 
Obecně lze konstatovat, že vliv záměru „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ na ekosystémy a 
složky životního prostředí lze eliminovat za předpokladu dodržení následujících opatření: 

- kácení dřevin provádět v době mimo vegetační období 

- veškeré stavební práce provádět se snahou o minimalizaci záborů a minimalizaci 
ovlivnění přirozeného prostředí 

- výstavbu mostních objektů provádět v maximální míře z břehů přemosťovaných vodotečí; 
technická a organizační opatření během výstavby uzpůsobit tak, aby byl minimalizován 
nebo lépe zcela vyloučen pohyb vozidel ve smáčených částech koryt toků 

- důsledně dodržovat doporučení a nařízení vydaná příslušnými orgány státní správy 
(MMOp, KrÚ MSK, …).  

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
Předkládaný záměr „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ představuje výraznou 

změnu dopravní koncepce obce Brumovice, část Skrochovice. Je zřejmé, že současné vedení silnice 
I/57 průtahem zástavbou je nevyhovující a do budoucna (kdy očekáváme další nárůst intenzity 
dopravy) dále neudržitelné. Silnice I/57 je významnou pozemní komunikací Moravskoslezského kraje, 
která spojuje města Opava a Krnov s Polskem skrze hraniční přechod Bartultovice-Trzebina.  

Vlivy vztažené k dotčenému území a k obyvatelstvu lze rozdělit na 2 skupiny, přičemž vlivy 

negativní lze účinně odstranit vhodnou organizací prací popřípadě technickými opatřeními. 

Vlivy pozitivní: 

- velmi výrazné snížení hlukové zátěže obyvatel v místní části Skrochovice; díky převedení 

zejména těžké nákladní dopravy na obchvat vymizí též obtěžování vibracemi 

- odstranění doprovodných negativních vlivů-prašnost z dopravy, exhalace apod. 

- zklidnění jízdy vozidel využitím obchvatu-plynulá jízda bez nutnosti zpomalovat při 

průjezdu intravilánem obcí 

- zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se podél silnice I/57 a chodců přecházejících 

přes tuto rušnou pozemní komunikaci 

- zvýšení atraktivity regionu zlepšením dopravní obslužnosti 
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- nepřímým pozitivním vlivem může být zvýšení poptávky po stavebních směsích 

v blízkých výrobnách, rovněž zvýšení požadavků na dopravní kapacity a zaměstnance 

stavby (zvýšení zaměstnanosti obyvatel-na základě požadavků společnosti realizující 

předmětnou stavbu); 

Vlivy negativní: 

- zábor zemědělské půdy, která je v současnosti využívána pro primární zemědělskou 

produkci; tento zábor může způsobit pokles tržeb zemědělcům, kteří nyní plochy 

obhospodařují. Záborem ploch tak přijdou část svých produkčních kapacit. Problematika 

kompenzací by měla být řešena dohodou mezi investorem záměru a dotčenými 

zemědělskými subjekty. 

- dočasné dopravní omezení při výstavbě záměru, zejména při napojování nově budované 

silnice I/57 na stávající trasu (kyvadlový provoz po upravovaných úsecích a z toho 

plynoucí nutnost čekání v kolonách u semaforů řídících provoz) 

- v současném rozpracování projektu není možné stanovit nutnost popřípadě konkrétní 

polohu objízdných tras. Je zřejmé, že drtivá většina stavebních prací bude prováděna 

převážně ve volném terénu bez omezení dopravy. Pro rekonstrukci úseku stávající silnice 

v km 1,5-2,3, který je výškově rozdílný zřejmě bude nutné vybudovat objízdnou 

komunikaci. 

Posuzovaný záměr „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ je liniovou dopravní 

stavbou, která výrazně zlepší dopravní spojení Opavy a Krnova, potažmo i jiných sídel na trase silnice 

I/57.  

Trasa stávající silnice I/57 vede intravilánem místní části Skrochovice, proto jsou obyvatelé 

velmi silně ovlivněni nepříznivými vlivy provozu, jakými jsou hluk, vibrace či emise spalin. 

Navrhovaná trasa záměru vede převážně zemědělskými pozemky mimo zastavěné území, dojde tedy 

ke snížení negativního působení dopravy na obyvatele a k výraznému zklidnění dopravní situace. 

Negativní účinky záměru v době výstavby se za předpokladu technologické kázně ze strany 

dodavatele a zodpovědného zpracování a dodržování plánu organizace výstavby v obytném území 

neprojeví. Vlivy na zdraví obyvatelstva budou v souladu s požadavky platné legislativy. 

2.1. Vlivy na území s archeologickým významem 
Lokalita předpokládaného záměru „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ se nachází na 

území, kde se nepředpokládá výskyt archeologických památek. V zájmovém území není evidováno 
paleontologické nebo archeologické naleziště ani jiná lokalita archeologického zájmu. Vliv záměru 
„Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ na archeologická naleziště tedy lze vyloučit. 

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 
hranice 

Obce Úvalno, Brumovice, část Skrochovice a Holasovice se nacházejí na severu 
Moravskoslezkého kraje, který bezprostředně sousedí s Polskou a Slovenskou republikou. Průměrná 
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vzdálenost (vzdušnou čarou) k nejbližší státní hranici je 2 km (hranice s Polskou republikou, hraniční 
přechod Úvalno - Branice). Silnice I/57 prochází v úseku mezi Úvalnem a Skrochovicemi resp. mezi 
Skrochovicemi a Holasovicemi v souběhu s železnicí a potažmo i se státní hranicí v průměrné 
vzdálenosti do 1 km. 

Předpokládaný záměr „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ je liniovou, stavbou 
nevýrobního charakteru - jedná se o odklonění tranzitní dopravy ze zastavěné části obce Brumovice, 
místní části Skrochovice. Dojde tak k vytvoření nového koridoru-přeložky silnice kategorie S 11,5/80, 
která povede převážně zemědělskými pozemky v extravilánu obcí. 

Celá stavba zahrnuje vlivy pouze charakteru lokálního, nedá se tedy předpokládat vliv na 
vzdálenější okolí-mimo území stavby. Přeshraniční působení záměru nebo jeho důsledků tedy můžeme 
vyloučit. 

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 

Veškerá rizika spojená se stavebními pracemi a s návozem stavebního materiálu budou za 
předpokladu správné organizace stavby eliminována. Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování 
všech zásad ochrany vod. Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění 
a shromaždování 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. Nakládání s odpady bude provedeno 
v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství kraje. 

Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací. Za 
účelem zamezení vniknutí škodlivých látek do jednotlivých složek životního prostředí budou 
kontrolována všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy závadných látek. Vliv 
na vegetaci v rámci stavby bude řešen na základě zpracované inventarizace zeleně s minimalizací 
kácené zeleně (vycházející z dendrologického průzkumu). Bude řešena ochrana stromů, které nebudou 
stavbou dotčeny a pro které bude v dendrologickém průzkumu stanoven způsob ochrany. 

Bude zabezpečeno minimalizování prostoru dotčeného stavebními pracemi. Dále bude 
zajištěno uložení a zemědělské využití vhodných zemin a zabráněno manipulaci s materiály mimo 
tento prostor. Budou dodrženy podmínky zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění. Budou provedeny vegetační úpravy v rámci řešeného území. Bude též prováděn 
monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými podmínkami provozu. 

Pro omezení možných negativních vlivů na okolní prostředí navrhuji zejména následující 
opatření: 

Ochrana veřejného zdraví a zajištění pohody bydlení 

V období výstavby eliminovat hluk a emise ze staveniště:  

- kropením staveniště zejména v letních měsících; při provádění stavby v blízkosti silnice I/57 
bude nutné též zajistit čištění pozemní komunikace a očistu vozidel opouštějících staveniště; 

- vhodným rozmístěním mechanizace a strojů na staveništi; 
- vypínáním motorů strojů; 
- kontrolou technického stavu strojů a mechanizace; 
- prováděním stavebních prací zejména v denní době; noční práce spojená s činností stavebních 

strojů by mohla působit rušivě a snižovat pohodu bydlení v lokalitě. 
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Ochrana vod 

- Zabránit úkapům ropných látek z vozidel a mechanismů pohybujících se po staveništi; 
- Při výstavbě důsledně dbát, aby nedošlo k úniku pohonných hmot, mazacích a hydraulických 

olejů z používaných stavebních mechanismů například používáním úkapových van; 
- Zamezit znečišťování vod odpady z pracovních procesů. Nutné je zabránit mytí dopravních 

prostředků, stavebních strojů a splachováním bláta ve vodotečích. 

Ochrana přírody a složek životního prostředí 

- Práce je nutno provádět se zřetelem na co nejmenší ovlivnění přirozeného prostředí, zejména 
PP Úvalenské louky; 

- Maximum prací při výstavbě mostních objektů provádět ze břehů přemosťovaných vodotečí; 
vyhnout se vjezdu stavební mechanizace do smáčené části koryta toku; 

- Zamezit odstavování vozidel na plochách vedených v ZPF byť z nich byla skryta orniční 
vrstva; vozidla odstavovat zejména na plochách zpevněných; 

- Kácení dřevin provádět mimo vegetační dobu; 
- Zajistit včasné a kvalitně provedené skrytí orniční vrstvy; dodržovat ustanovení a systém 

nakládání s ornicí stanovený v plánu bilance skryté ornice (bude sestaven v rámci žádosti o 
vynětí půdy ze ZPF); 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech; neurčitosti při specifikaci 
vlivů 

Při zpracování oznámení záměru „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ podle zákona 

č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu Přílohy č. 3 se s ohledem na charakter 

záměru, jeho umístění a technologii zásadní nedostatky ve znalostech nevyskytly. 

Při zpracování autor vycházel ze zkušeností s obdobnými záměry realizovanými na území 

České republiky. 
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E. Porovnání variant řešení záměru 
Předkládaný záměr „Obchvat obce Brumovice část Skrochovice“ je v posuzované formě 

předkládán invariantně. Variantní řešení byla navržena při přípravě územního plánu, který sledoval 

možné trasování silnice I/57 v úseku mezi Holasovicemi a Úvalnem. Vybraná varianta byla následně 

stabilizována i v územním plánu. Projekt je v současné době rozpracován do podoby technické studie. 

Předmětem technické studie je technický návrh parametrů na základě zaměření stávajícího stavu 

polohopisu a výškopisu. Kategorie silnice I/57 je navržena v souladu s územním plánem a kategorizací 

ŘDS S 11,5/80. Návrh technického řešení proveden na směrodatnou rychlost v=90km/h, vyplývající 

z celkové křivolakosti trasy. Celková délka úpravy je 6 352 m. 

Předkládaný záměr „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ je tedy zpracován 

invariantně. Varianta spočívá v odklonění tranzitní dopravy ze zastavěné části obce Skrochovice, tak 

aby došlo ke snížení zátěže intravilánu Skrochovic negativními vlivy rušné silnice I/57 (hluk a vibrace 

z pohybu automobilů, exhalace spalin, nízká bezpečnost chodců při pohybu podél silnice I/57 a při 

přecházení). Stávající silnice I/57 je vedena v průtahu zastavěnou částí Skrochovic v souběhu s tratí 

ČD. Vedení tranzitní dopravy obcí, jejíž intenzita včetně těžké nákladní dopravy narůstá, představuje 

hlukové a emisní zatížení zástavby podél komunikace. Rozšíření komunikace není vhodné, proto byla 

přeložená komunikace umístěna do volného terénu v dostatečné vzdálenosti od zástavby. 

Možnou variantou (referenční) by byl nulový stav-tzn. ponechání předmětného úseku silnice 

I/57 v současném stavu. Toto řešení však není do budoucna udržitelné a za stávajícího stavu 

představuje i možné nebezpečí pro plynulost a bezpečnost silniční dopravy v předmětné lokalitě. 

S narůstající intenzitou dopravy by pak úměrně narůstal i počet dopravních nehod, a také materiální 

škody popřípadě počet zraněných osob v důsledku nedostačujících šířkových parametrů pro silnici 

kategorie S 11,5 a také nedostatečnému zajištění rozhledu pro předjíždění po celé délce trasy. 
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
Trasa obchvatu obce je v souladu s územním plánem a je obsažena v seznamu veřejně 

prospěšných staveb (VPS). Záměr „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ je liniovou stavbu, 
nevýrobního charakteru, jejímž cílem je zlepšení dopravní situace v obci Brumovice, část Skrochovice 
a dobudování celého silničního tahu, které je vyvoláno potřebou zlepšení vnější a vnitřní obslužnosti 
příhraniční severní části Moravskoslezského kraje, která je podmínkou pro jeho oživení a rozvoj. 
Trasa upravené silnice I/57 umožní propojení budoucí dálnice D 47 (též skrze silnici I/11) 
s rekonstruovanou polskou dálnicí A 4. 

Stávající silnice I/57 nesplňuje v úseku mezi obcemi Holasovice a Úvalno šířkové parametry 
požadované kategorie S 11,5/80 (šířka 11,5 m, návrhová rychlost 80 km.h-1), v části trasy jsou 
nevyhovující směrové poměry. Výškové poměry jsou z hlediska normových parametrů vyhovující, 
s výjimkou začátku úpravy se zvlněným podélným profilem. V celé délce trasy není zajištěn rozhled 
pro předjíždění. Hlavním nevyhovujícím parametrem je vedení stávající silnice I/57 centrální 
zastavěnou částí Skrochovic jako průtah. 

Přeložka silnice I/57, která je předmětem tohoto Oznámení je v souladu s územním plánem 
obce Brumovice i sousedních obcí Holasovice a Úvalno. Navržená kategorie S 11/80 silnice I/57 
odpovídá výhledovým intenzitám na základě výsledků sčítání dopravy ŘSD ČR z roku 2005 po 
přepočtu pomocí koeficientů nárůstu ŘSD ČR. V začátku úpravy bude přeložená silnice I/57 napojena 
na rekonstruovaný úsek v obci Úvalno, v konci úpravy na stávající silnici, která již odpovídá 
požadovaným parametrům. 

Celková délka úpravy je 6 352 m. Obchvat místní části Skrochovice je v souladu se 
schváleným územním plánem obce. Navrhovaná trasa obchvatu je vedena převážně zemědělsky 
využívanými pozemky v dostatečné vzdálenosti od zástavby západním směrem. Návrh obchvatu kříží 
řeku Čižinu v záplavovém území s lokálním biokoridorem. Mimoúrovňová křižovatka s komunikací 
III/4605 se nachází v blízkosti zemědělského družstva. Za křižovatkou kříží trasa obchvatu řeku 
Hořinu s lokálním biokoridorem a vede volným terénem k úrovňové křižovatce se silnicí III/0574. Za 
křižovatkou je podél pravé strany komunikace v územním plánu navržen suchý poldr. Trasa se 
přibližuje ke stávající silnici I/57, na kterou se napojuje cca v km 5,5. Do konce úpravy za křižovatkou 
se silnicí III/0575 se jedná o rekonstrukci scházejícího úseku stávající silnice I/57 na požadovanou 
kategorii již na katastrálním území Holasovice. 

Obchvatová trasa odklání tranzitní dopravu ze zastavěné části obce, což má kladný vliv na 
životní prostředí obyvatel. Průchod lokálními biokoridory je navržen mimoúrovňově s dostatečně 
dlouhým přemostěním. Přeložka silnice I/57 představuje značný zásah do pozemků ZPF, nevyžádá si 
však žádné demolice objektů. Při výstavbě mostů dojde k dotčení vzrostlé zeleně, zejména náletového 
porostu podél vodních toků. 

Začátek úpravy přeložky silnice I/57 byl umístěn do konce úpravy připravované stavby 
zklidnění dopravy na silnici I/57 v Úvalně. Připravovaná stavba již rozšiřuje stávající silnici na 
kategorii S 11,5/80. Začátek úpravy je v km 34,952 provozního staničení silnice I/57, který je totožný 
s km 0,465 uzlového staničení 1532A46-1532B001. 

Konec úpravy je umístěn v navázání na stávající silnici I/57 za křižovatkou se silnicí III/0575 
a zasahuje krátkým úsekem na území obce Holasovice. Provozní staničení silnice I/57 je km 41,156, 
uzlové staničení km 0,051 uzlového úseku 1532A049 - 1532A050. 

Na přeložce silnice I/57 budou vybudovány 4 nové mostní objekty, jedná se o most přes řeku 
Čižinu na km 2,895, most přes silnici III/4605 na km 3,174, dále o most přes řeku Hořinu na km 3,336 
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a most přes bezejmenou vodoteč na km 4,233. Trasa přeložené silnice I/57 je vedena převážně 
v násypu. Odvodnění vozovky a pláně přeložené silnice I/57 je zajištěno podélným a příčným sklonem 
vozovky a pláně ze svahu do otevřených příkopů, ze kterých je voda svedena do vodotečí nebo volně 
do terénu. 

Stavba bude prováděna převážně ve volném terénu bez omezení dopravy. Napojení přeložky 
na stávající silnici bude prováděno po polovinách-Provoz bude řízen světelnou signalizací kyvadlově. 
Pro rekonstrukci úseku stávající silnice v km 1,5-2,3, který je výškově rozdílný bude nutné vybudovat 
objízdnou komunikaci. 

V předstihu před zahájením stavebních prací budou provedeny skrývky kulturních vrstev 
zeminy, kácení vzrostlé zeleně a přeložky inženýrských sítí, které jsou v kolizi se stavbou. V prostoru 
přeložky silnice I/57 se předpokládá výskyt kulturních vrstev na zemědělských pozemcích. Tloušťky 
orniční a podorniční vrstvy nejsou známy, pedologický průzkum bude proveden v dalším stupni 
projektové dokumentace. Kulturní vrstvy budou sejmuty a následně zužitkovány podle plánu bilance 
zemin (bude sestaven při další přípravě projektu-ve stupni DÚR). Pro ohumusování svahů zemního 
tělesa se přepokládá využití podorničních vrstev a ornice, která není vhodná k dalšímu zemědělskému 
využití. Objem těchto vrstev bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace. 
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Na základě posouzení všech dostupných údajů předloženého záměru „Obchvat obce 
Brumovice, část Skrochovice“, posouzení současného a výhledového stavu jednotlivých složek 
životního prostředí a s odkazem na související skutečnosti, lze konstatovat, že předložený záměr 
„Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ nemá zásadní negativní vliv na sledované složky 
životního prostředí ani na veřejné zdraví.  

 

Vzhledem k výše uvedenému zpracovatelé Oznámení záměru navrhují, aby příslušný 
úřad proces posuzování vlivu na životní prostředí u záměru „Obchvat obce Brumovice, část 
Skrochovice“ ukončil již ve zjišťovacím řízení. 

 

 

Datum zpracování: červen 2008 
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Legislativa 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č. 86/ 2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákon (zákon o ochraně 
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, 
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší 

Nařízení vlády č.71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci 
původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod 

Nařízení vlády č. 60/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví 
imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší 

Vyhláška MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 
četnost a rozsah kontroly pitné vody 

Vyhláška 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) 

Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků 
a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 
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I. Přílohy 
Příloha č. 1: Vyjádření stavebního úřadu statutárního města Opava k navrhovanému záměru z hlediska 
územně plánovací dokumentace 

Příloha č. 2: Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k možnému ovlivnění soustavy 
NATURA 2000 

Příloha č. 3 Přehledná situace stavby  

Příloha č. 4: Záborový elaborát – přehled dotčených parcel 

Příloha č. . Fotodokumentace 
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Příloha č. 1: Vyjádření stavebního úřadu statutárního města Opava 
k navrhovanému záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
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Příloha č. 2: Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k možnému 
ovlivnění soustavy NATURA 2000 (§ 45i, 45h zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění) 
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Příloha č. 3 Přehledná situace stavby 
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Příloha č. 4: Záborový elaborát 
SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL 

Parcela č. Majetkové vztahy Katastrální území 
2621/9 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2621/4 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2621/8 Dipl. Ing. Petr Kuba Lysická 287/13, Brno, Ivanovice, 621 00  Úvalno; 775711 
2621/5 Miroslav Moravec 32, Úvalno, 793 91   Úvalno; 775711 

2771 Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00  Úvalno; 775711 

2622/2 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2621/6 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2622/4 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2622/9 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2622/8 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2622/10 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2622/1 Dipl. Ing. Petr Kuba Lysická 287/13, Brno, Ivanovice, 621 00  Úvalno; 775711 
2621/11 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2548/12 Obec Úvalno Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2548/11 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2548/10 Jan Kolařík Úvalno 30, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2548/9 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2548/8 Milada Trčková 110, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 

2548/7 

Helena Holišová Porubská 549/20, Ostrava, Poruba, 708 00; Miluše 
Kořistková Baranovova 1630/4, Ostrava, Zábřeh, 700 30; Bedřiška 
Lakatosová Bílovecká 115/12, Ostrava, Svinov, 721 00; Josef Očadlík 
B. Němcové 125, Lanškroun, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01; 
Vladimír Vích Maďarská 1454/6, Ostrava, Poruba, 708 00  

Úvalno; 775711 

2548/3 Roman Šťastný Úvalno 66, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2551/9 Josef Malík Úvalno 211, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2551/3 Roman Šťastný Úvalno 66, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 

2551/4 

Helena Holišová Porubská 549/20, Ostrava, Poruba, 708 00; Miluše 
Kořistková Baranovova 1630/4, Ostrava, Zábřeh, 700 30; Bedřiška 
Lakatosová Bílovecká 115/12, Ostrava, Svinov, 721 00; Josef Očadlík 
B. Němcové 125, Lanškroun, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01; 
Vladimír Vích Maďarská 1454/6, Ostrava, Poruba, 708 00  

Úvalno; 775711 

2551/5 Milada Trčková 110, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2551/6 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2551/1 Jan Kolařík Úvalno 30, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2551/7 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2551/8 Obec Úvalno Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2575/2 Obec Úvalno Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2575/3 Gustav Černý Úvalno 4, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2621/7 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2621/2 Ing. Pavel Žídek Úvalno 48, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2621/10 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2621/3 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91 Úvalno; 775711 
2621/1 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2589/2 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2589/3 Ing. Pavel Žídek Úvalno 48, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2544/7 Ing. Pavel Žídek Úvalno 48, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2574/5 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
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2544/8 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2568/4 Božena Chovančíková 82, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2544/5 Obec Úvalno Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2568/3 Obec Úvalno Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2544/4 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2568/2 Božena Chovančíková 82, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2555/4 Zemědělská společnost Rozhled, a.s. 327, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2544/1 Jan Kolařík Úvalno 30, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2544/2 Genie Hrtoňová Hálkova 570/52, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01  Úvalno; 775711 
2544/3 Marie Minarčíková 213, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2555/2 Marie Minarčíková 213, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 
2555/3 Genie Hrtoňová Hálkova 570/52, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01  Úvalno; 775711 
2550 Miroslava Hanáková 47, ÚVALNO, 793 91  Úvalno; 775711 

2549/4 Genie Hrtoňová Hálkova 570/52, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01  Úvalno; 775711 
2549/3 Genie Hrtoňová Hálkova 570/52, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01  Úvalno; 775711 
2549/1 Jan Kolařík Úvalno 30, Úvalno, 793 91  Úvalno; 775711 

3560/1 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

4047 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

4024/1 Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00  
Brumovice u 

Opavy; 613100 

4068 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Prvního pluku 
367/5, Praha, Karlín, 186 00 

Brumovice u 
Opavy; 613100 

4070 
Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 
130 00  

Brumovice u 
Opavy; 613100 

4024/1 Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00  
Brumovice u 

Opavy; 613100 

3050 
Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 
130 00  

Brumovice u 
Opavy; 613100 

4071 
Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 
130 00  

Brumovice u 
Opavy; 613100 

3420 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

2976 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

2739 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

4033/2 Obec Brumovice Hlavní 75/56, Brumovice, 747 71  
Brumovice u 

Opavy; 613100 

2751 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

2752 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

4024/1 Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00  
Brumovice u 

Opavy; 613100 

2753 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

2790 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

2793/2 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 
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2652/4 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

2652/3 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

2654/7 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

2648 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

4060/2 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

2793/1 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

2643/1 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

2643/2 JUDr. Jaroslav Bronczek Dolní náměstí 12/14, Opava, Město, 746 01  
Brumovice u 

Opavy; 613100 

4074 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 
Úprkova 795/1, Ostrava, Přívoz, 702 23  

Brumovice u 
Opavy; 613100 

2856 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

2614 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

2609 Obec Brumovice Hlavní 75/56, Brumovice, 747 71  
Brumovice u 

Opavy; 613100 

2613 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

2611 Miroslav Závodný NOVÁ 116/3, BRUMOVICE, 747 71  
Brumovice u 

Opavy; 613100 

2610 
SJM Bronczek Jaroslav JUDr. a Bronczková Anna, Dolní náměstí 
12/14, Opava, Město, 746 01 

Brumovice u 
Opavy; 613100 

4058 Parcela není zapsána na LV 
Brumovice u 

Opavy; 613100 

327 
SJM Bronczek Jaroslav JUDr. a Bronczková Anna, Dolní náměstí 
12/14, Opava, Město, 746 01 

Skrochovice; 
613142 

387/1 Obec Brumovice Hlavní 75/56, Brumovice, 747 71  
Skrochovice; 

613142 

349/1 Parcela není zapsána na LV 
Skrochovice; 

613142 

349/5 AGRIMEX Brumovice s. r. o. Hlavní 43/87, Brumovice, 747 71  
Skrochovice; 

613142 

164/3 Jiří Fojtík Táborská 60/2, Brumovice, Skrochovice, 747 74  
Skrochovice; 

613142 

303/1 Jiří Fojtík Táborská 60/2, Brumovice, Skrochovice, 747 74  
Skrochovice; 

613142 

303/2 Obec Brumovice Hlavní 75/56, Brumovice, 747 71  
Skrochovice; 

613142 

392 Obec Brumovice Hlavní 75/56, Brumovice, 747 71  
Skrochovice; 

613142 

308 
Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 
130 00  

Skrochovice; 
613142 

360 Parcela není zapsána na LV 
Skrochovice; 

613142 
381 Obec Brumovice Hlavní 75/56, Brumovice, 747 71  Skrochovice; 
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613142 

153 Parcela není zapsána na LV 
Skrochovice; 

613142 

151 
Jarmila Ondrušáková HRANIČNÍ 55/2, BRUMOVICE, 
SKROCHOVICE, 747 71 , ONDRUŠÁK ROMAN SKROCHOVICE 
HRANIČNÍ 2,   

Skrochovice; 
613142 

150 AGRIMEX Brumovice s. r. o. Hlavní 43/87, Brumovice, 747 71  
Skrochovice; 

613142 

149/1 
SJM Rychvalský Jiří a Ilona, POD ALEJÍ 72/8, BRUMOVICE, 
SKROCHOVICE, 747 71 

Skrochovice; 
613142 

148 
SJM Kozák Ladislav a Kozáková Marie , Školní 5/1, Brumovice, 
Skrochovice, 747 71 

Skrochovice; 
613142 

146/2 
Jiří Rychvalský POD ALEJÍ 72/8, BRUMOVICE, SKROCHOVICE, 
747 71  

Skrochovice; 
613142 

146/1 
Jiří Rychvalský POD ALEJÍ 72/8, BRUMOVICE, SKROCHOVICE, 
747 71  

Skrochovice; 
613142 

512/2 neznámá parcela Loděnice; 640808 
365 neznámá parcela Loděnice; 640808 

364/1 
SJM Hrbáč Alois a Hrbáčová Anna , U zbrojnice 25/2, Opava, 
Vlaštovičky, 746 01 

Loděnice; 640808 

366/5 ELIO Slezsko a.s. skládka Holasovice II 202, Holasovice, 747 74  Loděnice; 640808 

366/2 
Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 
130 00  

Loděnice; 640808 

366/4 ELIO Slezsko a.s. skládka Holasovice II 202, Holasovice, 747 74  Loděnice; 640808 
367 neznámá parcela Loděnice; 640808 

366/1 
Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 
130 00  

Loděnice; 640808 

368/1 ELIO Slezsko a.s. skládka Holasovice II 202, Holasovice, 747 74  Loděnice; 640808 

556 ELIO Slezsko a.s. skládka Holasovice II 202, Holasovice, 747 74  
Holasovice; 

640786 

535/2 

Ing. Zbyslav Havlíček, Kunín 8, Kunín, 742 53; Mgr. Jarmila Boháčová 
Císařská 282, Nový Jičín, Loučka, 741 01 ; Zina Mertlová Císařská 
281, Nový Jičín, Loučka, 741 01; RNDr. Michal Javorník Studená 
469/31, Brno, Lesná, 638 00; Mgr. Petra Javorníková Holasovice 83, 
Holasovice, 747 74; Ing. Martin Javorník Bezinková 164, Praha, 
Březiněves, 182 00; Mgr. Jana Jurčíková Opavská 100, Neplachovice, 
Neplachovice, 747 74 

Holasovice; 
640786 

545/3 ELIO Slezsko a.s. skládka Holasovice II 202, Holasovice, 747 74  
Holasovice; 

640786 

664 Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00  
Holasovice; 

640786 

543 neznámá parcela 
Holasovice; 

640786 

542 MUDr. Hana Sýkorová Na Výsluní 188/7, Dobroslavice, 747 94  
Holasovice; 

640786 

541 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Prvního pluku 
367/5, Praha, Karlín, 186 00 

Holasovice; 
640786 

540 neznámá parcela 
Holasovice; 

640786 



Oznámení podle zákona č. 100/ 2001 Sb.    
v rozsahu Přílohy č.3                           Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice 

 STRANA 58  

 

539 

Ing. Zbyslav Havlíček, Kunín 8, Kunín, 742 53; Mgr. Jarmila Boháčová 
Císařská 282, Nový Jičín, Loučka, 741 01 ; Zina Mertlová Císařská 
281, Nový Jičín, Loučka, 741 01; RNDr. Michal Javorník Studená 
469/31, Brno, Lesná, 638 00; Mgr. Petra Javorníková Holasovice 83, 
Holasovice, 747 74; Ing. Martin Javorník Bezinková 164, Praha, 
Březiněves, 182 00; Mgr. Jana Jurčíková Opavská 100, Neplachovice, 
Neplachovice, 747 74 

Holasovice; 
640786 

537 
Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 
130 00  

Holasovice; 
640786 

538 neznámá parcela 
Holasovice; 

640786 

54/1 Obec Holasovice 130, Holasovice, 747 74  
Holasovice; 

640786 

93 Obec Holasovice 130, Holasovice, 747 74  
Holasovice; 

640786 

92 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha, Nové Město, 128 00  

Holasovice; 
640786 

90 Obec Holasovice 130, Holasovice, 747 74  
Holasovice; 

640786 

530 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha, Nové Město, 128 00  

Holasovice; 
640786 

15 Obec Holasovice 130, Holasovice, 747 74  
Holasovice; 

640786 

Legenda 
Neznámá parcela - v katastrální mapě existuje číslo např. 367 

(katastrální území Loděnice) ale v informacích o parcele je uvedeno - 
neznámá parcela. Zřejmě během doby došlo k rozdělení např. na 

367/1,367/2 atd. 
Parcela není napsána na LV - v informacích o parcele je uvedena 
výměra aj., zároveň je uvedeno, že parcela není zapsána na LV, 

pravděpodobně je parcela dále rozparcelována v PK 
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Příloha č. 5: Fotodokumentace 
 

Charakter krajiny mezi Skrochovicemi a Holasovicemi 

 

 

Poloha PP Úvalenské louky (na levé straně) a stávající trasy silnice I/57 (alej na pravé straně); 
pohled od Úvalna 
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Pohled do prostoru nově navrženého mostu přes Čižinu 

 

Pohled do prostoru nově navrženého mostu přes Hořinu 

 


