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A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. FIRMA 

Moravskoslezský Kraj 

A.2. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 

708 90 692 

A.3. SÍDLO 

28.října 117, č. p. 2771,  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

A.4. OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE 

Ing. Evžen Tošenovský 
Hejtman kraje 
 
Tel: 595 622 440  

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.1.1. Název záměru 

 
„„RReekkoonnssttrruukkccee  kkaannaalliizzaaččnnííhhoo  ssbběěrraaččee  SSOO  004422  ““    
 

Zařazení podle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb.: 
Kategorie: II. Záměr vyžadující zjišťovací řízení 
Záměr: 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 

ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených 
obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 
500 mm. 
  

B.1.2. Kapacita záměru 

Stávající maximální kapacita sběrače je 101 l/s. Požadovaná max. kapacita je  
346,36 l/s. Splašková kanalizace je v celém rozsahu navržena jako gravitační. Profil stok 
je navržen DN 800 v úseku kde je stávající potrubí DN 700 v délce 762 m. Úsek 
stávajícího potrubí DN 400 bude vyměněn za DN 600 v délce 3830m.  

Celková bilance množství odpadních vod v rámci povodí kanalizačního sběrače 
SO 042 (označovaného též „K“ nebo stoka) vycházejí z dodaných podkladů. 
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Producent     Qmax 
 
VÚHŽ Dobrá     2,8 l/s 
Obec Dobrá     6,8 l/s  
Obce Vyšní, Nižní Lhoty a Nošovice 15,8 l/s 
Pivovar Nošovice    46,6 l/s 
Areál PZ Nošovice    70 l/s 
Balastní vody     5,80 l/s 
 
V nejbližší době se předpokládá nárůst produkce odpadních vod o 15%. S ohledem na 
tuto skutečnost a rozsah odkanalizovaného území roste význam sběrače a požadavky 
jeho kapacitní propustnost.  
 
Návrhový průtok dle ČSN  je Qmax = 340 l/s 
 
Návrhový průtok stanovený v rámci posouzení hydraulické kapacity sběrače 
„K“ (KONEKO 10/2005) je Qmax = 346,36 l/s (projektantem je tedy navržená dostatečná 
kapacita sběrače).  
 
Celková délka navržené splaškové kanalizace     4592  m 
  

z toho : DN 800 (gravitační stoky)       762  m  
   DN 600 (gravitační stoky)     3830  m 
   DN 400 (gravitační stoky)            18  m 
 
Počet přepojovaných kanalizačních přípojek   označených „P“                              29 ks 
Počet nových kanalizačních přípojek označených „O“                                            22 ks 

 

B.1.3. Umístění záměru 

Kraj   : Moravskoslezský 
Okres   : Frýdek-Místek 
Obec   : Frýdek-Místek, Dobrá, Nošovice 
Katastrální území : Frýdek-Místek, Dobrá, Nošovice 

 
Místo stavby se rozkládá na třech katastrálních územích. Katastrální území města 

Frýdek Místek, katastrální území obce Dobrá a katastrální území obce Nošovice. Trasa 
stoky je situována v nevyužitých pozemcích, zemědělských pozemcích (polích), místních 
komunikacích a v katastru Nošovic mimo jiné také ve státní komunikaci III. třídy. Situování 
trasy stoky do soukromých zahrad bylo minimalizováno. Seznam dotčených pozemků 
včetně jejich parcelních čísel je uveden v tabulce č.1. 
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Tabulka č.1: Seznam dotčených pozemků  
 

 INFORMACE O PARCELÁCH DOTČENÝCH STAVBOU KANALIZAČNÍHO 
SBĚRAČE "K" OBJEKT SO42 

Poř. 
číslo 

PARCELNÍ 
ČÍSLO 

PK 
STAV 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ 

Poř. 
číslo 

PARCELNÍ 
ČÍSLO 

PK 
STAV 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ 

1 6834 FRÝDEK 31 2304/1 DOBRÁ 

2 6833/7 FRÝDEK 32 2305 DOBRÁ 

3 6832 FRÝDEK 33 2309 DOBRÁ 

4 6797/6 FRÝDEK 34 2288 DOBRÁ 

5 6797/1 FRÝDEK 35 2287/1 DOBRÁ 

6 6782/1 FRÝDEK 36 2284 DOBRÁ 

7 6781/2 6781 FRÝDEK 37 1185/1 DOBRÁ 

8 6781/3 FRÝDEK 38 2291 DOBRÁ 

9 6781/4 FRÝDEK 39 1195 136/4 DOBRÁ 

10 6660/1 FRÝDEK   1398/2 DOBRÁ 

11 6752/1 FRÝDEK  143/1 DOBRÁ 

12 6754/39 FRÝDEK  1417/4 DOBRÁ 

13 6755/4 FRÝDEK  141/1 DOBRÁ 

14 6755/1 FRÝDEK  140 DOBRÁ 

15 6756/1 FRÝDEK  137 DOBRÁ 

16 6757/1 FRÝDEK  116 DOBRÁ 

17 6741 FRÝDEK 40 1198 DOBRÁ 

18 6/41 FRÝDEK 41 1199 DOBRÁ 

19 6907 FRÝDEK 42 1200 DOBRÁ 

20 6912/1 FRÝDEK 43 2292 DOBRÁ 

21 6914/1 FRÝDEK 44 2273 1399/2 DOBRÁ 

22 6923 FRÝDEK  57/96 DOBRÁ 

23 6920 FRÝDEK  57/102 DOBRÁ 

24 1489 227 DOBRÁ  57/103 DOBRÁ 

25 2314 DOBRÁ  57/104 DOBRÁ 

26 1480 1376 DOBRÁ  57/90 DOBRÁ 

  230/1 DOBRÁ  57/98 DOBRÁ 

 231 DOBRÁ  57/79 DOBRÁ 

 227 DOBRÁ  57/76 DOBRÁ 

 222 DOBRÁ  57/81 DOBRÁ 

 233/1 DOBRÁ  57/82 DOBRÁ 

 1376 DOBRÁ  57/64 DOBRÁ 

27 1458/1 220/4 DOBRÁ 45 2275 45/4 DOBRÁ 

  1389 DOBRÁ   57/63 DOBRÁ 

  234/1 DOBRÁ  57/47 DOBRÁ 

  234/3 DOBRÁ  45/1 DOBRÁ 

  220/6 DOBRÁ  272 DOBRÁ 

  220/2 DOBRÁ 46 2272 44 DOBRÁ 

  234/7 DOBRÁ 47 808 DOBRÁ 

  220/1 DOBRÁ 48 2276/1 1401/1 DOBRÁ 

28 2315/1 1377/1 DOBRÁ 49 2276/2 DOBRÁ 

29 2304/2  DOBRÁ 50 1220/6 NOŠOVICE 

30 1458/14  DOBRÁ 51 1220/1 NOŠOVICE 
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B.1.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Jedná se o podzemní inženýrskou liniovou stavbu. Sběrač bude sloužit k odvádění 
splaškové a předčištěné průmyslové odpadní vody do Frýdku-Místku, ke bude provedeno 
napojení na městskou kanalizaci, která končí na čistírně odpadních vod (ČOV) ve 
Sviadnově. Při provádění stavby kanalizačního sběrače dojde ke křížení stávajících 
komunikací, vodního toku Černý potok, vodovodního řadu a VTL plynovod. 

Po dobu výstavby bude nutné zajistit nepřetržité odvádění splaškových vod od 
stávajících producentů. V místě kde je nový sběrač navržen v trase původního sběrače je 
nutné přečerpávat odpadní vody na vzdálenost pracovního úseku. Sběrač nelze odstavit  
po dobu výstavby. Snížení průtočného množství ve sběrači je možné pouze krátkodobě 
na dobu cca 3 hodin odpojením pivovaru. Tato doba nemá pro stavbu význam a proto s ní 
nebude uvažováno. Množství čerpaných vod po dobu výstavby v bezdeštném období 
bude cca 70 l/s.  

Na navrhovaný stavební objekt SO 042 navazuje kanalizace z Průmyslové zóny 
Nošovice (PZ), obce Dobrá a pivovaru Nošovice (stavební objekty SO 040, SO 041, SO 
14, SO 03, SO 010, viz. výkres celková situace) a společně tvoří jeden funkční celek.   

Záměr nepředstavuje významné riziko kumulace negativních vlivů na životní 
prostředí. V současné době není znám záměr s možnou negativní kumulací vlivů. 

 

B.1.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Záměrem (předmětem posuzování) je rekonstrukce kanalizačního sběrače pro 
odvedení odpadních vod z areálu průmyslové zóny a spádových obcí do stokové sítě 
města Frýdek Místek. Stoková síť města je zakončena centrální čistírnou odpadních vod 
ve Sviadnově. 

 
Zdůvodnění potřeby a umístění záměru 
 
Pro rekonstrukci jsou dva důvody: 

 
1) Důvodem rekonstrukce kanalizačního sběrače SO 042 je jeho nedostatečná kapacita 
pro odvedení odpadních vod z napojených obcí, průmyslové zóny (po spuštění všech 
provozů) a výhledové napojení dalších spádových obcí.  

 
2) Důvodem rekonstrukce je také špatný technický stav stávajícího kanalizačního sběrače. 
Sběrač je zdrojem značného množství balastních vod, které se touto cestou dostávají do 
systému a znemožňují tak napojení dalších producentů odpadních vod a bezproblémový 
transport odpadních vod od stávajících producentů.   
 
Variantní řešení 

 Záměr je řešen a posuzován v jedné variantě. Navržené řešení je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací. Trasa stoky je situována v nevyužitých 
pozemcích, polích, místních komunikacích a ve státní komunikaci a to převážně v trase 
stávajícího sběrače tak, aby byl minimalizován zásah do soukromých pozemků a 
pozemků, které mají určen nějaký stupeň ochrany (např. lesních pozemků). 
Z majetkoprávních důvodů a z důvodu samotné průchodnosti územím je stoka navržena 
v některých úsecích v nové trase. Jedná se o území zahrádkářských kolonií, soukromých 
zahrad a hřbitova.  
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B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 

B.1.6.1 Stavebně technické řešení  

Zvětšení kapacity kanalizačního sběrače „K“ bude provedeno výměnou stávajícího 
potrubí DN 700 za potrubí DN 800 v délce 762 m. Úsek stávajícího potrubí DN 400 bude 
vyměněn za DN 600 v délce 3830 m. Technické řešení předpokládá výměnu stávající 
stoky včetně revizních šachet a přepojení všech vedlejších stok, které jsou do sběrače 
napojeny. 

Do nově budovaného sběrače budou také přepojeny všechny kanalizační přípojky. 
Stávající stoka, která nebude odstraněna a nahrazena stavbou nové, bude vyřazena 
z provozu. Její likvidace bude spočívat v zalití profilu hubeným betonem a odstranění části 
šachet do hloubky cca 1m. Požadavek na ochranné pásmo u staré stoky zanikne.  

 

Popis trasy sběrače 
 

Stávající stav 
Stávající kanalizační sběrač „K“ začíná v obci  Nošovice v areálu pivovaru 

Nošovice. Sběrač „K“ vede podél řeky Morávky katastrem Nošovice, Dobrá a Frýdek 
Místek. Konec sběrače je ve Frýdku Místu v areálu pily, kde v šachtě 2766 ústí do sběrače 
„H“. Sběrač „H“ má profil DN 1600. Od  šachty 2766 na sběrači „H“ prochází sběrač 
„K“ areálem pily východním směrem k obci Dobrá. Na katastrálním území Frýdek Místek 
vede sběrač po opuštění areálu pily po převážně travnatých pozemcích až po místo, kde 
sběrač  kříží potok. Potok je pravostranným přítokem řeky Morávky. Za potokem vede 
sběrač po soukromých pozemcích, zahradách a v místní komunikaci až na hranici 
katastru Frýdek Místek a Dobrá. Na katastrálním území Dobrá je sběrač situován 
převážně v polních pozemcích až do místa, kde začíná zastavěné území obce Dobrá. 
V zastavěném území obce je sběrač situován střídavě v místní komunikaci a kraji 
soukromých pozemků. Na východní hranici obce Dobrá vede stávající sběrač prolukou 
mezi dvěma domy po soukromých pozemcích a vstupuje na území obce Nošovice.  

V Nošovicích vede sběrač podél státní komunikace III. třídy až do areálu pivovaru, 
kde se na sběrač „K“ napojuje stoka z pivovaru Radegast. 

Sběrač „K“ je proveden z betonového potrubí DN 700  a DN 400. Profil DN 700 je 
od místa napojení na sběrače „K“ na sběrač „H“ až po místo, které leží v blízkosti hranice 
katastrálního území Frýdek Místek. Převážná část sběrače „K“ je provedena v profilu 
DN 400. V úseku od místa napojení na sběrač „H“ po šachtu 494 byl sběrač 
„K“ zrekonstruován. Úsek je délky cca 48 m a je proveden v profilu DN 800. 

Na sběrač „K“ jsou v současné době napojeny splaškové odpadní vody z areálu 
VÚHŽ Dobrá. Odpadní vody ze splaškové kanalizace obce Dobrá, která odvádí vody 
z centrální části urbanizovaného území obce. Vody z jednotných systémů vybudovaných 
na území katastru Dobrá.  

Na území Nošovic jsou do sběrače zaústěny odpadní vody z areálu rozvodny ČEZ,  
předčištěné odpadní vody z areálu Pivovaru Nošovice a odpadní vody ze stávajících 
provozů v PZ Nošovice.  

V současné době je rozhodujícím zdrojem odpadních vod pivovar Nošovice. 
Produkce Pivovaru Nošovice je Q24P = 3560 m3/d to je Q max = 46,56 l/s.  
Celkový maximální průtok odpadních vod sběračem včetně vod z obce Dobrá, z areálu 
VÚHŽ Dobrá a dalších zdrojů je cca 86,5 l/s. Při  sklonu 0,25 % je max. kapacita sběrače 
101 l/s.  Při průtoku 101 l/s je v potrubí 95 % plnění a průtok je v gravitačním režimu. 
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Stav po rekonstrukci 

Rekonstrukce kanalizačního sběrače „K“ bude provedena od stávající šachty č. 
494 situované v areálu pily na katastru Frýdku Místku. Od místa napojení na sběrač H po 
šachtu 494 je již sběrač „K“ proveden v profilu DN 800. V šachtě 494 je počátek staničení. 
Šachta 494 má v rámci projektu číslo 1. Trasa stoky je vedena v trase původního sběrače. 
Stávající stoka bude při zemních pracích odstraněna. Trasa stoky vede od staničení 0,000 
km až po staničení 0,065 km ve zpevněném povrchu v areálu pily. Od staničení 0,065 km 
po staničení 0,405 km je trasa stoky vedeny v převážně nezpevněném zatravněném 
povrchu.  

Ve staničení 0,405 km stoky kříží opevněný vodní tok Černý potok. Ve staničení 
0,414 km se trasa stoky odchyluje od původní trasy. Původní trasa je vedena po obtížně 
přístupných soukromých pozemcích, které plní funkci zahrádek. V tomto úseku je na trase 
stávající stoky několik překážek, které znemožňují výstavbu stoky. Z tohoto důvodu je 
trasa nové stoky vedena v místní dobře přístupné komunikaci. Ve staničení 0,762 km jde 
trasa nové stoky v těsném souběhu se stávající kanalizací. Ve staničení stoky 0,762 km 
se také mění profil stoky z DN 800 na DN 600.  

Dále je trasa stoky vedena v místní zpevněné komunikaci až po staničení 1,047 km 
kde trasa stoky vstupuje do zahrádek. Dále je trasa stoky vedena až po staničení 1,350 
km v travnatých pozemcích. V tomto úseku stoka kříží místní asfaltovou komunikaci. 
Křížení bude provedeno překopem. Od staničení 1,350 km až po staničení 2,983 km je 
trasa stoky situována v zemědělsky užívaných pozemcích.  

Ve staničení 1,7189 km stoka kříží VTL plynovod. V místě křížení je trasa i niveleta  
nové stoky stejná jako niveleta i trasa původní stoky. V místě křížení bude kanalizační 
stoky uložena do ocelové chráničky DN 1000 délky 6 m. Meziprostor mezi chráničkou a 
potrubím stoky bude vyplněn betonovou směsí. 

Od staničení 1,7189 km je trasa stoky vedena v místní asfaltové komunikaci. Od 
staničení 1,7189 je trasa stoky situována v zastavěném území obce Dobrá až po staničení 
4,446 km. Stoka bude uložena do místní komunikace v souběhu s STL plynovodem, 
vedením nn, kabelem Telefonica, vodovodem DN 80 a vodovodním přivaděčem DN 200. 

Z důvodu nedostatku prostoru je navrženo provedení přeložek vodovodu 
v místech, kde dojde k dotčení trasy vodovodního řadu. Výstavba stoky bude prováděna 
v ochranném pásmu vodovodního řadu. 

Přeložení vodovodu bude provedeno i v místech, kde dojde pouze k dotčení řadu 
výkopem. Přeložka vodovodu bude spočívat v posunu trasy vodovodu tak, aby bylo 
možné stoku provést. V některých místech zůstane vodovodní řad ve stejné trase jen 
bude nově proveden z tvárné litiny.  Minimální vzdálenost nově provedeného vodovodního 
řadu a nově položené stoky bude v některých místech 0,5m od vnějšího líce potrubí.  

Po dobu výstavby je možné po dohodě s provozovatelem odstavit vodovod DN 80 
bez nároku na další opatření. Rozvodná síť v obci je zokruhovaná. V případě přeložky DN 
80 bude proveden suchovod pouze pro zajištění dodávky vody k přípojkám, které budou 
stavbou dotčeny. 

V případě přivaděče DN 200 je také možné jeho krátkodobé odstavení. V případě 
delší odstávky bude v místě stavby proveden provizorní obtok suchovodem DN 150. 
Suchovod zajistí dodavatel stavby ne provozovatel vodovodu.  

V úseku mezi šachtami Š85 - Š86 a Š88 - Š89 kanalizace kříží ocelový vodovod 
DN 175. V místě křížení bude vodovod vyměněn za tvárnou litinu DN 150. Předpokládané 
délky oprav vodovodu DN 175 je 9 m a 4 m vodovodu DN 150. 

Od staničení 4,446 km po staničení 4,568 km je trasa stoky uložena do státní 
komunikace III/4774. Trasa kanalizace je navržena tak, aby případné revizní šachty 
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nebyly pojížděny. V jízdní dráze je situována pouze šachta Š86 a to tak, že leží ve středu 
jízdního pásu. Manipulační pruh v místě stavby ve státní komunikaci bude na šířku 
jednoho jízdního pásu. Komunikace musí zůstat průjezdná minimálně v jednom jízdním 
pruhu. Doprava bude po dobu výstavby řízena světelnou signalizací.  

Oprava komunikace bude provedena na celou šířku 7 m v délce 25 m. Oprava na 
šířku jízdního pásu bude provedena v délce 104 m. Ve staničení 4,581 km je situována 
šachta Š87. Do šachty Š87 budou přepojeny kanalizační stoky ČEZ a stoky řešená 
v rámci objektu SO 041. Přepojení stoky ČEZ bude provedeno propojovacím potrubím PP 
DN 300. Potrubí bude napojeno do stávající šachty. V místě odtoku ze šachty bude 
vybourán otvor do kterého bude uloženo propojovací potrubí. Stabilizované potrubí bude 
v otvoru zatěsněno bobtnajícím páskem a obetonováno. Celá šachta bude 
rekonstruována. Přepojení objektu SO 041 bude provedeno z nově vybudované šachty 
Š1.  

Poslední šachta rekonstruovaného úseku stoky „K“ je šachta Š88. Šachta je 
vybudována na staré stoce za účelem přepojení odpadních vod ze staré stoky do nově 
vybudované stoky. Šachta bude zhotovena nově.  

Trasa nově navržené stoky je vedena částečně v trase původní stoky a částečně 
ve zcela nové trase. Stávající stoky, které budou po rekonstrukci vyřazeny z provozu 
budou buď odstraněny samotnou stavbou během výkopových prací nebo zafoukány 
betonovou směsí. Zafoukaní staré stoky bude provedeno v délce 1073m v profilu DN 400 
a 808m v profilu DN 700.  

 

Profil stoky 
Splašková kanalizace je v celém rozsahu navržena jako gravitační. Profil stok je 

navržen DN 800 v úseku kde je stávající potrubí DN 700 v délce 762m. Úsek stávajícího 
potrubí DN400 bude vyměněn za DN 600 v délce 3830m.  

Celková bilance množství odpadních vod v rámci povodí sběrače „K“ vycházejí 
z dodaných podkladů  

 
Producent     Qmax 
  
VÚHŽ Dobrá     2,8 l/s 
Obec Dobrá     6,8 l/s  
Obce Vyšní , Nižní Lhoty a Nošovice 15,8 l/s 
Pivovar Nošovice    46,6 l/s 
Areál PZ Nošovice    70 l/s 
Balastní vody     5,80 l/s 
 
 V budoucnu se předpokládá nárůst produkce odpadních vod o 15%.  
 
Návrhový průtok dle ČSN Qmax = 340 l/s 
 
Návrhový průtok stanovený v rámci posouzení hydraulické kapacity sběrače 

„K“ (KONEKO 10/2005) je Qmax = 346,36 l/s 
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Niveleta potrubí 
Niveleta stoky vychází z konfigurace terénu a nutnosti křížit všechny podzemní 

inženýrské sítě tak, aby byla respektována ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení a ČSN 756230. Minimální spád nivelety je proto navržen 0,4 %. 
Takto navržená niveleta vychází z nivelety kanalizační stoky řešené v rámci objektu SO 
41. Základní podmínkou pro návrh nivelety bylo napojení všech stávajících stok tak, aby 
nebyly ovlivněny průtokem ve sběrači. 

Niveleta nově navržené stoky je položena o cca 0,3 m níže než je niveleta stávající 
stoky, aby bylo možné přepojení vedlejších stok a přípojek. 

     

Hloubka uložení 
Hloubka uložení kanalizace vychází z morfologie terénu a podmínky gravitačního 

odvedení odpadních vod. Hloubky uložení se pohybují v rozmezí 2,5 až 3,5 m 
Sklon nivelety kanalizačních stok profilu DN 600 je dle ČSN 736101 a po splnění 

požadavku na velikost min. unášecí síly minimálně  0,2 %.  
 

Trubní materiál 
Trubní materiál byl zvolen odstředivě litý sklolaminát SN 10 000 na gravitační 

splaškové stoky a trouby z tvárné litiny na úsek podchodů pod vodotečí. Z důvodu 
minimálních podélných sklonů je nutné, aby měl zvolený materiál minimální drsnost.  

 

Uložení potrubí 
Kanalizační potrubí bude uloženo na pískové lože tl. 100 mm. Dno výkopu musí být 

dostatečně zhutněno. Toto zhutnění musí odpovídat hodnotě min. 88 % standardní 
Proctorovy hustoty (dále v textu PS – Proctor standard). Pokud je tato hodnota nižší, je 
nutno toto dno výkopu zhutnit, případně neúnosné vrstvy vyměnit, jinak se zhotovitel 
vystavuje nebezpečí vzniku podélné a příčné deformace uloženého potrubí. Potrubí bude 
obsypáno na výšku 0,7 DE pískem hutněným min 90% PS nebo štěrkem hutněným min. 
70% PS. Dále se zásyp provede prohozenou zeminou hutnění 80 % PS. Zásyp rýhy 
v komunikacích bude proveden nesedavým materiálem, ve volném terénu vytěženou 
zeminou. Četnost zkoušky 300 m. 

V případě výronů podzemní vody se zřizuje podélná drenáž. Ta musí být zaústěna 
do vhodného recipientu gravitačně nebo do čerpací jímky. Po dokončení prací se musí 
drenáž zaslepit. Vzhledem ke konfiguraci terénu a místním podmínkám se předpokládá 
výstavba pod hladinou podzemní vody v celé délce stavby. 

Výkop pro potrubí je navržen v zastavěné části svislý, pažený, šířky 1,6 m 
v případě DN 600 a 1,8 m v případě DN 800. K rozšířený výkopu dojde při osazování 
šachet. V místě přeložek vodovodu bude výkop rozšířen až na 2,5m. 

Pro pažení rýhy se použijí hydraulické či mechanické pažící boxy a práce budou 
probíhat po úsecích.  V místech, kde je trasa stoky situována v polních pozemcích bude 
prováděn nepažený výkop se sklonem stěn 1:2. 

  
Manipulační pruhy pro výstavbu liniových částí stavby 

Záměr je liniovou stavbou, kde je staveniště určeno stavebním pruhem. Šířka 
stavební pruhu odpovídá místu výstavby nejvíce je to 15 m a to na polních pozemcích. 
V místních komunikacích odpovídá šířka pracovního pruhu šířce komunikace. V případě 
výstavby v krajské komunikaci odpovídá šířka pracovního pruhu šířce jednoho pásu 
komunikace. 
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Provádění rekonstrukce kanalizačního sběrače bude řešeno klasickou metodou pokládky 
do otevřeného výkopu. Zabezpečení výkopu bude provedeno pažením. Ve volném 
prostranství a polních pozemcích je možné provádět výkop bez pažení. 

 
Urbanistické a architektonické řešení 

Stavba je v souladu s územním plánem jednotlivých obcí, jedná se o stavbu 
výrazně liniového charakteru s  výstavbou podzemního vodovodního přivaděče. Návrh 
architektonického řešení odpovídá funkčnosti a splňuje také požadavky ochrany přírody. 

 
Požadavky na závěrečné úpravy  území 

Po skončení stavebních prací musí být terén uveden do původního stavu. 
S ohledem na morfologii terénu, rozložení zástavby, rozmístění stávajících inženýrských 
sítí a nutnosti snadného přístupu je navržena převážná část splaškové kanalizace 
v komunikacích.  

 
Úprava komunikací: 
 
a) místní komunikace  
 
Konstrukční vrstvy budou provedeny následovně:  
- zásyp rýhy nesedaným materiálem (drcené kamenivo) 
- konstrukce vozovky :  

• 20 cm štěrkodrť  
• 20 cm štěrk 
• Obalované kamenivo OK I  tl. 80mm 
• 5 cm asfaltový beton středněhrubý (ABS) 

 
 Výkopy pro stoky a přípojky se budou provádět s nařezáním asfaltového povrchu 
místních komunikací. Povrch bude po skončení výstavby obnoven v celé šířce 
komunikace. 
 
b) krajská komunikace 
   
Konstrukční vrstvy budou provedeny následovně:  
- zásyp rýhy nesedaným materiálem 
- konstrukce vozovky : tl. celkem 700mm 

• asfaltový beton středněhrubý třídy I. (ABS I) – 50 mm 
• asfaltový beton velmi hrubý (ABVH) -50mm 
• PS A – spojovací postřik 
• Obalované kamenivo OK I  tl. 80mm 
• PI EK – infiltrační postřik 
• Štěrk frakce 32/63 hutněný tl.520mm 

 
Oprava vozovky bude na šířku jednoho jízdního pásu v délce 104 m a oprava vozovky na 
celou šířku v délce 25 m:  
- odfrézování živičného krytu a následné položení asfalto-betonové  vrstvy tl. 5 cm v celé 
šíři a délce dotčených úseků.  
Správce komunikace požaduje zkoušky únosnosti zhutněné pláně na 45 MPa. 
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B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Zahájení :   4. čtvrtletí 2009 
Ukončení :    4. čtvrtletí 2010  
Délka výstavby  :  11 měsíců 
 

B.1.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Kraj:  Moravskoslezský 
Obec: Frýdek-Místek, Dobrá, Nošovice  
 
Vlivy přesahující hranice kraje, resp. mezistátní přeshraniční vlivy se nepředpokládají.  
 

B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které je budou vydávat 

Územní rozhodnutí:   Obecní úřad Dobrá – Stavební úřad 
Stavební povolení:   Magistrát města Frýdku-Místku – Odbor životního 

prostředí a zemědělství 
Kolaudační rozhodnutí:  Magistrát města Frýdku-Místku – Odbor životního 

prostředí a zemědělství 
 

B.2. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.2.1. Půda 

Stavbou sběrače budou dotčeny i pozemky, které jsou součástí zemědělského 
půdního fondu, jehož ochrana se řídí zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění. Navrhovaná stavba neklade nárok na trvalé vynětí 
pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Na plochách vedených pod ochranou 
ZPF bude výstavba organizována tak, aby nepřekročila dobu jednoho roku (nebude nutné 
ani dočasné vynětí pozemků ze ZPF viz § 9 zákona č. 334/1992 Sb.).  

Zábor pozemků pro vlastní realizaci díla je pouze dočasný po dobu výstavby s tím, 
že veškeré dotčené plochy budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. Po 
provedení rekonstrukce bude na pozemky, kterými prochází kanalizační sběrač uloženo 
věcné břemeno. Věcné břemeno spočívá v umožnění přístupu ke stokám při čištění, 
opravách a údržbě. 

 
Pozemky s ochranou ZPF dotčené stavbou kanalizačního sběrače. 

 
KÚ Frýdek: 
6797/6, 6797/1, 6781/2, 6752/1, 6754/39, 6755/1, 6756/1, 6741, 6912/1, 6914/1,      
6920  
 
KÚ Dobrá: 
1489, 1458/14, 1198, 1199, 1200, 2292 

 
Pozemky pro plnění funkci lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 

doplnění některých zákonů - lesní zákon, nebudou stavbou dotčeny. Stavbou bude 
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probíhat v ochranném pásmu lesa. Investor si zajistí souhlas pro práci v ochranném 
pásmu lesa.  
Výčet všech lesních pozemků nacházejících se do vzdálenosti 50 m od předmětné stavby: 

 
KÚ Frýdek: 6767, 6765, 6769, 6919, 6924, 6925, 6927,  
 
KÚ Dobrá: 1485; 1484 (PK 204/1, 200, 201, 203, 1419), 1462 (PK 206, 199, 165, 
166), 1204 

B.2.2. Voda 

Navrhovaná rekonstrukce kanalizačního sběrače nepředstavuje v období výstavby 
ani v období provozu významný zdroj odběru vody. Potřeba vody v období výstavby se 
omezí na skrápění komunikací jako opatření pro snížení prašnosti a úklid komunikací 
během, případně na čištění stavebních strojů a dopravních prostředků, které budou 
odjíždět ze staveniště. Dodávka této vody bude nejspíš řešena cisternovým vozem. 
Rovněž betonové směsi budou dováženy na staveniště v míchacích vozech. Přesné 
stanovení množství potřeby užitkové a pitné vody v období stavby není v současné době 
možné, jelikož nejsou známy potřebné údaje (organizace výstavby, počet pracovníků na 
stavbě aj.). Vzhledem k velikosti posuzované stavby lze předpokládat, že spotřeba vody 
při výstavbě nebude představovat významnou zátěž na životní prostředí. Pitná voda pro 
pracovníky bude pravděpodobně dovážena balená. 

 
Množství vod odváděných na ČOV Frýdek -  Místek (Sviadnov) 

Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do 
kanalizace (Kanalizační řád stokové sítě města Frýdek-Místek ze dne 6.10.2004) je 
uveden v tabulce č. 2. 
 

Tabulka č.2: Množství a znečištění odpadních vod 
 

ukazatel symbol 
maximální 

koncentrační 
limit v mg/l * 

ukazatel symbol 
maximální 

koncentrační 
limit v mg/l * 

Tenzidy 
aniontové 

PAL-A 10 10 rozpuštěné 
anorg. soli 

RAS 1200 

Fenoly 
jednosytné 

FN 1 10 kyanidy celkové CN- 0,2 

AOX AOX 0,5 extrahovatelné 
látky 

EL 55 

rtuť Hg 0,05 nepolární 
extrahovatelné 

NEL 10 

Měd Cu 0,2 Biochemická 
spotřeba kyslíku 

BSK5 400 

Nikl Ni 0,1 Chemická 
spotřeba kyslíku 

CHSKCr 800 

Chrom celk. Cr 0,3 Nerozpuštěné 
látky 

NL 105 700 

Olovo  Pb 0,1 Dusík 
amoniakální 

N-NH4+ 45 

Arsen As 0,1 Dusík celkový N celk 70 
Zinek Zn 0,5 Fosfor celkový Pcelk. 15 
Kadmium Cd 0,1    
Ostatní ukazatelé 
Reakce vody pH 6,0-9,0 Teplota T 40°C 
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Kapacita čistící stanice (ČOV) na kterou je kanalizace napojena je dostatečná i pro vody 
produkované z průmyslové zóny Nošovice. 
 

B.2.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

B.2.3.1 Elektrická energie 

Pro provoz stavby (kanalizace) není nutná elektrická energie. Potřeba elektrické 
energie pro realizaci stavby bude řešena vybraným dodavatelem. Energie bude 
pravděpodobně odebírána napojením na veřejnou síť, popř. z vlastního mobilního zdroje.  

 

B.2.3.2 Vstupní materiály 

Realizace navržené rekonstrukce kanalizačního sběrače si vyžádá potřebu 
běžných stavebních materiálů. Použité materiály budou obvyklé pro tento druh staveb, 
bez nároků na speciální výrobu nebo dovoz. Záměr nezahrnuje žádný výrobní proces a 
nevyvolává další potřebu surovin. Materiál dopravovaný na stavbu bude tvořit především 
trubní materiál z odstředivě litého sklolaminátu na gravitační splaškové stoky. Trouby 
z tvárné litiny na úsek podchodů pod vodotečí, kameninové potrubí, betonové skruže, 
beton, kamenná dlažba a štěrkopísek pro ochranu poklopů šachet v nezpevněném terénu 
a ostatní stavební materiál, písek do zásypů kanalizace, živičná směs na úpravu 
komunikací apod. Dále bude potřeba materiál (zemina) na konečné terénní a sadové 
úpravy. Využita bude skrývková zemina z přípravy staveniště, dočasně deponovaná 
v místě stavby. 

Další surovinové a energetické zdroje k dané stavbě nejsou známy, stejně jako 
podrobné údaje o množství potřebného materiálu a předpokládané potřeby el. energie. 
Tyto informace budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace.  
 

B.2.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Ve fázi provozu záměr nevyžaduje zásahy v dopravní infrastruktuře (vyjma 
občasné kontroly uskutečňované provozovatelem kanalizace). 

Dopravní systém jednotlivých obcí bude ovlivněn především ve fázi výstavby. 
Omezení se bude týkat především místních komunikací v obci Dobrá a také státní 
komunikace III/4774. Při výstavbě bude dopravní situace ovlivněna vždy krátkodobě na 
tom úseku, ve kterém bude výstavba probíhat. Jedná se jak o dopravu stavebních 
mechanismů (v řádu několika kusů denně), tak i vlastní omezení provozu na komunikaci 
nebo v jejím těsném okolí.  
 

B.3. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.3.1. Ovzduší 

Záměr neprodukuje žádné znečišťující látky uvedené v § 2 zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší (v platném znění). Kanalizace není uvedena mezi vyjmenovanými 
zdroji znečišťování ovzduší. Nejedná se ani o neuvedený zdroj znečišťování ovzduší. 
S ohledem na zkušenosti stávajícího provozu celé kanalizační sítě není očekáváno 
negativní ovlivnění kvality ovzduší.  
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Při výstavbě záměru, kdy hlavním zdrojem budou vlastní stavební práce, lze 
očekávat lokálně zvýšené emise TZL, zejména při výkopech, nakládce/vykládce materiálů, 
navazující dopravě apod. Hlavními emitovanými škodlivinami ze stavebních strojů jsou 
CO, NOx, CxHy, PM10. Podmínky provozu těchto mobilních zdrojů se řídí zákonem 
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a zákonem 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. S ohledem na časovou a 
prostorovou omezenost této fáze není očekáváno výrazné trvalé zhoršení kvality ovzduší 
v daných lokalitách ve srovnání se současným stavem.  

B.3.2. Odpadní vody 

Samotná navrhovaná kanalizační síť nebude produkovat žádné odpadní vody. 
Navrhovaná rekonstrukce kanalizačního sběrače bude zajišťovat transport odpadních vod 
vyprodukovaných v areálu pivovaru Nošovice, PZ Nošovice a z VÚHŽ Dobrá, obce Dobrá, 
obce Vyšní Lhoty, obce Nižní Lhoty a obce Nošovice. Stavba (kanalizační sběrač) 
nenavýší objem ani složení odpadních vod a bude sloužit pouze jako dopravní trasa. 
Objem a složení je dáno výše uvedenými producenty OV. 

Tyto odpadní vody budou odváděny kanalizačním systémem k vyčištění na ČOV 
ve Sviadnově. 

B.3.3. Odpady 

Výstavba 

Při výstavbě vznikne relativně malé množství odpadů ze stavební činnosti a 
provozem stavebních mechanizmů. Podrobnější specifikaci a množství těchto odpadů 
bude možné určit až po zpracování prováděcí dokumentace stavby. Přebytek zeminy, 
vzniklý při výstavbě nové kanalizace, bude uložen na řízenou skládku příslušné kategorie. 
Při rekonstrukci bude za odpad považována samotná nahrazovaná kanalizace. Tyto 
odpady budou podle povahy odváženy na příslušnou skládku nebo k recyklaci (předávány 
oprávněné osobě dle zákona č. 185/2001 Sb.). Odstranění všech odpadů musí být 
provedeno v souladu s příslušnými předpisy platnými v době provádění. 

Množství stavebních odpadů v tabulce č. 3 je určeno výpočtem nebo odborným 
odhadem a lze jej považovat pouze za orientační. Rozhodujícím dokladem pro určení 
skutečného množství odpadů budou údaje získané ze zákonné evidence a vážních lístků 
ze zařízení pro využívání resp. odstranění odpadů, které budou předloženy místně 
příslušnému orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství ke kolaudaci. Se 
vzniklými odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností.   

 

Tabulka č.3:  Odpady v průběhu rekonstrukce kanalizačního sběrače 
 

Název odpadu Kód Kategorie Množství 
Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 
08 01 11* N do 2 kg 

neupotřebené nátěrové hmoty 
Odpadní lepidla a těsnící materiály 
obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 
08 04 09* N Nespec. 
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Beton 17 01 01 O Řádově tuny 

zbytky ze stavebních prací 
Cihly 17 01 02 O Nespec. 

zbytky ze stavebních prací, nejakostní materiál apod. 
Dřevo 17 02 01  Nespec. 

odpady ze stavebních prací bez znečištění, které nejsou vhodné ke třídění 
Plasty 17 02 03 O Nespec. 

ze stavebních prací, zbytky plastových trubek, lišt apod. 
Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01 
17 03 02 O 860 t 

 
Železo a ocel 17 04 05 O Nespec. 

 
Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 

17 05 03* N Nespec. 

 
Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem  17 05 03 
17 05 04 O cca 11 000 m3* 

výkopové práce, hrubé terénní úpravy, 
* - nespecifikovaná část zeminy bude použita na zásypy výkopů a náspy komunikací  
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 

směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky 

17 09 03* N Nespec. 

stavební odpad nevhodný ke třídění v případě zjištění kontaminace látkami s některou z nebezpečných 
vlastností dle přílohy č. 2 nebo obsahem látek uvedených v příloze č. 5 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03 
17 09 04 O Nespec. 

 
Odpad z čištění kanalizace 20 03 06 O Nespec. 

zbytku kalu usazeného ve stávající kanalizaci 
papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O do 2 t 

transportní a prodejní obaly stavebního materiálu a zařízení 
plastové obaly 15 01 02 O do 50 kg 

transportní a prodejní obaly stavebního materiálu a zařízení 
dřevěné obaly 15 01 03 O do 10 t 

transportní a prodejní obaly stavebního materiálu, poškozené palety, dřevěné proklady 
obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
15 01 10* N řádově 10 kg 

obaly od nátěrových hmot, lepidel, tmelů, čistících a odmašťovacích prostředků a jiných médií apod. 
absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02* N do 10 kg 

čistící tkaniny, hadry, znečištěné a použité rukavice a jiné OOPP 
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Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně 

shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených 
místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací 
prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými 
kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů (vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb.). 
Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady budou opatřeny identifikačními listy 
nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., a dle vyhl. MŽP 
č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a  označeny grafickým symbolem 
příslušné nebezpečné vlastnosti dle zvláštních předpisů. Shromážděné odpady budou 
průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo 
areál k dalšímu využití resp. ke odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude 
odpovídat dodavatel stavebních prací, který si zajistí souhlas k nakládání s nebezpečnými 
odpady. Před zahájením a po ukončení přepravy nebezpečných odpadů vyplní přepravce 
evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů.  

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, 
aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení 
prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Odpady budou 
předány ke zneškodnění pouze osobě s příslušným oprávněním ve smyslu zákona č. 
185/2001Sb., o odpadech. Průběžně bude vedena zákonná evidence. Vzhledem k tomu, 
že množství stavebních odpadů je obtížné s dostatečnou přesností predikovat, budou pro 
určení množství odpadů z výstavby využity vážní lístky ze zařízení pro využívání resp.  
odstraňování odpadů, které budou předloženy v rámci kolaudačního řízení.  
 
Provoz 

Provozem rekonstruovaného kanalizačního sběrače dojde k produkci odpadu pouze 
v době čištění kanalizace. Provozovatel provádí proplach nepravidelně dle potřeby a 
mechanické usazeniny jsou odplaveny do mechanické části ČOV – lapáku písku). 
Množství nelze specifikovat. Odpad bude součástí odpadu z provozu ČOV.  

 
 Název odpadu Kód Kategorie Množství 

Odpad z čištění kanalizace 20 03 06 O Nespec. 
 

B.3.4. Ostatní 

B.3.4.1 Hluk 

Výstavba 

V době výstavby budou zdrojem hluku stavební stroje (bagry, buldozery, nakladače 
apod.) a nákladní vozidla přivážející stavební materiál a odvážející zeminu případně jiný 
neupotřebený materiál. V místech, kde vedení stoky bude protínat stávající inženýrské 
sítě, bude výkop prováděn ručně (při potřebě bourání tvrdých povrchů s pomocí 
pneumatických kladiv). Stroje se budou postupně pohybovat v celé délce hloubené stoky, 
při pokládce kanalizace a úpravě povrchu (finišování povrchu komunikací a obslužných 
komunikacích), plynule a při výkopových pracích a zavážení výkopu s proměnlivou 
rychlostí posuvu (podle množství těžené či navážené zeminy). 
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Maximální hlučnost stavebních mechanismů ve vzdálenosti 5 m od stroje se 
pohybuje v rozpětí 80 - 95 dB. Nepředpokládá se užívání všech mechanismů současně a 
umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku 
bude pouze dočasný – hluk z provozu strojů bude vznikat pouze během výstavby, která je 
časově omezena.  

Pro minimalizaci hluku z etapy výstavby lze doporučit, aby v době provádění 
stavebních prací byl optimální technický stav stavebních mechanismů. Doba použití 
stavebních mechanismů bude omezena na nejnutnější možnou dobu a bude prováděna 
pouze v denní době mezi 7:00 a 21:00 hodinou, tak aby byly dodrženy limity dle nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (ve znění 
pozdějších předpisů).  

 
Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny nařízením 
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (ve znění 
pozdějších předpisů). Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších 
hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. 

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq,s  se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB 
a korekcí přihlížející k posuzované době. 

             
Denní doba (600-700): 
základní hladina    LAeq,T =   50 dB 
korekce                         k  = +10 dB 
výsledná hladina    LAeq,s  =   60 dB 
 
Denní doba (700-2100): 
základní hladina    LAeq,8h =   50 dB 
korekce                         k  = +15 dB 
výsledná hladina    LAeq,T  =   65 dB    (stavební práce budou probíhat pouze v této době) 
 
Denní doba (2100-2200): 
základní hladina    LAeq,8h =   50 dB 
korekce                         k  = +10 dB 
výsledná hladina    LAeq,T  =   60 dB 
 
 
Noční doba (2200-600): 
základní hladina            LAeq,1h =   50 dB 
korekce (noční doba) k = -10 dB 
korekce k =  +5 dB 
výsledná hladina           LAeq,1h =   45 dB  
 
 
 

Provoz 

Při provozu kanalizačního sběrače nebude vznikat hluk a nebudou ovlivněny 
chráněné prostory staveb. 
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B.3.4.2 Vibrace 

Zdrojem vibrací bude především provoz vozidel na dotčených komunikacích ve fázi 
výstavby při průjezdu stavebních strojů a nákladních vozidel. Případné vibrace od 
používaných strojů však budou malé a nevýznamné. Podle praktických zkušeností jsou 
vibrace vznikající při práci těžkých mechanizmů obvyklých staveb utlumeny v podloží do 
vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě tedy 
nemůže dojít k ohrožení stávajících budov okolí v stavby. 

 
 

B.3.4.3 Záření 

Vlastní realizací záměru ani jeho provozem nebude vznikat zdroj radioaktivního 
nebo elektromagnetického záření. 

 

B.3.5. Doplňující údaje 

Záměr nespadá do skupiny A ani B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 
závažných havárií. Riziko závažných havárií se nepředpokládá.   
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 
DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

C.1.1. ÚSES 

Koncepce územního zajištění ekologické stability krajiny vychází z teze, že je třeba 
od sebe oddělit jednotlivé ekologicky relativně labilní části krajiny soustavou stabilních a 
stabilizujících ekosystémů, a naopak, že pro uchování přirozeného genofondu krajiny je 
třeba vzájemně propojit izolovaná přirozená stanoviště rostlinných společenstev (a na ně 
vázaných druhů živočichů) pro území charakteristických. Těmto požadavkům odpovídá 
metoda vytváření územních systémů ekologické stability krajiny - ÚSES. 

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je územní 
systém ekologické stability krajiny definován jako vzájemně propojený soubor přirozených 
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základními 
pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou - biocentrum, biokoridor, interakční prvek. 

Biocentrum je definováno vyhláškou č. 395/1992 Sb., v platném znění, jako biotop 
nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci 
přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor je definován rovněž vyhláškou č. 395/1992 Sb., v platném znění, jako 
území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, 
avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

Podle významu jednotlivých prvků skládajících systém, dělíme ÚSES na 
nadregionální, regionální a lokální. Platí zásada, že součástí ÚSES "nižší" hierarchické 
úrovně se stávají v daném území všechny prvky ÚSES "vyšší" úrovně, a to jako jejich 
opěrné body a východiskové linie. 

Vymezení ÚSES v širším území bylo řešeno generelem okresu Frýdek-Místek, 
který byl následně zapracováván do územně plánovacích dokumentací jednotlivých obcí. 
Základem ÚSES v území jsou dvě osové části nadregionálního biokoridoru K101 – vodní 
osová část a nivní osová část. Vodní osová část je vymezena na toku Morávky a nivní 
osová část v její nivě. V lesním komplexu v nivě Morávky je vymezeno regionální 
biocentrum č. 140 – Údolí Morávky, kterým výše zmíněné osové části NRBK procházejí. 
Do osových částí NRBK jsou vložena lokální biocentra tak, aby byly dodrženy potřebné 
parametry. Tyto prvky ÚSES nejsou uvažovanou rekonstrukcí kanalizačního sběrače 
dotčeny, neboť jsou s ním v souběhu. Trasa kanalizačního sběrače kříží lokální biokoridor 
č. 250, který je veden z PP Kamenec k jihu (kolem bývalého výzkumného ústavu) a je 
zaústěn do regionálního biocentra Údolí Morávky. Tento lokální biokoridor je vymezen na 
zemědělsky obhospodařovaných plochách a fakticky zatím neexistuje. Jeho realizace 
nebude rekonstrukcí kanalizačního sběrače ohrožena. 

Vymezení ÚSES je patrné z přílohy č. 3 – Vymezení ÚSES. 
 

Památné stromy 

Zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, umožňuje vyhlášení mimořádně 
významných stromů, jejich skupiny a stromořadí za památné stromy (§ 46, odst. 1). 
V zájmovém území nebyl vyhlášen žádný památným strom. 
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Významné krajinné prvky 

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném 
znění, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky (VKP) - ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled 
nebo přispívají k udržení její stability (§ 3 písm. b). Významnými krajinnými prvky jsou 
obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP ze zákona) a 
dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona 
(tzv. registrované VKP). 

V zájmovém území a jeho blízkém okolí není ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, registrován žádný VKP.  

Trasa kanalizačního sběrače prochází v blízkosti lesního porostu, který je VKP ze 
zákona a kříží Černý potok, který je rovněž VKP ze zákona. Trasa kanalizačního sběrače 
(který má být rekonstruován) je vybudována na terase řeky Morávky, tedy v blízkosti její 
nivy, která je rovněž VKP ze zákona. 
 

C.1.2. Zvláště chráněná území 

Za zvláště chráněná se podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašují území přírodovědecky či esteticky velmi 
významná nebo jedinečná.  

V blízkosti uvažovaného záměru byla ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyhlášena tři zvláště chráněná území – PP 
Kamenec a PP Profil Morávky a NPP Skalická Morávka.  

PP Kamenec se nachází zhruba 500 m severně od trasy kanalizačního sběrače, 
severně od bývalého výzkumného ústavu. PP Profil Morávky je vymezen v lesním 
komplexu kolem toku Morávky. Kanalizační sběrač prochází v nejbližším místě zhruba 60 
m od jejího okraje. NPP Skalická Morávka se nachází zhruba 500 m jižně od koncové 
části kanalizačního sběrače u Nošovic. 

Vymezení zvláště chráněných území je v příloze č. 4 – Zvláště chráněná území a 
Natura 2000. 

 
NATURA 2000 

Natura 2000 je dle § 3, odst. 1, písm. p) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, 
celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje 
zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve 
stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území 
České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými 
lokalitami. 

Lesní komplexy kolem Morávky byly ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, vyhlášeny jako evropsky významná lokalita soustavy 
Natura 2000 Niva Morávky (CZ0810004). 

Další evropsky významnou lokalitou je řeka Ostravice (CZ0813462), která se 
nachází přibližně 700 m od řešeného území.  

Evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 jsou v příloze č. 4 – Zvláště 
chráněná území a Natura 2000. 

 
Skutečnost, že záměr nepředstavuje významný vliv na evropsky významné lokality 

ani ptačí oblasti potvrzuje stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství zn.: ŽPZ 30573/2008/Heš 208.2 A5, ze dne 9.7. 2008, 
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které tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení. Ve stanovisku orgánu ochrany přírody je 
uvedeno, že: „hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné 
lokality stanovené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ani ptačí oblasti“.   

 

Přírodní parky 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v § 12 odst. 1 
definuje pojem krajinného rázu. Na základě § 12 odst. 3 zákona může orgán ochrany 
přírody k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními 
hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, zřídit obecně 
závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, 
které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.  

Do řešeného území nezasahuje, ani se v jeho blízkosti nenachází, žádný přírodní 
park ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
 
Krajinný ráz 

Řešené území je součástí zemědělskolesní krajiny v blízkosti významného sídla 
s navazujícími menšími sídly a urbanizovanými plochami. Jedná se o údolí řeky Morávky 
s navazujícími plochými terasami. Podél řeky jsou soustředěny rozsáhlé komplexy lesů, 
na které navazuje orná půda a sídla. Ve vzhledu krajiny se významně uplatňují liniové 
prvky (silnice, polní cesty), které většinou postrádají vegetační doprovod. Rozptýlená 
dřevinná vegetace je sporadická. 

Vlastní řešené území se nachází na ploché pravobřežní terase Morávky a fakticky 
sleduje její tok, přičemž prochází zastavěným územím a plochami orné půdy. 

 

C.1.3. Území historického kulturního nebo archeologického významu 

Z dostupných informací není známo, že by se na území připravovaného záměru 
nebo v jeho bezprostředním okolí vyskytovaly archeologické objekty. Při zemních prácích 
je nutno respektovat zákon č. 20/1987 Sb., a umožnit případný záchranný  archeologický 
výzkum. Investor je povinen 1 měsíc před započetím zemních prací oznámit tuto 
skutečnost archeologickému oddělení Památkového úřadu. 

 

C.1.4. Území hustě zalidněná 

Záměr bude realizován na katastrálním území Frýdek, Dobrá, Nošovice. V obci 
Dobrá bylo ke dni 1.1.2008 3024 obyvatel. Rozloha katastru činí 873 ha. Průměrná 
hustota obyvatel je tedy 3,46 ob/ha. V obci Nošovice bylo k 1.1.2008 966 obyvatel. Obec 
Nošovice leží mimo trasu kanalizačního sběrače, pouze část potrubí zasahuje do jeho 
katastru. Město Frýdek-Místek má k 1.1.2008 celkový počet obyvatel 60 505, z toho na 
katastru Frýdek, kde se kanalizační sběrač napojuje na stávající městskou kanalizaci, 
32 990 obyvatel. Katastrem Frýdek kanalizační sběrač prochází zahrádkářskou kolonií a 
mimo trvale obydlenou oblast.  

Z hlediska koncentrace obyvatelstva nelze území, kterým kanalizační sběrač 
prochází, považovat za hustě zalidněné. 

 



 24 9210 2994 000 4 19 7 01.09 

C.1.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

Z dostupných informací není zjevné, že by bylo území zatěžováno nad míru 
únosného zatížení.  

 

C.1.6. Staré ekologické zátěže 

V posuzované lokalitě nejsou staré ekologické zátěže evidovány.  
  

C.1.7. Extrémní poměry v dotčeném území 

Nejsou známy.  
 
 

C.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ 
OVLIVNĚNY 

C.2.1. Ovzduší a klima 

C.2.1.1 Základní klimatologické údaje 

Území se nachází dle klimatické regionalizace ČSSR (Quitt, 1971) v klimatické 
oblasti MT 10 – mírně teplá s touto charakteristikou: dlouhé, teplé a mírné suché léto, 
krátké přechodné období s mírně teplým  jarem a podzimem, krátká zima, mírně teplá a 
velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota se pohybuje 
okolo 8,5oC, průměrný roční úhrn srážek pak okolo hodnoty 895 mm, a průměrný roční 
výpar z volné hladiny cca 420 mm. Počet letních dnů je 40 – 50, počet mrazových dnů 110 
až 130, počet ledových dnů 30 – 40. Průměrná teplota vzduchu v lednu –2 až – 3oC, 
v dubnu 7 až 8oC, v červenci 17 až 18oC, v říjnu 7 až 8oC. Průměrný roční úhrn srážek činí 
600-750 mm, z toho v zimním období 200 – 250 mm a ve vegetačním období 400 –
 450 mm, počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 – 120, počet dnů se sněhovou 
pokrývkou 50-60. (Klimatické oblasti ČSR, Geografický ústav ČSAV Brno, 1975).  
  
Klimatické údaje ze stanice Lučina – Žermanice za období 1961-1990 
 

Tabulka č.4: Průměrná teplota vzduchu.  
Průměrná teplota vzduchu (° C) 

měsíc I. II. III. IV. V VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.  rok 

průměr -2,6 -1,0 3,0 7,9 12,9 15,9 17,3 17,0 13,5 9,0 3,8 -0,5 8,0 

 
 

Ovlivnění klimatických charakteristik záměrem se nepředpokládá. 
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C.2.1.2 Kvalita ovzduší 

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší v platném znění vymezují jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém 
došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. 

V roce 2005 rozhodlo Ministerstvo životního prostředí vyhlašovat oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší na úrovni obcí se stavebním úřadem. 

V následující tabulce č. 5 jsou uvedeny procenta území, kde došlo k překročení 
imisního limitu pro ochranu zdraví lidí a v tabulce č. 6 procenta území, kde došlo 
k překročení cílového imisního limitu pro polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené 
jako benzo(a)pyren.  
 

Tabulka č.5: Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (na základě dat za rok 2006)   
Město/obec PM10 roční (%) PM10 denní (%) Souhrn překročení (%) 

Dobrá 100 100 100 

Frýdek-Místek 70,9 100 100 
Zdroj: Věstník MŽP, duben 2008 
 

Tabulka č.6: Překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (data 2006) 

Město/obec B(a)P (%) 
 

OÚ Dobrá 58,6 

Frýdek-Místek 82,8 
Zdroj: Věstník MŽP, duben 2008 

 

Tabulka č.7: Průměrné imisní koncentrace v r. 2007 ve Frýdku-Místku 
KMPL 

(Staré číslo ISKO 
a název) 

Průměrná roční 
koncentrace  

NO2 

Průměrná roční 
koncentrace PM10 

Průměrná roční 
koncentrace  

SO2 

Průměrná roční 
koncentrace 
benzenu 

1067 21,0 35,5 8,4 2,3 
Zdroj: ČHMU 

 
V následující tabulce č. 8 jsou uvedeny imisní limity (koncentrace) a meze 

tolerance znečišťujících látek (tabulka č. 9.). 
 

Tabulka č.8: Imisní limity dle NV č. 597/2006 Sb.  

Znečišťující 
látka Doba průměrování Imisní limit 

Přípustná četnost 
překročení za 
kalendářní rok 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg/m3 18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg/m3 - 

Oxid uhelnatý 
Maximální denní 

osmihodinový průměr 
10 mg/m3 - 

PM10   24 hodin 50 µg/m3  35 

PM10   1 kalendářní rok 40 µg/m3  - 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg/m3  - 
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Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí. 
Platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a meze 
tolerance jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování 
kvality ovzduší. Meze tolerance: [µg/m3] 
 

Tabulka č.9: Meze tolerance 
Znečišťující látka Doba průměrování 2006 2007 2008 2009 

Oxid dusičitý 1 hodina 40 30 20 10 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 8 6 4 2 

Benzen 1 kalendářní rok 4 3 2 1 

 
Z výše uvedených naměřených hodnot imisí (tab. č. 7) vyplývá, že roční aritmetické 
průměry koncentrací znečišťujících látek nepřekračují povolené imisní limity.  
 

C.2.2. Voda 

Povrchová voda 

Hydrograficky lokalita patří do povodí řeky Ostravice, s hydrologickým pořadím 2-
03-01. V blízkosti lokality záměru protéká říčka Morávka. Trasa kanalizačního sběrače 
kříží vodní tok Černý potok, který se do recipientu Morávky vlévá. 

Plocha povodí Ostravice po ústí činí 826,79 km2, z čehož plocha dílčího povodí 
Morávky představuje 149,26 km2, to je cca 18,05%. Průměrný roční průtok řeky Morávky 
u ústí je 3,73 m3/s. V následující tabulce jsou uvedeny průtoky Q, překročené 
s periodicitou „n“ dní, kdy „n“ je rovno 30, 90, 180, 270, 330, 355 a 364 dnům. 
 

Tabulka č.10: Průtoky Q 
Průtok m3/s 
Q30 10,10 
Q90 3,99 
Q180 2,05 
Q270 1,03 
Q330 0,54 
Q355 0,31 
Q364 0,19 

 
Řeka Morávka je jedním z pravostranných přítoků řeky Ostravice, která vznikla 

soutokem Bílé a Černé Ostravice u Starých Hamrů ve výšce 521 m n.m. a ústí zprava do 
Odry v Ostravě Hrušově. Morávka pramení v Súlově ve výšce 880 m n.m. 

Řeka Morávka je vedena jako vodohospodářsky významný tok s čistotou vody I. – 
II. třídy, od Dobré po ústí III. třídy. Podle základní vodohospodářské mapy list 25-22 
Frýdek – Místek se zájmové území nenachází v žádném PHO vodních zdrojů. Řeka 
Morávka pramení a horní část toku  spadá do území CHKO Beskydy a CHOPAV Beskydy. 
 
Hydrogeologie území 

Z hydrogeologického hlediska je lokalita součástí rajónu č. 321: „Flyšové sedimenty 
v povodí Odry“. V tomto rajónu je možno rozlišit puklinové zvodnění hlubšího oběhu 
v horninách skalního až poloskalního podloží a mělké průlinové zvodnění v zeminách 
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kvartérního pokryvu. Jako celek je území rajónu z  vodohospodářského hlediska deficitní. 
Na západě lokality zasahuje od severu podél toku Ostravice a Morávky hydrogeologicky 
významný rajón č. 151: „Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry“, subrajónu č. 
151-1 „Fluviální uloženiny Ostravice a Morávky“. Pro tento rajón jsou typické struktury 
průlinových podzemních vod v úrovni a pod úrovní erozní základny, v hydraulické 
souvislosti s povrchovým tokem. Puklinová propustnost skalního podloží je nedostatečná. 
Souhrnně lze považovat skalní horniny za nepropustné podloží kolektorům v nadložních 
kvartérních uloženinách. Podzemní voda v kvartérních sedimentech je vázána především 
na nesoudržné fluviální uloženiny teras a údolních niv, kde jsou vhodné morfologické 
podmínky pro vytvoření nádržních kolektorů. Na lokalitě a v jejím údolí je to hlavní a údolní 
terasa Morávky. Průlinový kolektor hlavní terasy v části východně od Nošovic má podle 
výsledků hydrodynamických zkoušek slabou propustnost, nejčastěji kolem 6x10-6 m/s. 
Průlinový kolektor v údolní terase Morávky je převážně silně propustný, s průměrným 
koeficientem filtrace 1,75 x 10-3 m/s. Pro dotaci, cirkulaci a akumulaci podzemní vody jsou 
na lokalitě vcelku příznivé podmínky. Hydrogeologickým kolektorem na lokalitě je poloha 
fluviálních štěrků hlavní a údolní terasy, které jsou uloženy přímo na skalním podloží a 
zřejmě spolu bezprostředně souvisí. Mocnost těchto štěrků je místy nadlepšována 
přítomností přehloubených koryt. Dotace první zvodně se uskutečňuje hlavně infiltrací 
atmosférických srážek. Proces infiltrace v hlavní terase je do určité míry limitován 
ochrannými vlastnostmi krycí vrstvy v nadloží fluviálních štěrků.  

Chemizmus vod flyšových sedimentů v rajónu je převážně 
kalciumhydrogenuhličitanový, většinou se jedná o středně mineralizované vody tvrdé, kde 
je tvrdost vázána na karbonáty.  

 
Podzemní voda 

Kvalita podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou 
vyžaduje zpravidla složitější úpravu (vody II. kategorie) a dále velmi často obsahuje 
zvýšené koncentrace jedné nebo více kritických složek, zpravidla Fe (0,3-30 mg/l) a N 
(15-50 mg/l). Vody většiny pramenů z podmenilitového souvrství mají dle Jetela a 
Rybářové (1975), vyšší celkovou mineralizaci (0,35-0,37 g.l-1) a představují subfacie C-
Ca-Mg nebo C-Na-Ca. 

 

C.2.3. Půda 

Z hlediska pedogenetického náleží oblast do asociace illimerizovaných půd 
podzolových přírodních a zemědělsky zkulturněných, z malé části do asociace hnědých 
lesních půd přírodních a hnědých půd zemědělsky zkulturněných horských oblastí. 
V pahorkatinné podoblasti převládají hnědé půdy, zejména mezotrofní a pseudoglejové. 
Vyskytují se nejčastěji na flyšovém podkladu s převahou jílovce. Jsou to převážně půdy 
hlinité, štěrkovité, shora kypré, vespod ulehlé. Chudší hnědé půdy na píscích a morénách 
jsou štěrkovité, lehké. Středně bohatý pseudoglejový typ převažuje na sprašových hlínách 
– je hlinitý až jílovitohlinitý, často vrstevnatý uložený. Naplavené půdy mají převážně lehčí 
ráz. 
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Tabulka č.11: Seznam pozemků náležejících do ZPF dotčených stavbou: 
Katastr Parcela BPEJ Třída ochrany Poznámka 
Frýdek 6781/2 62213 IV  
Frýdek 6797/6 62213 IV  
Frýdek 6797/1 62213 IV  
Frýdek 6752/1 62213 IV  
Frýdek 6754/39 62213 IV  
Frýdek 6755/1 62213 IV  
Frýdek 6756/1 62213 IV  
Frýdek 6741/1 62213 IV  
Frýdek 6912/1 62213 IV  
Frýdek 6914/1 62213 IV  
Frýdek 6920 62213 IV  
Dobrá 1489 72113 IV  
Dobrá 1458/14 72113 IV  
Dobrá 1198 72113 IV  
Dobrá 1199 72113 IV  
Dobrá 1200 72113 IV  

 
 V katastru obce Nošovice je trasa mimo pozemky vedené v ZPF.  
 

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

C.2.4.1 Geologická stavba oblasti 

Geomorfologie území 

Z geomorfologického hlediska je zájmové území a jeho okolí součástí celku 
zvaného Podbeskydská pahorkatiny, jejího podcelku zvaného Třinecká brázda. Trasa 
projektované kanalizace je mírně ukloněna od východu k západu a je vedena po pravém 
břehu Morávky, od které je vzdálena cca 100 až 400 m. Nadmořské výšky se pohybují 
v úrovni 298 m n.m. (ve Starém Městě) až po 336 m n.m. (v Nošovicích). 

Z regionálně geologického hlediska patří zájmové území do tzv. podslezsko-
ždánické jednotky křídového stáří. Na geologické stavbě zájmového území se podílí 
křídové frýdecké souvrství, zčásti třinecké vrstvy a z části pestré vrstvy podslezské , pro 
které je typické střídání jílovců, většinou vápnitých, pouze místy s lavicemi pískovců. 

Zeminy křídového podkladu jsou překryty terasovými uloženinami vodoteče 
Morávka, které v zájmovém území dosahují mocnosti 2,5-5,0 m. Štěrkové uloženiny jsou 
překryty holocenními povodňovými jílovitými písky s příměsí štěrku, ve většině dříve 
provedených sond však tento holocenní pokryv zcela chybí. Nejsvrchnější vrstvu půdního 
profilu tvoří humózní vrstva charakteru prachovitého, místy písčitého jílu s proměnlivým 
obsahem valouny štěrku. 
 
Hydrogeologické poměry v území 

Ve většině dříve provedených sond byla hladina podzemní vody zastižena 
v hloubce 1,5-3,0 m pod stávajícím terénem. Při předpokládané hloubce uložení 
kanalizace do 2,0 m pod stávající terén je nutno místy s výskytem podzemní vody počítat, 
hlavně v místech mělkých terénních depresí a v místech, kde se trasa přibližuje vodoteči 
Morávka. 
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Hladina podzemní vody je v blízkosti vodoteče Morávka vázána na polohy 
zahliněných písčitých štěrků terasy řeky Morávky a jejích drobných přítoků, popř. i na 
kvartérní jemnozrnné holocenní náplavy ( jílovité písky), tvořící pouze místy pokryv štěrků. 
Hladinu lze předpokládat v hloubce 1,5-3,0 m pod terénem. Hladina podzemní vody bude 
při zemních pracích v těchto úsecích zastižena hlavně v blízkosti Morávky a v místech 
terénních depresí a je zde nutno počítat s poměrně velkými přítoky vody do výkopové 
rýhy. 

Zatřídění zemin: 
20%……….3.tř. 
60%……….4.tř. 
20%……….5.tř.  
 

C.2.4.2 Přírodní zdroje 

V dané lokalitě není znám žádný zdroj nerostného bohatství či možný využitelný 
zdroj surovin, nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v bilanci zásob 
ložisek nerostných surovin nebo mimo bilanci. 

 

C.2.5. Flóra 

Původní vegetace území 

Složení původních rostlinných společenstev v širším území bylo poměrně pestré. 
Bylo dáno především vodním režimem a zásobou živin v půdě. Na štěrkových a písčitých 
náplavech Morávky byly vrbiny vrby bílé (Saliceta albae sup.). V částech nivy, kde byly 
štěrkové náplavy překryty jílovými částicemi, byly zastoupeny topolojilmové jaseniny 
(Ulmi-fraxineta populi sup.) a dubové jaseniny (Querci roboris fraxineta). Na terasách, kde 
se vyvinuly psefické kambizemě byly typické bukové doubravy (Fagi-querceta typica). 
 
Vrbiny vrby bílé (Saliceta albae sup.) 
Tato společenstva se vyskytovala na písčitých až štěrkovitých sedimentech na březích a 
v korytě toku. Tyto plochy byly postihovány každoročními záplavami a přemísťováním 
hrubozrnných sedimentů. Jedná se o vývojově nejmladší stádia měkkého luhu. Hlavní 
dřevinou stromového patra je vrba bílá (Salix alba). Zastoupena je dále vrba křehká (Salix 
fragilis), topol černý (Populus nigra) a keřové vrby (S. purpurea, S. viminalis, S. triandra). 
V podrostu jsou zastoupena rdesna (Polygonum lapathipholium, P. amphibium), barborka 
obecná (Barbarea vulgaris), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), kopřiva 
dvoudomá (Urtica dioica) a chmel otáčivý (Humulus lupulus). 
 
Topolojilmové jaseniny (Ulmi-fraxineta populi sup.) 
Jasaniny byly na místech, kde byly štěrkopísky při pravidelných záplavách překryty 
jemnozrnnějšími sedimenty. Tato společenstva navazovala (směrem od toku) na vrbiny. 
Hlavními dřevinami byly topol černý (Populus nigra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm 
vaz a habrolistý (Ulmus laevis a minor). V příměsi byl zastoupen dub letní (Quercus 
robur), olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba bílá a křehká (Salix alba a fragilis). V podrostu 
byla zastoupena kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), bršlice kozí noha (Aegopodium 
podagraria), svízel přítula (Galium aparine), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), 
kuklík městský (Geum urbanum), ptačinec hajní (Stellaria nemorum) a česnek medvědí 
(Allium ursinum). 
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Dubové jaseniny (Querci roboris fraxineta) 
Tento typ jasanin byl na plochách, kde byly štěrkové náplavy při povodních překryty 
jílovými částicemi. Jednalo se o druhově bohatá společenstva, v jejichž dřevinném patru 
dominoval dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm vaz a 
habrolistý (Ulmus laevis a minor), topol černý a bílý (Populus nigra a alba) a olše lepkavá 
(Alnus glutinosa). V příměsi byl zastoupen javor babyka (Acer campestre), lípa srdčitá 
(Tilia cordata), střemcha hroznovitá (Padus avium). Z keřů byl v porostech zastoupen hloh 
obecný (Crataegus laevigata), svída krvavá (Swida sanguinea), brslen evropský 
(Euonymus europaeus) a ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare). V podrostu se 
vyskytovala kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), popenec břečťanový (Glechoma 
hederacea), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), kostival lékařský (Symphytum 
officinale), ostřice (Carex acutiformis, C. riparia, C. gracilis, C. vesicaria), kosatec žlutý 
(Iris pseudacorus), knotovka červená (Melandrium rubrum), česnek medvědí (Allium 
ursinum) a orsej jarní (Ficaria verna). 
 
Typické bukové doubravy (Fagi-querceta typica) 
Ve stromovém patru těchto společenstev dominoval dub zimní (Quercus petraea), 
doprovázený habrem obecným (Carpinus betulus) a bukem lesním (Fagus sylvatica). Dále 
se ve stromovém patru vyskytovala lípa srdčitá (Tilia cordata) a jeřáb břek (Sorbus 
torminalis). Z keřů se zde vyskytovala svída krvavá (Swida sanguinea), hloh 
jednosemenný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez 
pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana) a brslen evropský (Euonymus 
europaeus). V podrostu byla zastoupena například lipnice hajní (Poa nemoralis), srha 
laločnatá (Dactylis polygama), strdivka nící (Melica nutans), ostřice horská a chlupatá 
(Carex montana a pilosa), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), ptačinec 
velkokvětý (Stellaria holostea), konvalinka vonná (Convallaria majalis) a jestřábník zední 
(Hieracium murorum). 

 
Dochovaná vegetace 

Původní lesní vegetace, která se v území nacházela, byla v minulosti člověkem 
postupně měněna a nahrazována. Lesní porosty zůstaly zachovány především podél řeky 
Morávky, ale jejich druhová skladba byla změněna. V širším řešeném území dominují 
agrocenózy na orné půdě a urbanizované plochy.   
Terénní šetření bylo provedeno v poslední dekádě července, takže nezachycuje všechny 
aspekty vegetace. Vzhledem k charakteru území, kterým kanalizační sběrač prochází, je 
však tato skutečnost akceptovatelná. 

Kanalizační sběrač, který má být rekonstruován, se nachází na pravobřežní terase 
Morávky. Ve směru od Nošovic prochází nejdříve zastavěným územím obce Dobrá. 
Kanalizační sběrač je situován především pod místní komunikace, kolem kterých jsou 
rodinné domy v zahradách. V zahradách jsou zastoupeny především udržované travinný 
porosty, ovocné dřeviny a okrasné byliny a dřeviny.  

Západně od zastavěného území obce Dobrá prochází kanalizační sběrač 
rozsáhlými pozemky orné půdy, na kterých byla v době terénního průzkumu kukuřice. 
Zhruba 600 m západně od Dobré se trasa kanalizačního sběrače přibližuje k okraji lesního 
porostu. V něm je zastoupen dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), jasan 
ztepilý (Fraxinus excelsior), bříza bělokorá (Betula pendula) a smrk ztepilý (Picea abies).  
K lesnímu porostu se trasa kanalizačního sběrače přibližuje znovu zhruba 200 m jižně od 
frýdecko-místeckého hřbitova. V lesním okraji v těchto místech dominuje dub letní 
(Quercus robur). Zastoupen je dále jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa srdčitá (Tilia 
cordata), olše lepkavá (Alnus glutinosa), líska obecná (Corylus avellana) a bez černý 
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(Sambucus nigra). Poté se trasa kanalizačního sběrače dostává znovu do zastavěného 
území.  

U frýdecko-místeckého hřbitova prochází krátký úsek kanalizačního sběrače 
zahrádkovou kolonií, kde jsou především okrasné rostliny, zemědělské plodiny a ovocné 
dřeviny. Dále pokračuje kanalizační sběrač směrem k Frýdku-Místku pod místní 
komunikací. Zhruba 150 m západně od zahrádkové kolonie se kanalizační sběrač znovu 
přibližuje k okraji lesního porostu. V něm jsou vzrostlé duby letní (Quercus robur) a malé 
dosazené smrky ztepilé (Picea abies).  

U Černého potoka (pravostranného přítoku Morávky) odbočuje kanalizační sběrač 
k jihu a zhruba po 200 m se stáčí k západu, kříží tok a přes plochu ruderální vegetace 
pokračuje k průmyslovému areálu, kde trasa rekonstruovaného kanalizačního sběrače 
končí. V ruderální vegetaci dominuje celík obrovský (Solidago gigantea), kopřiva 
dvoudomá (Urtica dioica), svízel přítula (Galium aparine) a ostružiník (Rubus fruticosus 
agg.). Na části plochy je nálet dřevin, v němž jsou zastoupeny tyto druhy – bříza bělokorá 
(Betula pendula), javor klen (Acer pseudoplatanus), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a slivoň 
(Prunus sp.). 

 

C.2.6. Fauna 

Jak bylo uvedeno výše, probíhalo terénní šetření v letním období, kdy již nelze 
zachytit celé spektrum organismů žijících v daném území. Při popisu fauny se proto 
vychází také ze znalostí širšího území a zkušeností z obdobných akcí. 
Fauna řešeného území zcela odpovídá ochuzené fauně kulturní krajiny. Širší řešené 
území je urbanizováno, nebo hospodářsky využíváno. Životní podmínky pro faunu jsou 
proto omezené. 

Z ptáků je v zemědělské krajině zastoupen především bažant obecný (Phasianus 
colchicus) a skřivan polní (Alauda arvensis). Jako potravní základna slouží pole 
především běžným druhům dravců, zaletujících sem z hnízdišť buď v sousedících lesích - 
káně lesní (Buteo buteo) nebo hnízdících i na solitérních stromech nebo ve skupinách 
stromů - poštolka obecná (Falco tinnunculus). Neudržované trvalé travní porosty skýtají 
potravní příležitosti semenožravým druhům ptáků jako je strnad obecný (Emberiza 
citrinella), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), vrabec polní (Passer montanus), stehlík 
obecný (Carduelis carduelis), konopka obecná (Carduelis cannabina), zvonek zelený 
(Carduelis chloris). Z menších savců tu lze předpokládat výskyt zejména zajíce polního 
(Lepus europaeus), ježka východního (Erinaceus roumanicus), hraboše polního (Microtus 
arvalis), příp. dalších hlodavců, v blízkosti toků pak i hryzce vodního (Arvicolla terrestris). 
V těchto biotopech se rovněž vyskytují kunovité šelmy. Z velkých savců se zde vyskytuje 
srnec obecný (Carpeolus carpeolus).  

Mezi druhy ptáků běžně se vyskytující v lesním komplexu patří sýkora koňadra 
(Parus major), brhlík lesní (Sitta europaea), drozd zpěvný (Turdus philomelos), strakapoud 
velký (Dendrocopos major) a sojka obecná (Garrulus glandarius). Ze savců může být 
příkladem nejpočetnější lesní hlodavec norník rudý (Clethrionomys glareolus), z šelem 
jezevec lesní (Meles meles), liška obecná (Vulpes vulpes), kuna lesní (Martes martes). 
Z velkých savců se zde vyskytuje srnec obecný (Carpeolus carpeolus).  

V trase kanalizačního sběrače se zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů dle 
vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění, trvale nevyskytují. 
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C.2.7. Ekosystémy 

Biologicky nejcennější ekosystémy se nacházejí v lokalitách vymezených  v ÚSES 
(viz kap. C.1.1.). 

 

C.2.8. Krajina 

Biogeografická charakteristika území 

Dle Biogeografického členění České republiky (Culek a kol., 1996) se zájmové 
území nachází v Podbeskydském regionu, který je součástí Karpatské podprovincie. 

Dle Regionálně fytogeografické členění ČSR (Botanický ústav ČSAV, 1987) se 
řešené území nachází v Karpatském mezofytiku, v podokresu Beskydské podhůří, které je 
součástí okresu Podbeskydská pahorkatina. 

  
Krajinný ráz 

Řešené území je součástí zemědělskolesní krajiny v blízkosti významného sídla 
s navazujícími menšími sídly a urbanizovanými plochami. Jedná se o údolí řeky Morávky 
s navazujícími plochými terasami. Podél řeky jsou soustředěny rozsáhlé komplexy lesů, 
na které navazuje orná půda a sídla. Ve vzhledu krajiny se významně uplatňují liniové 
prvky (silnice, polní cesty), které většinou postrádají vegetační doprovod. Rozptýlená 
dřevinná vegetace je sporadická. 

Vlastní řešené území se nachází na ploché pravobřežní terase Morávky a fakticky 
sleduje její tok, přičemž prochází zastavěným územím a plochami orné půdy.  

 

C.2.9. Obyvatelstvo 

První písemná zmínka o Nošovicích je z roku 1573. Počet obyvatel dle  údajů www 
stránek obce (k 1.1. 2008) 966 obyvatel. Obec Dobrá je písemných pramenech uváděna 
poprvé v roce 1305. Počet obyvatel dle údajů www stránek obce (k 1.1. 2008) 3024. 
Město Frýdek-Místek má celkový počet obyvatel k 1.1.2008 60 505, z toho 32 990 na 
katastru Frýdek, kde se kanalizační sběrač napojuje stávající městskou kanalizaci.   

K 31.12. 2006 bylo na území Moravskoslezského kraje evidováno 1 249 981 
obyvatel. Na území okresu Frýdek-Místek bylo k 30.5.2005 evidováno 226 995 obyvatel. 

 

C.2.10. Hmotný majetek 

Současná trasa kanalizačního sběrače vede v obydlených částech obcí zpravidla 
v komunikacích, mimo obydlené části vede přes zemědělské (soukromé) pozemky, 
zatravněné (soukromé) pozemky v zahrádkářské kolonii a přes hřbitov. 

 V úsecích, kde to bylo možné, byla projektantem navržena nová trasa se snahou 
vyhnout se soukromým pozemkům a přednostně vést trasu v rámci nemovitého majetku 
municipalit. Rekonstruovaný kanalizační sběrač již nepovede přes pozemky hřbitova.  
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C.2.11. Kulturní památky 

V bezprostředním okolí řešeného záměru se nenachází žádné archeologické 
naleziště, ani architektonické či historické památky, které by  mohly být záměrem 
negativně či jinak ovlivněny.  

 

C.2.12. Ochranná pásma 

V řešené lokalitě jsou v současné době položeny tyto podzemní a nadzemní  
inženýrské sítě : 

 
- vodovod DN 50 – 200  v majetku SmVak a.s. 
- jednotná kanalizace DN 400, v majetku SmVak a.s. 
- VTL plynovod - Sm plynárenská a.s., Ostrava 
- STL plynovod – Sm plynárenská a.s., Ostrava 
- kabely Český Telecom - dálkové   
                  - místní   
- nadzemní a podzemní linky SME - VN, VVN, NN, trafostanice VN/NN  
 
Pro ochranná pásma platí:  
 
Zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích  
- kabelové trasy spojů, OP 1,5 m na každou stranu 
 
Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace  
- ochranné pásmo vodovodu - 1,5 m na každou stranu od vnějšího průmětu potrubí 
- ochranné pásmo kanalizace do DN 500 - 1,5 m od vnějšího průmětu stoky a objektu  
 
Zákon č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon)  
- kabelové vedení všeho druhu 1 m na každou stranu  
- VN linky  
- trafostanice 
 
Ochranné pásmo STL plynovodů -  1 m na obě strany od osy potrubí 
Ochranné pásmo VTL plynovodů -  4 m na obě strany od osy potrubí 
 
Ochranné pásmo toku  
- 8,0 m od břehové čáry  
 
Ochranné pásmo lesního pozemku  
- 50 m od kraje pozemku s kulturou les 
 
Ochranné pásmo železniční tratě 
 - 60 m na každou stranu od osy tratě 
 
Ochranné pásmo hřbitova 
-100 metrů okolo veřejného pohřebiště 
 

 
 



 34 9210 2994 000 4 19 7 01.09 

Stavba kanalizace zasahuje do ochranných pásem různých inženýrských sítí a 
hřbitova, popř. je kříží. Při realizaci stavby bude nutno vyřešit případné dotčení 
s inženýrskými sítěmi a bude nutno v plném rozsahu dodržet ustanovení ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Řešení střetů navržené stavby 
s ochrannými pásmy inženýrských sítí a komunikací je věcí technického řešení a 
nepředstavuje problém, který by podstatným způsobem ovlivňoval životní prostředí či 
veřejné zdraví.  

Podle zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích (v platném znění) 
vznikne výstavbou (rekonstrukcí) kanalizace nové ochranné pásmo 1,5 m. Ochranné 
pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na 
každou stranu. Trasa sběrače je navržena tak, že hřbitovní pozemky jsou již mino 
ochranné pásmo kanalizačního sběrače. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

D.1. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A 
VÝZNAMNOSTI 

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

D.1.1.1 Zdravotní rizika 

Pro vyhodnocení možných zdravotních rizik způsobených chemickými agens se 
využívá příspěvku rozptylu emisí znečišťujících látek ze zdroje a posouzení stávajícího 
pozadí. Zdrojem informací pro rozvahu nad mírou nepříznivých účinků na veřejné zdraví 
lze využít toxikologické databáze a odborná literatura, obsahující dostupné výsledky 
epidemiologických studií, experimentů na pokusných zvířatech nebo laboratorních testů in 
vitro. Vzhledem k tomu, že kanalizační sběrač nebude produkovat žádné emise, budou i 
imisní příspěvky sběrače nulové a lze hodnotit zdravotní rizika způsobená chemickými 
agens z provozu jako nulové.  

Předmětem zájmu a hodnocení zdravotních rizik jsou také fyzikální faktory 
(především hluk) a vznik zdravotních rizik způsobený možnou kontaminací odpady nebo 
odpadními vodami. Provozování kanalizačního sběrače nebude zdrojem hluku 
(nevyskytují se žádná rotační ani jiná zařízení, kanalizace je navržena jako gravitační). 
Provoz nebude zdrojem vibrací ani ionizujícího či neionizujícího záření. Odpady a odpadní 
vody budou vedeny pro veřejnost uzavřeným kanalizačním systémem do čistírny 
odpadních vod, kde s nimi bude nakládáno v souladu a platnými právními předpisy a 
schváleným provozním řádem ČOV. Vliv na veřejné zdraví se nikterak nezmění oproti 
stávajícímu stavu a lze jej hodnotit za nevýznamný.  

Po dobu výstavby se budou pohybovat stavební a manipulační stoje postupně po 
celé trase rekonstruovaného kanalizačního sběrače. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce 
bude provedena na potrubí o délce 4592  m, bude zdržení těchto strojů v každém místě 
výstavby řádově několik dnů. Nelze tedy předpokládat zdravotně významné zvýšení imisí 
a hluku. U výkopových prací nelze vyloučit mírné zvýšení místního krátkodobého 
příspěvku TZL při manipulaci se zeminou. Je přitom třeba vzít v úvahu, že nejde o trvalý 
vliv, a krátkodobá maxima se u činností vyskytují jen výjimečně, za obzvláště nepříznivých 
povětrnostních podmínek.  

Pro eliminaci těchto důsledků stavební činnosti, která je nezbytně nutná 
k provedení rekonstrukce, zpracovatel doporučuje nasazovat pracovní stroje přednostně 
v pracovní době od 7,00 hod do 21,00 hod, a při zemních pracích používat zkrápění pro 
omezení úletů drobných částeček tuhých znečišťujících látek (PM10).   

Odpadní vody a pevné odpady při výstavbě budou předávány oprávněným firmám 
k odstranění a nepředstavují zdravotní riziko pro obyvatelstvo. Dotčení pracovníků 
provádějících zemní práce je předmětem dodavatele stavebních prací, který plní úlohu 
zaměstnavatele a musí v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a zákonem č. 309/2006 
Sb. zajistit vyhodnocení rizik a následně hledat možnosti opatření k jejich eliminaci a musí 
provést kategorizaci prací pro své zaměstnance (rozsah tohoto hodnocení přesahuje 
rámec oznámení dle zákona č.100/2001 Sb.).  

Z hlediska psychické pohody nebude mít posuzovaný záměr nepříznivé dopady na 
okolní obyvatelstvo. Pokud by v době výstavby měli někteří lidé v blízkém okolí subjektivní 
pocit narušení psychické pohody např. hlukem případně i prachem nebude se toto 
zakládat na objektivním hodnocení a bude se jednat o krátkodobý jev spojený s výkonem 
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stavební činnosti, která bude probíhat dočasně a postupně se bude posouvat po trase 
liniové stavby.   

 

D.1.1.2 Sociální a ekonomické důsledky 

Provoz kanalizace nevytváří a ani neeliminuje žádná trvalá pracovní místa. 
Náklady na realizaci jdou k tíži investora. Realizace a provoz kanalizačního sběrače 
nebude mít žádné negativní sociálně-ekonomické důsledky. Pozitivním faktem je 
skutečnost, že více domácností a provozů bude mít zajištěno dostatečně kapacitní 
odvedení splaškových a předčištěných průmyslových odpadních vod.   

 
Závěr:  

Vlivy záměru na obyvatelstvo (veřejné zdraví) budou při provozu kanalizace nulové 
a při realizaci záměru (rekonstrukce) budou mírné negativní vlivy pouze dočasné, 
statisticky nezachytitelné a zdravotně nevýznamné. 

 

D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Vliv na ovzduší bude pouze v období výstavby. Hlavními emitovanými škodlivinami 
bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot projíždějících aut, 
či stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude však pouze dočasné, vztahující se 
na vlastní realizaci záměru a lze jej považovat za obvyklé při obdobných akcích. Vlivy 
proto lze považovat za nevýznamné, časové omezené a v širší oblasti za únosné a 
odpovídající podmínkám regionu. Nepředpokládá se ovlivnění klimatických poměrů území.  

  

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelní další fyzikální a biologické 
charakteristiky 

D.1.3.1 Hluk 

Negativní vliv hluku bude pouze dočasný během výstavby – hluk z provozu strojů 
bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Pro minimalizaci hluku 
z etapy výstavby lze doporučit, aby v době provádění stavebních prací byl optimální 
technický stav stavebních mechanismů. Doba použití stavebních mechanismů bude 
omezena na nejnutnější možnou dobu a bude prováděna pouze v denní době mezi 7:00 a 
21:00 hodinou. Podrobněji je problematika hluku popsána v kapitole B.3.4.1. 

Provozem kanalizačního sběrače nebude vznikat žádné hlukové zatížení. 
 

D.1.3.2 Vibrace 

Zdrojem vibrací bude především provoz vozidel na dotčených komunikacích ve fázi 
výstavby při průjezdu stavebních strojů a nákladních vozidel. Případné vibrace od 
používaných strojů však budou malé a nevýznamné.  

 

D.1.3.3 Záření 

Vlivy záření nejsou předpokládány. Vlastní realizace záměru ani jeho provoz 
nebudou zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického záření. 
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D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

D.1.4.1 Povrchové vody 

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (v platném znění) je rekonstrukce 
kanalizačního sběrače vodním dílem.   

Z hlediska povrchových vod dochází v plánovaném záměru výstavby ke křížení 
Černého potoka  s návrhem trasy kanalizace. Místo křížení stoky bude provedeno z tvárné 
litiny. Překonání úseku bude provedeno v hloubce 1,5m pod dnem koryta. Po provedení 
stavby v místě křížení budou břehy uvedeny do původního stavu. Pravobřežní inundační 
hrázka bude uvedena do původního stavu. Před zahájením prací zhotovitel přizve 
pracovníky povodí na předání staveniště. 

Podstatný vliv realizací záměru na kvalitu povrchových vod se nepředpokládá.  
 

D.1.4.2 Podzemní  vody 

Vzhledem ke konfiguraci terénu a místním podmínkám se předpokládá výstavba 
pod hladinou podzemní vody v celé délce stavby. V případě výronů podzemní vody se 
zřizuje podélná drenáž. Ta musí být zaústěna do vhodného recipientu gravitačně nebo do 
čerpací jímky. Po dokončení prací se musí drenáž zaslepit.  

Při stavebních pracích je nezbytné dbát ochrany dotčených vodních toků před 
znečištěním a kontaminací, zejména ropnými látkami z úkapů ze stavebních strojů. Při 
dodržení správných technologických postupů by nemělo dojít k výraznému narušení 
podzemních vod.  

Podstatný vliv realizací záměru na kvalitu podzemních vod se nepředpokládá. 
 

D.1.5. Vlivy na půdu 

 Rozsah a způsob využívání půdy se proti současnému stavu nezmění, v trase 
kanalizačního sběrače dojde k dočasnému záboru ZPF v manipulačním pruhu a 
k navrácení všech dotčených ploch nejpozději do 1 roku původním účelům. Povrchy 
narušené stavební činností budou uvedeny do původního stavu v plném rozsahu, tj. 
obnova asfaltových a živičných podkladů v celé šíři komunikace.  
 
Pro ochranu ZPF doporučujeme v době výstavby následující opatření: 

- Práce na zemědělských pozemcích je třeba provádět především v době 
vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního 
stavu podle druhu pozemku. 

- Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním 
krytu došlo k co nejmenším škodám  

- Zamýšlené provádění prací v dostatečném předstihu projednat v vlastníky 
případně nájemci pozemku 

- Při výkopových pracích je nutno skrývat odděleně kulturní vrstvy půdy 
(zvlášť ornici a zvlášť podorničí), které budou rozprostřeny zpětně ve vrchní 
vrstvě pozemku 

- Skrývku ornice je nutno zabezpečit proti případnému znehodnocení kvality 
nebo proti degradaci, rovněž tak proti jejímu zaplevelení 

- Při práci s manipulační technikou bude provedeno opatření k zabránění 
úniku pevných, kapalných a plynných chemických (především ropných) 
látek do půdy a na vegetační kryt   
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Realizací nedojde k odnětí, omezení využívání či jinému dotčení pozemků 

určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon (v platném 
znění). Realizace výstavby bude probíhat v ochranném pásmu lesa. Investor si požádá 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství o souhlas 
s umístěním stavby do vzdálenosti 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa 
(dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.).   

Negativní vliv na lesní pozemky (PUPFL) způsobený realizací a provozem záměru 
se nepředpokládá. 

 

D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

D.1.6.1 Horninové prostředí  

V průběhu stavby bude vyhlouben zářez pro uložení kanalizace. Hloubka uložení 
kanalizace vychází z morfologie terénu a podmínky gravitačního odvedení odpadních vod. 
Hloubky uložení se pohybují v rozmezí 2,5 až 3,5 m. Sklon nivelety kanalizačních stok 
profilu DN 600 je dle ČSN 736101 a po splnění požadavku na velikost min. unášecí síly 
minimálně  0,2 %.  

Vzhledem k rozsahu nepředstavuje záměr významnou újmu. Vliv na horninové 
prostředí bude velmi malý a lze jej omezit dodržováním správných technologických 
postupů a opatření při stavbě. 

  

D.1.6.2 Přírodní zdroje 

V dané lokalitě není znám žádný zdroj nerostného bohatství či možný využitelný 
zdroj surovin, nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v bilanci zásob 
ložisek nerostných surovin nebo mimo tuto bilanci. Vliv se nepředpokládá.  

 

D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

D.1.7.1 Stavba 

Posuzovaný kanalizační sběrač bude rekonstruován ve stávající trase. V úseku, 
kde prochází zastavěným územím, se povětšinou nachází pod místními komunikacemi. 
Rekonstrukcí tak může být negativně dotčena vegetace v okolních zahradách, především 
vzrostlé stromy, neboť jejich kořeny mohou růst pod komunikacemi. Pokud v průběhu 
rekonstrukce budou dodržena ustanovení ČSN DIN 18920 - Ochrana stromů, porostů a 
ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, budou negativní dopady rekonstrukce 
akceptovatelné.  

Značná část trasy kanalizačního sběrače se nachází v ploše zemědělsky 
obhospodařovaných pozemků (orné půdy). Realizací záměru tak bude krátkodobě 
dotčena orná půda a na ní vázané organismy. Většina živočichů se na orné půdě zdržuje 
jen dočasně a není na ní bezprostředně vázána. Při stavbě lze očekávat likvidaci málo 
pohyblivých živočichů, především edafonu, hmyzu, členovců apod. Zlikvidování mohou být 
rovněž živočichové, kteří se v půdě ukrývají (myši, hraboši). Význam tohoto negativního 
ovlivnění je plošně málo rozsáhlý a nepředstavuje zásadnější negativní vliv. 

V místech, kde se kanalizační sběrač přibližuje k lesním porostům, by při 
neopatrném provádění prací mohlo dojít k negativnímu ovlivnění dřevin rostoucích při 
jejich okrajích. Toto bude záležet na odstupu kanalizačního sběrače od okraje porostu. 
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Pokud budou dodržována ustanovení ČSN DIN 18920, nebude se jednat o významný 
negativní vliv. 

V místě, kde dochází ke křížení kanalizačního sběrače s Černým potokem, by měl 
být rozsah prací minimalizován, aby se zabránilo významnějšímu zásahu do vodního toku 
- VKP ze zákona. Po ukončení prací bude koryto uvedeno do původního stavu. V případě 
narušení břehových porostů bude provedeno jejich ozelenění geograficky původními 
dřevinami.  

V souvislosti se stavbu objektu dojde k dočasnému zvýšení hlukové zátěže 
bezprostředního okolí stavby a přechodnému zvýšení prašnosti. Oba vlivy budou časově 
omezené a bez dlouhodobějšího negativního vlivu. Vzhledem k přítomnosti různých strojů 
a mechanismů na stavbě je zde možnost znečistění životní prostředí pohonnými hmotami 
a mazivy. Při dodržování platných předpisů (o provoz stavebních strojů, řádné údržbě 
apod.) je však toto riziko minimální. Rovněž je nutné bezpečné nakládání s odpady 
vzniklými na stavbě, včetně předepsaného způsobu odstranění.  

Uvažovaný záměr negativně neovlivní biotu a ekosystémy posuzovaného území. 
V případě, že v rámci rekonstrukce kanalizační sběrače dojde ke skácení dřevin, měly by 
být tyto nahrazeny. 

 

D.1.7.2 Provoz technologie  

Vlastní užívání rekonstruovaného kanalizačního sběrače nebude mít negativní vliv 
na řešené území.  
 
Vliv na chráněné části přírody 

 Zvláště chráněná území, která se nacházejí v blízkosti uvažovaného záměru, jsou 
v dostatečné vzdálenosti od kanalizačního sběrače a při dobré organizaci stavby 
nemohou být negativně dotčena 
 
Vliv na územní systém ekologické stability 

Trasa kanalizačního sběrače se kříží s trasou lokálního biokoridoru. Tento lokální 
biokoridor zatím fyzicky neexistuje a v místě, kde má být je nyní orná půda. Rekonstrukce 
kanalizačního sběrače nijak negativně neovlivní případnou realizaci lokálního biokoridoru. 

 

D.1.8. Vlivy na krajinu 

Krajina bude uvažovaným záměrem dotčena pouze v době rekonstrukce 
kanalizačního sběrače, kdy zde budou probíhat zemní práce. Podél trasy budou umístěny 
hromady výkopové zeminy, dočasná zařízení staveniště a uskladněn stavební materiál. 
Po dokončení stavby budou dočasné skládky výkopové zeminy odstraněny a dočasná 
zařízení staveniště budou zlikvidována a plochy dotčené stavbou budou uvedeny do 
původního stavu. Stopy stavební činnosti tak budou zahlazeny. 
  

D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Během realizace záměru může dojít ke krátkodobému omezení přístupu 
k soukromým pozemkům z důvodů výkopových prací v místních komunikacích.  

Realizací záměru bude časově omezeným způsobem dotčen soukromý majetek 
těch subjektů přes jejichž pozemky je trasa kanalizačního sběrače vedena a dále 
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komunikace ve kterých dojde k výkopovým pracím. Vzhledem k rozložení zástavby, 
rozmístění stávajících inženýrských sítí a nutnosti snadného přístupu je trasa vedena 
převážně v komunikacích.  

Na pozemky, přes které bude kanalizační sběrač veden, bude uloženo věcné 
břemeno. Věcné břemeno spočívá v umožnění přístupu ke stokám při čištění, opravách a 
údržbě. Realizace záměru neklade nároky na žádnou kulturní památku.  

Vzhledem k rozloze a malé časové náročnosti jsou vlivy na hmotný majetek a 
kulturní památky krátkodobé a méně významné. 

  

D.1.10. Souhrnné hodnocení nepříznivých vlivů 

V tabulce č. 12 je provedeno souhrnné hodnocení vlivu záměru. Použita je 
jednoduchá bodová metoda. Při hodnocení významnosti vlivů byla použita stupnice: 

+2  -  pozitivní vliv 
+1  -  mírně pozitivní 
0  -  neutrální (složka životního prostředí resp. faktor není ovlivněn vůbec) 
-1  -  mírně negativní vliv 
-2 -  negativní vliv (nepřijatelné riziko atd.) 
 

Tabulka č.12: Souhrnné hodnocení  
Hodnocený vliv Velikost Poznámka, opatření 
veřejné zdraví 0  
sociálně-ekonomické důsledky 0 Pozitiva pro subjekty, které jsou a budou napojeny.  
bezpečnost provozu 0 Záměr nepředstavuje bezpečnostní rizika. 
ovzduší a klima 0 Mírný vliv při realizaci záměru nelze vyloučit, ale lze 

jej účinně omezovat.  
hluk 0 Mírný vliv při realizaci záměru nelze vyloučit.   
vibrace 0  
záření 0  
voda povrchová +1 Opatření před přetížením kanalizace. 
voda podzemní 0 Po dobu výstavby budou výkopy až pod hladinu 

podzemní vody, kvalita nebude ovlivněna.  
půda 0 Dočasný vliv na ZPF při realizaci záměru nelze 

vyloučit.   
horninové prostředí 0  
přírodní zdroje 0  
fauna, flóra, ekosystémy   0  
krajina 0  
hmotný majetek -1 Dočasně může při výstavbě dojít k omezení využití 

některých pozemků, po rekonstrukci OP, bez vlivu. 
kulturní památky 0  

 
Ze srovnání ekologických a ostatních impaktů je patné, že celkový dopad realizace 

záměru bude malý a nebude představovat zvýšené riziko pro obyvatele (vliv na veřejné 
zdraví) a pro jednotlivé složky životního prostředí. V mnoha pohledech je realizace 
záměru přínosem. Podmínkou je respektování platných zákonů a souvisejících předpisů 
v oblasti ochrany veřejného zdraví a životního prostředí a opatření doporučených v tomto 
oznámení pro všechny fáze výstavby a během provozu (viz. kapitola D.4 Opatření 
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů).  
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D.2. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Posuzovaný záměr nebude mít dlouhodobě významný vliv na obyvatelstvo 
okolních obcí. Realizace záměru bude mít krátkodobý vliv na obyvatele obce Dobrá 
v jejichž těsné blízkosti bude rekonstrukce kanalizačního sběrače prováděna. Jedná se 
především o krátkodobý hluk a emise při výstavbě. Také může dojít ke krátkodobému 
omezení přístupu k soukromým pozemkům z důvodů výkopových prací v místních 
komunikacích. Vzhledem k rozloze a malé časové náročnosti se jedná o vlivy krátkodobé 
a málo významné.  

 

D.3. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Tyto vlivy se nepředpokládají.  
 

D.4. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

D.4.1. Územně plánovací opatření 

 
Územně plánovací opatření nejsou navrhována.  
  

D.4.2. Technická opatření 
 

- při výkopových pracích a stavebních úpravách neukládat zeminu, stavební odpad 
nebo stavební materiál na cizí pozemky nebo na hromady ke stromům, nezasypávat 
kmeny stromů (dodržovat ustanovení ČSN DIN 18920). 

- práce na zemědělských pozemcích je třeba provádět především v době vegetačního 
klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu podle druhu 
pozemku (dodržovat ustanovení ČSN 839061).  

- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo 
k co nejmenším škodám 

- zamýšlené provádění prací v dostatečném předstihu projednat v vlastníky případně 
nájemci pozemku 

- při výkopových pracích je nutno skrývat odděleně kulturní vrstvy půdy (zvlášť ornici a 
zvlášť podorničí), které budou rozprostřeny zpětně ve vrchní vrstvě pozemku 

- skrývku ornice je nutno zabezpečit proti případnému znehodnocení kvality nebo proti 
degradaci, rovněž tak proti jejímu zaplevelení 

- při práci s manipulační technikou bude provedeno opatření k zabránění úniku pevných, 
kapalných a plynných chemických (především ropných) látek do půdy a na vegetační 
kryt   

- dodržovat vzdálenost vedení tras inženýrských sítí od: od kanalizace, horkovodu a 
plynovodu 2,5m, od vodovodu, elektr. kabelů a ostatních sítí 1,5 m (ochranná pásma).  

- stavební práce organizovat tak, aby nedocházelo k průjezdu nákladních automobilů 
po místních komunikacích v noční době tj. mezi 21 a 7 hodinou. 

- provádět za suchého počasí časté kropení a umývání vozovek. 
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- z důvodu snižování celkových emisí a hluku z provozu nákladních automobilů 
a těžkých stavebních mechanismů zajistit důsledné vypínání jejich motorů v době, 
kdy  tyto prostředky nejsou v činnosti. 

- odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, přechodně shromažďovat 
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech, 
odděleně podle kategorií a druhů. 

- shromažďovací prostředky, resp. místa shromažďování odpadů  řádně označovat 
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle katalogu odpadů dle vyhlášky 
MŽP č. 381/2001Sb.  

- shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady opatřit identifikačními listy 
nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. s obsahem dle 
vyhlášky MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a  viditelně 
označit grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti. 

- před zahájením a po ukončení přepravy nebezpečných odpadů vyplní přepravce 
evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů, který zašle příslušným orgánům.  

- odpady předávat ke zneškodnění pouze osobě s příslušným oprávněním ve smyslu 
zákona č. 185/2001Sb., o odpadech.  

- průběžné vedení zákonné evidence odpadů. 
- při nakládání s přípravky klasifikovanými ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., 

o chemických látkách a chemických přípravcích (v platném znění) striktně dodržovat 
pokyny uvedené v bezpečnostních listech k těmto látkám a  formou interního předpisu 
přijmout příslušné pracovní postupy. 

- dodržovat řádné balení, označování, skladování nebezpečných látek. 
- vybavení nebezpečných chemických látek bezpečnostním listem v předepsané úpravě 

a vedení jejich evidence a zajištění příslušné kvalifikace odpovědných pracovníků 
(autorizace, školení, zaškolení). 

- látky zvláště nebezpečné vodám (LZNV) a látky nebezpečné vodám (LNV) dle zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách, skladovat  v nádobách, které budou umístěny v záchytných 
prostředcích o objemu 100% pro ZLNV a 50% pro LNV, obdobně zajistit i stáčecí 
místa. 

- při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami zabránit kontaminaci okolí 
dodržováním a kontrolou předepsaných pracovních postupů. 

 
 

D.4.3. Organizační opatření 

Pro fázi realizace záměru jsou dále uvedena doporučení pro zvýšení ochrany jednotlivých 
složek ŽP. 

 
1. Pravidelně kontrolovat technický stav vozidel z hlediska možných ekologických 

havárií 
2. V případě úniku látek škodlivých životnímu prostředí zahájit sanační práce 

okamžitě po jeho zjištění, případně informovat složky záchranného systému ČR  
3. Na ploše stavby je třeba dodržet bezpečnostní opatření při nakládání s ropnými 

produkty. Pro tato místa obecně platí důkladné zabezpečení odstavných ploch pro 
mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podloží a povrchových vod. 
Jedná se o následující opatření. 

4. Provádění kontrol způsobilosti pracovníků vykonávat svoji pracovní činnost. 
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Vzhledem k charakteru stavby, který ve fázi provozu nebude představovat bezprostřední 
negativní vlivy na životní prostředí nejsou pro tuto fázi požadována speciální opatření. 
Opatření pro odstranění důsledků havarijních stavů (narušení těsnosti potrubí) budou 
zahrnuta do provozního, event. havarijního řádu kanalizace. 
Za předpokladu realizace a dodržení navržených zmírňujících opatření je možno říci, že 
rekonstrukce kanalizačního sběrače nebude mít významné negativní vlivy na životní 
prostředí a veřejné zdraví.  
 

D.4.4. Kompenzační opatření 

Plochy dotčené výstavbou, které nebudou zpevněny, je nutné ozelenit, aby nedošlo 
k jejich zarůstání ruderální vegetací a šíření plevelů. V úvahu přichází např. založení 
ochranné izolační zeleně po provedení prací při přechodu vedení kanalizace přes potok.  

 

D.4.5. Jiná opatření 

- nejsou  
 

D.5. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ 

SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ  

Terénní šetření bylo provedeno v poslední dekádě července, takže nezachycuje 
všechny aspekty vegetace a kdy již nelze zachytit celé spektrum organismů žijících 
v daném území. Při popisu fauny se proto vychází také ze znalostí širšího území a 
zkušeností z obdobných akcí. Vzhledem k charakteru území, kterým kanalizační sběrač 
prochází, je však tato skutečnost akceptovatelná. 

Vzhledem k tomu, že dále bude zpracována dokumentace pro stavební povolení, 
lze předpokládat, že se údaje o stavbě budou měnit a zpřesňovat. Jedná se o přirozený 
jev a bylo s tímto počítáno již při zpracování tohoto oznámení (s principem předběžné 
opatrnosti byly využívány veškeré údaje a vlivy byly posuzovány za nejhorší situace, které 
mohou teoreticky nastat – maximální možné dopady).    

Podklady předložené oznamovatelem a projektantem lze hodnotit jako dostatečné 
pro zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., a pro posouzení vlivů na 
veřejné zdraví a životní prostředí.  

 
 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Záměr je předložen pouze v jedné variantě. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

Fotografie z místa výstavby obr. č. 1 – obr č. 4.   
 

 

 
 

Obr. 1 Místo křížení sběrače s Černým 
potokem 

 

 

 
 
 

Obr. 2 Ukázka kapacitního přetížení v šachtě 
kanalizačního sběrače DN 600. 

 

 
 

Obr. 3 Trasa stávajícího sběrače na 
pozemku hřbitova, která bude nahrazena 
novou trasou mimo hřbitov. 

 

 
 

Obr. 4 Ukázka stávající trasy vedoucí přes 
soukromý pozemek. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 

 
Předmětem posouzení je rekonstrukce kanalizačního sběrače SO 042. Tento 

sběrač prochází přes katastrální území Frýdek, Dobrá a Nošovice. Na kanalizační sběrač 
jsou v současnosti napojeny splaškové odpadní vody z areálu VÚHŽ Dobrá, odpadní vody 
ze splaškové kanalizace obce Dobrá a z jednotných systémů vybudovaných na území 
katastru Dobrá. Na území Nošovic jsou do sběrače zaústěny odpadní vody z areálu 
rozvodny ČEZ,  předčištěné odpadní vody z areálu Pivovaru Nošovice a odpadní vody ze 
stávajících provozů v PZ Nošovice 

Důvodem rekonstrukce kanalizačního sběrače je jeho nedostatečná kapacita pro  
odvedení odpadních vod z průmyslové zóny po spuštění všech provozů a výhledového 
napojení spádových obcí. Dalším důvodem rekonstrukce je také technický stav stávajícího 
kanalizačního sběrače, který je zdrojem značného množství balastních vod, které se touto 
cestou dostávají do systému a znemožňují tak napojení dalších producentů odpadních 
vod a bezproblémový chod pro stávající producenty odpadních vod.  

Bez provedeného zvýšení kapacity sběrače by nebylo možné v budoucnu zajistit 
bezproblémové odvádění požadovaného množství odpadních vod. 

Trasa stoky je situována v nevyužitých pozemcích, polích, místních komunikacích 
a v katastru Nošovic i ve státní komunikaci. Situování trasy stoky do soukromých zahrad 
bylo minimalizováno. Provádění rekonstrukce kanalizačního sběrače bude řešeno 
klasickou metodou pokládky do otevřeného výkopu. 

 Z hlediska provedeného posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
je patrné, že záměr nemá žádné významné vlivy. Provozem kanalizačního sběrač nebude 
docházet k produkci žádných znečisťujících látek, které by mohly ovlivnit některou ze 
složek životního prostředí. Při výstavbě může dojít k dočasnému krátkodobému zvýšení 
úniku TZL do ovzduší a k navýšení hlukové zátěže v okolí stavby, způsobené provozem 
stavebních strojů a mechanizace. Toto dočasné ovlivnění se bude řádově po několika 
dnech posouvat po trase liniové stavby.  

Záměr byl posouzen ze všech podstatných hledisek a známých vlivů na životní 
prostředí a ostatní složky prostředí.  

Záměrem nebude významně ovlivněna žádná ze složek životního prostředí, 
ani zdravotní stav obyvatel nad míru, která by znamenala zvýšené riziko, jak pro 
obyvatele, tak pro tyto složky životního prostředí.  
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H. PŘÍLOHY 

Příloha č.  1: Vyjádření stavebního úřadu Dobrá a Frýdek-Místek o souladu záměru s UPD  

Příloha č.  2: Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

Příloha č.  3: Výkres – územní systém ekologické stability 

Příloha č.  4: Výkres – Zvláště chráněná území a Natura 2000 

Příloha č.  5: Výkres – Situace širších vztahů 

Příloha č.  6: Výkres – Celková situace 
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