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Úvod 
 
Pro stavbu ”Silnice II/478, ul. Mostní, II. etapa”, která je v současnosti projekčně 
připravována ve stupni dokumentace pro územní řízení, je na základě požadavku projektu 
zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí.  
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení) - bodu 9.1. Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací 
I. a II.třídy (záměry neuvedené v kategorii I), sloupec B.  
 
 
 Schéma umístění stavby Silnice II/478, ul. Mostní, II. etapa 
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A. Údaje o oznamovateli 
 
Investor    Správa silnic Moravskoslezského kraje 

příspěvková organizace 
Statutární zástupce    Ing.Tomáš Böhm 
Sídlo     Úprkova 1, Ostrava - Přívoz     
IČ     00095711 
DIČ     CZ 00095711 
 
Oznamovatel    Správa silnic Moravskoslezského kraje 

příspěvková organizace 
Sídlo                                                   Úprkova 1, Ostrava - Přívoz 
IČ     00095711 
DIČ     CZ 00095711 

tel. 595135911 
fax. 595135911 

 
Projektant   SHB akciová společnost 
Sídlo                                                   Štefánikova 21 
     602 00 Brno 
     pobočka Ostrava 
     Masná 10 

702 00 Ostrava  
IČ      25324365 
DIČ     CZ 25324365 
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Hubert Řehulka 
Vedoucí projektant:   Ing. Hynek Válek 
      
 
B. Údaje o záměru                                         
I. Základní údaje                                                                                     
 
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1   
 
Silnice II/478, ul. Mostní, II. etapa 
 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení):  
 
- bodu 9.1  Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I.a 
II.třídy (záměry neuvedené v kategorii I), sloupec B.  
 
 
2.   Kapacita (rozsah) záměru   

Nová trasa silnice 
Délka     0,500 km 
Kategorie    MS2 18/12/50   

                  dle ČSN 73 6110 
              Návrhová rychlost komunikace  50 km/h 
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3. Umístění záměru   Kraj Moravskoslezský 
Statutární město Ostrava  

  Ostrava – Stará Bělá, Ostrava – Jih,  
  Ostrava – Nová Bělá 
  Katastrální území Nová Bělá, Hrabová  
 
 
4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými, uvažovanými) 
 
Předmětem stavby „Silnice II/478, ul. Mostní II.etapa“ je vybudování napojení ulice  
Podnikatelské v průmyslové zóně Ostrava – Hrabová na plánovanou okružní křižovatku na 
ulici Krmelínská v Ostravě Nové Bělé. Navrhovaný úsek ul. Mostní II. etapa bude silnicí II. 
třídy č. 478.  
Stavba ul. Mostní II. etapa bude začínat v místě plánované okružní křižovatky na ulici 
Krmelínská jako její jižní rameno. Dle projektu se stáčí východním směrem a za mostem přes 
tok Zyf se napojuje na vybudovanou komunikaci v průmyslové zóně – ulici Podnikatelskou. 
Celková délka navrhované komunikace je 0.500 km. 
Výhledově po dobudování stavby ul. „Nové Krmelínské“ a ul. „Mostní I. etapa“ bude 
v západovýchodním směru možné spojení mezi ul. Plzeňskou (I/58), Místeckou (I/56) a 
Frýdeckou (II/477).  
 
Obě uvedené komunikace jsou v současnosti projekčně připravovány:  

– ulice Mostní I v rámci projektu ”Silnice II/478 Prodloužená ulice Mostní – 1.etapa” ve 
stupni DSP, proběhlo posouzení ve smyslu zák.č.100/2001 Sb., závěr zjišťovacího 
řízení  ŽPZ/14596/2007/Zem z 5.6.2007 
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– ulice Krmelínská v rámci projektu ”Silnice II/478 – Ostrava,  ul.Nová Krmelínská”,  
proběhlo posouzení ve smyslu zák.č.100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení  
ŽPZ/34216/2007/Plch z 14.8.2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navrhovaná trasa ulice Mostní II.etapa je umístěna v souladu s územním plánem města 
Ostravy a se závěrem investičního záměru „Západní příjezd do průmyslové zóny Hrabová 
(propojení Mostní – Krmelínská)“ z prosince 2005 a jeho dodatkem č. 1 z března 2006 
(Ateliér ESO spol. s r.o.).  
 
Komunikace po odpojení z plánované okružní křižovatky na sil. II/478 je vedena volným 
terénem se zemědělsky využívanými plochami a rozptýlenou krajinou zelení – území je 
charakteristické pro vnější okraj městských aglomerací. V konci komunikace po překonání 
potoka Zyf  se napojí na stávající ulici Podnikatelskou průmyslové zóny Hrabová. 
 
Dle regulativů územního plánu je komunikace vedena mezi územím, které je v územním 
plánu vedeno jako živnostenské a územím určeným pro hřbitov. Na živnostenské území dále 
navazuje podél stávající ul. Krmelínské lokalita individuálního bydlení. 
 
Do doby realizace Jižní tangenty bude přeložka sil. II/478 plnit funkci alternativní 
západovýchodní trasy včetně sběrné funkce v parametrech odpovídajícím současným 
podmínkám – ochrana nemotoristických účastníků provozu jejich oddělením od hlavního 
dopravního prostoru zeleným pásem. Doprava bude převedena na okraj zastavěného území, 
což povede ke zlepšení bezpečnosti provozu a zmírnění negativních účinků dopravy na místní 
obyvatele. 
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Místo situování stavby – výřez mapy ÚP 

 
 
 
Úsek přeložky silnice II/478 je napojen na síť silnic I. třídy. Spolu se stavbou ul. Nové 
Krmelínské a ul. Mostní I. etapa bude přeložka napojena na silnici I/58 ul. Plzeňská a na sil. 
I/56 ul. Místecká. Navržená komunikace je funkční třídy místní sběrná B2 s napojením jedné 
obslužné komunikace – ul. Krmelínské. Na konci úpravy celkové přeložky silnice II/478 
začíná silnice III/4705 Hrabová – Paskov. 
 
Umístění stavby není ovlivněno vybavením území, kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi 
jsou řešeny jejich přeložením nebo ochranou. 
 
Navržená trasa respektuje  stávající a připravované aktivity v území. 
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a  
      hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Navrhovaný úsek komunikace ulice Mostní II. etapa je částí přeložky silnice II/478 v úseku 
mezi stávající silnicí II/478 (ul. Krmelínská) a ul. Podnikatelskou (prům. zóna Hrabová).  
 
Silnice II/478 je významnou spojnicí silnic I. třídy ve směru západ – východ. Začíná 
odpojením ze silnice I/47 v Klimkovicích, prochází Polankou n. Odrou, Starou Bělou, Novou 
Bělou, v Ostravě – Hrabové kříží silnici I/56 a dále pokračuje přes Vratimov do Horní 
Datyně, kde se napojuje na silnici I/11. Na území města Ostravy plní silnice II/478 funkci 
sběrné místní komunikace (intenzita 5390 voz/24h r. 2005), která prochází přes řešené území 
městského obvodu Nová Bělá průtahem hustě zastavěným územím.  
 
V řešeném úseku lze očekávat vyšší dynamiku nárůstu intenzity dopravy, což je dáno 
rozvojem dané lokality – dokončením a rozvojem průmyslové zóny Hrabová a také 
nedostatečnou kapacitou hlavního dopravního tahu ve směru západ – východ – ul. Rudné (sil. 
I/11). 
 
Stavba je v souladu Územním plánem města Ostravy a její realizací bude doprava převedena 
v nejvíce zatíženém úseku mimo zastavěné území, tzn. že doprava z  průmyslové zóny bude 
navedena na ul. Novou Krmelískou a dále na ul. Plzeňskou. Součástí stavby je souběžná pěší 
a cyklo trasa, která umožní propojení stávajících tras ve směru průmyslová zóna Hrabová – 
ulice Krmelínská a bude navazovat na pěší a cyklo trasy navržené v rámci stavby ul. Nové 
Krmelínské. 
 
Dle „Koncepce rozvoje Moravskoslezského kraje“ – Návrhu priorit dostavby silniční sítě je 
předmětná stavba zařazena do 3. etapy výstavby silničních úseků s vyloučením průtahu přes 
obytná území, zlepšením parametrů a kompletace západo-východní komunikační příčky jako 
etapové alternativy trasy tzv. Jižní tangenty.  
Do doby realizace Jižní tangenty bude přeložka II/478 plnit funkci alternativní 
západovýchodní trasy včetně sběrné funkce v parametrech odpovídajícím současným 
podmínkám.  
 
Na území stavby nejsou žádné kulturní, architektonické a historické památky ani geologická 
nebo surovinová naleziště.    
 
Stavba se nedotýká prvků územních systémů ekologické stability, nedotýká se prvků 
vymezených zákonem č.114/1992 Sb.  
 
Nová trasa silnice je v souladu se závaznou trasou návrhové komunikace dle územního plánu 
města Ostravy, schváleného 5.10.1994 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č.778/M. 
Platná územně plánovací dokumentace nestanovuje  závazné podmínky podrobné prostorové 
a architektonické regulace.  
 
Varianty 
S ohledem na řešení stavby “Silnice II/478 – Ostrava, ul.Nová Krmelínská“ a ”Silnice II/478 
Prodloužená ulice Mostní – 1.etapa” je záměr „Silnice II/478 ulice Mostní II.etapa“ 
předkládán v jedné geografické variantě. Trasa silnice vychází ze zpracované územně 
plánovací dokumentace, schváleným investičním záměrem „Západní příjezd do průmyslové 
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zóny Hrabová (propojení Mostní – Krmelínská)“ z prosince 2005 a jeho dodatkem č. 1 
z března 2006 (Ateliér ESO spol. s r.o.).  
V rámci studie a následně projektu byly podrobně zhodnoceny možnosti území a stanovena 
nejpříznivější možnost uplatnění uvedené trasy liniové stavby v daném území 
s respektováním charakteru území.  
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty nulová a varianta 
předkládaná oznamovatelem. 
 
Nulová varianta 
Varianta nulová by předpokládala nerealizaci stavby „Silnice II/478 ulice Mostní II.etapa“  a 
ponechání dopravního provozu ve stávající dopravní trase. 
Tento stav by požadoval ponechání stávajícího nepříznivého charakteru dopravy v území 
s ponecháním  veškerých negativních vlivů souvisejících s liniovou trasou v území. Zároveň 
nulová varianta by znamenala ponechání dosavadního klidového stavu v území, jíž je trasa 
navrhovaná. 
Navrhovaná trasa je v současné agrocenóze, bude řešena problematika hlukové zátěže území 
související s dopravou na této komunikaci.  
 
Varianta předkládaná oznamovatelem 
Varianta je ekologicky přijatelná, umožňuje realizaci dopravního propojení nově 
připravovaných staveb bez dalšího negativního ovlivňování zástavby městské části Nová Bělá 
významnou dopravní zátěží (“Silnice II/478 – Ostrava, ul.Nová Krmelínská“) a ulice 
Krmelínská (”Silnice II/478 ulice Mostní – II.etapa”). 

Stavba (”Silnice II/478 ulice Mostní – II.etapa”) je podrobně řešena z hlediska hlukové a 
emisní zátěže a navržena jsou příslušná opatření omezující dosah stavby a zejména jejího 
provozu na okolní prostory. 

Navrhovaná varianta předkládaná oznamovatelem je přijatelná a znamená řešení nepříznivých 
dopravních charakteristik v předmětném území, které doplňuje komplexně celé dopravní 
řešení zájmového území. 
 
 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Stavba „Silnice II/478 ul. Mostní II.etapa“ zahrnuje stavbu úseku nové komunikace, přeložky 
silnice II/478. Začíná v místě plánované okružní křižovatky na ulici Krmelínská o délce 0,5 
km. Trasa bude vedena volným terénem, kříží v km 0,475 vodní tok Zyf. Přeložka 
komunikace končí napojením na již realizovanou ulici Podnikatelská v průmyslové zóně 
Hrabová. Trasu budou tvořit dva protisměrné směrové oblouky, oba o poloměru 150m se 
symetrickými přechodnicemi, na něž navazuje přímý úsek. Vzhledem k rovinatosti území 
bude podélný sklon dosahovat max. 2.5 % a minimálně 0.5 %. 
Za okružní křižovatkou bude vybudována autobusová zastávka. Vodní tok Zyf bude překonán 
rámovým mostem. Jedná se o přímo pojížděný železobetonový rámový most se šikmými 
mostnímu křídly. Založení se předpokládá na pilotách. Most bude vybaven římsami, po jedné 
z nich bude veden chodník a cyklostezka. 
Návrhová rychlost komunikace je 50 km/h, kategorie MS2 18/12/50 dle ČSN 73 6110). 
Součástí stavby bude nová styková křižovatka a napojení stávající ul. Krmelínské (části 
určené pro bydlení). Živnostenské území na ulici Krmelínská bude napojeno samostatně 
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přímo z okružní křižovatky. V konci uslepeného úseku ulice Krmelínská bude vybudováno 
obratiště s parametry pro nákladní automobily. 
 
Podél ul. Mostní II. etapa bude v přidruženém dopravním prostoru vybudován chodník a 
cyklostezka. Chodník bude od komunikace oddělen pásem zeleně. Mezi cyklostezkou a 
chodníkem bude vybudován hmatný pás. 
 
Trasa navrhované komunikace je směrově vedena v koridoru vymezeném územním plánem, 
vyhýbá se plochám individuálního bydlení určeným v regulativech územního plánu. 
Poloměry směrových oblouků budou odpovídat návrhové rychlosti 50 km/hod. 
Niveleta je přizpůsobena rovinatému charakteru území, výškové vedení je ovlivněno 
především funkčností odvodnění komunikace a překonáním vodního toku Zyf, podél kterého 
je veden interakční prvek. 
 
Záměr bude zahrnovat následující stavební objekty:  

 SO 111 Ulice Mostní II. etapa 
 SO 112 Napojení ulice Krmelínské 
 SO 113 Obratiště 
 SO 151 Zastávka MHD ul. Mostní 
 SO 181 Chodník 
 SO 182 Cyklostezka 
 
 SO 201 Most přes vodní tok Zyf 
 
 SO 301 Odvodnění komunikace 
 SO 351 Úprava vodovodu DN 1200 
 SO 352 Ochrana požárního vodovodu 
 SO 371 Úprava meliorací 
 
 SO 451 Veřejné osvětlení 
  
 SO 461 Ochrana telekomunikačního vedení RWE 
 SO 462 Ochrana telekomunikačního vedení GTS NOVERA 
 SO 463 Ochrana telekomunikačního vedení  RADIOKOMUNIKACE 
 SO 464 Ochrana telekomunikačního vedení SELF SERVIS 
 SO 465 Ochrana telekomunikačního vedení SITEL 
  
 SO 501 Přeložka STL plynovodu DN 300 
 SO 502 Přeložka STL plynovodu D 63 
 
 SO 701 Protihluková opatření 
 
 SO 801 Vegetační úpravy 

 
Výše uvedené objekty charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené 
problematiky. 
 
Šířka silnice II/478: 
  prostor místní komunikace  18,0 m 
  hlavní dopravní prostor  12,0 m 
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     z toho: jízdní pruh  2 x 3,25 m 
   vodící proužek  2 x 0,5 m 
   zpevněná krajnice  2 x 1,75 m 
   bezpečnostní odstup  0,5 m 
  přidružený prostor  6,0 m 
     z toho:  šířka pásu pro chodce 2,0 m 
   hmatný pás  0,5 m 
   šířka pásu pro cyklisty  2,0 m 
   bezpečnostní odstup  0,5 m 
   šířka zeleného pásu  1,5 m 
 
Pás pro chodce a pás pro cyklisty jsou vedeny odděleně v přidruženém dopravním prostoru 
komunikace, v konci úseku přímo navazují na již realizovanou cyklostezku a chodník podél 
ulice Podnikatelské v průmyslové zóně. 
Napojení stávající ulice Krmelínské bude provedeno v šířce stávající komunikace, t,j, 6,25 m. 
Směrový oblouk bude oboustranně rozšířen tak, aby byl zajištěn průjezd autobusů délky  
15 m. Napojení na ulici Mostní II. etapa bude provedeno v šířce 6,5 m. Hrany napojení 
v křižovatce budou zaobleny obloukem o poloměru 12 m, resp.15 m. 
Podél komunikace jsou vedeny chodníky, které navazují na chodník podél ul. Mostní II.etapa 
a na stávající chodník podél ulice Krmelínské. Odvodnění komunikace je navrženo 
prostřednictvím uličních vpustí do stávající silniční kanalizace v ul. Krmelínské. 
 
Odvodňovací zařízení 
Veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch budou prostřednictvím uličních vpustí odvedeny 
do nových stok silniční kanalizace, která je zaústěna do recipientů.  
 
Z hlediska odvodnění je trasa rozdělena na dva úseky: 

• od začátku úpravy po Most přes vodní tok Zyf – nová silniční kanalizace bude  
svedena a zaústěna do stávající kanalizace DN 1600 v ul. Prodloužené 

• od Mostu přes vodní tok Zyf po konec úpravy – uliční vpusti budou zaústěny do 
stávající silniční kanalizace v ulici Podnikatelské. 

 
Křižovatky a křížení 
Křižovatky jsou navrženy jako neřízené bez světelného signalizačního zařízení. 
 
 
Vybavení a příslušenství pozemní komunikace 
Komunikace bude vybavena svislým a vodorovným dopravním značením, protihlukovými 
stěnami, bezpečnostním zařízením na mostech (svodidla, zábradlí), bezpečnostním zařízením 
na komunikaci (směrové sloupky) a vegetačními úpravami.  
Přechody pro chodce budou osvětleny svítidly typu Zebra. Komunikace bude vybavena prvky 
pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Souběžný chodník a cyklistická 
stezka budou vybaveny veřejným osvětlením. 
 
Obratiště 
Průmyslová část ulice Krmelínská bude napojena přímo z okružní křižovatky. Za posledním 
průmyslovým objektem bude vybudováno obratiště s parametry pro nákladní automobily. 
Vnější průměr obratiště bude 25 m, jeho délka 44 m. Hrany vnitřního ostrova budou zaobleny 
obloukem o poloměru 3,0 m a 5,5 m. 
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Výškově bude obratiště navazovat na stávající ulici Krmelínskou a na sjezd na pozemek p.č. 
738/8, který bude zachován.  Šířka komunikace obratiště bude navazovat na šířku stávající 
ulice Krmelínská,  pruh obratiště bude minimálně 7 m široký. 
Vody z vozovky obratiště budou svedeny ke stávajícímu obrubníku na ul. Krmelínské, tj. do 
uličních vpustí a následně do stávající kanalizace. Na opačné straně bude provedena 
nezpevněná krajnice. 
 
Chodník 
Chodník pro pěší společně se stezkou pro cyklisty jsou navrženy v přidruženém dopravním 
prostoru komunikace. Chodník bude od komunikace oddělen zeleným pásem šířky 1,5 m. 
Vedle chodníku bude dále vedena cyklostezka, která bude od chodníku oddělena hmatným 
pásem. Trasa chodníku bude navazovat na chodník v plánované okružní křižovatce a bude 
končit napojením na stávající chodník na ulici Podnikatelská v průmyslové zóně. Trasa 
chodníku bude křížit napojení ul. Krmelínské, přes které bude převedena přechodem pro 
chodce. Chodník bude obousměrný, jeho šířka bude konstantní 2 m s výjimkou napojení na 
stávající chodník na ulici Krmelínské, kde se šířka přizpůsobí stávajícímu stavu. 
 
Cyklostezka 
Cyklostezka je navržena v přidruženém dopravním prostoru komunikace vedle chodníku, od 
něhož bude oddělena hmatným pásem. 
Trasa cyklostezky bude navazovat na cyklostezku v plánované okružní křižovatce a bude 
končit napojením na stávající cyklostezku na ulici Podnikatelská v průmyslové zóně. Trasa 
cyklostezky bude křížit napojení ulice Krmelínská, přes které bude převedena přejezdem pro 
cyklisty. Cyklostezka bude obousměrná, její šířka bude konstantní 2 m. 
 
Most přes Zyf 
Šikmý most bude dle projektu tvořit jednopolový, železobetonový, přímo pojížděný rám. 
Stěny budou mít konstantní tloušťku, příčel bude v podélném směru náběhovaná. Uspořádání 
stěn bude respektovat tvar a průběh koryta potoka Zyf. Délka přemostění  bude 6,90 m, délka 
mostu 19,00 m. 
Nosná konstrukce je navržena jako monolitická. Stěny jsou vetknuté do pilot. Přechodový 
prvek mezi konstrukcí mostu a násypem převáděné komunikace bude tvořen přechodovým 
klínem z mezerovitého betonu. 
Šířka nosné konstrukce je navržena konstantní 16,10 m. Zemní těleso v oblasti mostu bude 
ohraničeno šikmými svahovými křídly, která navazují na stěny rámu. Založení mostu je 
navrženo jako hlubinné na vrtaných pilotách. 
S ohledem na délku mostu nejsou navrženy prvky povrchového odvodnění. Povrchová voda 
bude před mostem zachycena do uličních vpustí. Za mostem bude voda svedena podél 
obrubníků do stávajících uličních vpustí v komunikaci v průmyslové zóně. 
 
Pro pohyb stavebních mechanismů se předpokládá provizorní zatrubnění a zasypání koryta 
potoka Zyf v prostoru vedle budovaného mostu. Vrtané piloty budou provedeny z úrovně 
stávajícího terénu, pomocí hluchého vrtání. Stavební jámy se předpokládají svahované 
s nutností čerpání vody. V případě nečerpatelných přítoků budou stavební jámy zajištěny 
štětovnicemi. Pro zhotovení nosné konstrukce se předpokládá betonáž na pevné skruži 
s možnou pracovní spárou mezi stěnami a příčlí rámu. 
 
Odvodnění komunikace 
Komunikace je směrově navržena v celé délce v oblouku. V souběhu s ní je veden chodník a 
cyklostezka. Dělící pás bude tvořen zelení. Komunikace včetně chodníku a cyklostezky je 



 15 
 

 

navržena v obrubách. Odvodnění komunikace a chodníku v km 0,000 – 0,472  je řešeno 
samostatně uličními vpustmi napojenými na novou silniční kanalizaci vedenou v pravostranné 
zpevněné krajnici. Kanalizace bude napojena na nově vybudovanou kanalizaci v místě 
okružní křižovatky navrhované v rámci stavby „Silnice II/478 Ostrava ul. Nová Krmelínská“. 
Kanalizace je navržena v délce cca 457,00m z PP trub DN 300 a 400. Šachty budou 
prefabrikované DN1000. Odvodnění úseku v km 0,472 – KÚ bude zajištěno stávajícími 
vpustmi. 

 
Úprava meliorací 
V archívu Zemědělské vodohospodářské správy v Ostravě bylo získáno pouze schématické 
zakreslení melioračního systému -  meliorační plocha č.73. Podrobnější projektová 
dokumentace není k dispozici. Meliorovaný pozemek o ploše 102,2 ha je v celkových 
situacích území veden jako meliorovaný z roku 1991. Správcem těchto meliorací jsou 
vlastníci jednotlivých pozemků. Předpokládá se spád sběrných drenů směrem do toku Zyf, 
což vyplývá z blízkosti toku a konfigurace terénu. 
Nová komunikace zasahuje meliorovanou plochu při jejím severovýchodním okraji a 
rozděluje ji na dvě části, severní a jižní.  Při výstavbě bude nutno vytýčit hranici narušení 
plochy cca 10 m od paty svahu podél nové komunikace. Stávající dreny severní plochy budou 
stabilizovány melioračními tvarovkami, aby byla  zachovala jejich správná funkce. Stávající 
dreny jižní plochy budou nově podchycen svodným drenem PP DN 150, který bude vyústěn 
do toku Zyf. Předpokládaná hloubka uložení je 1,0 - 1,20 m.  
Trasy stávajících svodných drénů budou ověřeny sondami před zahájením stavby. 
 
V obvodu stavby se nacházejí inženýrské sítě, provedena bude úprava vodovodu DN 1200, 
ochrana požárního vodovodu, ochrana telekomunikačního vedení RWE, ochrana 
telekomunikačního vedení GTS NOVERA, ochrana telekomunikačního vedení 
RADIOKOMUNIKACE, ochrana telekomunikačního vedení SELF SERVIS, ochrana 
telekomunikačního vedení SITEL, přeložka STL plynovodu DN 300 přeložka STL plynovodu 
D 63 a bude řešeno veřejné osvětlení. 
 
Protihluková opatření 
Na základě vyhodnocení a výpočtu výhledového hlukového zatížení musejí být navržena 
protihluková opatření.  
Může být navržena individuální ochrana jednotlivých objektů nebo skupinové protihlukové 
opatření – protihluková stěna. Vzhledem k typu prostoru a potřebě chránit venkovní chráněný 
prostor je navržena protihluková stěna. Individuální protihluková opatření  pro ochranu 
objektu v křižovatce (viz.Hluková studie uvedená v části F.Doplňující údaje). 
jsou navržena vzhledem k možnosti uplatnění skupinového opatření a typu území (významný 
podíl venkovního chráněného prostoru). 

 
 

Vegetační úpravy 
Návrh ozelenění vychází z požadavku začlenit lokalitu do krajiny. 
Svahy budou zatravněny a nepravidelně nebo v pásech je navržena výsadba keřů, případně 
stromů. Při návrhu osazení je nutno přihlédnout k možnostem údržby zeleně. Trávník bude 
založen v místech, kde z bezpečnostních důvodů nesmějí být vyšší porosty. 
V keřovém patru jsou navrženy keře běžných rozměrů, podsadbové keře a půdopokryvné 
keře. V místech, kde jsou nežádoucí stromy jsou navrženy keře běžných rozměrů, které zajistí 
krytí půdy, ochranu okolí a zpevnění svahů. Ve stromovém patru jsou navrženy kmenné tvary 
listnatých druhů a keřové tvary listnatých stromů. 
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Na protihlukové stěně je navržena z rubu výsadba geograficky původních popínavých dřevin 
a bylin. 

 
Bilance zemních prací 
Doporučena skrývka humózní vrstvy je 0.25m. 
V obvodu staveniště bude sejmuto cca 3 770 m3  humózní vrstvy na plochách ZPF. Na 
ohumusování svahů a terénních úprav bude potřeba cca 540m3, přebytek ornice bude cca  
3 230 m3.  

Násyp    6 190 m3  
Výkop       880 m3 

Svahy tělesa komunikace a přilehlé odhumusované plochy v trvalém záboru stavby budou 
ohumusovány v tl. 0,10m a zatravněny. Využita bude zemina z provedené skrývky ornice. 
 
S přebytkem ornice bude naloženo dle rozhodnutí příslušného úřadu ochrany půdního fondu. 
Nedostatek vhodné zeminy do násypů je nutno pokrýt dovozem z jiných zdrojů. 
 
Projekt navrhuje výstavbu v jediné etapě, doba výstavby cca 18 měsíců.  
 
Úroveň navrhovaného technického řešení 
 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou. Navržený způsob realizace záměru a začlenění dopravní trasy do území je řešeno 
tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. Zhodnocení stavu produkce škodlivin do 
ovzduší je řešeno rozptylovou studií. Zpracována je hluková studie. Navržené technické i 
stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena stavba  komunikace 
řeší přiměřeným způsobem umístění silnice III/478 jako liniové trasy s ohledem na okolní 
objekty, dopravní charakteristiky území, navazující dopravní trasy a inženýrské sítě vedené 
předmětným územím a začlenění trasy do území. Technické řešení je koncipováno účelně s 
optimalizací využití doprovodných ploch a estetických a dopravních  požadavků.  
 
 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení stavby       2010 
Ukončení         2011  
Uvažuje se výstavba v jediné etapě, doba výstavby cca 18 měsíců.  
 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj    Moravskoslezský  
Město    Statutární město Ostrava 
                                   Městský obvod Ostrava – Nová Bělá, Hrabová 
 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Územní rozhodnutí a stavební řízení bude v kompetenci příslušného stavebního úřadu 
Městského obvodu a magistrátu města Ostrava (vodoprávní úřad). 
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II. Údaje o vstupech 
1. Zábor půdy 
 
Stavba bude realizována na pozemcích v k.ú.Nová Bělá, Hrabová 
 
K.ú.Hrabová 714534 
Tabulka č.1 

            

Parcela 
dle KN 

Kultura LV Vlastník 
BPEJ 

(první kód  
a dvojčíslí ) 

Trvalý 
zábor 

 
Dočasný 
zábor do  
1 roku 

          ( m2 ) ( m2 ) 

233/80 Orná půda 1486 Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava,  
Moravská Ostrava, 729 30 

6.44.00 498 20 

Celkem         498 20 
 

K.ú.Nová Bělá 704946 
Tabulka č.2 

            

Parcela 
dle KN 

Kultura LV Vlastník 
BPEJ 

(první kód  
a dvojčíslí ) 

Trvalý zábor 

 
Dočasný 
zábor do  
1 roku 

          ( m2 ) ( m2 ) 

806/25 Orná půda 81 Václav Kaloč, Kožná 392/7, Ostrava, 
Nová Bělá, 724 00  

6.43.00 
6.44.00 

1587 
605 

2 192 

737 

806/26 Orná půda 81 Václav Kaloč, Kožná 392/7, Ostrava, 
Nová Bělá, 724 00 

6.43.00 97 26 

806/30 Orná půda 81 Václav Kaloč, Kožná 392/7, Ostrava, 
Nová Bělá, 724 00 

6.44.00 2 053 616 

806/31 Orná půda 81 Václav Kaloč, Kožná 392/7, Ostrava, 
Nová Bělá, 724 00 

6.44.00 67 39 

775 Orná půda 152 Ing. František Pavlík, Markvartovická 
51/46, 747 14 Ludgeřovice 

6.43.00 
6.44.00 

1450 
2906 
4 356 

310 

776 Orná půda 152 Ing. František Pavlík, Markvartovická 
51/46, 747 14 Ludgeřovice 

6.43.00 2 661 729 

806/24 Orná půda 152 Ing. František Pavlík, Markvartovická 
51/46, 747 14 Ludgeřovice 

6.43.00 
 

103 26 

806/28 Orná půda 300 Miroslav Filip, Mitrovická 86/377, 
Ostrava, Nová Bělá,724 00; 
Ing. Dagmar Velká, Světlovská 228/9, 
Ostrava, Proskovice, 724 00; 
SJM Filip Miroslav a Filipová Jana, 
Mitrovická 86/377, Ostrava, 724 00 
Nová Bělá 

6.44.00 1 779 589 
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807 Orná půda 300 Miroslav Filip, Mitrovická 86/377, 
Ostrava, Nová Bělá, 724 00; 
Ing. Dagmar Velká, Světlovská 228/9, 
Ostrava, Proskovice, 724 00; 
SJM Filip Miroslav a Filipová Jana, 
Mitrovická 86/377, Ostrava, 724 00 
Nová Bělá 

6.44.00 96 47 

806/16 Orná půda 416 JUDr. Miroslava Hustáková, Malá 
Morávka 36, 793 36 Malá Morávka 

6.44.00 65 38 

806/20 Orná půda 749 Mgr. Radek Mácha, Úhledná 455/11, 
Ostrava, Nová Bělá, 724 00 

6.44.00 985 360 

739/1 TTP 819 Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská 
Ostrava, 729 30  

6.44.00 0 9 

836 Orná půda 862 Statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská 
Ostrava, 729 30; 
Městský obvod Nová Bělá, Mitrovická 
100/342, Ostrava, Nová Bělá, 724 00  

6.44.00 112 72 

Celkem         14 566 3 598 

 
Rekapitulace 
Tabulka č.3 

Katastrální území Trvalý zábor Dočasný zábor do 1 roku 
 ( m2 ) ( m2 ) 

k.ú.Hrabová 498 20 
k.ú.Nová Bělá 14 566 3 598 
Celkem 15 064 3 618 

 
Součástí projektu bude majetkoprávní elaborát, který podrobně řeší zábor pozemků a 
vymezuje skutečný rozsah pozemků dotčených stavbou (trvalý, dočasný zábor). 
Stavbou budou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu (jak vyplývá z tabulky  
č.1). Celkově je půda sorpčně nenasycená s utlumeným biologickým oživením. Půdotvorný 
proces v lokalitě ovlivnilo humidní klima, které podnítilo rozvoj illimerizace a oglejení. V 
lokalitě jsou půdy středně těžké až velmi těžké, s dobrou zásobou živin. 
 
Stanovení množství kulturních zemin 
Pro stavbu „Silnice II/478 ulice Mostní II.etapa“ je zpracován pedologický průzkum jako 
podklad pro dokumentaci pro územní řízení. Pro skrývku je vhodná ornice o mocnosti 25 cm. 
Podornice je dle průzkumu podmíněně vhodná. S ohledem na kvalitu podorničních vrstev 
zemin musí být po skrývce ornice podorniční vrstvy chráněny proti namrzání a ochrany proti 
povrchovým vodám.  
Při provedení terénních prací - průzkumu - bylo v zájmové lokalitě  realizováno celkem 5 
sond pro stanovení velikosti profilu kulturních zemin: 
Tabulka č.4 

Sonda Místo realizace Zjištěná mocnost ornice 
(m) 

S1 806/30, k.ú. Nová Bělá 0,27 
S2 806/28, k.ú. Nová Bělá 0,24 
S3 806/25, k.ú. Nová Bělá 0,24 
S4 776, k.ú. Nová Bělá 0,25 
S5 775, k.ú. Nová Bělá 0,25 

Průměrná hodnota  0,25 
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Ornice bude skryta o mocnosti 0,25 m 
Pedologický průzkum na základě zjištěných hodnot a stavu podornice doporučuje využít 
podornici pouze podmíněně a ponechat ji na místě. 
 
Při záboru zemědělského půdního fondu, budou dodrženy podmínky pro nakládání dle plané 
legislativy (z.č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13/1994 Sb.).  
Předmětné pozemky jsou dosud zemědělsky využívány. Agrotechnická použitelnost půd je 
dobrá, není předpoklad znehodnocení půd dosavadní činností. Využití půd je možné jak pro 
rekultivaci, tak i pro vylepšení půdního profilu. 
Kulturní zeminy budou po skrytí dočasně skladovány ve figuře, pokud bude uvažováno s 
krátkodobým skladováním těchto zemin, není navrženo její ošetření. Při skladování delším 
než 6 měsíců, bude těleso uskladněné ornice ošetřováno (před jejím využitím v jiné lokalitě) 
pro zabránění zneškodnění kulturních zemin zejména zabuřeněním.  
 
Půda určená k plnění funkce lesa  
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.  
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Období výstavby 
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavně obvyklým způsobem. Výše 
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 
předpoklad je maximálně cca 80 l/pracovníka/den.  
Technologická voda pro přípravu směsí  bude k dispozici přímo v místech výroby směsí, 
hotová směs bude dovážena na stavbu. Betonové směsi budou vyráběny ve stávajících 
betonárnách, které mají zajištěn dostatečný přísun vody. Případná potřeba vody přímo na 
stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých klimatických podmínek) bude 
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem stavebních prací. Nároky na 
spotřebu vody pro tyto účely budou časově omezené na dobu výstavby. Budování nových 
přípojek vody není nutné. 
Voda pro tyto účely bude dovážena ve speciálních cisternových automobilech s čisticími 
nástavci, ani zde se nebude vyžadovat výstavba vodovodních přípojek. 
 
Období provozu 
V období provozu je možné uvažovat se spotřebou vody pouze při zimní údržbě nebo při mytí 
komunikace. Spotřeba vody pro mytí komunikace je velmi proměnlivá a závisí zejména na 
četnosti a na stupni znečištění komunikace, proto je spotřeba těžko odhadnutelná, ale vychází 
z obecných požadavku na údržbu obdobných komunikací. Spotřeba vody nebude pro provoz 
předmětné komunikace rozhodujícím ani omezujícím faktorem. 
 
 
3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Elektrická energie 
El. energie v souvislosti s realizací stavby bude potřebná pro zabezpečení stavebních prací. 
Toto zabezpečení nevyžaduje výstavbu nových sítí nebo zvýšení stávajících příkonů. 
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Ostatní materiály 
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby silnice je specifikován a uveden v projektu 
stavby. Jeho množství odpovídá velikosti výstavby a konstrukci vozovky a jednotlivých částí 
stavby. 
 
Návrh konstrukce vozovky dle katalogu vozovek TP170 
 
Konstrukce vozovek 
Přeložka sil. II/478 

asfaltový koberec mastixový (modifikovaný asf.)  AKM I  40 mm 
asfaltový beton hrubý (modifikovaný asf.)  ABH I  70 mm 
obalované kamenivo hrubé  OKH I  90 mm 
mechanicky zpevněné kamenivo  MZK I 200 mm 
štěrkodrť   ŠD 250 mm 

      celkem    650 mm 
 
Hospodářské sjezdy 

asfaltový beton střednězrnný  ABS II  40 mm 
obalované kamenivo hrubé  OKH I  50 mm 
penetrační makadam hrubý  PMH  90 mm 
štěrkodrť   ŠD  200 mm 

      celkem     380 mm 
 
Napojení ulice Krmelínské 

asfaltový beton střednězrnný  ABS I  40 mm 
asfaltový beton hrubý    ABH I  60 mm 
obalované kamenivo hrubé  OKH I  90 mm 
štěrkodrť   ŠD 200 mm 
štěrkodrť   ŠD 150 mm 

      celkem    540 mm 
 
Konstrukce vozovky obratiště 

asfaltový beton střednězrnný  ABS I  40 mm 
asfaltový beton hrubý    ABH I  60 mm 
obalované kamenivo hrubé  OKH I  90 mm 
štěrkodrť   ŠD 200 mm 
štěrkodrť   ŠD 150 mm 

      celkem    540 mm 
 
Konstrukce chodníku 

asfaltový beton střednězrnný  ABS II  40 mm 
obalované kamenivo   OKS I  50 mm 
štěrkodrť   ŠD  150 mm 

      celkem     240 mm 
 
Konstrukce hmatného pásu 

zámková dlažba (s výstupky, barva žlutá)  DL I   60 mm 
lože z písku   L   30 mm 
štěrkodrť   ŠD  150 mm 

      celkem     240 mm 
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Konstrukce cyklostezky 
asfaltový beton střednězrnný (probarvený-červená) ABS II  40 mm 
obalované kamenivo   OKS I  50 mm 
štěrkodrť   ŠD  150 mm 

      celkem     240 mm 
 
Výše uvedené hmoty budou pro stavbu potřebným vstupním materiálem (vymezený dle 
velikosti plochy). 
 
Stromová a keřová zeleň 
Součástí projektu výstavby záměru je rovněž projekt ozelenění. Otázka výsadby bude 
podrobněji řešena v projektu.  
 
 
4. Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu 
 
Doprava v době výstavby 
 
Vlastní posuzovaná stavba je řešením dopravní situace. Její realizace nevyžaduje vytvoření 
nového dopravního napojení ani neznamená jiný významný nárok na dopravní infrastrukturu, 
která by v území nebyla v současnosti řešena.  
Vlastní stavba vyžaduje dopravu stavebního materiálu. Tyto vstupní materiály budou 
dovezeny po stávajících komunikacích. Dopravní náročnost této přepravy odpovídá běžným 
požadavkům na zabezpečení stavby obdobného rozsahu v území.  
Stavba silnice II/478 bude probíhat celá najednou a není nutno ji provádět po etapách.  
 
Organizace výstavby 
Stavba přeložky sil. II/478 – Mostní II. etapa bude probíhat celá najednou a není nutno ji 
provádět po etapách. Částečné omezení provozu bude nutné pouze v případě, že bude již 
v provozu stavba ulice Nové Krmelínské. Omezení bude na začátku úpravy v místě okružní 
křižovatky. Částečně omezen bude rovněž provoz na konci ul. Podnikatelské v průmyslové 
zóně, kde dojde k napojení na stávající komunikaci. Další omezení se bude týkat stávající ul. 
Krmelínské a bude nutné v době výstavby napojení ulice Krmelínské a  obratiště. 
Výstavba převážné části přeložky sil. II/478 je mimo zastavěné území tzn. mimo jakýkoli 
provoz. Výstavbou budou dotčeny motoristické komunikace pouze v začátku a v konci 
úpravy a v místě napojení na stávající ul. Krmelínskou. Provoz v těchto místech bude 
částečně omezen.  
Jako plocha pro zařízení staveniště by mohlo být využito přilehlých pozemků, kde je dostatek 
vhodných míst pro napojení staveniště na inženýrské sítě. Přístup na staveniště je možný ze 
stávajících komunikací.  
 
Intenzity dopravy  
(výhledové  intenzity dopravy, výhledový koeficient růstu dopravy dle ŘSD ČR) 
 
a) silnice II/478 prodloužená ul. Mostní, okružní křižovatka 
1. Návrhové období konstrukce vozovky   25 let, rok 2035 
2. Průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel 
 TNVk rok 2010    2100 voz/24hod 
 výhled. koef. růstu (2000/2035) sil. II. tř., těžká:  1,28 
 výhled. koef. růstu (2010) sil. II. tř., těžká:   1,23 
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 výhled. koef. růstu (2010/2035) sil. II. tř., těžká:  1,04 
 
 TNVk rok 2030: 2100 voz/24hod x 1,04   2184 voz/24hod 
 
Pro výpočet hlukové a rozptylové studie byly použity intenzity dopravy převzaté z 
dokumentace DÚR stavby „Silnice II/478, ulice Mostní II. etapa“, SHB a.s., Ostrava, 2008 a 
jsou pro výpočtový rok 2035 následující: 

ul. Mostní II – úsek za rondelem   6 201 voz/24 hod, z toho 2 850 těžkých 
ul. Mostní II – úsek za připojením ul. Krmelínská 14 109 voz/24 hod, z toho 2 483 těžkých 
ul. Krmelínská (aktivní varianta)   4 283 voz/24 hod, z toho 47 těžkých 
ul. Krmelínská (pasivní varianta)   8 319 voz/24 hod, z toho 1 483 těžkých 
ul. Nová Krmelínská (Dubina)   15 536 voz/24 hod, z toho 47 těžkých 
ul. Prodloužená (Tesco)    15 536 voz/24 hod, z toho 47 těžkých 
 
Jiná infrastuktura 
 
V prostoru stavby se nacházejí inženýrské sítě. Při výstavbě bude nutné realizovat 
zabezpečení funkčnosti  stávajících  inženýrských sítí (přeložky, úpravy).  
Provedena bude:  

- úprava vodovodu DN 1200 
- ochrana požárního vodovodu 
- ochrana telekomunikačního vedení RWE 
- ochrana telekomunikačního vedení GTS NOVERA 
- ochrana telekomunikačního vedení RADIOKOMUNIKACE 
- ochrana telekomunikačního vedení SELF SERVIS 
- ochrana telekomunikačního vedení SITEL 
- přeložka STL plynovodu DN 300 
- přeložka STL plynovodu D 63 

 
Bude řešeno veřejné osvětlení. 
Inženýrské sítě, které jsou stavbou dotčeny budou v souladu s požadavky jejich správců 
přeloženy nebo budou provedena opatření k jejich ochraně.  
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II. Údaje o výstupech   
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Pro posouzení imisního stavu území po realizaci stavby „Silnice II/478 Ostrava, ulice Mostní 
II.etapa" byla zpracována rozptylová studie – Ing. Petr Tovaryš (osvědčení o autorizaci ke 
zpracování rozptylových studií, vydalo MŽP v Praze pod č.j. 204/740/03), ENVIROAD, 
10/2007.  
Rozptylová studie je zpracována pro nejbližší okolí stavby  a hodnotí vliv silniční dopravy po 
realizaci uvedené stavby.  
Úkolem studie je vypracování prognózy imisního zatížení území dotčeného příspěvky 
škodlivin emitovaných silničními motorovými vozidly po uvedení do provozu posuzovaného 
úseku silnice. 
Vlastní úsek novostavby silnice II/478 lze z hlediska nových územních nároků považovat za 
poměrně malou stavbu. Celková délka úseku činí cca 500 m. Do posouzení stavby z hlediska 
vlivu na čistotu ovzduší byly, ve snaze přiblížit se více reálné situaci, zahrnuty další 
plánované a navazující silniční úseky - viz dále použité intenzity dopravy. Dále uváděné 
číselné hodnoty emisí a imisí jsou prognózované k časovému horizontu roku 2035. 
 
Emisní charakteristika zdroje 
Základním vstupem pro výpočet hlavních škodlivých emisí (dále označené Ei) produkovaných 
silničním provozem jsou intenzity dopravy na příslušných do modelového výpočtu 
zahrnutých silničních komunikací. Za hlavní škodlivé emise, vypouštěné do přízemní vrstvy 
atmosféry silničními motorovými vozidly, jejichž emisní faktory jsou zároveň obsaženy v 
databázi MŽP MEFA02 - viz dále, lze všeobecně považovat: 
 

∼ oxid uhelnatý (CO) 
∼ oxidy dusíku (NOx), jako směs oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) 
∼ oxid dusičitý (NO2) 
∼ suspendované částice, frakce 10 µm (PM10) 
∼ benzen (C6H6), jako představitele kancerogenů 
∼ benzo(a)pyren (C20H12), jako představitele mutagenů 
 

Pro výpočet byly použity intenzity dopravy převzaté z dokumentace DÚR stavby, které jsou 
uvedeny na straně 22 tohoto oznámení. 
K výpočtu dále uváděných množství celkových exhalací produkovaných automobilovým 
provozem na posuzované stavbě byly použity jednotkové emisní faktory osobních automobilů 
(eOA) resp. těžkých nákladních automobilů (eNA) obsažené v databázi produktu MEFA02 
(zdroj MŽP ČR).  
Přehled těchto jednotkových emisních faktorů je uveden v následující tabulce, minimální 
hodnoty přísluší 0 % podélnému sklonu vozovky, maximální hodnoty pak 6 % podélnému 
sklonu. 
 
Emisní faktory jednotkových vozidel dle MEFA02 
Tabulka č.5 

CO NOx NO2 PM10 H6C6 C20H12  
vozidlo⋅g/km vozidlo⋅µg/km 

eOA 0.5456 - 0.9678 0.3168 - 0.4525 0.0063 - 0.0091 0.0029 - 0.0029 0.0064 - 0.0096 0.5057 - 1.2692 

eNA 2.3587 - 3.3533 1.8101 - 3.1076 0.0775 - 0.1330 0.0600 - 0.0915 0.0044 - 0.0061 2.3715 - 6.9293 
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Celkové exhalace hlavních škodlivin ECELK [t/rok] emitované pojezdem motorových vozidel 
na posuzovaném úseku silnice I/56 (prodloužená Místecká, III. stavba) budou činit: 
                 oxid uhelnatý (CO)                                          12 061 kg 
                     oxidy dusíku (NOx)                                          19 582 kg 
                     oxid dusičitý (NO2)                                               675 kg 
                     suspendované částice, frakce 10 µm (PM10)         561 kg 
                     benzen (C6H6)                                                       109 kg 
                     benzo(a)pyren (C20H12)                                           0,01 kg 

Celkové exhalace jsou stanoveny podle vztahu: 
]rok/t[du)eIeI(106525,3E NANAOAOA

4
celk ⋅⋅+⋅⋅= −  

kde: IOA a INA ... jsou intenzity dopravy osobních, resp. nákladních 
                           automobilů [voz./24h.] 
         eOA a eNA .. jsou jednotkové emisní faktory osobních resp. nákladních automobilů  
                          [g/km] 
         du .............délka dílčího úseku komunikace [km] 
 

Jednotkové emise eOA resp. eNA jsou ve výpočtu lineárně interpolovány dle průměrného 
podélného sklonu vozovky silniční komunikace.  
 
Imisní charakteristika lokality 
Imisní monitoring ovzduší se v bezprostřední blízkosti posuzované stavby neprovádí.  
Vyhodnocení stávající imisní zátěže stavbou dotčeného území je proto nutno provést pouze na 
základě dostupných údajů z nejbližších stanic automatizovaného imisního monitoringu. Jedná 
se o stanice ČHMÚ č. 1061 Ostrava Fifejdy, příp. ČHMÚ č. 1410 Ostrava Přívoz, nebo 
stanici ZÚ č. 1467 Ostrava Přívoz. 
 
Přehled imisních koncentrací změřených na uvedených měřických stanicích 
[µg.m-3] resp. [ng.m-3] pro C20H12 
Tabulka č.6 

škodlivina CO NOx NO2 PM10 C6H6 C20H12 měřická stanice 
doba ∅ 8h r 1h r 24h r 

1061 ČHMÚ Ostrava 
Fifejdy 

3444 35.3 25.4 122.4 44.5 251.7 4.1 2.1 

1537 ČHMÚ Ostrava Přívoz 2329 42.4 28.9 106.4 - o - - o - - o - - o - 
1467 ZÚ Ostrava Přívoz - o - - o - - o - - o - 38.3 173.4 2.7 6.5 

: 0000 jsou označeny absolutně maximální hodnoty naměřené na uvedené měřické stanici za 
období celého kalendářního roku, označení "- o -" znamená, že daná veličina není na příslušné 
stanici měřena. 

Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že z tabulky vyplývá, že na základě uvedených údajů 
nelze sestavit přesnou a zcela objektivní imisní charakteristiku stavbou dotčeného území  i 
údaje z nejbližší měřící stanice č. 1061 v Ostravě Fifejdách nemohou být zcela relevantní. 
 
Pro imisní charakteristiku posuzovanou stavbou dotčeného území lze na základě údajů 
obsažených ve výše uvedené tabulce formulovat následující obecné závěry: 
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• imisní koncentrace oxidu uhelnatého dosahuje maximálně 35 % povoleného limitu 
• průměrná roční koncentrace oxidů dusíku v intravilánu Ostravy může překračovat 

povolený imisní limit až o 50 % 
• imisní koncentrace oxidu dusičitého může v území dotčeném posuzovanou stavbou 

dosahovat přibližně až 75 % povolených limitů 
• průměrné roční i průměrné 24 hod. imisní koncentrace suspendovaných částic 

patrně běžně překračují povolený limit 40 µg.m-3 resp. 50 µg.m-3 
• hodnoty imisních koncentrací benzenu se nacházejí těsně pod povoleným limitem, 
• koncentrace benzo(a)pyrenu vykazují značný rozptyl dle území, v Ostravě však 

běžně překračují povolený limit 
 
Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu 
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku 
Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a 
dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden 
softwarem SYMOS´97 v 2003 – 5.1.4. 

 
Metodika výpočtu umožňuje : 
- výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů 
- výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující pádovou rychlost pevných částic z  
  bodových, liniových a plošných zdrojů  
- stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto způsobem kartograficky názorně  
  zpracovat výsledky výpočtu 
- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní  vrstvy ovzduší  
  podle klasifikace Bubníka a Koldovského  
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého 
 
Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění ovzduší: 
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytovat  
  ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti třídách stability ovzduší 
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy  
  rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat)  
- maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a  
  stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat) 
- maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a stability  
  ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat) 
- roční průměrné koncentrace 
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na vzdálenost od zdroje 
- situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru 
- dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity) 

 
 

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. 
Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší : 

 
I. superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba volných  inverzních stavů.  

Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném půlroce. Maximální rychlost  
větru 2 m/s. Velmi špatné podmínky rozptylu. 

II. stabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena  inverzními      
situacemi. Výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého  roku. Maximální rychlost 
větru 2 m/s. Špatné podmínky rozptylu. 

III. izotermní - projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V chladném  
období může být v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě  v časných ranních a večerních 
hodinách. Často se vyskytující mírně zhoršené  rozptylové podmínky. 
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IV. normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená  síla větru. 
Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit.  Společně s III. třídou 
stability má v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší  četnost výskytu než ostatní třídy. 

V. konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která způsobuje rychlý  rozptyl 
znečišťujících látek. Nejvyšší rychlost větru 5 m/s, výskyt v letních  měsících v době, kdy je 
vysoká intenzita slunečního svitu. 

 
Imisní limity pro znečišťující látky 
Základní vyhodnocení imisního zatížení škodlivinami emitovanými silničními motorovými 
vozidly v rámci zpracované rozptylové studie vychází z komparace vypočtených imisních 
koncentrací znečišťujících látek v referenčních bodech s povolenými imisními limity 
stanovenými přílohou č. 1 Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. ze dne 3. července  2002, kterým se 
stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality 
ovzduší a Nařízením vlády č. 429/200 Sb. ze dne 26. října 2005, kterým se nařízení vlády 
č. 350/2002 Sb. mění. 
 
Hodnoty imisních limitů hlavní škodliviny emitované silničními motorovými vozidly 
stanovených pro ochranu zdraví lidí (dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.) 
Tabulka č.7 

škodliviny CO NOx NO2 PM10 C6H6 C20H12 

40/r 40/r imisní limity 
[µg.m-3/doba průměrování] 

10000/8h 30*)/r 
200/1h 50/24h 

5/r 0,001/r 

*) ... Imisní limit stanovený pouze pro ochranu ekosystémů 
 

Doby průměrování (legenda): 

r ...............aritmetický průměr za kalendářní rok, 
d ..............aritmetický průměr za 24 hodin, 
8h ............maximální denní osmihodinový klouzavý průměr, 
1h ............aritmetický průměr za 1 hodinu. 
 
Imisní koncentrace   
Výpočet imisních koncentrací na všech referenčních bodech byl proveden pro všechny hlavní 
škodliviny. Interpolací imisních koncentrací (metoda "Kriging") vypočtených na jednotlivých 
referenčních bodech pak byly zpracovatelem rozptylové studie zkonstruovány průběhy 
izolinií imisních koncentrací škodlivin. Průběhy izolinií jsou graficky zpracovány a jsou 
uvedeny v Rozptylové studii, která je uvedena v plném rozsahu v části F.Doplňující údaje 
(přílohy č. 1 až č. 4). 
 
Za důležitý údaj pro vyhodnocení vlivu posuzované stavby na zdraví lidí lze považovat 
maximální přírůstky imisí škodlivin emitované do atmosféry za provozu motorových vozidel. 
Pro lepší představu je v následující tabulce uveden percentuální podíl těchto maximálních 
imisních příspěvků vztažený k současným povoleným imisním limitům znečišťujících látek. 
 
 
Přehled maximálních příspěvků imisních koncentrací škodlivin ve vztahu k povoleným 
limitům 
Tabulka č.8 

škodlivina 
doba 

průměro-
vání 

měrná 
jednotka 

maximální 
příspěvek imisní 

koncentrace*) 

% poměr max. 
příspěvku k 
povoleného 
limitu [%] 

oxid uhelnatý (CO) 8h [µg⋅m-3]  30,5  0,3 
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oxidy dusíku (NOx)  7,5  25,0 r 
 0,8  2,0 

oxid dusičitý (NO2) 1h  9,3  4,6 
r  0,2  0,5 

prach (PM10) 24h  1,9  3,8 
benzen (C6H6) 

 

 0,04  0,8 
benzo(a)pyren (C20H12) 

r 
[ng⋅m-3]  0.004  0,4 

Z výsledků vyplývá, že maximální imisní příspěvky hlavních škodlivin z provozu na 
posuzované silniční stavbě budou v roce 2035 tvořit, kromě oxidů dusíku, pouze zlomek 
současného imisního znečištění přízemní vrstvy ovzduší. 
 
Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že je nutné zdůraznit, že uvedené maximální hodnoty 
příspěvků imisních koncentrací budou soustředěny v prostoru bezprostředního okolí trasy 
komunikace, t.j. max. do 50 m od osy komunikace. 
Pokud údaje uvedené v předcházející tabulce reprezentují skutečné "pozaďové" znečištění 
hlavními škodlivinami v oblasti dotčené posuzovanou stavbou, pak v komparaci s uvedenými 
maximálními imisními příspěvky koncentrací škodlivin z provozu motorových vozidel 
vypadá situace jak je uvedeno v následující tabulce. 
Tabulka č.9 

škodlivina 
doba 

průměro-
vání 

měrná 
jednotka 

předpokládané 
stávající 

"pozaďové" 
imisní 

koncentrace 

% poměr max. 
příspěvku k 
"pozaďové" 

imisní 
koncentraci [%] 

oxid uhelnatý (CO) 8h  3444  0,9 
oxidy dusíku (NOx)  42.4  17,7 

r 
 28.9  2,8 

oxid dusičitý (NO2) 1h  122.4  7,6 
r  44.5  0,5 

prach (PM10) 24h  251.7  0,8 
benzen (C6H6) 

[µg⋅m-3] 

 4.1  0,8 
benzo(a)pyren (C20H12) 

r 
[ng⋅m-3]  6.5  0,4 

 
 
Z uvedené komparace plyne, že kromě oxidů dusíku se posuzovaný úsek komunikace podílí 
jen velmi malým procentem na celkovém imisním zatížení dotčeného území, což platí i pro 
prach (PM10) a benzo(a)pyren (C20H12), tj. pro škodliviny u kterých jsou překračovány 
současné povolené imisní limity.  
Poněkud jiná je situace u oxidů dusíku (NOx), jejichž povolená průměrná roční imisní 
koncentrace je pravděpodobně běžně překračována a kde podíl maximálního příspěvku 
dosahuje téměř 20 %. Na tomto místě je však třeba zdůraznit, že jsou zde srovnávány 
maximální imisní příspěvky, což implikuje značnou míru tzv. předběžné opatrnosti. 
 
Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že je proto zřejmé, že snaha o dodržení podlimitních 
hodnot imisních koncentrací prachu a benzo(a)pyrenu musí být směřována hlavně na 
snižování "pozaďové" imisní koncentrace, tj. na omezení emisí z průmyslových zdrojů, 
zatímco u oxidů dusíku bude zřejmě nutný další technický vývoj směrem ke snižování emisí 
motorových vozidel (EURO5). 
Vypovídací hodnota uvedených závěrů je však silně poznamenána okolností, že jsou zde 
srovnávána dvě časově velmi vzdálená období, tj. současný stav "pozaďové" imisní zátěže 
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dotčeného území s imisními příspěvky z provozu motorových vozidel s intenzitou 
prognózovanou k časovému horizontu roku 2035.  
Grafické vykreslení imisní zátěže ze silniční dopravy ve sledovaném časovém období pro 
jednotlivé sledované škodliviny po realizaci stavby „Silnice II/478 mostní II.etapa“ je 
uvedeno v Rozptylové studii uvedené v části F.Doplňující údaje.  
 
 
2. Odpadní vody  
 
Období výstavby 
Odpadní vody splaškové 
V době výstavby mohou být očekávány odpadní vody pouze typu  odpadních vod ze 
sociálního zařízení staveniště, tyto vody nejsou určujícím impaktem, sociální zařízení 
staveniště bude řešeno dodavatelem stavby stejným způsobem jako u obdobných staveb.
  
Období provozu 
Odvodnění komunikace 
Komunikace je směrově navržena v celé délce v oblouku. V souběhu s ní je veden chodník a 
cyklostezka. Dělící pás bude tvořen zelení. Komunikace včetně chodníku a cyklostezky je 
navržena v obrubách. Odvodnění komunikace a chodníku v km 0,000 – 0,472  je řešeno 
samostatně uličními vpustmi napojenými na novou silniční kanalizaci vedenou v pravostranné 
zpevněné krajnici. Kanalizace bude napojena na nově vybudovanou kanalizaci v místě 
okružní křižovatky navrhované v rámci stavby „Silnice II/478 Ostrava ul. Nová Krmelínská“. 
Kanalizace je navržena v délce cca 457,00m z PP trub DN 300 a 400. Šachty budou 
prefabrikované DN1000. Odvodnění úseku v km 0,472 – KÚ bude zajištěno stávajícími 
vpustmi. 
 
Hydrotechnické výpočty 

- pro výpočet byly použity odtokové koeficienty dle ČSN 75 6001 – Stokové sítě a 
kanalizační přípojky 

- pro návrhový déšť byla použita srážkoměrná stanice Ostrava (Trupl: Intenzity 
krátkodobých dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy) 
t = 15 minut, pro n = 0,5 je i = 157 l/s/ha 

km 0,000 – 0,472, i = 157 
Tabulka č.10 

Plocha Plocha red. Průtok Povrch 
  F (ha) 

Koef.odtoku 
  F red Q (l/s) 

Vozovka 0,55 0,80 0,44 69,10 

Cyklostezka 0,21 0,80 0,17 26,40 

Celkem       95,50 
 
km 0,472 – KÚ 
Tabulka č.11 

Plocha Plocha red. Průtok Povrch 
  F (ha) 

Koef.odtoku 
  F red Q (l/s) 

vozovka 0,07 0,80 0,06 8,80 

cyklostezka 0,03 0,80 0,02 3,50 

celkem       11,30 
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3. Kategorizace odpadů 
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací), 
- odpady vznikající při vlastním provozu  
 
Odpad vznikající během výstavby 
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle 
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
 
Odpady vznikající při výstavbě 
Tabulka č.12 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je 
povinen vést evidenci odpadů.  
 
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil 
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností. 
Na stavbě využitelné odpady - štěrk, zemina, kamenivo budou opětovně použity pro výstavbu 
nových komunikací nebo dočasně uloženy pro použití na jiných stavbách. Sejmuté živičné 
vrstvy budou použity na výrobu recyklovaných živičných směsí nebo uloženy na skládce 
příslušné skupiny. Části kovových konstrukcí budou předány k využití jako druhotná 
surovina. Stavební odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná část odpadů 
vzniklých z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny. 
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Odpad z provozu silnice II/478  
Tabulka č.13 

Kód Odpad Kategorie 
16 01 03 Pneumatiky O 
16 01 04  Autovraky N 
19 08 01 Shrabky z česlí O 
19 08 02 Odpady z lapáků písku O 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 

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

fyzické osobě k možnému využití,   
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,  
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností,  
- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,  
- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím 

životní  prostředí.  
 
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno  odbornou firmou. 
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového 
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace. 
 
 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Možnost vzniku havárií 
 
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající 
z používání látek nebo technologií.   
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze 
technickými opatřeními omezit na minimum.  
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních 
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik 
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu 
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby. 
 
Možnost vzniku havárií může souviset  s:  

- úniky látek  
- selháním lidského faktoru 

Úniky látek 
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. 
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků, 
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být 
v co nejkratším časovém horizontu sanována.  
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Technické řešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních vod.  
 
Mechanizace pro údržbu bude udržována v dobrém technickém stavu bez předpokladu 
negativního úniku škodlivin z těchto zařízení uvedena do původního stavu. 
 
Selhání lidského faktoru 
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména 
s dopravními nehodami.   
Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna 
opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.  
 
 
5. Hluk 
 
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku  
 
Stavební práce 
 
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:  
 
V chráněném vnitřním prostoru budov: 

základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB            (§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.) 
korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.) 
         obytné místnosti  - v denní době         0 dB 
                                     - v noční době   -10 dB 
Z toho : LAeq,T =  40 dB pro denní dobu 
   LAeq,T =  30 dB pro noční dobu 
 

Pro denní dobu pak bude hygienický limit : 
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 
        LAeq,T =  40 dB       
          t1= 8 hodin 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB 

 
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 
        LAeq,T =  40 dB       
          t1= 14 hodin 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB 

 
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru 
 

základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB            (§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.) 
korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.) 
         chráněné venkovní prostory  - v denní době      0 dB 
                                             - v noční době -10 dB 
korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)  +15 dB 

Z toho : LAeq,T  =   65 dB pro denní dobu 
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Provoz 
Vnitřní prostor 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb 
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní 
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní 
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má 
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.  
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená 
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je 
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 
hod. 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení 
Tabulka č.14 
Druh chráněné místnosti  Korekce /dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 

-15 
Operační sály Po dobu používání 0 
Lékařské vyšetřovny, ordinace Po dobu používání -5 
Obytné místnosti 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0* 

-10* 
Hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
+10 
0 

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských 
škol  a školských zařízení 

 +5 

Koncertní síně, kulturní střediska  +10 
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, 
restaurace 

 +15 

Prodejny, sportovní haly  +20 
 
* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je 
přípustná další korekce + 5 dB 
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 
Venkovní prostor 
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území – doprava. 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Podle nařízení 
vlády č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  ve znění 
Nařízení vlády č.148/2006 Sb.s platností od 1.7.2006 (v době realizace záměru bude 
v platnosti, proto je vládní nařízení respektováno a vymezeny hodnoty dle tohoto vládního 
nařízení) pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB pro stanovení hodnot hluku ve 
venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.15 

Korekce dB(A) Způsob využití 
území 1) 2) 3) 4) 
Chráněný venkovní 
prostor staveb 
lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor  lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 
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Chráněný venkovní 
prostor ostatních 
staveb a chráněný 
ostatní venkovní 
prostor 

0 +5 +10 +20 

 

1) Korekce se použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku 
(§30 odst.1 zák.č.258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové 
komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce. Zejména 
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů. 

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, a 
drahách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na 
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. 
Použije se na hluk na drahách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích  a drahách, který je 
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince 
2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového 
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní 
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

 
Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory:                         
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory: 

denní doba LAeq = 55  dB 
noční doba LAeq = 45 dB 

V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující, umožňuje  
nař. vlády č. 148/2006 Sb. použít následující hodnoty: 

denní doba LAeq = 60 dB 
noční doba LAeq = 50 dB 

a pro tzv. starou hlukovou zátěž pak: 
denní doba LAeq = 70 dB 
noční doba LAeq = 60 dB 

 
 
Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro chráněný venkovní prostor je 
oprávněn provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Při dokladovaném 
splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním prostoru, lze rovněž 
předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve vnitřních chráněných 
prostorách např. staveb pro bydlení nebo staveb občanského vybavení. 
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby, 
- hluk v době provozu.  
 
Pro  zjištění hlukové zátěže z provozu  průmyslové zóny bylo provedeno měření. Měření 
hluku provedl Zdravotní ústav v Ostravě, centrum hygienických laboratoří, zkušební laboratoř 
č. 1393.3 akreditovaná ČIA v době 29.7.-30.8.2008 (protokol č. 21354/2008). 
V rámci tohoto měření byl zjištěn stav hlukové zátěže celé průmyslové zóny, tj. nejen CTPark 
Ostrava, ale i jiných zdrojů hluku, které nejsou součástí vlastníka objektů CTPark Ostrava 
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(Sungwo Hitech, s.r.o., Makro Ostrava). Místo měření č.1 je chráněný venkovní prostor 
stavby – rodinný dům ul.Krmelínská 153/124 Ostrava – Nová Bělá, 1.NP (doba měření 1100 
30.7.2008 – 1100 31.7.2008). Zpracovatel měření uvádí, že  výsledné hodnoty LAeqT 
v jednotlivých  náměrech jsou zvláště v denní době ovlivněny dopravním hlukem 
z komunikace na ulici Krmelínská, vzdálenost středu komunikace od mikrofonu cca 10 m. 
Průměrná hodnota  nekorigovaná na hluk pozadí pro referenční časový interval LAeq,8h činila 
56,5 dB(nejistota měření +1,8). 
 
Hluk v době výstavby 
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů 
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou 
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném 
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.   
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř 
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech 
pracovního klidu a o svátcích.  
Stavební práce budou probíhat pouze v omezeném časovém období – stavba bude řešena po 
omezenou dobu realizace. Dočasné zdroje hluku budou provozovány v celém časovém 
průběhu výstavby. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních 
prací. Výstavbu lze rozdělit do dvou etap – zemní práce a stavební práce. Tyto etapy se budou 
zřejmě zčásti překrývat. 
Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle 
způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava zeminy, 
stavebních materiálů) a bodové (např. míchače, kompresory, vrtné soupravy apod.). 
Předpokládá se výskyt následujících zdrojů hluku: 
 
Stroje a zařízení používané během výstavby – odhad 
Tabulka č.16 
Typ prací Název stroje Počet kusů Akustické parametry 

Nakladač 2 LpA,10 = 80 dB 
Buldozer 2 LpA,10 = 85 dB 
Rypadlo 1 LpA,10 = 81 dB 
Nákladní automobily 8/hod LpA,10 = 89 dB 
Domíchávače betonu 1hod LpA,10 = 80 dB 
Čerpadla betonu 1 LpA,10 = 81 dB 
Hutní a vibrační válec 1 LpA,10 = 79 dB 

Zemní a stavební 

Kompresor 2 LpA,10 = 75 dB 

 
Je možné garantovat, že hluk v době stavebních prací nebude dosahovat pro den hodnot  
65 dB v chráněném prostoru chráněných objektů. V případě stavebních prací v noci nebudou 
používány hlučné mechanismy. Dle propočtu bude v chráněném prostoru nejblíže 
situovaného chráněného objektu dosahována hodnota do 62,5 dB pro den a bez použití 
mechanismů s hlukovou zátěží 52,8 dB v noci. 
 
Hluk v době provozu 
Hluková zátěž ve vztahu k chráněným objektům a chráněnému prostoru byla stanovena na 
základě podrobného počítačového modelu a vzhledem k situaci v území byly vypočteny 
očekávané hodnoty výhledového hlukového zatížení pro provoz navrhované komunikace.  
Hlukovou studii zpracovala firma ENVIROAD s.r.o. v 11/2008, Ing. Kryl. 
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Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového 
modelu. Pro modelování jednotlivých dopravně-urbanistických situací, výpočet a zobrazení 
izofon, byl použit program SoundPLAN, verze 6.5. 
 
Volba kontrolních bodů výpočtu 
Výpočtové území je vymezeno v širším území kolem trasy hodnocené stavby. Pro stanovení 
rozsahu zatížení území hlukem z provozu na trase  byl v programu SoundPLAN zpracován 
trojrozměrný model terénu širšího území, do kterého byla vložena trasa stavby „Silnice 
II/478, ulice Mostní II.etapa“, trasa stavby „Silnice II/478, ulice Nová Krmelínská“ a trasa 
stávající ulice Krmelínská. V terénu byly podrobně modelovány hrany zářezů a násypů.  
 
Poloha obytných a průmyslových budov byla převzata z katastrální mapy. U domu č. p. 232 
na p. č. 740 v k. ú. Nová Bělá byla modelována protihluková stěna navržená v rámci stavby 
stavby „Silnice II/478, ulice Nová Krmelínská“. 
Následně byl proveden výpočet plošného hlukového zatížení ve výšce 2 m nad terénem a 
hodnoty hluku ve vybraných výpočtových bodech 2 m před fasádou obytných objektů pro 
stav bez protihlukových opatření. Po návrhu protihlukových opatření byl proveden výpočet 
pro situaci včetně těchto opatření. Následně byly provedeny porovnávací analýzy 
jednotlivých situací. 
 
Výsledky výpočtů programem SoundPLAN jsou z hlediska použitých výpočtových algoritmů 
vypočteny s přesností 0,2 dB. Při testování shody vypočtených (programem SoundPLAN) a 
naměřených hodnot se uvádí, že vypočtené hodnoty se pohybují v intervalu 0,0 - +2 dB 
v porovnání s hodnotami naměřenými, tzn. že vypočtené hodnoty jsou na straně bezpečnosti 
výpočtu.  
Nejistotu výpočtu obecně ovlivňuje zejména přesnost stanovení prognózy vývoje intenzit 
dopravy, a to jak v daném časovém horizontu, tak i ve vztahu na nejistoty prognózy rozvoje 
navazující silniční sítě. Tyto nejistoty však nelze seriózně kvantifikovat. 
Pro výpočet byly použity intenzity dopravy pro výpočtový rok 2035 uvedené na straně 20 
tohoto oznámení (ul. Mostní II – úsek za rondelem 16 201 voz/24 hod, z toho 2 850 těžkých, 
ul. Mostní II – úsek za připojením ul. Krmelínská 14 109 voz/24 hod, z toho 2 483 těžkých, 
ul. Krmelínská (aktivní varianta) 4 283 voz/24 hod, z toho 47 těžkých, ul. Krmelínská 
(pasivní varianta) 8 319 voz/24 hod, z toho 1 483 těžkých, ul. Nová Krmelínská (Dubina) 15 
536 voz/24 hod, z toho 47 těžkých ul. Prodloužená - Tesco 15 536 voz/24 hod, z toho 47 
těžkých). 
 
Výsledky výpočtu 
 
Výsledky výpočtů jsou zobrazeny v jednotlivých grafických přílohách, které jsou v hlukové 
studii, která je v plném rozsahu uvedena v části F.Doplňující údaje. 
Izofony jsou zobrazeny ve výšce 2 m nad terénem pro noční dobu. Hodnoty hluku v tabulkách 
u jednotlivých výpočtových bodů představují hodnoty pro denní dobu (první sloupeček) a 
noční dobu (druhý sloupeček), řádky pak odpovídají jednotlivým podlažím obytného objektu.  
V kolečku je pak uvedena maximální hodnota hluku u fasády v noční době (zelená barva – 
limit dodržen, červená barva – limit překročen). 
V příloze č. 1 je uvedeno výhledové hlukové zatížení území pro stav bez výstavby (nulová 
varianta). V příloze č. 2 je uvedeno výhledové hlukové zatížení území pro výhledový stavební 
stav (aktivní varianta) bez protihlukových opatření. V příloze č. 3 je uvedeno výhledové 
hlukové zatížení území pro výhledový stavební stav (aktivní varianta) s navrženou 
protihlukovou stěnou o výšce 4 m. Vzhledem k tomu, že pro zástavbu podél ulice Krmelínská 
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je dominantní hluk z dopravy na ul. Krmelínská, je účinnost protihlukové stěny na ulici 
Mostní II velmi nízká (vyhodnocení účinnosti navržené protihlukové stěny viz příloha č. 5) 
V příloze č. 4 je uvedeno výhledové hlukové zatížení území pro výhledový stavební stav bez 
výhledového provozu na ulici Krmelínská. Z výsledků výpočtu je vidět, že vlastní 
protihluková stěna na ulici Mostní II sníží hlukové zatížení z provozu na ul. Mostní II pod 
hygienické limity 60 dB(A) den a 50 dB(A) noc, tzn. že překročení hygienických limitů v 
zástavbě podél ul. Krmelínská je způsobeno provozem na této komunikaci. 
V příloze č.5 je provedeno vyhodnocení účinnosti protihlukové stěny na ul. Mostní II.  
Z rozdílových izofon je vidět, že protihluková stěna snižuje především hlukové zatížení na 
pozemcích mezi ul. Krmelínská a Mostní II. V zástavbě podél ulice Krmelínská snižuje takto 
navržená protihluková stěna hlukové zatížení fasád o 0,3 – 1,2 dB (vlivem dominantního 
podílu hluku z ul. Krmelínská). Účinnost protihlukové stěny z pohledu snížení hlukového 
zatížení fasád na ul. Krmelínská je tedy z těchto důvodů velmi nízká. 
V příloze č. 6 vyhodnocen vliv výstavby aktivní varianty na změnu hlukového zatížení území 
a fasád obytných objektů pro situaci bez protihlukové stěny na ul. Mostní II. V situaci je 
zobrazeno snížení hlukového zatížení v území kolem ul. Krmelínská a na fasádách domů, ke 
kterému dojde vlivem výstavby ul. Mostní II a převedení převážné části dopravy na ul. 
Mostní. Realizací stavby dojde ke snížení hlukového zatížení obytné zástavby o cca 1,6 – 5.7 
dB (v závislosti na vzdálenosti zástavby od ul. Mostní II) oproti situaci bez výstavby. Z toho 
vyplývá, že již samotná realizace stavby významně snižuje výhledové hlukové zatížení 
obytných objektů podél ulice Krmelínská, i když hygienické limity hluku 60 dB(A) den a 50 
dB(A) noc budou překračovány (viz příloha č. 2). 
V příloze č. 7 je vyhodnoceno území, na kterém je (v aktivní variantě) hluk z výhledového 
provozu na ulici Krmelínská převažující. Ve výpočtových bodech jsou pak uvedeny hodnoty, 
kterými se podílí hluk z provozu na ul. Krmelínská na celkovém hlukovém zatížení fasád. 
 
Z výpočtů vyplývají dle zpracovatele hlukové studie následující závěry: 

• Výstavbou „Silnice II/478, ulice Mostní II.etapa“ dojde (v porovnání se stávající 
dopravní sítí, kdy je veškerá doprava vedena po ul. Krmelínská) ke snížení 
hlukového zatížení obytné zástavby na ul. Krmelínská vlivem převedení podstatné 
části dopravy (a těžké dopravy s výjimkou autobusů) na novou komunikaci. 

• Pro obytnou zástavbu na ul. Krmelínská bude i po výstavbě aktivní varianty hluk 
z provozu na ul. Krmelínská převažující. 

• Prostorové poměry na ul. Krmelínská neumožňují vybudování účinné protihlukové 
stěny na ochranu obytné zástavby na ulici Krmelínská (vjezdy k domům a na 
pozemky).  

• Ke zhoršení hlukového zatížení oproti stávajícímu stavu dojde pouze u domu č. p. 
232 na p. č. 740 v k. ú. Nová Bělá, kde byla v rámci projektové dokumentace stavby 
„Silnice II/478, ulice Nová Krmelínská“ navržena protihluková stěna o výšce 3,5 m 
za oplocením objektu. S ohledem na výškovou polohu oken bude nutno doplnit 
protihluková opatření o opatření na fasádě objektu (výměna oken za okna s vyšší 
protihlukovou izolací za předpokladu, že stávající okna nezajistí dodržení 
hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby). 

• Protihluková stěna na ulici Mostní II sníží pod hygienické limity 60 dB(A) den a 50 
dB(A) noc hluk z provozu na ul. Mostní .Vzhledem k tomu, že na ulici Krmelínská 
zůstane dopravní provoz zajišťující dopravní obsluhu okolního území (osobní 
doprava a autobusová doprava) budou vlivem této dopravy ve výhledu hygienické 
limity 60 dB(A) den a 50 dB(A) noc v obytné zástavbě podél ul. Krmelínská mírně 
překračovány (viz. příloha č. 3 zpracované hlukové studie). 
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C.  Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
  
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Zájmové území navržené pro realizaci záměru se nachází mimo centrum města v lokalitě 
Městské části Ostrava – Nová Bělá. 
Záměrem investora je realizace stavby „Silnice II/478 ulice Mostní II.etapa“, která bude 
začínat v místě plánované okružní křižovatky na ulici Krmelínská jako její jižní rameno, dále 
se stáčí východním směrem a za mostem přes tok Zyf se napojuje na vybudovanou 
komunikaci v průmyslové zóně – ulici Podnikatelskou. Celková délka navrhované 
komunikace je 0.500 km. Navrhovaná stavba je propojením připravovaných staveb „Silnice 
II/478, ulice Nová Krmelínská“ a „Silnice II/478 Ostrava prodloužená Mostní I. etapa“. Po 
vybudování všech staveb bude v západovýchodním směru možné spojení mezi ul. Plzeňskou 
(I/58), Místeckou (I/56) a Frýdeckou (II/477).  
Trasa není vedena bezprostředně obytnou zástavbou, je situována jihovýchodně od ulice 
Krmelínské mezi touto částí a stávající zástavbou průmyslové zóny CTPark Ostrava – 
Hrabová. 
Na území města Ostravy plní silnice II/478 funkci sběrné místní komunikace, která prochází v 
současnosti přes řešené území městského obvodu Nová Bělá průtahem hustě zastavěným 
územím. V řešeném úseku lze očekávat vyšší dynamiku nárůstu intenzity dopravy, což je 
dáno rozvojem dané lokality – dokončením průmyslové zóny Hrabová a také nedostatečnou 
kapacitou hlavního dopravního tahu ve směru západ – východ.  
Stavba je v souladu Územním plánem města Ostravy a její realizací bude doprava převedena 
mimo zastavěné území. Nezbytnost realizace stavby a možnost jejího vedení byla prověřena 
v rámci tohoto materiálu a stala se prioritou řešení dopravní situace města.  
Realizací uvedeného dopravního systému bude doprava převedena z nejvíce zatíženého úseku 
vedeného zástavbou do prostoru mimo zastavěné území. Řešena jsou protihluková opatření, 
která zabezpečí eliminaci vlivu provozu tohoto úseku stavby na stávající zástavbu na ulici 
Krmelínská. 
Záměr realizovat umístění předmětné komunikace je možné považovat z hlediska funkčnosti 
za souvisící se stanovenými prioritami trvale udržitelného rozvoje této části území města.  
Nová trasa je vedena v možném umístění vůči objektům na ulici Krmelínská.  
Komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání jsou řešeny záměrem 
stavby.  
 
 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Všechna opatření zahrnující  realizaci stavby a provozu dopravních systémů v území jsou 
řešena s ohledem na obnovitelnost přírodních zdrojů a možnost zásadní eliminace 
předmětného záměru v území vůči přírodním složkám. Tato skutečnost se projevila i 
v průběhu řešení při stanovení a vymezení trasy nových dopravních systémů a průběhu 
přípravy stavby v území včetně navazujících dopravních vazeb.  
 
Realizací stavby  nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  
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1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
- na územní systémy ekologické stability 
 
Územní systémy ekologické stability dle Generelu lokálního systému ekologické stability pro 
k.ú. Nová Bělá jsou zahrnuty v územně plánovací dokumentaci. Návrh lokálních územních 
systémů ekologické stability pro zájmové území byl zpracován v rámci Územního plánu 
města Ostravy, tento byl schválen usnesením zastupitelstva  města č. 778/M 5.10.1994.  
Zájmové území pro stavbu je situováno západně od tahu regionálního významu probíhajícím 
podél toku Ostravice  - prvek 30-1. Lokální tah je tvořen trasou LBK 488 a LBK 489 
vedeném jižně od zájmového území s vloženými biocentry LBC 487 a LBC 490. Prvek 
označený jako 824 je interakční prvek. 
Trasa silnice II/478 v řešeném úseku se nedotýká prvků ÚSES – biokoridorů a biocenter, 
dotčen je interakční prvek, který bude překonán mostním objektem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- na zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně 
přírody a krajiny.  
 
- na území přírodních parků  
Zájmové území není součástí přírodního parku. 
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 

Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny. 
 
- na významné krajinné prvky  
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo 
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přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.   
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí 
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci 
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební 
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují 
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.  
Vlastní stavba překročí vodoteč Zif mostním objektem.   
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu, 
nenalézají se zde objekty uvedeného významu. 
 
Archeologická naleziště 
V zájmové lokalitě se nenalézají žádná archeologická naleziště.   
 
Historické památky 
V zájmovém území nejsou žádné architektonické ani historické památky. Z hlediska vazeb na 
nejbližší okolí plánovaného nového zdroje je možno říci, že na území města Ostrava se 
nalézají historicky cenné objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních památek. 
Nejvýznamnějšími kulturními památkami jsou Slezsko ostravský hrad, zámek Ostrava 
Poruba, jsou zde prvky sakrální architektury (gotika, baroko, klasicismus,  historizující), 
lidové architektury a technické památky). Podrobný výčet zde není uveden, neboť žádná 
z uvedených památek není v bezprostřední blízkosti zájmového území. 
Zájmové území je situováno na území Městské části Ostrava – Nová Bělá. První písemná 
zmínka o Nové Bělé pochází z roku 1392 (olomoucký biskup Mikuláš potvrzuje manželce 
biskupského maršála Jošta z Volfsburku Elišce věno roční činže ze vsi Nová Bělá). Podle 
dalšího zápisu v lenní knize olomouckého biskupství držitelem paskovského panství byl Jošt 
a jeho bratři. K panství patřil Paskov - ves, tvrz a dvůr, Nová Bělá, Nová Hrabová, část Staré 
Hrabové a Malý Sviadnov. Pod paskovské panství patřila Nová Bělá až do zrušení poddanství 
v roce 1848. V roce 1795 byla na obecní náklady a ze sbírek občanů vybudována v Nové Bělé 
kaple, v roce 1823 byl na novobělských polích vztyčen kamenný kříž.  
 
- na území hustě zalidněná  
Nová trasa silnice II/478 je situována na území k.ú. Nová Bělá. Stavba bude realizována 
mimo ucelenou přímou zástavbu dotčené městské části. 
Pro ochranu objektů na ulici Krmelínská jsou zvolena protihluková opatření. U objektu p.č. 
740 na ul. Krmelínské v souladu s požadavky vl.nařízení č.148/2006 Sb. je navržena 
protihluková stěna o výšce 3,5 m  ve vzdálenosti 1 m od oplocení objektu RD p.č. 740. Jedná 
se o protihlukovou stěnu délky 40 m + 20 m o výšce 3,5 m nad TK navrženou pro  
zabezpečení eliminace hlukové zátěže v chráněném prostoru chráněného objektu. Toto 
opatření je řešeno v rámci stavby „Silnice II/478, ulice Nová Krmelínská“. V rámci hlukové 
studie zpracované pro ulici Mostní II.etapa je navrženo posílení tohoto opatření o individuální 
opatření. Zároveň je navržena protihluková stěna podél silnice v úseku Mostní 2. 
Typ jednotlivých prvků stěny, architektonické řešení a další detaily budou řešeny  
v dalších stupních projektové dokumentace. 
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Zájmová lokalita je situována na území, které neznamená zátěž nad únosnou míru vzhledem 
k typu využití ve stávající lokalitě.  
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2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Při přípravě záměru realizace silnice II/478 ulice Mostní II.etapa byly sledovány následující 
složky životního prostředí, které by mohly být ovlivněny: 
 
 
2.1 Vlivy na obyvatelstvo             
                                                                          
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat 
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska 
časového rozložení záměru (po dobu stavby a v době po ukončení realizace stavby (provoz na 
silnici II/478).     
Stavba silnice II/478 v řešeném úseku bude probíhat celá najednou, stavba nebude řešena po 
etapách. Částečné omezení provozu bude nutné pouze v případě, že bude již v provozu stavba 
ulice Nová Krmelínská. Omezení bude na začátku úpravy v místě okružní křižovatky. 
Částečně omezený bude rovněž provoz na konci ul. Podnikatelské v průmyslové zóně, kde 
dojde k napojení na stávající komunikaci. Další omezení se bude týkat stávající ul. 
Krmelínské a bude nutné v době výstavby napojení ulice Krmelínské a  obratiště. 
Výstavba převážné části přeložky sil. II/478 je mimo zastavěné území tzn. mimo jakýkoli 
provoz. Přístup na staveniště bude možný ze stávajících komunikací.  
 
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební 
práce. Délka stavby bude pouze omezenou dobu a stavba zabezpečí úpravu dopravních 
charakteristik území s ohledem na zabezpečení bezpečnosti dopravního provozu v rámci 
stavby. 

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

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

- Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení a zabezpečil 
dopravní obslužnost území.  

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a  současným respektováním výše uvedených 
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat. 
 
 
2.2 Ovzduší a klima                                                              
 
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez, jak je 
uvedeno již výše a dokladováno rozptylovou studií uvedenou v části F. Doplňující údaje 
tohoto oznámení.   Záměr je možné považovat pro dané území za únosný.  
 
 
 



 41 
 

 

Celková průměrná větrná růžice lokality město Ostrava : 
Tabulka č.17 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 
1,7   3,48   5,68   2,65   1,91   5,61   6,03   3,17   1,15  13,55   43,23 
5,0  7,42   6,91   1,07   0,93   5,69 17,38   6,26   2,06    47,72 
11,0   0,94   0,50   0,04   0,08   1,53   4,32   1,37   0,27     9,05 
Součet  11,84  13,09   3,76   2,92  12,83 27,73  10,80   3,48  13,55   100,00 

 
 
Úřad městského obvodu Nová Bělá je uveden ve Věstníku MŽP č. 4/2008 (Sdělení odboru 
ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší, na základě dat za rok 2006) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro imise 
suspendované částice PM10 - průměrná denní a roční koncentrace na ploše 100 % obvodu, 
imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace na ploše 100 % obvodu. 
 
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s 
přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.  
Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout  zejména organizačními opatřeními - 
koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém 
technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při 
dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí 
považovat za nepodstatný.  
 
Doba provozu byla sledována zpracovanou rozptylovou studií, která umožnila posoudit vliv 
provozu silnice II/478 na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí. Z provedeného výpočtu je 
získán  přehled, zda z provozu na předmětné silnici budou splněny imisní limity pro  oxid 
dusičitý (NO2), benzen a benzo(a)pyren z nařízení vlády č.597/2006 Sb., kterým se stanoví 
imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, pro ochranu zdraví lidí.  
 
Z hodnocení výsledků zpracovatel rozptylové studie uvádí, že je možno konstatovat, že snaha 
o dodržení podlimitních hodnot imisních koncentrací prachu a benzo(a)pyrenu musí být 
směřována hlavně na snižování "pozaďové" imisní koncentrace, tj. na omezení emisí z 
průmyslových zdrojů, zatímco u oxidů dusíku bude zřejmě nutný další technický vývoj 
směrem ke snižování emisí motorových vozidel (EURO5). 
 
 
2.3 Voda  
                                                                              
Charakter odvodnění oblasti z širšího pohledu bude příznivě ovlivněn. Hlavním povodím 
veškerých toků v zájmovém území je řeka Ostravice. Řeka Ostravice protéká  východně od 
zájmové lokality od jihu k severu.  
V řešeném území se nachází jediný přirozený recipient – tok Zyf, který odvodňuje povodí 
v rozsahu zhruba od ul. Junácké ve Staré Bělé po budovanou průmyslovou zónu v Hrabové. 
Tok Zyf je veden v otevřeném korytě, jehož průtočná kapacita postačuje  
pro převedení cca dvouletého průtoku.  
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2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Geomorfologické a geologické poměry oblasti 
Zájmové území z regionálně geologického hlediska náleží podsoustavě Severní vněkarpatské 
sníženiny, celku Ostravská pánev, podcelku Novobělská rovina, okrsku Ostravská niva. 
Bezprostřední předkvartérní podloží je budováno terciérními sedimenty miocénního stáří – 
vápnité jíly, písčité slíny a písky. Předkvartérní podloží je kryto kvartérními sedimenty – 
písčito-hlinité sedimenty a písčité štěrky. V bezprostřední blízkosti probíhá rozhraní mezi 
hlavní terasou a vyšším nivním stupněm řeky Ostravice, kde je kvartérní pokryv tvořen 
fluviálními písčitými štěrky hlavní terasy, krytými sprašovými hlínami. Vrstevní sled je 
ukončen vrstvou humózní hlíny. 
 
Hydrogeologické poměry 
Zájmový prostor je součástí hydrogeologického rajonu č. 156 – glacigenní sedimenty 
Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve. Podle hydrologického členění na základní 
vodohospodářské mapě ČSR 1 : 50 000, list č. 15-43 Ostrava náleží zájmová oblast k povodí 
řeky Ostravice č. 2-03-01, k dílčímu povodí č. 2-03-01-061, jehož rozloha je 52,101 km2.  
Hlavní výskyt podzemní vody je vázán na průlinově propustný kolektor terasových štěrků. 
Předkvartérní podloží funguje jako počevní izolátor, nadložní hlinitý pokryv zamezuje přímé 
infiltraci srážkových vod do kolektoru. Odvodňovací základnou území je údolní terasa řeky 
Ostravice. 
Novými průzkumnými pracemi byla hladina podzemní vody naražena v úrovni  
8,2 m p. t. (tj. 238,6 m n. m.), ustálená hladina podzemní vody pak byla ověřena v hloubce 
8,05 m p. t. (tj. 238,75 m n. m.). Archivním vrtem FSV-7 byla naražená hladina podzemní 
vody zjištěna v hloubkách 5,9 a 7,5 m p. t. (tj. 238,42 a 236,82 m n. m.), ustálená hladina pak 
byla změřena v úrovni 5,0 m p. t. (tj. 239,32 m n. m.) .   
Pro posouzení agresivních účinků podzemní vody na základové konstrukce byl odebrán 1 
vzorek podzemní vody. Laboratorně byly stanoveny fyzikálně-chemické vlastnosti ve 
zkrácené škále ukazatelů a agresivní účinky podzemní vody na základové konstrukce. 
 
Geotechnické vyhodnocení 
Geotechnické poměry staveniště jsou hodnoceny jako složité vzhledem k nestálé mocnosti  a 
nevodorovnému uložení vrstev zemin, z důvodu výskytu nevhodných zemin a vzhledem 
k vysoké hladině podzemní vody. Stavba zemního tělesa je hodnocena jako nenáročná. 
Staveniště spadá do druhé geotechnické kategorie.  
Zájmová oblast je charakterizována návrhovou hodnotou indexu mrazu Imd=375°C, hloubka 
promrzání zeminy v podloží pro netuhé vozovky činí 0,97m. 
Po skrytí kulturních zemin je podloží tvořeno zeminami třídy F4 až F6 (CBRsat=5,31%). Tyto 
zeminy není možno ponechat v aktivní zóně vozovky bez úpravy nebo zlepšení. Dle ČSN 72 
1002 lze tyto zeminy hodnotit pro použití do násypů jako málo vhodné a ž nevhodné. dle 
vhodnosti do podloží jsou řazeny do sk. VIII – X, poskytují málo vhodné až nevhodné 
podloží, při napojení vodou jsou nestabilní a velmi rozbřídavé. Je nutno zamezit přístupu 
vody do podloží. Při malé únosnosti je vhodné tyto zeminy z podloží odstranit. 
Dle kriteria namrzavosti v závislosti na zrnitosti jsou tyto zeminy nebezpečně namrzavé. 
Vodní režim je hodnocen jako kapilární tj. velmi nepříznivý. 
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Půda 
Celkově je půda sorpčně nenasycená s utlumeným biologickým oživením. Půdotvorný proces 
v lokalitě ovlivnilo humidní klima, které podnítilo rozvoj illimerizace a oglejení. V lokalitě 
jsou půdy středně těžké až velmi těžké, s dobrou zásobou živin. 
Stavbou dojde k záboru zemědělské půdy. Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou 
bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) jako nezbytná součást pedologických 
charakteristik.  
 
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem: 
1. číslo označuje klimatický region 
2. a 3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ) 
4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici  
5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu 
 
V zájmovém území se nachází BPEJ:  6.43.00 
HPJ:       6.44.00 
 

43 Hnědozemě ilimerizované oglejené a ilimerozované půdy oglejené na sprašových  
hlínách, středně těžké, bez štěrku, náchylné k dočasnému zamokření 

44 Oglejené půdy na sprašových hlínách, středně těžké, bez štěrku, náchylné 
k dočasnému zamokření 

 
K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany (I až V, 
nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle „Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy 
Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze 
zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.“.  

Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané 
zemědělské půdy pro zájmové území platí:  6.43.00    I. třída ochrany 

       6.44.00 II.třída ochrany 

Do I. a II.třídy ochrany jsou zahrnuty půdy v jednotlivých klimatických regionech 
s nadprůměrnou produkční schopností, jde o půdy vysoce chráněné s ohledem na územní 
plánování podmíněně zastavitelné. Prověření možnosti umístění liniové stavby v území bylo 
zpracováno v rámci vyhodnocení záboru v územně plánovací dokumentaci. 
 
Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou ovlivněny. 
 
 
2.5  Flóra, fauna a ekosystémy                                                                    
 
Při přípravě lokality vymezené pro stavbu „Silnice II/478 ulice Mostní II.etapa“ bylo 
provedeno  posouzení předmětné lokality s ohledem na sledování výskytu flory a fauny 
v předmětném území.  
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo 
fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.  
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Stavba je navržena v prostoru s agocenózami, pouze při přechodu stavby přes potok Zyf bude 
dotčena zeleň. Agrocenózy jsou územím bez významných biologicko ekologických prvků.  
 
Výčet druhů determinovaných v území při biologickém průzkumu 

 
E3 Stromové patro 
Alnus glutinosa (olše lepkavá), Betula verrucosa Ehrh. (bříza bradavičnatá), Fraxinus 
excelsior L. (jasan ztepilý), Malus silvestris Mill. (jabloň lesní), Picea abies (smrk ztepilý), 
Populus Topol kanadský Populus canadensis), Quercus robur (dub letní), Salix caprea 
L.(vrba jíva), Salix fragilis – vrba křehká, Syringa vulgaris – šeřík obecný, Sorbus aucuparia 
L. (jeřáb obecný), Tilia cordata Mill. (lípa srdčitá) 
 
Přímo v trase silnice (dotčeny přímo stavbou) byly determinovány stromy: topol kanadský 
Populus canadensis a Hloh jednosemenný Crataegus monogyna. 
 
E2 Keřové patro: 
Corylus avellana (líska obecná), Crataegus monogyna (hloh jednoblizný), Rosa canina (růže 
šípková), Salix caprea (vrba jíva), Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný), Salix sp. (vrba), 
Symphoricarpos racemosus (pámelník hroznovitý), Sambucus nigra (bez černý), Syringa 
vulgaris (šeřík obecný). 
 
Přímo v trase silnice (dotčeny přímo stavbou) byl determinován keřový nálet: hloh 
jednosemenný Crataegus monogyna a černý bez Sambucus nigra. 
. 
E1 Bylinné patro:  
 
Determinovány byly následující druhy bylinného patra: Aegopodium podagraria (bršlice kozí 
noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý), Agrostis 
tenuis (psineček tenký), Agrimonia eupatoria (řepík lékařský), Anthyllis vulneraria (úročník 
bolhoj), Arctium tomentosum (lopuch plstnatý), Achillea millefolium (řebříček obecný), Ajuga 
reptans (zběhovec plazivý), Alchemilla  vulgaris (kontryhel obecný), Alopecurus pratensis 
(psárka luční), Arthemis (rmen), Asperula odorata (mařinka vonná), Atriplex (lebeda), Bellis 
perennis (sedmikráska chudobka), Brassica campestris (brukev obecná), Brassica rappa 
(brukev řepka), Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), Cardamine pratensis 
(řeřišnice luční), Cirsium arvense (pcháč rolní), Cirsium vulgare (pcháč obecný), Convolvulus 
arvensis (svlačec rolní), Dactylis glomerata (srha říznačka), Daucus carota (mrkev obecná), 
Echium vulgare (hadinec obecný), Elytrigia reensp (pýr plazivý) (ens), Equisetum arvense 
(přeslička rolní), Euphorbia cyparisias (pryšec chvojka), Euphorbia ascula (pryšec  obecný), 
Festuca pratensis (kostřava luční), Fumaria officinalis (zemědým lékařský), Galeopsis 
tetrahit (konopice polní), Galium aparine (svízel přítula), Galium mollugo (svízel povázka), 
Geranium robertianum (kakost krvavý), Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý), 
Hypericum maculatum (třezalka skvrnitá), Chrysanthemum leucanthemum (kopretina bílá), 
Chenopodium  album (merlík bílý), Lolium perenne (jílek vytrvalý), Lotus corniculatus 
(štírovník růžkatý), Matricaria chamomilla (heřmánek pravý), Phleum pratense (bojínek 
luční), Pimpinella saxifraga (bedrník obecný), Plantago media (jitrocel prostřední), Poa 
pratensis (lipnice luční), Polygonum aviculare (rdesno ptačí), Poa pratensis (lipnice luční), 
Poa annua (lipnice roční), Potentilla anserina (mochna husí), Ranunculus arvensis 
(pryskyřník luční), Sinapis arvensis (hořčice rolní), Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý), 
Symphytum officinale (kostival lékařský), Taraxacum officinale (tařice lékařská), Thlaspi 
arvense (penízek rolní), Trifolium arvense (jetel rolní), Taraxacum officinale (smetánka 



 45 
 

 

lékařská), Trifolium pratense (jetel luční), Tussilago farfara (podběl lékařský), Urtica dioica 
(kopřiva dvoudomá), Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek). 
 
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním 
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů 
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory chráněné ve smyslu 
ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 
395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. II (kterou se ve 3 kategoriích 
stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).   
 
Údaje je možné dokladovat, jak je uvedeno výše, mimo vlastní průzkum rovněž na základě 
stanovení aktuálního stavu krajiny v rámci zpracování generelu ÚSES, kdy byla provedena 
podrobná rekognoskace terénu.  
 
V rámci stavby budou realizovány vegetační úpravy. Realizací výsadby bude po zapojení 
vysazených jedinců v území příznivě esteticky dořešeno umístění liniové stavby 
v předmětném území. Druhová skladba bude podrobně řešena v dalším stupni projektové 
dokumentace.   
 
Fauna 
V prostoru vlastní stavby byli sledováni:  hraboš polní Microtus arvalis, ježek východní 
Erinaceus  concolor, králík divoký Oryctolagus cuniculus, myšice křovinná Apodemus 
sylvaticus, potkan Rattus norvegicus, z ptactva budníček menší Phylloscopus collybita, 
budníček větší Phylloscopus trochilus, drozd kvíčala Turdus pilaris, drozd zpěvný Turdus 
philomelos, havran polní Corvus frugilegus, holub domácí Columba livia, jiřička obecná 
Delichon urbica, kukačka obecná Cuculus cancoru, pěnkava obecná Fringilla coelebs, sýkora 
babka Parus palustris, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Parus caeruleus, 
špaček obecný Sturnus vulgarit, vrabec domácí Passer domesticus, vrabec polní Passer 
montanu. 
Pokud se zde přechodně vyskytují některé synantropní druhy fauny, jedná se výhradně o 
hmyz, hlodavce nebo ptáky uvyklé pohybu člověka. 
 
Vlastní stavba je situována v prostoru bezprostředně navazujícím na  průmyslovou zónu, tato 
situace se projevuje i na omezeném výskytu fauny v území. Sledovaná fauna odpovídá 
drobným živočichům, z toho vyplývá i potřeba zabezpečit návrh mostního objektu přes potok 
Zyf pro zabezpečení průchodnosti pro migraci drobných živočichů.  
Návrh otvoru  pod mostním objektem je přizpůsoben kategorii C volně žijících živočichů dle 
TP 180 – Migrační objekty  pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící 
živočichy. 
Návrh řešení tohoto mostního 
objektu umožňuje zabezpečení 
průchodnosti pro zabezpečení 
migrace drobných živočichů. 
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Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním 
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů 
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy fauny chráněné ve smyslu 
ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 
395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je ve třech kategoriích 
stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů).   
 
 
2.6  Krajina, krajinný ráz           
                           
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.  
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání 
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a 
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. 
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích 
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot, 
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.  
Předmětné území je tvořeno agrocenózou, pouze podél vodoteče Zyf je situována doprovodná 
vzrostlá zeleň (topol).  
 
Reliéf 
Reliéf je dominantní charakteristikou ovlivňující vzhled každé krajiny, vazba krajinné  
typologie na reliéf je velmi silná, neboť základní charakteristiky reliéfu nemohou být 
potlačeny ani výrazně pozměněny činností člověka v krajině. Reliéf zájmového území je 
právě svým situováním a návazností na další liniové stavby a kompletní dopravní systém 
významným prvkem krajinného rázu a znamená nezastupitelný charakterizující prvek v tomto 
území. 
Krajina je prostředím pro život člověka, nese stopy lidské činnosti. Základním prvkem 
hodnocení je tedy člověk a jeho psychické, fyzické a sociální vlastnosti. Harmonické měřítko 
krajiny je tedy dáno harmonickým souladem měřítka prostorové skladby krajiny s měřítkem 
staveb, zařízení případně hospodářské činnosti prvků. 
Vlastní stavba je situována v oblasti zemědělsky obdělávané mezi jednostranně liniově 
situovanou zástavbou podél ulice Krmelínská a uceleným areálem průmyslové zóny Hrabová. 
Průmyslová zóna Hrabová se v současnosti vyvíjí a výstavba pokračuje.  
Pro obyvatele zástavby podél ulice Krmelínská je významnější pohledově ucelená zástavba 
průmyslové zóny, vlastní stavba II/478 v řešeném úseku nebude znamenat významný 
pohledový prvek. Významnější charakteristikou v tomto území bude realizace protihlukové 
stěny, která vytvoří prvek v území od zástavby zřetelný. Z toho důvodu doporučuji realizovat 
protihlukovou stěnu tak, aby svým provedením byla v území akceptovatelná. 
Může být doplněna popínavou zelení. 
Významným prvkem pro začlenění trasy silnice do území a snížení možného estetického 
narušení pohledu bude nutné provést dostatečné doplnění trasy vegetačními úpravami. 
 
Navrhovaný záměr  bude ovlivňovat středně silně hodnoty harmonických vztahů v krajině, 
harmonické měřítko krajiny a estetické hodnoty krajinného rázu. 
Stavba středně silně zasahuje do estetických hodnot krajiny, harmonického měřítka a 
harmonických vztahů v krajině vzhledem k okolnímu prostoru. 
 



 
Tabulka vlivů navrhovaného záměru na znaky a hodnoty krajinného rázu 
Tabulka č.18 

Klasifikace významu znaků a 
hodnot kr.systému 

Určující podíl znaku v celkovém 
výrazu 

Cennost znaků a hodnot Míra ovlivnění řešené stavby  Znaky a hodnoty 

Pozitivní Neutrální Negativní Zásadní Určující Významná Jedinečná Význačná Běžná Slabý 
zásah 

Středně 
silný 
zásah 

Silný 
zásah 

PŘÍRODNÍ ZÁSAH              
Výraznost geomorfologických předělů, citlivost 
vizuálních horizontů 

 X       X  X  

Přítomnost rybníků a menších vodních nádrží  X       X X   
Přítomnost drobných vodotečí se specifickými projevy 
v krajinné scéně 

X    X   X   X  

Skladba lesních porostů, polí a luk v převážně 
maloplošné struktuře s prvky nelesní rozptýlené zeleně 

X        X  X  

Přítomnost VKP ze zákona – les X        X X   
Přítomnost VKP ze zákona – nivy vodotečí X    X   X   X  
Přítomnost ZCHÚ  X        X   
Přítomnost přírodních a přírodě blízkých partií krajiny X    X   X  X   
Prvky ÚSES – biocentra X    X   X  X   
Prvky ÚSES – biokoridory X    X   X   X  
KULTURNÍ, HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA              
Urbanistická struktura obcí X    X    X X   
Charakteristický způsob zemědělského využívání 
krajiny v členitém terénu 

X    X    X X   

ESTETICKÉ HODNOTY             
Prostorová výrazovost – uplatnění v krajinném 
panoramatu 

X    X   X   X  

Rozčlení  terénních nerovností X    X   X  X   
Přítomnost míst přímého náhledu na místa pro umístění 
silnice 

X     X  X   X  

Přítomnost scenérií s jedinečností  harmonických 
prostorových vztahů (uspořádání a diverzita prvků, 
rozlišitelnost scenérií) 

X    X   X  X   

Přítomnost scenérií vynikajících přírodních a přírodě 
blízkým charakterem 

X    X   X   X  
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Tabulka č.19 

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY – VKP X    X   X   X  
ZVLÁŠT Ě CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ – ZCHÚ X    X   X  X   
KULTURNÍ DOMINANTY STÁVAJÍCÍ    X    X   X  X   
HARMONICKÉ M ĚŘÍTKO X    X   X   X  
HARMONICKÉ VZTAHY X    X   X   X  

 
 
Tabulka vlivu navrhovaného záměru 
Tabulka č.20 

Rysy a hodnoty krajinného rázu dle §12 Vliv navrhovaného záměru 
Vliv na rysy a hodnoty přírodní  charakteristiky Slabý 
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky Žádný 
Vliv na VKP Slabý 
Vliv na CHLÚ Žádný 
Vliv na kulturní dominanty Žádný 
Vliv na estetické hodnoty Středně silný 
Vliv na harmonické měřítko krajiny Středně silný 
Vliv na harmonické vztahy v krajině Středně silný 

 
 
Stávající využití  území se vyznačuje pozitivními rysy krajinného rázu. Je dáno morfologii terénu, i estetickými hodnotami  krajinných systémů.  
Navrhovaný záměr  bude ovlivňovat středně silně hodnoty harmonických vztahů v krajině, harmonické měřítko krajiny a estetické hodnoty 
krajinného rázu. 
Stavba slabě zasahuje do hodnot přírodní charakteristiky – nezasahuje ZCHÚ,  přibližuje se přírodě blízkým partiím, neovlivňuje tah 
biokoridoru, interakční prvek překračuje mostním objektem. 
Stavba středně silně zasahuje do estetických hodnot krajiny, do harmonického měřítka a do harmonických vztahů v krajině – zásah do klidného 
charakteru  prostor (stávající agrocenózy bez přítomnosti antropogenní zóny, ale i přírodních – vegetačních – systémů) mezi přírodními 
charakteristikami území. 



2.7 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
 
 
2.8 Hodnocení 
Řešení hlavních problémových okruhů 

Tabulka č.21 
Kategorie významnosti Předmět hodnocení 
I. II. III. 

Vlivy na obyvatelstvo  x  
Vlivy na ovzduší a klima  x  
Vliv na hlukovou situaci  x  
Vliv na povrchové a podzemní vody  x  
Vliv na půdu  x  
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje   x 
Vliv na floru a faunu   x  
Vliv na ekosystémy   x  
Vliv na krajinu   x 
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky   x 

 
Vysvětlivky:  

I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost 
  II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů 

III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové  hodnocení 
 
Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do 
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka 
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky. 
 
Vliv výstavby a provozu stavby  na ekosystémy, jejich složky a funkce. 

Tabulka č.22 

Vlivy  Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Emise z dopravy při 
výstavbě 

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena 
v rámci přípravy stavby 

Prach a hluk při 
výstavbě 

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena 
v rámci přípravy stavby – program organizace výstavby 

Emise  z dopravy 
v době provozu 

přímé, dlouhodobé 

 

nepříznivý vliv malý dle rozptylové studie, přímé dopravní 
propojení připravované nové Krmelínské a ulice 
Podnikatelská  v areálu průmyslové zóny Hrabová s 
napojením na Mostní I.etapa   

Vliv na jakost 
povrchové vody 

přímé minimální nepříznivý vliv, řešen v rámci projektu – 
hydrotechnické výpočty 

Půda v areálu přímé zábor zemědělského půdního fondu  

Vliv na flóru a faunu 
v době stavby 

přímé odstranění zeleně dotčené stavbou (podél voteče Zyf) 

Vliv na flóru a faunu 
v době provozu 

nepřímé minimální nepříznivý vliv imisí v okolí  
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D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí  
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti  

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována v tomto oznámení. Posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva bylo 
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.  
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na 
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně:  
 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních 
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného 
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.  
V době po provedené stavbě a zahájení provozu na přeložené silnici II/478 nebude ovzduší 
znečištěno nad  přípustnou úroveň, jak je dokladováno závěry zpracované rozptylové studie.  
Ze závěrů zpracované rozptylové studie vyplývá, že kromě oxidů dusíku se posuzovaný úsek 
komunikace podílí jen velmi malým procentem na celkovém imisním zatížení dotčeného 
území, což platí i pro prach (PM10) a benzo(a)pyren (C20H12), tj. pro škodliviny u kterých jsou 
překračovány současné povolené imisní limity. Poněkud jiná je situace u oxidů dusíku (NOx), 
jejichž povolená průměrná roční imisní koncentrace je pravděpodobně běžně překračována. 
Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že jsou ve studii srovnávány maximální imisní 
příspěvky, což implikuje značnou míru tzv. předběžné opatrnosti. 
Snaha o dodržení podlimitních hodnot imisních koncentrací prachu a benzo(a)pyrenu musí 
být směřována hlavně na snižování "pozaďové" imisní koncentrace, tj. na omezení emisí z 
průmyslových zdrojů, zatímco u oxidů dusíku bude zřejmě nutný další technický vývoj 
směrem ke snižování emisí motorových vozidel (EURO5). Tento stav navrhovaná stavba 
Mostní II.etapa negativně neovlivní. 
 
Vliv hlukové zátěže  
V hlukové studii bylo provedeno posouzení hlukového zatížení území v okolí chráněných 
objektů a chráněného venkovního prostoru. Zpracovaná hluková studie uvádí, že výstavbou 
„Silnice II/478, ulice Mostní II. etapa“ dojde (v porovnání se stávající dopravní sítí, kdy je 
veškerá doprava vedena po ul. Krmelínská) ke snížení hlukového zatížení obytné zástavby na 
ul. Krmelínská vlivem převedení podstatné části dopravy a těžké dopravy (s výjimkou 
autobusů) na novou komunikaci.  
Pro obytnou zástavbu na ul. Krmelínská bude i po výstavbě aktivní varianty hluk z provozu 
na ul. Krmelínská převažující. Prostorové poměry na ul. Krmelínská neumožňují vybudování 
účinné protihlukové stěny na ochranu obytné zástavby na ulici Krmelínská (vjezdy k domům 
a na pozemky).  
Ke zhoršení hlukového zatížení oproti stávajícímu stavu dojde pouze u domu č.p. 232 na  
p.č.740 v k.ú. Nová Bělá, kde byla v rámci přípravy stavby Nové Krmelínské navržena 
protihluková stěna o výšce 3,5 m za oplocením objektu. S ohledem na výškovou polohu oken 
bude nutno doplnit protihluková opatření o výměnu oken za okna s vyšší protihlukovou 
izolací za předpokladu, že stávající okna nezajistí dodržení hygienických limitů hluku 
v chráněném vnitřním prostoru stavby. 
Navržena je protihluková stěna na ulici Mostní II.etapa, která sníží hlukovou zátěž pod 
hygienické limity 60 dB pro den a 50 dB pro noc pro hluk z provozu na ul. Mostní.  
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Dopravní provoz na ulici Krmelínská zajišťující dopravní obsluhu okolního území (osobní 
doprava a autobusová doprava) zůstane a bude zástavbu na ulici Krmelínská ovlivňovat. 
 
Vliv produkce odpadů 
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu,  
zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.  
 
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  
V hodnocení závažnosti potenciálních nepříznivých vlivů konkrétních aktivit na veřejné 
zdraví se standardně používá metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment). 
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu 
nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, než pouhé srovnání intenzit jejich výskytu 
s limitními hodnotami, danými platnými předpisy. Tyto limitní hodnoty někdy  představují 
kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou 
ochranu zdraví. Příkladem mohou být imisní limity pro klasické škodliviny v ovzduší, nebo 
korekce k limitním hodnotám hluku z dopravy. Především však u mnoha látek, pro které 
nejsou stanoveny úřední limity, je tato metoda jediným způsobem, jak hodnotit závažnost a 
přípustnost jejich výskytu v prostředí člověka z hlediska ochrany zdraví.  
Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik z kontaminace jednotlivých složek prostředí  
byly vypracované Agenturou pro ochranu životního prostředí USA (US EPA) a Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO). Z nich vycházejí i metodické podklady pro hodnocení 
zdravotních rizik v České republice, konkrétně Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII. 
Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha 
a metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik.  
 
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno, realizace záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších 
antropogenních systémů. 
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou 
míru.  
Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy  
nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jde o 
obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy a vegetativního nervového 
systému na hlukovou zátěž. Konečné projevy lze sledovat v kardiovaskulárním systému, 
dýchacím systému, centrálním nervovém systému a imunitním systému.  
 
Hodnoty hlukové zátěže v zájmovém území způsobené dopravním provozem jsou zřejmé 
z hlukové studie uvedené v části F.Doplňující údaje. .  
Hodnoty hluku, pod kterými u průměrné populace nebyly pozorovány nepříznivé zdravotní 
projevy (dle epidemiologické studie - TNO, 1994) 
Tabulka č.23 

Typ prostředí Projev nebyl pozorován pod hodnotou Nepříznivý zdravotní  
Projev Zatížené hlukem Parametr měřená hodnota Místo 

Sluchová ztráta ŽP LAeq 24h 70 dB(A) Interiér 
 ŽP – plod LAeq 8h méně 85 dB(A) Interiér 
Hypertenze ŽP + sil.doprava LAeq 6-22h 70 dB(A) Exteriér 
ICHS  ŽP + sil.doprava LAeq 6-22h 65 - 70 dB(A) Exteriér 
Nálada násled. den  LAeq noc méně 60 dB(A) Exteriér 
Výkonnost násled. den  LAeq noc méně 60 dB(A) Exteriér 
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Informace vyplývající ze vztahu dávky a účinku jsou využity v oblasti prevence hluku a to 
pro stanovení  nejvýše přípustných hodnot hluku. 
Hodnot uvedených ve výše uvedené tabulce, způsobující nepříznivý zdravotní projev na 
obyvatelstvu nebude dosaženo, jak je dokladování hlukovou studií.  
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismu obyvatel 
dosahováno, realizace i posuzovaného záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění 
okolních antropogenních systémů. 
V době výstavby bude zatížení obyvatel jako u každé stavební činnosti větší. Toto lze omezit 
krátkou dobou výstavby a dodržením všech opatření k zamezení negativních vlivů 
doprovázejících uvedenou činnost. Při použití navrhovaných opatření antropogenní zóna 
nebude významně dotčena nad únosnou míru. 
 

Znečišťování ovzduší je jedním z hlavních nepříznivých vlivů dopravy na životní prostředí.   
Silniční doprava je ve městech hlavním zdrojem emisí oxidu dusičitého a benzenu a 
významně přispívá k emisím polycyklických aromatických uhlovodíků.  
Působení ovzduší znečištěného dopravou na lidské zdraví zahrnuje podle současných znalostí, 
čerpajících z epidemiologických a toxikologických studií, experimentů a biologických testů, 
celou řadu závažných účinků na zdraví. Prokázaný je významný vliv na nemocnost na 
nealergická respirační onemocnění, zejména u dětí. Hodnocení zdravotních rizik působení 
imisí škodlivin z dopravy, vycházející z výsledků měření kvality ovzduší nebo modelových 
výpočtů imisních koncentrací jednotlivých látek, nevyhnutelně vede ke značnému 
zjednodušení skutečné situace. Jiný postup však na základě současných znalostí a možností 
není možný.  
Z hlediska zdravotního rizika imisí je podstatná celková úroveň znečištění ovzduší,  která 
podle odhadu z imisních měření představuje v dané lokalitě, stejně jako ve většině jiných 
oblastí relativně významné zdravotní riziko pro obyvatele, na kterém se hlavní mírou podílejí 
suspendované částice v ovzduší (prašný aerosol). Vlastní imisní příspěvek z dopravy se na 
celkové úrovni znečištění ovzduší bude podílet jen malou mírou a nebude zdrojem 
významnějšího zdravotního rizika pro obyvatele v okolí.. Změny imisní situace, vypočtené 
rozptylovou studií jsou z hlediska velikosti zdravotního rizika škodlivin v ovzduší 
zanedbatelné.  
 
Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených 
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické důsledky. Nová 
trasa silnice zlepší stávající stav území z hlediska dopravy.       
 
Narušení faktoru pohody 
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze 
strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Stavba 
bude probíhat po omezenou dobu, jejím výsledkem bude příznivé ovlivnění pohody bydlení 
pro obyvatele předmětného území (řešení opatření, přesun dopravy). 
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V následující tabulce jsou shrnuty předpokládané vlivy na obyvatelstvo. 
Tabulka č. 24 
VLIVY  TYP OVLIVN ĚNÍ  ODHAD VÝZNAMNOSTI VLIVU  

Hluk a prach při výstavbě přímé, 
krátkodobé 

Minimální nepříznivý vliv, zmírňující opatření 
jsou dostupná. 

Sociální a ekonomické přímé  
trvalé 

Příznivý vliv – zabezpečení dopravního napojení 
západ - východ. 

Hluk z dopravy  přímé 
trvalé 

Nepříznivý vliv na faktory pohody, zmírňující 
opatření jsou navržena. 

 
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Negativní účinky záměru se za předpokladu technologické kázně ze strany dodavatele a 
zodpovědně zpracovaného plánu organizace výstavby v obytném území neprojeví. Realizace 
stavby řeší stávající a předpokládaný negativní stav v území. Vlivy na zdraví obyvatelstva 
budou v souladu s požadavky platné legislativy. 
 
 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. 
 
 
4.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 

� Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního materiálu budou správnou 
organizací stavby usměrněny tak, aby možný vliv stavby na okolí byl omezen.  
 
� Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.  

 

� Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Nakládání 
s odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství 
kraje. 
 
� Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.  
 
� Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy 
závadných látek. 
 
� Vliv na vegetaci v rámci stavby bude řešen na základě zpracované inventarizace zeleně 
s minimalizací kácené zeleně.  
 



 54 
 

 

�  Provedeny budou vegetační úpravy v rámci řešeného území. Odstraněná zeleň bude 
nahrazena novou výsadbou s ohledem na inženýrské sítě. Uplatněny budou geograficky 
původní dřeviny. 
 
� Návrh pod mostním objektem Zyf bude  přizpůsoben migraci drobných živočichů. 
 
� Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými 
podmínkami provozu. 
 
� Realizována budou protihluková opatření – protihluková stěna podél ulice Mostní II o 
výšce 4 m, výměna oken u objektu č. p. 232 na p. č. 740 v k. ú. Nová Bělá. 
 
 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při 

specifikaci vlivů 
 
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou 
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady. Záměr byl posouzen na základě 
zpracované dokumentace pro územní řízení (SHB Ostrava, a.s., 10/2008). 
Záměr je standardem obdobných aktivit. Z jejich vlivů na životní prostředí je možno v území 
vycházet. Všechny vlivy jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností. 
 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území a není řešen variantně.  
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5) 
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem.  S ohledem na řešení stavby “Silnice 
II/478 – Ostrava, ul.Nová Krmelínská“ a ”Silnice II/478 Prodloužená ulice Mostní – 1.etapa” 
je záměr „Silnice II/478 ulice Mostní II.etapa“ předkládán v jedné. Trasa silnice vychází ze 
zpracované územně plánovací dokumentace, schváleným investičním záměrem „Západní 
příjezd do průmyslové zóny Hrabová (propojení Mostní – Krmelínská)“ z prosince 2005 a 
jeho dodatkem č. 1 z března 2006 (Ateliér ESO spol. s r.o.). V rámci studie a následně 
projektu byly podrobně zhodnoceny možnosti území a stanovena nejpříznivější možnost 
uplatnění uvedené trasy liniové stavby v daném území s respektováním charakteru území.  
 
 
F. Doplňující údaje 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 
 
Přehledná situace 
Silnice II/478 ulice Mostní II.etapa Koordinační situace, měřítko 1 : 2 000 – zmenšeno 
Schématický vzorový řez, měřítko 1 : 100  
Situace mostního objektu přes potok Zyf - schéma 
(dle SHB Ostrava, a.s. 11/2008) 
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Rozptylová Silnice II/478 ulice Mostní II.etapa, Ing. Petr Tovaryš, ENVIROAD, s.r.o., 
11/2008 
 
Hluková studie Silnice II/478 ulice Mostní II.etapa, Ing. Vladimír Kryl, ENVIROAD, s.r.o., 
11/2008  
 
 
2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. 
 
 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Předmětem stavby „Silnice II/478, ul. Mostní II.etapa“ je vybudování napojení ulice  
Podnikatelské v průmyslové zóně Ostrava – Hrabová na plánovanou okružní křižovatku na 
ulici Krmelínská v Ostravě Nové Bělé. Navrhovaný úsek ul. Mostní II. etapa bude silnicí II. 
třídy č. 478.  
Stavba ul. Mostní II. etapa bude začínat v místě plánované okružní křižovatky na ulici 
Krmelínská jako její jižní rameno. Dle projektu se stáčí východním směrem a za mostem přes 
potok Zyf se napojuje na vybudovanou komunikaci v průmyslové zóně – ulici 
Podnikatelskou. Celková délka navrhované komunikace je 0.500 km. 
Výhledově po dobudování stavby ul. „Nové Krmelínské“ a ul. „Mostní I. etapa“ bude 
v západovýchodním směru možné spojení mezi ul. Plzeňskou (I/58), Místeckou (I/56) a 
Frýdeckou (II/477). Obě uvedené komunikace jsou v současnosti projekčně připravovány. 
Navrhovaná trasa ulice Mostní II.etapa je umístěna v souladu s územním plánem města 
Ostravy a se závěrem investičního záměru „Západní příjezd do průmyslové zóny Hrabová 
(propojení Mostní – Krmelínská)“ z prosince 2005 a jeho dodatkem č. 1 z března 2006 
(Ateliér ESO spol. s r.o.).  
Stavba po odpojení z plánované okružní křižovatky na sil. II/478 je vedena volným terénem 
se zemědělsky využívanými plochami a rozptýlenou krajinou zelení – území je 
charakteristické pro vnější okraj městských aglomerací. V konci trasa po překonání potoka 
Zyf  se napojuje na stávající průmyslovou zónu Hrabová. 
Dle regulativů územního plánu je komunikace vedena mezi územím, které je v územním 
plánu vedeno jako živnostenské a územím určeným pro hřbitov. Na živnostenské území dále 
navazuje podél stávající ul. Krmelínské lokalita individuálního bydlení. 
Do doby realizace Jižní tangenty bude přeložka sil. II/478 plnit funkci alternativní 
západovýchodní trasy včetně sběrné funkce v parametrech odpovídajícím současným 
podmínkám – ochrana nemotoristických účastníků provozu jejich oddělením od hlavního 
dopravního prostoru zeleným pásem. Doprava bude převedena na okraj zastavěného území, 
což povede ke zlepšení bezpečnosti provozu a zmírnění negativních účinků dopravy na místní 
obyvatele. 
Úsek přeložky silnice II/478 je napojen na síť silnic I. třídy. Spolu se stavbou ul. Nové 
Krmelínské a ul. Mostní I. etapa bude přeložka napojena na silnici I/58 ul. Plzeňská a na sil. 
I/56 ul. Místecká. Navržená komunikace je funkční třídy místní sběrná B2 s napojením jedné 
obslužné komunikace – ul. Krmelínské. Na konci úpravy celkové přeložky silnice II/478 
začíná silnice III/4705 Hrabová – Paskov. 
 



 56 
 

 

Stavba „Silnice II/478 ul. Mostní II.etapa“ zahrnuje stavbu úseku nové komunikace, přeložky 
silnice II/478. Začíná v místě plánované okružní křižovatky na ulici Krmelínská o délce 0,5 
km. Trasa bude vedena volným terénem, kříží v km 0,475 vodní tok Zyf. Přeložka 
komunikace končí napojením na již realizovanou ulici Podnikatelská v průmyslové zóně 
Hrabová. Trasu budou tvořit dva protisměrné směrové oblouky, oba o poloměru 150m se 
symetrickými přechodnicemi, na něž navazuje přímý úsek. Vzhledem k rovinatosti území 
bude podélný sklon dosahovat max. 2.5 % a minimálně 0.5 %. 
Za okružní křižovatkou bude vybudována autobusová zastávka. Vodní tok Zyf bude překonán 
rámovým mostem. Jedná se o přímo pojížděný železobetonový rámový most se šikmými 
mostnímu křídly. Založení se předpokládá na pilotách. Most bude vybaven římsami, po jedné 
z nich bude veden chodník a cyklostezka. 
Návrhová rychlost komunikace je 50 km/h, kategorie MS2 18/12/50 dle ČSN 73 6110). 
Součástí stavby bude nová styková křižovatka a napojení stávající ul. Krmelínské (části 
určené pro bydlení). Živnostenské území na ulici Krmelínská bude napojeno samostatně 
přímo z okružní křižovatky. V konci uslepeného úseku ulice Krmelínská bude vybudováno 
obratiště s parametry pro nákladní automobily. 
Podél ul. Mostní II. etapa bude v přidruženém dopravním prostoru vybudován chodník a 
cyklostezka. Chodník bude od komunikace oddělen pásem zeleně. Mezi cyklostezkou a 
chodníkem bude vybudován hmatný pás. 
Trasa navrhované komunikace je směrově vedena v koridoru vymezeném územním plánem, 
vyhýbá se plochám individuálního bydlení určeným v regulativech územního plánu. 
Poloměry směrových oblouků budou odpovídat návrhové rychlosti 50 km/h. 
Niveleta je přizpůsobena rovinatému charakteru území, výškové vedení je ovlivněno 
především funkčností odvodnění komunikace a překonáním vodního toku Zyf, podél kterého 
je veden interakční prvek. 
 
Pás pro chodce a pás pro cyklisty jsou vedeny odděleně v přidruženém dopravním prostoru 
komunikace, v konci úseku přímo navazují na již realizovanou cyklostezku a chodník podél 
ulice Podnikatelské v průmyslové zóně. 
Napojení stávající ulice Krmelínské bude provedeno v šířce stávající komunikace, t,j, 6,25 m. 
Směrový oblouk bude oboustranně rozšířen tak, aby byl zajištěn průjezd autobusů délky  
15 m. Napojení na ulici Mostní II. etapa bude provedeno v šířce 6,5 m. Hrany napojení 
v křižovatce budou zaobleny obloukem o poloměru 12 m, resp.15 m. 
Podél komunikace jsou vedeny chodníky, které navazují na chodník podél ul. Mostní II.etapa 
a na stávající chodník podél ulice Krmelínské. 
 
Odvodňovací zařízení 
Veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch budou prostřednictvím uličních vpustí odvedeny 
do nových stok silniční kanalizace, která je zaústěna do recipientů.  
Z hlediska odvodnění je trasa rozdělena na dva úseky - od začátku úpravy po Most přes vodní 
tok Zyf – nová silniční kanalizace bude  svedena a zaústěna do stávající kanalizace DN 1600 
v ul. Prodloužené a od Mostu přes vodní tok Zyf po konec úpravy – uliční vpusti budou 
zaústěny do stávající silniční kanalizace v ulici Podnikatelské. 
 
Komunikace bude vybavena svislým a vodorovným dopravním značením, protihlukovými 
stěnami, bezpečnostním zařízením na mostech (svodidla, zábradlí), bezpečnostním zařízením 
na komunikaci (směrové sloupky) a vegetačními úpravami.  
Přechody pro chodce budou osvětleny svítidly typu Zebra. Komunikace bude vybavena prvky 
pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Souběžný chodník a cyklistická 
stezka budou vybaveny veřejným osvětlením. 
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Průmyslová část ulice Krmelínská bude napojena přímo z okružní křižovatky. Za posledním 
průmyslovým objektem bude vybudováno obratiště s parametry pro nákladní automobily. 
Vnější průměr obratiště bude 25 m, jeho délka 44 m. Hrany vnitřního ostrova budou zaobleny 
obloukem o poloměru 3,0 m a 5,5 m. 
Výškově bude obratiště navazovat na stávající ulici Krmelínskou a na sjezd na pozemek p.č. 
738/8, který bude zachován.  Šířka komunikace obratiště bude navazovat na šířku stávající 
ulice Krmelínská,  pruh obratiště bude minimálně 7 m široký. 
Vody z vozovky obratiště budou svedeny ke stávajícímu obrubníku na ul. Krmelínské, tj. do 
uličních vpustí a následně do stávající kanalizace. Na opačné straně bude provedena 
nezpevněná krajnice. 
 
Chodník pro pěší společně se stezkou pro cyklisty jsou navrženy v přidruženém dopravním 
prostoru komunikace. Chodník bude od komunikace oddělen zeleným pásem šířky 1,5 m. 
Vedle chodníku bude dále vedena cyklostezka, která bude od chodníku oddělena hmatným 
pásem.  

 
Protihluková opatření 
Na základě vyhodnocení a výpočtu výhledového hlukového zatížení musejí být navržena 
protihluková opatření. Navržena je protihluková stěna, která chrání hlukovou zátěž 
vycházející z provozu na nové trase ulice Mostní II. 

 
Vegetační úpravy 
Návrh ozelenění vychází z požadavku začlenit lokalitu do krajiny. Svahy budou zatravněny a 
nepravidelně nebo v pásech je navržena výsadba keřů, případně stromů. Při návrhu osazení je 
nutno přihlédnout k možnostem údržby zeleně. Trávník bude založen v místech, kde 
z bezpečnostních důvodů nesmějí být vyšší porosty. 
V keřovém patru jsou navrženy keře běžných rozměrů, podsadbové keře a půdopokryvné 
keře. V místech, kde jsou nežádoucí stromy jsou navrženy keře běžných rozměrů, které zajistí 
krytí půdy, ochranu okolí a zpevnění svahů. Ve stromovém patru jsou navrženy kmenné tvary 
listnatých druhů a keřové tvary listnatých stromů. 
Na protihlukové stěně je navržena z rubu výsadba geograficky původních popínavých dřevin 
a bylin. 

 
Projekt navrhuje výstavbu v jediné etapě, doba výstavby cca 18 měsíců.  
 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Navržený způsob realizace záměru a začlenění dopravní trasy do území je řešeno tak, aby vliv 
na životní prostředí byl minimalizován. Zhodnocení stavu produkce škodlivin do ovzduší je 
řešeno rozptylovou studií. Zpracována je hluková studie. Navržené technické i stavební řešení 
je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena stavba  komunikace řeší přiměřeným 
způsobem umístění silnice III/478 jako liniové trasy s ohledem na okolní objekty, dopravní 
charakteristiky území, navazující dopravní trasy a inženýrské sítě vedené předmětným územím 
a začlenění trasy do území. Technické řešení je koncipováno účelně s optimalizací využití 
doprovodných ploch a estetických a dopravních  požadavků.  
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H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
 

Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast dle  národního seznamu evropsky 
významných lokalit dle nařízení vlády č.132/2005 ve smyslu ust.§45a zákona  
č. 114/1992 Sb. nebude záměrem dotčena. 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „ Silnice II/478 ulice Mostní 
II.etapa“ je ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci dle zpracovaného návrhu 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: listopad 2008 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  ing.Jarmila Paciorková 
                                        číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92 
Selská 43, 736 01 Havířov 
Tel/fax  596818570, 602749482 
e-mail eproj@volny.cz  
 
Spolupracovali: 
 
SHB akciová společnost, Ostrava (Dokumentace pro územní řízení, 11/2008) 
Ing. Petr Tovaryš, ENVIROAD, s.r.o. – Rozptylová studie, 11/2008 
Ing. Vladimír Kryl, ENVIROAD, s.r.o. – Hluková studie, 11/2008 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 
Přehledná situace 
 
Silnice II/478 ulice Mostní II.etapa Koordinační situace, měřítko 1 : 2 000 – zmenšeno 
Schématický vzorový řez, měřítko 1 : 100  
Situace mostního objektu přes potok Zyf - schéma 
(dle SHB Ostrava, a.s. 11/2008) 
 
Rozptylová Silnice II/478 ulice Mostní II.etapa, Ing. Petr Tovaryš, ENVIROAD, s.r.o., 
11/2008 
 
Hluková studie Silnice II/478 ulice Mostní II.etapa, Ing. Vladimír Kryl, ENVIROAD, s.r.o., 
11/2008  
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