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Seznam použitých zkratek: 
 
AOPK Agentura pro ochranu přírody a krajiny 
BPEJ  bonitovací půdně ekologická jednotka 
ČD České dráhy 
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 
ČR  Česká republika 
ČSN  česká státní norma 
CHLU  chráněné ložiskové území 
dB   decibel 
DD Domov důchodců 
DPS Domov pro seniory 
EVL                                          evropsky významná lokalita 
CHKO  chráněná krajinná oblast 
CHOPAV chráněná oblast pro podzemní akumulaci vod 
ILCR  karcinogenní riziko (Individual Lifetime Cancer Risk) 
k.ú.  katastrální území 
LAeq,                                           ekvivalentní hladina hluku 
MKS městský kamerový systém 
MŽP  ministerstvo životního prostředí 
NEL nepolární extrahovatelné látky 
NL  nerozpuštěné anorganické soli 
NN nízké napětí 
NTL nízkotlaké plynové potrubí 
OK optický kabel 
OZKO  oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PHM  pohonné hmoty 
PHS protihluková stěna 
PP přírodní památka 
RB referenční bod 
Rtg  rentgenové záření 
SmVaK Severomoravské vodovody a kanalizace 
STL  středotlaké plynové potrubí 
SZÚ Státní zdravotní ústav 
SŽDC Správa železniční dopravní cesty 
TZL tuhé  znečišťující látky 
US EPA americká agentura pro životní prostředí 
ÚSES  Územní systém ekologické stability 
VKP  významný krajinný prvek 
VN vysoké napětí 
WHO  světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 
ZCHÚ  zvláště chráněné území 
ZPF   zemědělský půdní fond 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 
Obchodní firma:      Statutární město Frýdek-Místek 
 
IČO:               00296643 
 
Sídlo:     Radniční čp. 1148 
     738 22 Frýdek-Místek 
 
 
 
Jméno, příjmení a bydliště 
oprávněného zástupce oznamovatele: Ing. Eva Richtrová, primátorka 
 Ing. Jan Kaspřík 
 Ing. Simona Handlířová 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 
 

 III. most včetně napojení a přeložek 
 
  Podle zpracovatele předkládaného oznámení spadá záměr dle přílohy č. 1 zákona  
č. 100/2001 Sb. do: 
 
kategorie II – záměry vyžadující zjišťovací řízení,  
 
bod 9.1   Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. 

třídy (záměry neuvedené v kategorii I) 
 
kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje. 
 
Podle § 4 odst. 1, zákona 100/2001 Sb. v platném znění jsou předmětem posuzování: 

a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v kategorii I a změny těchto záměrů, pokud změna 
záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a 
změny záměrů podléhají posuzování vždy, 
  
b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v kategorii I, pokud má být významně 
zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo 
způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají posuzování, 
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 
  
c) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v kategorii II a změny těchto záměrů, pokud 
změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, 
nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho 
technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají 
posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 
  
d) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li 
uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; 
tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 
  
e) stavby, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle 
zvláštního právního předpisu 2a) mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; tyto stavby, činnosti a technologie podléhají posuzování, 
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 
  
f) záměry, u nichž se žádá o prodloužení platnosti stanoviska podle § 10 odst. 3, pokud se tak stanoví ve 
zjišťovacím řízení podle § 7. 
 
Z výše uvedeného znění § 4 odst.1 zákona vyplývá, že na předložený záměr se vztahuje 
písmeno c), neboť se jedná o záměr uvedený v příloze č. 1 v kategorii II; tento záměr bude 
posuzován, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. 
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2. Kapacita záměru 

Záměr III. most řeší komunikační propojení přes řeku Ostravici mezi ulicí 28. října (místní 
část Místek) a ulicí Na Poříčí (místní část Frýdek). Stavba bude součástí propojení až na ulici 
Staroměstskou. Část mezi ul. Na Poříčí a ul. Staroměstskou není předmětem zpracovávané 
dokumentace. 

Místo stavby se nachází v intravilánu Frýdku-Místku a Starého Města, III. most bude 
zařazen mezi obslužné komunikace funkční třídy C. 

 
Navržená kategorie        MS2 8 
Třída             II. třída 
Návrhová rychlost        vn = 50 km/h 
Délka úpravy          443,0 m 
Mostní objekty         1 ks 
Opěrné zdi           3 ks 
Chodníky           jednostranný, v části oboustranný 
 
Základní šířka jízdního pruhu je 3,00 m, šířka odvodňovacího proužku je 0,50 m, z toho 

0,25 m je šířka vodícího proužku. 
Součástí stavby je úprava parkoviště u domova důchodců a napojení cyklistické a pěší 

dopravy na stávající stezku pro chodce a cyklisty podél řeky Ostravice. Trasa přemosťuje řeku 
Ostravici mostním objektem, který je tvořen třemi mostními poli. Pro snížení nároků na zábor 
půdy jsou navrženy opěrné zdi. Dotčené inženýrské sítě budou v nezbytném rozsahu chráněny, 
případně přeloženy. 

3. Umístění záměru 

 
 

 

Místo stavby: k.ú. Frýdek - parcely čís. 3181/2, 3181/3, 3180, 3179, 3171/3, 
3170/3, 3170/2, 3174/16, 3178/1 
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k.ú. Místek - parcely čís. 3460/1, 3482/1, 3434/1, 3435/2, 
5220/2, 3437/2, 3457/5, 3457/4, 3457/3, 3459, 5220/3, 3458, 
5152, 3491/2, 3491/1, 3493/2, 5232, 3467/1, 3460/3 
k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku - parcely čís. 7647/1, 7646, 
2594/1, 2594/2, 2749/2, 2751, 2746/2, 2669, 2749/1 

Katastrální území:      Frýdek, Místek, Staré Město 

Obec:          Frýdek-Místek, Staré Město 

Kraj:            Moravskoslezský 

Stavební úřad:       Frýdek-Místek 

4. Charakter záměru a možnost kumulace  s jinými záměry 

Záměrem investora je vyřešit komunikační propojení lokality Na Poříčí s ulicí 28. října. 
Význam mostu spočívá v propojení sídliště Riviéra a případně ul. Frýdlantské se sídlištěm 
Slezská a dále na silnici I. třídy na Dobrou. Spojením se odlehčí přetížené křižovatce ulic Hlavní 
třída – Ostravská – Frýdlantská. Komunikace je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby. 

Stavba III. mostu včetně napojení a přeložek souvisí se stavbou „Žst. Frýdek-Místek, 
mimoúrovňové křížení v km 111,192 trati Ostrava hl.n. uhelné nádraží Valašské Meziříčí“, 
na kterou zpracovává DÚR firma Huryta s.r.o. a jejímž investorem je SŽDC. Stavba řeší 
navazující úsek místní komunikace  - napojení na ul. Staroměstskou. Oba tyto záměry je nutno 
koordinovat. 

Podmiňujícím předpokladem výstavby III. mostu, především části u ul. Na Poříčí, je 
výstavba „Komunikačního propojení ul. Na Poříčí a ul. Železniční I“, která je samostatnou 
stavbou Statutárního města Frýdek-Místek. 

Vzhledem k charakteru záměru přichází v úvahu zejména kumulace vlivů záměru na 
hlukovou situaci a kvalitu ovzduší. Na základě dostupných informací lze konstatovat, že 
v budoucím období se uvažuje v zájmovém území s realizací dalších záměrů ( „Žst. Frýdek-
Místek, mimoúrovňové křížení v km 111,192 trati Ostrava hl.n. uhelné nádraží – Valašské 
Meziříčí“, „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín), které budou na 
své okolí působit obdobným způsobem jako předkládaný záměr. Jedná se především o zvýšení 
hladiny akustického tlaku a znečištění ovzduší související s nárůstem automobilové dopravy na 
nových i přilehlých komunikacích, k němuž realizací záměru dojde.  

Možnost kumulace negativních vlivů na životní prostředí, zejména znečištění ovzduší 
z automobilové dopravy a zvýšení hladiny akustického tlaku je vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem víc než pravděpodobná. 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Předkládaný záměr „III. most včetně napojení a přeložek“ zahrnuje vybudování 
komunikace a mostní konstrukce přes řeku Ostravici. Hlavním přínosem uvažovaného propojení 
je zejména snížení dopravy na přetížené křižovatce ulic Hlavní třída – Ostravská – Frýdlantská a 
s tím i spojené zklidnění dopravy v dalších navazujících ulicích. Trasa je vedena v urbanizované 
části města na okraji katastrů Frýdek – Místek a Staré Město, převážně mimo zástavbu. Vedení 
trasy respektuje pozemky tenisových kurtů a zahrad soukromých majitelů. Realizace záměru 
významně přispěje ke zlepšení plynulosti dopravy. Stavbou však dojde k částečnému narušení 
klidové zóny na místecké straně, kde je vedena stávající stezka pro pěší a jsou zde situovány 
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tenisové kurty. Na pravém břehu řeky Ostravice bude zásah do krajiny menší, tato strana není 
v současné době upravena, porost je neudržovaný a je zde stará zemní halda. 

Přemostění respektuje podmínky řešení mostu ze strany Povodí Odry, které stanovilo 
hladinu Q100 na 289,21 m.n.m. Podmiňujícím faktorem nivelety mostu bylo zachování pojízdné 
výšky 2,5 m nad stávající stezkou. Spodní hrana nosné konstrukce je tedy nad Q100 min 1,7 m. 
Podpěry jsou založeny na pilotách a respektují směr toku. 

Z hlediska potřeby města lze dopravní a urbanistický význam posuzovaného záměru 
shrnout takto: 

• stavba doplní přetížené části systému a nabídne alternativní trasu pro dosažení místních cílů 

• umožní odstupňování jednotlivých částí základního komunikačního systému ve městě tak, aby 
lépe obsloužily dopravní cíle při minimalizaci zátěže prostředí 

• částečně ochrání centrální sektor obytné zástavby před celoměstským a regionálním tranzitem. 

Z hlediska stavebního a technického řešení záměru byla zpracovateli předložena jedna 
varianta řešení. 

Záměr je v souladu s platným územní plánem města Frýdek-Místek. 

6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Členění záměru na stavební objekty 

C 001 Příprava území  
C 111 Místní komunikace III.most  
C 112 Okružní křižovatka na ul. 28.října  
C 113 Parkoviště u DD  
C 114 Dopravní značení  
C 121 Pěší komunikace  
C 122 Stezka pro chodce a cyklisty  
C 201 Most přes Ostravici  
C 241 Opěrné zdi u mostu přes Ostravici  
C 242 Opěrná zeď v km 0,400 vpravo  
C 301 Silniční kanalizace 
C 302 Přeložky kanalizace SmVaK  
C 303 Úprava kanalizace parkoviště 
C 361 Přeložka vodovodů  
C 401 Přeložka zemního kabelu VN  
C 402 Přeložka venkovního vedení VN  
C 403 Přeložka VN – investice ČEZ Distribuce  
C 404 Rezervní chránička VN – investice ČEZ Distribuce  
C 421 Ochrana kabelů NN v ul. 28.října  
C 422 Přeložka kabelů NN v ul. Na Poříčí  
C 451 Veřejné osvětlení 
C 461 Přeložka a ochrana sděl. kabelů Telefónica O2 v ul. 28.října 
C 462 Přeložka a ochrana sděl. kabelů Telefónica O2 v km 0,250 a 0,305 
C 463 Přeložka a ochrana sděl. kabelů Telefónica O2 v ul. Na Poříčí 
C 464 Přeložka a ochrana sděl. kabelů ČEZ Net 
C 481 Přeložka OK MKS - TS  
C 482 Přeložka OK ČD - Telematika  
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C 483 Přeložka OK UPC -ČR  
C 484 Přeložka a ochrana OK Telefónica O2  
C 521 Ochrana plynovodů  
C 541 Přeložka horkovodu  

C 541.1 Přeložka horkovodu – průchozí kanál  
C 701 Přeložky oplocení 
C 702 Protihluková opatření  
C 703 Přeložky vybavení hřiště pč. 3491/2  
C 802 Vegetační úpravy  

Popis řešení jednotlivých stavebních objektů 

C 001 Příprava území 

Stavební objekt řeší uvolnění staveniště. Součástí objektu bude sejmutí drnu a zeminy 
použitelné pro ohumusování ze stávajících zatravněných ploch, kácení mimolesní zeleně, 
demontáž stávajícího oplocení, montáž a dodávka provizorního oplocení. 

Celkem budou káceny stromy : 

• průměru do 10cm – solitérní dřeviny 32ks 
• průměru do 20cm – 57ks 
• průměru do 30cm – 18ks 
• průměru do 40cm – 13ks 
• průměru do 50cm – 2ks 
• průměru do 60cm – 1ks 
• průměru do 70cm – 4ks 
• průměru do 80cm – 1ks 
• průměru do 90cm – 4ks 
• průměru do 110cm – 2ks 
• průměru do 150cm – 1ks 
• průměru do 190cm – 1ks 

V rámci přípravy území bude mýceno 2136 m2 keřů. Během výstavby bude potřeba chránit 
8 ks stromů. 

Bude provedena demontáž oplocení parcely č. 3491/2 KÚ Místek v délce 110 m a 2749/1 
KÚ Staré Město v délce 9 m. Na těchto parcelách bude provedeno mobilní provizorní oplocení, 
jež bude odstraněno po skončení výstavby, popřípadě po osazení definitivního oplocení. 

C 111 Místní komunikace III.most 

Objekt řeší novou místní komunikaci od ulice 28. října po ulici Na Poříčí. 

Směrové řešení 
Směrové řešení v maximální možné míře respektuje stávající sportoviště na parcelách č. 

3490 a č. 3491/2 v katastru Místek. Zcela respektuje tenisové kurty a stávající obytnou zástavbu 
obce Staré Město. Směrové řešení je navrženo na návrhovou rychlost 50 km/h, minimální 
poloměr směrového vedení je R =100 m, s přechodnicemi délky L= 50 m. 

Šířkové řešení 
Kategorie MS2 8: 

• jízdní pruh         2 × 3,00 m 
• odvodňovací proužek    2 × 0,50 m 
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• bezpečnostní odstup     2 × 0,50 m 
• šířka komunikace      8,00 m 

 
Komunikace je do km 0,300 navržena s oboustranným chodníkem šířky 2,00 m včetně 

bezpečnostního odstupu. V km 0,300 se pravostranný chodník odklání a je veden v patě 
komunikace a je součástí objektu C 121 Pěší komunikace. Součástí objektu C 111 je chodník 
v patě komunikace v km 0,0050 – 0,0100 vlevo. 

Výškové řešení 
Výškové řešení komunikace vyhovuje návrhové rychlosti v = 50 km/h. Výškové řešení je 

limitováno napojením okružní křižovatkou na ul. 28. října, přemostěním řeky Ostravice včetně 
mimoúrovňového křížení stávajících stezek pro pěší a cyklisty vedoucích podél řeky Ostravice, 
výškovým řešením pokračování komunikace přemostěním železniční trati ČD a úrovňovým 
napojením ulice Na Poříčí. 

Rozsah podélných sklonů je 0,98% – 6,00%. Minimální poloměr vypuklého výškového 
oblouku R = 1300 m. Minimální poloměr vydutého výškového oblouku je 1 600 m, maximální 
poloměr vydutého výškového oblouku je R = 1800 m. 

Příčný sklon 
Základní příčný sklon komunikace je navržen 2,5 %. Ve směrových obloucích se překlápí 

do dostředného příčného sklonu rovněž 2,50 %. 

Konstrukce vozovky 
Konstrukce vozovky komunikace v místě plné konstrukce byla navržena následovně: 

• Asfaltový beton střednězrnný    ABS II   40 mm 
• Spojovací postřik 
• Obalované kamenivo střednězrnné   OKS I   70 mm 
• Infiltrační postřik 
• Kamenivo zpevněné cementem   KSC I   130 mm 
• Štěrkodrť frakce 0–32      ŠD    200 mm 

Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pláně min. 45 Mpa. V místě zářezu je 
uvažována výměna podloží pod vozovkou v tl. 0,50 m, která bude upřesněna po provedení 
podrobného inženýrsko-geologického průzkumu. Průzkumem bude prověřena únosnost podloží v 
místě průchodu komunikace navážkami skládky stavebního materiálu a bude předepsána tloušťka 
jeho výměny. 

Konstrukce chodníků: 
• Betonová dlažba ( zámková )     60 mm 
• Pískové lože           30 mm 
• Štěrkodrť frakce 0-16        180 mm 

Odvodnění 
Odvodnění komunikace je navrženo příčným a podélným sklonem. Vody z vozovky jsou 

zachyceny do uličních vpustí a odtud silniční kanalizací (objekt C 301) do řeky Ostravice. 
Do navržené silniční kanalizace je zaústěna i voda z mostního objektu. Uliční vpusti budou 
s kalovou prohlubní a kalovým košem a jsou součástí tohoto objektu včetně přípojek 
do kanalizace. 
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Objekty 
Součástí stavebního objektu je křižovatka místní komunikace III. most s ul. Na Poříčí. 

Jedná se o úrovňovou stykovou křižovatku s pruhem pro odbočení vlevo z hlavní komunikace. 
Dalším objektem je terénní železobetonové schodiště, které spojuje pravostranný chodník podél 
navrhované komunikace v km 0,260 se stezkou pro chodce a cyklisty po pravém břehu Ostravice. 

C 112 Okružní křižovatka na ul. 28.října 

Tento stavební objekt řeší okružní křižovatku ulice 28. října s nově navrženou místní 
komunikací III. most a obslužnou místní komunikací. 

Základní příčný sklon okružní křižovatky i napojovaných komunikací je navržen 2,5%. 

Šířka jízdního pásu okružní křižovatky je 7,0 m, zpevněný prstenec pro pojíždění velkými 
nákladními automobily má šířku 1,50 m. Vnější průměr okružní křižovatky je 26,0 m. Šířka 
jízdních pruhů na vjezdech a výjezdech z křižovatky je min 5,0 m. 

Výškové řešení křižovatky maximálně kopíruje stávající výšku ul. 28. října. 

Konstrukce vozovky je shodná s vozovkou objektu C 111. V případě dostatečné únosnosti 
stávající vozovky v ul. 28. října bude její použitelná část vyfrézována v potřebné tloušťce a bude 
opatřena novou vrstvou asfaltového betonu. 

Odvodnění okružní křižovatky je navrženo příčným a podélným sklonem do uličních vpustí 
a odtud silniční kanalizací (objekt C 301), která je vyústěna do řeky Ostravice. 

C 113 Parkoviště u DD 

Stavební objekt řeší úpravu stávajícího parkoviště u domova důchodců. Počet stání pro 
osobní automobily velikosti O1 zůstává zachován a činí 24 stání. Z toho dvě stání jsou vyhrazena 
pro vozy zdravotně postižených osob. Příjezdová komunikace na parkoviště je dvoupruhová o 
šířce 6,0 m, ve směrovém oblouku 7,0 m. Základní příčný sklon parkoviště a příjezdové 
komunikace na parkoviště je navržen 2,5%. 

Výškové řešení parkoviště maximálně sleduje výšku stávajícího parkoviště. 

Konstrukce vozovky je shodná s konstrukcí vozovky objektu C 111. 

Konstrukce vozovky parkovacích stání: 
• Betonová dlažba (zámková)  80 mm 

• Pískové lože       40 mm 

• Štěrkodrť frakce 0-16    250 mm 

Odvodnění parkoviště je řešeno stávajícím způsobem, tj. příčným a podélným sklonem do 
uličních vpustí a do upravené stávající kanalizace v majetku Statutárního města Frýdku – Místku, 
která je odvodněna do kanalizace SmVaK. 

C 114 Dopravní značení 

Stavební objekt řeší provizorní a definitivní svislé i vodorovné dopravní značení. 

C 121 Pěší komunikace 

Stavební objekt řeší nový chodník, který je umístěn mimo komunikaci v patě násypu a pod 
opěrnou zdí v km 0,300. Šířka chodníku je 2,0 m o maximálním sklonu 8,0%. Konstrukce 
chodníku je shodná s konstrukcí chodníku ve stavebním objektu C 111. Chodník je odvodněn do 
přilehlého terénu a bude osvětlen. 



14 

894-31532-0-1 

C 122 Stezka pro chodce a cyklisty 

Navržená komunikace pro pěší a cyklisty propojuje stávající stezku vedenou po pravém 
břehu řeky Ostravice s nově navrženou komunikací. Z komunikace III. most bude umožněn 
přístup na stezku vhodnou stavební úpravou a dopravním značením. Délka úpravy je 38 m, šířka 
společné stezky pro chodce a cyklisty je 2,5 m. Podélným a příčným sklonem je stezka 
odvodněna do rigolu u pravé hráze řeky Ostravice. Konstrukce chodníku je shodná s konstrukcí 
chodníku ve stavebním objektu C 111. Stezka bude osvětlena. Osvětlení je řešeno ve stavebním 
objektu C 451. 

C 201 Most přes Ostravici 

Most převádí místní komunikaci přes řeku Ostravici a propojuje cyklostezku po obou 
stranách řeky. Propojuje místní část Místek – Riviéru, ul. 28. října s Frýdkem, ul. Na Poříčí. 

Komunikace na mostě přes Ostravici má mezi obrubami šířku 8,00 m, oboustranné veřejné 
chodníky jsou široké 2,00 m. Celková šířka mostu je 13,10 m.  

Most je navržen jako 3-pólový objekt o rozpětí jednotlivých polí 22,3+46,5+37,8 m. 
V prvním poli překračuje cyklostezku, druhým polem koryto Ostravice a třetím bermu 
s cyklostezkou. Most je navržen jako ocelo-betonová spřažená konstrukce se čtyřmi ocelovými 
hlavními nosníky výšky 1960 mm, které jsou náběhované a spřažené železobetonovou deskou 
tl. 300 mm. Spodní stavba je navržena monolitická železobetonová s dvěma opěrami a dvěma 
stěnovými pilíři. Ložiska se předpokládají hrncová, mostní závěry povrchové. Římsy na mostě 
jsou monolitické, železobetonové, na kterých je osazeno ocelové mostní zábradlí s plnou výplní. 
Na mostě je navržena vozovka tl. 100 mm. Na pravé straně mostu budou nad pilíři umístěny 2 
sloupy veřejného osvětlení. Pod mostem je navržena kamenná rovnanina s proklínováním v tl. 
300 mm. Na březích Ostravice budou polozapuštěné kamenné patky a v bermě snížení pro 
průjezd techniky údržby. 

C 241 Opěrné zdi u mostu přes Ostravici 

Opěrná zeď je situována před mostem přes Ostravici, na který bezprostředně navazuje 
ve stejném šířkovém uspořádání. Zeď je navržena oboustranně, z důvodu snížení záborů 
pozemků. Jedná se o železobetonovou úhlovou zeď o délce 50,00 m a výšce 3,00 m nad terénem. 
Mezi zdmi bude proveden hutněný zásyp a plná konstrukce vozovky. Na železobetonových 
římsách bude umístěna protihluková stěna výšky 3,00 m (objekt C 702). 

C 242 Opěrná zeď v km 0,400 vpravo 

Opěrná zeď je navržena z důvodu ochrany pozemku - parcely č. 2668 v k.ú. Staré Město a 
leží po pravé straně komunikace. Opěrná zeď se skládá ze dvou částí, první je umístěna v km 
0,353 00 – 0,395 00 a její délka je 42,0 m. Druhá je v km 0,425 00 – 0,454 50 a je dlouhá 29,50 
m. Výška zdí je max. 2,2 m. Za zdmi bude proveden hutněný zásyp a plná konstrukce vozovky. 
Na železobetonových římsách bude umístěna protihluková stěna výšky 4,00 m (objekt C 702). 

C 301 Silniční kanalizace 

Tento stavební objekt řeší odvod povrchových vod z nově navrhované komunikace v úseku 
mezi novým kruhovým objezdem na ulici 28. října a ulicí Na Poříčí. Odvod povrchových vod je 
řešen s ohledem na spádování navrhované komunikace následujícími kanalizačními stokami. 

Pro první část nové komunikace od nového kruhového objezdu na ulici 28. října k řece 
Ostravici (staničení komunikace 0 až 0,2 km) jsou navrženy stoky D1 o dimenzi DN250 a 
DN300 a stoka D1.1 o dimenzi DN250. Celková délka stoky D1 je cca 170 m (DN250-85 m, 
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DN300-120 m) a celková délka D1.1 je cca 70m. V trase stoky D1 bude umístěno šest revizních 
šachet Š1 až Š6. V trase stoky D1.1 budou umístěny dvě revizní šachty Š1 a Š2. Stoka D1.1 bude 
napojena do šachty Š2 stoky D1. Odvod povrchových vod z tohoto úseku bude zaústěn do řeky 
Ostravice. V trase stoky D1 bude umístěn odlučovač ropných látek AS TOP 30 RCS/EO/PB – 
SV. Tento odlučovač je gravitačně koalescenční se sorpčním stupněm. Je navržen pro max. 
průtok 30 l/s s výstupní hodnotou znečištění NEL do 0,2 mg/l, NL do 30 mg/l. Odlučovač je 
tvořen dvěma nádržemi (o průměru cca 2,5 m a 2,3 m) dvouplášťové konstrukce pro obetonování 
na místě stavby. 

Pro druhou část nové komunikace od řeky Ostravice směrem k ulici Na Poříčí (staničení 
komunikace 0,200 až 0,650 km, z toho v této stavbě bude realizována do km 0,443) jsou 
navrženy stoky D2 o dimenzi DN250 a D3 o dimenzi DN250 a DN400. Celková délka stoky D2 
bude přibližně 55 m a celková délka stoky D3 bude v této stavbě cca 250m. Stoka D3 je vedena 
v chodníku z důvodu sníženého krytí stoky. V trase stoky D2 jsou navrženy dvě revizní šachty Š1 
a Š4. Šachta Š4 bude součástí stoky D3. V trase stoky D3 jsou v rámci této stavby realizovány 
šachty Š1 až Š8. Odvod povrchových vod z tohoto úseku bude zaústěn do řeky Ostravice. V trase 
stoky D3 bude umístěn odlučovač ropných látek AS TOP 65 RCS/EO/PB – SV. Tento odlučovač 
je gravitačně koalescenční se sorpčním stupněm. Je navržen pro max. průtok 65 l/s s výstupní 
hodnotou znečištění NEL do 0,2 mg/l, NL do 30 mg/l. Odlučovač je tvořen dvěma nádržemi 
(o průměru cca 3,2 m a 3 m) dvouplášťové konstrukce pro obetonování na místě stavby. V místě 
výustních objektů č.1 a č.2 bude koryto řeky upraveno polozapuštěnou kamennou patkou, jejíž líc 
bude do vzdálenosti 2 m na obě strany kanalizace zpevněn lomovým kamenem do betonu. Říční 
berma bude po zásypu kanalizace zpevněna kamennou rovnaninou s proklínováním. Šachty Š3-
D1 a Š2-D3 budou opatřeny stavítky pro zachycení havarijního úniku ropných látek. 

Do nových stok dešťové kanalizace budou napojeny kanalizační přípojky z nových uličních 
vpustí. Krytí kanalizačních stok se bude pohybovat cca 1,0 m – 3,5m pod upraveným terénem. 

C 302 Přeložky kanalizace SmVaK 

Objekt řeší úpravy kanalizace ve správě SmVaK, které budou dotčeny stavbou: 

1. Výměna části stávajícího podzemního betonového potrubí jednotné kanalizace DN800 v 
prostoru ulice Na Poříčí a Železniční. 

Tato část řeší výměnu části stávajícího podzemního potrubí jednotné kanalizace DN800 
z materiálu BE (beton) v prostoru ulice Na Poříčí a Železniční. Jedná se o úsek kanalizační stoky 
mezi šachtami Š2148, Š2151, Š2152 a Š2153. Délka trasy mezi šachtami je cca 80 m (parcely 
č.3171/3) a v dotčeném úseku se nachází jedna kanalizační přípojka DN300 z betonu napojená 
přímo na stoku DN800. V úseku kanalizační stoky budou zachovány šachty Š2148 a Š2153. 
Stávající šachta Š2151 bude zrušena včetně přípojky, která je do ní napojena a bude nahrazena 
novou šachtou Š2151a s výškovými úpravami podle nově navrhované komunikace, do níž bude 
zaústěna přeložená kanalizační přípojka, která byla zavedena do původní šachty Š2151.  

Stávající betonové potrubí DN 800 v ulici Na Poříčí bude nahrazeno potrubím ze 
železobetonu při zachování stávajících profilů. Potrubí bude uloženo do betonového sedla. Nové 
revizní šachty ve stoce a na kanalizační přípojce budou provedeny z betonových prefabrikátů s 
integrovanými spoji.  

2. Výměna části stávajícího podzemního betonového potrubí jednotné kanalizace DN800 na 
parcele č.3181/3 v k.ú. Frýdek. 

Další úsek stávající jednotné kanalizace, který bude dotčen, se nachází na parcele č.3181/3. 
Stávající šachta Š3 bude nahrazena novou šachtou Š3a s výškovými úpravami podle nově 
navrhované komunikace. Dále budou zřízeny dvě nové šachty Š2a a Š3a, mezi kterým bude 
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vyměněno stávající betonové potrubí za železobetonové. Do nových stok dešťové kanalizace 
budou napojeny kanalizační přípojky z nových uličních vpustí. Nové uliční vpusti a jejich 
připojení na stoky nejsou obsahem tohoto objektu. 

C 303 Úprava kanalizace parkoviště 

Předmětem objektu je úprava stávající kanalizace ve správě TS a.s. Frýdek – Místek, 
do které je odvodněno stávající parkoviště u domova důchodců. Přeložkou parkoviště dojde 
k výškové úpravě terénu v místě poklopů stávajících revizních šachet a do kanalizace budou 
napojeny nové uliční vpusti. Uliční vpusti jsou včetně přípojek předmětem objektu C 113. 

C 361 Přeložka vodovodů 

Tento stavební objekt řeší 2 přeložky vodovodu: 

1. Přeložku stávajícího podzemního potrubí vodovodu DN200 z tvárné litiny v prostoru ulice Na 
Poříčí a Železniční (přeložka č.1). 

Jedná se o úsek v křižovatce těchto ulic. Délka trasy je cca 110 m (parcely č.3171/3, 
3170/2, 3170/3) a v dotčeném úseku se nenachází vodovodní přípojka. Přeložka č.1 bude 
rozdělena na dvě části (přeložka č.1.1 a přeložka č.1.2) z důvodu nově navrženého horkovodního 
průchozího kanálu, který bude v dotčeném prostoru. První část přeložky (označení přeložka 
č.1.1) bude provizorním stavem do doby realizace horkovodního kanálu DALKIA. Druhá část 
přeložky (označení přeložka č.1.2) bude konečným stavem po realizaci horkovodního kanálu 
DALKIA.  

2. Přeložku stávajícího podzemního potrubí vodovodu DN200 z litiny na ulici 28. října a ulicí Na 
Poříčí (přeložka č.2). 

Tato část řeší výměnu části stávajícího potrubí vodovodu, které je umístěno v upravované 
stávající příjezdové komunikaci u nového kruhového objezdu na ulici 28. října. Stávající potrubí 
vodovodu DN200 bude vyměněno v úseku o délce cca 10 m. 

C 401 Přeložka zemního kabelu VN 

Objekt obsahuje přeložku stávajícího úseku zemního kabelového vedení VN 22 kV, které je 
v kolizi s projektovanými objekty stavby mostu a komunikací. V kolidujícím úseku bude toto 
vedení zrušeno a tento úsek bude položen v nové trase celoplastovými jednožilovými kabely 
AXEKVCE 3x240. Nové kabelové vedení bude v celém rozsahu uloženo v korugované ochranné 
trubce HDPE průměru 160 mm. Minimální krytí kabelového vedení je 1 m. 

C 402 Přeložka venkovního vedení VN 

Stávající nadzemní vedení VN 22kV (odbočka z vedení č. 370) koliduje s projektovanou 
stavbou mostu. V místě křížení není potřebná výška vedení. Přeložka kolidujícího nadzemního 
vedení bude řešena zemním kabelovým vedením v potřebné vzdálenosti od stavby mostu s tím, 
že na tento nový kabelový úsek naváže kabel VN položený v rámci objektu „C 403 Přeložka VN 
– investice ČEZ Distribuce“. Nové kabelové vedení bude v celém rozsahu uloženo v korugované 
ochranné trubce HDPE průměru 160 mm. Minimální krytí kabelového vedení je 1 m, v místě 
uložení kabelů do bermy řeky Ostravice budou uloženy s krytím min. 1,5 m. 

C 403 Přeložka VN – investice ČEZ Distribuce 

Objekt C403 navazuje na objekt „C402 Přeložka venkovního vedení VN“. Nové kabelové 
vedení bude v celém rozsahu uloženo v korugované ochranné trubce HDPE průměru 160 mm. 
Minimální krytí kabelového vedení je 1m, v místě uložení kabelů do bermy řeky Ostravice budou 
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uloženy s krytím min. 1,5 m. Trasa vedení je situována převážně poblíž paty budoucího náspu 
projektované komunikace. Na zemní práce a uložení kabelu je velmi náročný úsek podél 
připojovací rampy stávající cyklostezky, kde trasa přechází uměle vytvořený val zarostlý 
dřevitým porostem (výšková rozdíl cca 6 m v délce cca 40 m).  

C 404 Rezervní chránička VN – investice ČEZ Distribuce 

Tento objekt zahrnuje umístění dvou kusů ocelových chrániček do mostní konstrukce 
pro realizaci výhledových záměrů ČEZ Distribuce na propojení kabelových sítí  
ve Frýdku-Místku. Jedná se o ocelové roury světlosti 200 mm. 

C 421 Ochrana kabelů NN v ul. 28.října 

Jedná se o prodloužení mechanické ochrany stávajícího kabelu NN typu AYKY 4x70. 
Kabel v předmětném místě kříží stávající komunikaci. V místě křížení dojde k rozšíření této 
komunikace na západním okraji o cca 1m. V rámci tohoto objektu se předpokládá odkrytí kabelu, 
jeho snížení na předepsanou hloubku (požadované krytí 1m), podbetonování a uložení do 
ochranného betonového kabelového žlabu přesahující nový okraj komunikace o 0,5 m. 

C 422 Přeložka kabelů NN v ul. Na Poříčí 

Tento objekt je vyvolán potřebou přemístit stávající samostatně stojící jistící a rozpojovací 
kabelovou skříň 233 PRIS4 v kompaktním plastovém pilíři. Stávající skříň je umístěna u plotu 
v místě, kde bude mezi stávajícím plotem a opěrnou zdí projektované komunikace vybudován 
chodníček. V tomto místě vznikne jediný přístup do prostoru mezi budoucí opěrnou zeď a plot 
soukromé zahrady. Aby zde byl umožněn bezpečný přístup i pro případné menší mechanismy, je 
třeba tuto skříň přemístit o cca 10 metrů hlouběji do tohoto prostoru, kde se profil již rozšiřuje. 
Skříň bude umístěna v zeleném pásu vedle nového chodníčku.  

C 451 Veřejné osvětlení 

Stavbou je dotčeno stávající veřejné osvětlení ul. 28. října v místě napojení, osvětlení 
parkoviště u DSP, přilehlého chodníku k Ostravici, části chodníku na druhém břehu Ostravice a v 
místě napojení na ul. Na Poříčí. 

Nasvětlení přechodů bude svítidly MACH 1 / 250W halogenid /závěsné výšky 6 m. 
Veřejné osvětlení komunikací včetně křižovatek bude 10 m žárově zinkovanými stožáry 
s výložníky a svítidly s vestavěnou regulací. Na mostě přes Ostravici budou na patní desky 
(součást objektu mostu) osazeny šikmé přírubové hliníkové stožáry se speciálními výložníky. 
Chodníky budou osvětleny z 5 m žárově zinkovaných stožárů 70W svítidly. Z důvodu 
komplikované situace inženýrských sítí v místě napojení nové komunikace do ul. Na Poříčí bude 
osvětlení křižovatky řešeno osazením 12 m stožárů k chodníku pod opěrnou a protihlukovou 
stěnou (PHS) (závěsná výška svítidel nad komunikací bude 10 m). Osvětlení oddáleného 
chodníku pod patou komunikace na straně k Starému Městu bude jednak 2R výložníky 180° 
na silničních stožárech, jednak samostatným sadovým svítidlem na 5 m stožáru v úseku pod PHS. 

Energetická bilance: 

• Pi demontovaného zařízení - 2,87 kW 

• Pi nového zařízení veřejného osvětlení - 3,89 kW 

• Pi nasvětlení přechodů pro chodce - 1,69 kW 

• Pi celkem (nové veřejné osvětlení + nasvětlení přechodů pro chodce) - 5,51 kW 

• Zvýšení instalovaného příkonu veřejného osvětlení - 2,64 kW 
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C 461 Přeložka a ochrana sděl. kabelů Telefónica O2 v ul. 28.října 

Předmětem objektu C 461 je ochrana metalických kabelů, délka úpravy je 38 m. Po levé 
straně ul. 28. října (směr Ostrava) vede stávající trasa sdělovacích kabelů Telefónica O2. Trasa je 
v kolizi s plánovaným rozšířením komunikace - odbočení z kruhového objezdu vlevo (kolem 
školní jídelny). Bude nutno prověřit hloubku a způsob uložení kabelů. Kabely budou obnaženy, 
trasa částečně napřímena a kabely budou uloženy do dělených chrániček. Chráničky budou 
obetonovány. 

C 462 Přeložka a ochrana sděl. kabelů Telefónica O2 v km 0,250 a 0,305 

Předmětem objektu jsou dvě kolizní místa navrhované komunikace s metalickými 
sdělovacími kabely ve správě Telefónica O2. V km 0,250 vede po pravém břehu řeky Ostravice 
stávající sdělovacích kabel Telefónica O2, jeho trasa je v kolizi s plánovanou stavbou nového 
mostu a komunikace přes řeku Ostravici. Nová trasa povede podél stávající cyklostezky, pod 
novým mostem vedle opěry mostu. Kabel bude v celé délce uložen v chráničce. Délka přeložky 
je 250m 

V km 0,305 vede stávající sdělovací kabel Telefónica O2. Trasa je v kolizi s plánovanou 
stavbou nového mostu a komunikace přes řeku Ostravici. Nový kabel povede ve stejné trase, ale 
v patřičné hloubce ( terén zde bude přisypán cca o 2 m). Nový kabel bude v celé trase veden 
v chráničce. Délka přeložky je 34 m. 

C 463 Přeložka a ochrana sděl. kabelů Telefónica O2 v ul. Na Poříčí 

V km 0,450 vede stávající trasa sdělovacích kabelů společnosti Telefónica O2. Trasa je 
v kolizi s plánovanou stavbou komunikace III. most přes řeku Ostravici. V místě kolize bude 
komunikace v budoucnu, po dostavbě propojení komunikace na ul. Staroměstskou, v násypu asi 
2,0 m s pravostrannou betonovou opěrnou zdí. Předmětem objektu C 463 je přeložka metalických 
kabelů. Nová trasa kabelu je vedena za křižovatkou (a kolektorem – kanalizace+voda ), délka 
přeložky je 95 m. 

C 464 Přeložka a ochrana sděl. kabelů ČEZ Net 

Předmětem objektu jsou dvě kolizní místa navrhované komunikace se sdělovacími 
metalickými kabely ve správě ČEZ Net. 

V km 0,160 – po levém břehu řeky Ostravice (v bermě) vede stávající sdělovací kabel ČEZ 
Net. Nad kabelovou trasou bude veden most a bude prováděna úprava bermy pod mostem. Kabel 
bude v bermě obnažen a uložen do chráničky. Délka chráničky je 15 m. 

V km 0,260 – po pravém břehu řeky Ostravice vede stávající sdělovacích kabel ČEZ Net. 
Trasa je v kolizi s plánovanou stavbou nového mostu a komunikace přes řeku Ostravici. Nová 
trasa povede podél stávající cyklostezky, pod novým mostem vedle opěry mostu. Kabel bude 
v celé délce uložen v chráničce. Délka přeložky je 250m. 

C 481 Přeložka OK MKS – TS 

Trasa trubek HDPE 40 pro sdělovací vedení městského kamerového systému (dále MKS) 
obsahující optické kabely (dále OK) vede od řeky Ostravice podél místního chodníku k ulici 
Na Poříčí, kterou kříží a pak vede po levé straně této ulice ve směru k železniční trati ČD. 
Ve společné trase jsou také uložené trubky HDPE 40 včetně OK objektu „C 482 Přeložka OK 
ČD - Telematika“. Délka dotčení sdělovacího vedení OK MKS TS je cca 88 m. Je nutné stávající 
trasu trubek HDPE 40 pro sdělovací vedení OK MKS TS přeložit do nové trasy s použitím 
nových vložek. Nová trasa trubek HDPE 40 bude v chráničce délky cca 20 m křížit novou 
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komunikaci v km 0,412 50 a pak povede v chodníku po pravé straně této komunikace ve směru 
staničení, bude křížit Železniční ulicí II, která se zaslepí při vyústění na ulici Na Poříčí a přeložka 
trubek HDPE 40 bude ukončena v nových spojkách Plasson SPP 40x40 na levé straně ulice Na 
Poříčí směrem na železniční trať ČD. Délka přeložky trubek HDPE 40 pro sdělovací vedení OK 
MKS TS je cca 118 m, čímž dojde k prodloužení trasy o cca 30 m.  

C 482 Přeložka OK ČD – Telematika 

Trasa trubky HDPE 40 pro sdělovací vedení ČD-Telematika a.s. (dále ČD-Telematika) 
obsahující optický kabel (dále OK) vede od řeky Ostravice podél místního chodníku k ulicí Na 
Poříčí, kterou kříží a pak vede po levé straně této ulice ve směru k železniční trati ČD. Ve 
společné trase jsou také uložené trubky HDPE 40 včetně OK viz objekty: „C 481 Přeložka OK 
MKS TS“, „C 483 Přeložka OK UPC“. Od ulice 28. října v Místku se vybuduje nová trasa v 
délce cca 433 m, která bude křížit řeku Ostravici a v rámci „části 1“ se ve Frýdku zatím napojí na 
ulicí Na Poříčí a zároveň se zaslepí ulice Železniční II. Délka dotčení sdělovacího vedení OK 
ČD-Telematika je cca 88 m. Přeložka bude provedena shodně jako je uvedeno u stavebního 
objektu C 481.  

C 483 Přeložka OK UPC 

Trasa trubek HDPE 40 pro sdělovací vedení UPC obsahující optické kabely (dále OK) vede 
od řeky Ostravice podél místního chodníku k ulicí Na Poříčí, kterou kříží a pak vede po levé 
straně této ulice ve směru k železniční trati ČD. Vedení OK v trubkách HDPE 40 ve správě UPC 
Česká republika a TS a.s. ( objekt C 481 ) je nutno řešit společně. Ve společné trase jsou také 
uložené trubky HDPE 40 včetně OK objektu „C 482 Přeložka OK ČD - Telematika“. Přeložka je 
projektována shodně jako je uvedeno u stavebního objektu C 481.  

C 484 Přeložka a ochrana OK Telefónica O2 

Stavební objekt řeší dvě kolizní místa navrhované komunikace s optickými sdělovacími 
kabely ve správě Telefónica O2. 

Po levé straně ul. 28. října (směr Ostrava) vede stávající trasa sdělovacích kabelů 
Telefónica O2. Trasa je v kolizi s plánovaným rozšířením komunikace - odbočení z kruhového 
objezdu vlevo (kolem školní jídelny). Bude nutno prověřit hloubku a způsob uložení kabelů. 
Kabely budou obnaženy, trasa částečně napřímena a kabely budou uloženy do dělených 
chrániček. Chráničky budou obetonovány. Délka úpravy je 38 m. 

V km 0,450 – vede stávající trasa sdělovacích kabelů společnosti Telefónica O2. Trasa je 
v kolizi s plánovanou stavbou nového mostu a komunikace přes řeku Ostravici. V místě kolize 
bude komunikace v budoucnu (po dostavbě propojení komunikace na ul. Staroměstskou) 
v násypu asi 2,0 m s pravostrannou betonovou opěrnou zdí. 

C 521 Ochrana plynovodů 

Na ulici 28. října, východně od navrhovaného kruhového objezdu ve směru na Frýdlant nad 
Ostravicí, se kříží NTL plynovodní přípojka v chráničce s komunikací. Nicméně nedochází zde 
ke změně krytí ani k rozšíření komunikace a proto nejsou potřebné žádné úpravy. 

V jižní části kruhového objezdu kříží příjezdová komunikace ke školní jídelně NTL 
plynovod DN250. Tady dochází k rozšíření stávajícího jízdního pruhu o 1,5 m, ale nedochází 
k výškové změně příjezdové komunikace. Plynovod pod stávající komunikací není v chráničce a 
vzhledem k tomu, že zatížení dopravou na příjezdové komunikaci se nezvětší, není na plynovodu 
navržena žádná úprava. Při výstavbě je nutno dodržet podmínky stanovené SMP Net. 
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C 541 Přeložka horkovodu 

Stavba "III. most včetně napojení a přeložek" vyžaduje přeložku horkovodního potrubí 2 × 
DN 300 do horkovodního průchozího kanálu. V současnosti je potrubí, předizolováno a je vedeno 
pod komunikací v ulici Na Poříčí s krytím cca 0,7 m. Průchozí kanál bude o vnitřních rozměrech 
2,1 × 2,1 m o délce cca 60,0 m a je součástí objektu C 541.1. Součástí objektu je přeložka 
komunikačního kabelu a napájecího kabelu NN v majetku Dalkia ČR, a.s., které jsou v současné 
době uloženy v souběhu s horkovodním potrubím. 

C 541.1 Přeložka horkovodu – průchozí kanál 

Průchozí kanál bude o vnitřních rozměrech 2,1 × 2,1 m o délce cca 60,0 m a je součástí 
objektu C 541.1. Krytí kanálu bude cca 0,7-2,3 m. Na obou koncích kanálu budou vybudovány 
instalační šachty. Každá šachta bude se dvěma vstupy, z nichž minimálně jeden bude mít velikost 
800×600 mm. Šachta v západní části kanálu bude částečně pod chodníkem a částečně 
pod násypem. Druhá šachta ve východní části bude za opěrnou zdí. Kanál bude vyspádován a 
v nejnižším místě bude zhotovena dochlazovací jímka. Jímka bude vyprazdňována 
přečerpaváním do kanalizace. V kanálu bude nad horkovodním potrubím vedeno potrubí 
vodovodu DN 200 (C 361). V průchozím kanálu bude osvětlení. 

C 701 Přeložky oplocení 

Umístění komunikačního propojení III. most si vyžádá dvě přeložky stávajícího oplocení. 

Jedná se o oplocení parcely č. 3491/2 v k.ú. Místek. Délka nového oplocení je 120,0 m. 
Typ oplocení je shodný se stávajícím, tj. drátěné pletivo v rámové konstrukci a plnostěnný plech 
na ocelových sloupcích. Celková výška oplocení je 1,6 m. 

Dále jde o oplocení parcely č. 2749/1 v k.ú. Staré Město. Délka nového oplocení je 9 m. 
Typ oplocení je shodný se stávajícím, tj. drátěné pletivo na betonových sloupcích, výška oplocení 
je 1,6 m. 

C 702 Protihluková opatření 

Součástí objektu je šest částí protihlukových stěn. 

Části 1,3,4 chrání před hlukem z dopravy území určené k bydlení (domov pro seniory) a 
stávající sportoviště (tenisové kurty). Části 2 a 5 chrání stávající sportoviště (dětské dopravní 
hřiště a minigolf). Šestá část je navržena pro ochranu obytné zástavby v katastru Staré Město. 

První část má výšku 4,0 m a její začátek je umístěn tak, aby stěna nebránila rozhledu 
v okružní křižovatce. Začátek zdi je za chodníkem vlevo v km 0,015 komunikace III. most, dále 
se stěna odklání podél příjezdu na parkoviště. Celková délka stěny je 70,0 m. Stěna bude 
založena na pilotách. 

Druhá část stěny je umístěna za chodníkem vpravo a má proměnnou výšku. Od km 0,028 
do km 0,075 má výšku 4,0 m, od km 0,075 do km 0,097 má výšku 3,5 m. Její celková délka je 
63,0 m. 

Třetí část stěny je vlevo za příjezdovou komunikací na parkoviště, je dlouhá 18,0 m a má 
výšku 3,5 m. 

Čtvrtá a pátá část stěny je umístěna na opěrných zdech vlevo a vpravo za chodníkem od km 
0,097 do km 0,145, jejich délka je 2× 48,0 m a jsou vysoké 3,0 m. 

Šestá část stěny je umístěna na opěrné zdi vpravo od km 0,353 do konce úpravy. 
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Protihlukové stěny jsou navrženy z neprůhledných sendvičových prvků s absorpčním 
pláštěm. Sendvičové prvky se vkládají do ocelových sloupků kotvených do železobetonových 
pilot, popřípadě do železobetonových opěrných zdí. Celková délka souvislé části protihlukové zdi 
včetně mostního zábradlí nepřekročí délku 300 m. 

C 703 Přeložky vybavení hřiště p.č. 3491/2 

Záborem části parcely č. 3491/2 dojde k zabrání části asfaltové komunikace tvořící součást 
dopravního hřiště. Pro zachování funkčnosti obvodové komunikace hřiště bude provedena její 
přeložka do místa, kde jsou dnes umístěny hry minigolfu. Celková plocha nového asfaltového 
povrchu je 210,0 m2. Hry budou posunuty, popřípadě přemístěny do jiné části parcely. Bude 
provedena přeložka veřejného osvětlení v délce 85,0 m včetně dvou nových stožárů se svítidly. 

C 802 Vegetační úpravy 

Cílem vegetačních úprav je včlenění stavby do krajiny. 

Podle významu a budoucího využití lze vegetační úpravy rozdělit do čtyř celků: 

1. Výsadby v okolí domova důchodců 

Mezi budovou a nově vybudovaným parkovištěm bude vysázena souvislá řada stromů 
(13ks). Aby po vzrůstu stromů nedošlo k zastínění oken budovy,  budou pro výsadbu použity 
stromy s menší korunou. Výsadba mezi parkovištěm a protihlukovou stěnou bude z jehličnatých 
a kvetoucích listnatých stromů (7 ks) s podsadbou keřů (50 m2). 

2. Výsadby mezi komunikací a sportovním areálem 

Nové výsadby doplní stávající zeleň. Pro výsadbu jsou navrženy jehličnaté a listnaté 
stromy (23 ks), které svým charakterem odpovídají biotopu lužního lesa a snáší zvýšenou hladinu 
spodní vody, ke které může dojít při zvýšení hladiny Ostravice. Před protihlukovou zdí bude 
vysázena skupina keřů (100 m2). 

3. Výsadby podél komunikace v zářezech na skládce stavebního materiálu 

Svahy zářezu budou souvisle osázeny keři tak, aby vzdálenost keřů byla minimálně 
10 m od pěších komunikací (800 m2). Pro výškové členění budou keřové skupiny doplněny 
o výsadbu stromů na hraně zářezu (18 ks) a s předsadbou solitérních stromů listnatých 
s nápadným květem nebo s barevným listem (18 ks). Podél chodníku bude vysázena alej stromů 
(31 ks). V této části budou pro výsadbu použity především domácí druhy dřevin nebo jejich 
kultivary. Keřové patro bude vysázeno z běžných introdukovaných keřů. 

4.  Výsadba podél komunikace mezi skládkou stavebního materiálu a ulicí Na Poříčí 

Výsadby budou navazovat na stávající mladé výsadby mezi panelovou cestou a Úřadem 
práce. Výsadby keřů (450 m2) na patě náspu komunikace, ve vzdálenosti 10 m od chodníku 
vytvoří clonu mezi komunikací a nově zakládanou zelenou plochou. Výsadba keřů bude na patě 
svahu doplněna řadou stromů s předsadbou solitérních stromů na svahu náspu (35 ks). V místech, 
kde protihlukové stěny budou v blízkosti zvýšeného pohybu chodců a nebude zde prostor 
pro výsadbu vysoké nebo střední zeleně, budou k protihlukovým stěnám vysázeny popínavé 
dřeviny. 

Příprava území 

Po dokončení stavebních prací budou plochy určené k ozelenění obdělány. Mimo nově 
založené záhony pro souvislé keřové skupiny budou na výše uvedených plochách založeny 
trávníky. Pro výsev bude použito travní osivo PARK s výsevkem 0,03 kg/m2. 
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Okrasné keře v záhonech budou vysazovány do jamek objemu do 0,05 m3  s 50% 
výměnou půdy v jamce. Spon výsadby bude podle druhu dřeviny buď 1×1 m nebo 1,5×1,5 m. 
Pro výměnu bude použit substrát pro okrasné dřeviny. Záhony budou po výsadbě zamulčovány 
drcenou kůrou. 

Listnaté a jehličnaté stromy budou vysázeny do jamek objemu do 1,0 m3 s 50% 
výměnou půdy v jamce. Pro výměnu bude použit substrát pro okrasné dřeviny. Mísy kolem 
vysázených dřevin budou zamulčovány drcenou kůrou. Dřeviny budou po výsadbě ukotveny 3 
kůly spojenými příčkami. 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  

Předpokládané zahájení stavby rok 2010 
Doba stavby je dohadována na 14 měsíců mimo zimní technologické přestávky. 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Kraj Moravskoslezský 
Příslušná obec s rozšířenou působností Frýdek-Místek 
Obec Frýdek, Místek, Staré Město u Frýdku-Místku 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat 

Výčet navazujících rozhodnutí Správní úřad, který bude rozhodnutí 
vydávat 

� souhlas orgánu OOP z hlediska 
krajinného rázu správy dle § 12 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb. 

Magistrát města Frýdek Místek, odbor 
životního prostředí 

� Povolení ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. 
v platném znění 

Magistrát města Frýdek Místek, odbor 
životního prostředí 

� Závazné stanovisko k umístění stavby 
v chráněném ložiskovém území dle § 19 
zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 
odbor životního prostředí a zemědělství 

� Stanovisko podle § 45i zákona 
č.100/2001 Sb. v platném znění 

Magistrát města Frýdek Místek, odbor 
životního prostředí 

� Územní řízení o umístění stavby 
� Stavební řízení o povolení stavby 
� Kolaudační rozhodnutí 

Magistrát města Frýdek-Místek, Stavební 
úřad 
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II.  ÚDAJE O VSTUPECH 

1. Půda 

Trasa posuzovaného záměru je vedena převážně přes pozemky v majetku města Frýdek-
Místek, Povodí Odry a.s., pozemky obce Staré Město a pozemky několika soukromých majitelů, 
které leží na hranici k.ú. Frýdek, Místek a Staré město u Frýdku-Místku. Většina pozemků 
dotčených stavbou je zařazena jako ostatní plocha, zastavěná plocha a nádvoří.  

Záměr nevyžaduje žádné trvalé ani dočasné odnětí zemědělského nebo lesního půdního 
fondu. 

Stavba bude situována na pozemcích: 

k.ú. Místek: 

3460/1, 3482/1, 3434/1, 3435/2, 5220/2, 3437/2, 3457/5, 3457/4, 3457/3, 3459, 5220/3, 3458, 
5152, 3491/2, 3491/1, 3493/2, 5232. 

k.ú. Frýdek: 

3181/2, 3181/3, 3180, 3179, 3171/3, 3170/3, 3170/2, 3174/16. 

k.ú. Staré Město 

7647/1, 7646, 2594/1, 2594/2, 2668. 

Dle pedologického posudku se v prostoru stavby nachází nezemědělská půda průměrné 
kvality o tloušťce 0,20 – 0,22 m ornice a místy 0,20 – 0,50 m podornice. Předpokládá se sejmutí 
ornice ze zatravněných ploch v tloušťce 0,20 m.  

Celkem bude k dispozici do 1200 m3 ornice. Tato bude použita v místě stavby 
pro ohumusování v tloušťce 150 mm a mírné terénní úpravy. Sejmutá vrstva bude před použitím 
zlepšena přidáním zemního substrátu a hnojiv. 

V rámci stavby bude k dispozici cca 5950 m3 výkopů. Zemina z výkopů bude tříděna 
na zeminu vhodnou do silničního násypu (štěrky) a zeminu nevhodnou pro použití do silničního 
tělesa (navážky a jílovce). Nevhodná zemina bude odvezena na skládku. 
Do násypu je potřeba 14280 m3 zeminy; použita bude jednak vytříděná vhodná zemina 
z výkopu, zbytek vhodného materiálu bude dovezen ze zemníku. 

  Hodnocený záměr nezasahuje do žádného zvláště chráněného území (národní park, národní 
přírodní rezervace, národní přírodní památka, chráněná krajinná oblast, přírodní památka, 
přírodní rezervace, přechodně chráněná plocha) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění, ani do území chráněného ve smyslu vodohospodářském 
(chráněná oblast přirozené akumulace vod) podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném 
znění, ani do jejich ochranného pásma. Záměr se nachází v chráněné ložiskové oblasti číslo 
714400000 - Čs. část Hornoslezské pánve. 

2. Voda 

Období výstavby 

Technologickou vodu pro výstavbu si zajistí zhotovitel stavby dovozem na staveniště 
v cisternách. Místa odběru vody si zajistí zhotovitel v místě stavby. Výstavba silnice nevyžaduje 
zvláštní spotřebu vody. 
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Období provozu 

V období provozu je možné uvažovat se spotřebou vody pouze při zimní údržbě nebo 
při čištění komunikace. Spotřeba vody pro čištění pozemní komunikace je velmi proměnlivá a 
závisí zejména na četnosti a na stupni znečištění komunikace. Z toho důvodu je spotřeba těžko 
odhadnutelná. Nicméně spotřeba vody nebude pro provoz předmětné komunikace rozhodujícím 
ani omezujícím faktorem. 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Pro výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů a materiálů: 

• betony pro základové konstrukce a vodorovné konstrukce 

Zdrojem bude betonárna dodavatelské organizace. Objem bude stanoven v dalších 
stupních PD. 

• ocelové profily pro nosné konstrukce, panely, potrubí, betonové dlažby, keramické 
výrobky, železo pro armatury, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, dřevo, plastové 
výrobky, výrobky ze skla apod. 

Množství těchto výrobků a materiálu bude stanoveno v dalších stupních PD. 
Jedná se o materiál  obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území.  

• kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci zpevněných ploch a vozovky 

Množství tohoto materiálu se v současné době nedá odhadnout, bude stanoveno 
v dalších stupních PD. Zdrojem těchto materiálů bude standardní zdroj dodavatelské 
organizace. 

• živice pro  živičný kryt zpevněných ploch a vozovky 

Množství tohoto materiálu se v současné době nedá odhadnout, bude stanoveno 
v dalších stupních PD. Zdrojem bude obalovna dodavatelské organizace. 

 
Elektrická energie 
 
Období výstavby 

V případě potřeby elektrické energie si zhotovitel stavby zajistí mobilní elektrický agregát 
nebo místo odběru projedná s ČEZ.  

Období provozu 

Pro veřejné osvětlení komunikací včetně křižovatek a nasvětlení  

Energetická bilance: 

• Pi demontovaného zařízení - 2,87 kW 

• Pi nového zařízení veřejného osvětlení - 3,89 kW 

• Pi nasvětlení přechodů pro chodce - 1,69 kW 

• Pi celkem (nové veřejné osvětlení + nasvětlení přechodů pro chodce) - 5,51 kW 

• Zvýšení instalovaného příkonu veřejného osvětlení - 2,64 kW 

Zemní plyn 

Záměr nevyžaduje. 
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4. Nároky na dopravní infrastrukturu 

Doprava v zájmovém území – stávající stav 

Severozápadně od zájmové oblasti prochází městem Frýdek-Místek silnice I. třídy číslo 
I/48 Nový Jičín – Příbor – Frýdek-Místek – Český Těšín – Polsko, která v kraji tvoří důležitou 
spojnici ve směru jihozápad-severovýchod. Silnice je silně frekventovaná (v daném úseku v r. 
2005 cca 34 500 vozidel za 24 hodin, z toho cca 7 300 nákladních). Podle navržené koncepce 
rozvoje dopravy ve městě Frýdku-Místku povede realizace III. mostu a rovněž navazující 
přemostění kolejiště ke zlepšení dopravní situace ve městě. 

Doprava – období výstavby záměru 

V období vlastní výstavby bude klást posuzovaný záměr zvýšené nároky na dopravní 
infrastrukturu zejména z důvodu dopravy materiálu na staveniště. Doprava stavebního materiálu 
bude probíhat po stávajících komunikacích. Doprava zemin v souvislosti s prováděním zemních 
prací bude v rámci staveniště. Stavba místní komunikace III. most je přístupná z ulice 28. října 
(výstavba komunikace od začátku úpravy po levobřežní opěru a pilíř mostu ) a z ulice Na Poříčí 
(výstavba od pravobřežní opěry a pilíře mostu po konec úpravy). 

Doprava - období provozu záměru  

Se zprovozněním nové komunikace souvisí automobilová doprava, a to jak provoz 
osobních, tak i nákladních automobilů. Nákladní automobily budou především zajišťovat 
dopravní obslužnost území. Realizací záměru dojde ke komunikačnímu propojení městské části 
Místek (ulice 28. Října) a Frýdek (ul. Na Poříčí). Pro parkování osobních automobilů bude 
využíváno parkoviště u domova důchodců o kapacitě 24 stání (z toho 2 stání budou vyhrazena 
pro vozy zdravotně postižených osob). 

Dopravní intenzity byly převzaty ze „Studie vlivu stavby III. mostu na intenzity dopravy 
na komunikační síti města Frýdku-Místku“ vypracované firmou ADIAS s.r.o. v září 2008. Rok 
předpokládaného uvedení komunikace III. most do provozu není zatím znám, intenzita silniční 
dopravy po uvedení III. mostu do provozu jsou vztahovány k roku 2010. 

Denní intenzity dopravy spojené s provozem III. mostu (úsek Domov pro seniory – ul. Na 
Poříčí, r. 2010) jsou následující: 

osobní doprava     7 600  aut 
nákladní doprava     1 200  aut 

III.  ÚDAJE O VÝSTUPECH 

1. Ovzduší 

a) Období výstavby 

Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší: 

Při realizaci stavby se nepředpokládá vznik žádného bodového zdroje znečištění ovzduší. 

Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší: 

Plošným zdrojem znečišťování ovzduší v době výstavby budou zejména emise polétavého 
prachu na ploše odpovídající ploše výstavby a krátkého úseku příjezdových komunikací, zejména 
při provádění zemních prací (odkop terénu, násypy pod objekty a výkopy základů). Množství 
těchto tuhých emisí bude závislé na řadě vzájemně se ovlivňujících podmínek, zejména na: 
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• okamžitých klimatických podmínkách (směru a rychlosti větru, teplotě, srážkách, vlhkosti, 
apod.) 

• velikosti obnažených ploch a ploch, na kterých budou probíhat zemní práce 

• frekvenci průjezdu vozidel a jejich pojezdní rychlosti 

• znečištění na dopravních komunikacích 

Tyto projevy zvýšené prašnosti jsou doprovodným jevem každé stavební činnosti, jsou 
nepravidelné, krátkodobé a nahodilé co do imisních koncentrací. Prašnost ze stavební činnosti je 
relativně snadno redukovatelná dostatečně četnou údržbou a čištěním komunikací a kropením 
staveniště. 

Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší: 

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší během výstavby bude odvoz výkopových a 
násypových zemin, doprava stavebního materiálu. Emise škodlivin ze spalovacích motorů 
osobních a nákladních aut není konstantní, je závislá na technické úrovni, stavu a pracovním 
režimu automobilového motoru. Nejnepříznivější situace nastává při neplynulé, pomalé, případně 
přerušované jízdě včetně volnoběhu. Výfukový plyn každého vozidla je velmi různorodá směs 
nejrůznějších komponentů, z nichž nejdůležitější jsou ty, jejichž koncentrace a škodlivé účinky 
představují akutní hygienické nebezpečí. Jsou to zejména oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku 
(NOx), uhlovodíky (CxHy), oxid siřičitý (SO2), olovo (Pb) a polétavý prach. Koncentrace těchto 
škodlivin v ovzduší jsou závislé zejména na hodnotách emisních faktorů (g-1.km-1), intenzitě a 
skladbě dopravy, topologii terénu, charakteru okolní zástavby komunikace a meteorologických 
podmínkách, především větru. 

 
b) Období provozu III. mostu 

Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší: 

Při provozu stavby se nepředpokládá vznik žádného bodového zdroje znečištění ovzduší. 

Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší: 

Při provozu stavby se nepředpokládá vznik žádného plošného zdroje znečištění ovzduší. 

Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší: 

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude nákladní a osobní doprava na III. mostu. 

Denní intenzity dopravy spojené s provozem III. mostu byly převzaty ze Studie vlivu 
stavby III. mostu na intenzity dopravy, kterou zpracovala firma ADIAS s.r.o. v roce 2008. 
V tabulce jsou uvedeny intenzity dopravy roce 2010 (před vybudováním jižního obchvatu města - 
stávající síť 2010 a po zprovoznění jižního obchvatu - výhledová síť 2010) a pro rok 2030 (včetně 
jižního obchvatu – výhledová síť 2030).  
 

  
stávající síť- 2010 

 

 
výhledová síť - 2010 

 

 
výhledová síť - 2030 

 
komunikace osobní nákladní osobní nákladní osobní nákladní 

28.října (směr ul. Bezručova) 7000 1000 6300 500 8820 600 
28.října (směr ul. Beethovenova) 8100 1000 6500 700 9100 840 

III.most 7600 1200 6500 800 9100 960 
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Na Poříčí 1100 200 900 200 1260 240 
Železniční 2000 600 1900 300 2660 360 

Na Poříčí - Staroměstská 5600 600 4600 500 6440 600 
 
Emise z dopravy 

Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel. 
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 02 a 06, výpočtovým rokem je 
rok 2010. Pro stanovení emisních faktorů se vycházelo z předpokladu, že provozovaná silniční 
vozidla po roce 2010 budou podle plnění emisní úrovně v těchto kategoriích: 35% vozidel EURO 
4, 30% vozidel EURO 3, 20% vozidel EURO 2 a 10% vozidel EURO 1 a 5% konvenční (bez 
katalyzátorů). 

Emisní faktory pro silniční dopravu v roce 2010   
  PM10 (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,206 0,042 0,039 0,077 
 Těžká nákladní vozidla 9,926 0,919 0,795 0,795 
  NO2 (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,230 0,032 0,024 0,031 
 Těžká nákladní vozidla 20,002 0,875 0,728 0,728 
  benzen (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,125 0,014 0,011 0,018 
 Těžká nákladní vozidla 0,202 0,033 0,021 0,021 
  benzo(a)pyren (µg/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,050 0,047 0,187 0,425 
 Těžká nákladní vozidla 0,138 0,342 1,513 1,513 
 

Jednotlivé silnice byly rozděleny na délkové elementy (úseky) o délce 25 m, které 
respektují tvar komunikací. Emisní faktory pro rychlost 50 km/h, jsou z důvodu rychlostního 
limitu v obci.  

2. Odpadní vody 

Z provozu III. mostu budou vznikat pouze dešťové odpadní vody, splaškové ani 
technologické odpadní vody produkovány nebudou. 

2.1  Dešťové vody 

Odvedení dešťových odpadních vod 
 

Odvod povrchových vod z nově navrhované komunikace v úseku mezi novým kruhovým 
objezdem na ulici 28. října a ulicí Na Poříčí je řešen s ohledem na spádování navrhované 
komunikace třemi kanalizačními stokami.  

Pro první část nové komunikace od nového kruhového objezdu na ulici 28. října k řece 
Ostravici (staničení komunikace 0 až 0,2 km) je navržena stoka D1 o délce cca 170 m. V trase 
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stoky jsou navrženy revizní šachty Š1 až Š5. Tato stoka končí napojením do stávající jednotné 
betonové kanalizace DN1000, která se nachází v souběhu s ulicí 28. října.  

Pro druhou část nové komunikace o řeky Ostravice směrem k ulici Na Poříčí (staničení 
komunikace 0,2 až 0,38 km) je navržena stoka D2 o délce cca 55 m. V trase stoky jsou navrženy 
revizní šachty Š1 až Š2. Pro třetí část nové komunikace od ulice Na Poříčí je navržena stoka D3 
o délce cca 250 m. V trase stoky jsou navrženy revizní šachty Š1 až Š6. Tato stoka končí 
napojením do stávající jednotné betonové kanalizace DN800, která se nachází v prostoru 
kynologického cvičiště (parcela č.3181/3). Do všech tří nových stok budou napojeny kanalizační 
přípojky z nových uličních vpustí. Nové uliční vpusti a jejich připojení na stoky je obsahem 
objektu nové komunikace. Krytí všech tří kanalizačních stok se bude pohybovat od 1,5 do 2 m 
pod upraveným terénem (komunikací). 

Odvod povrchových vod z nově navrhované komunikace v úseku I. etapy mezi novým 
kruhovým objezdem na ulici 28. října a ulicí Na Poříčí bude proveden u každé stoky z potrubí 
o dimenzi DN250 z materiálu PP (žebrovaný polypropylén) Ultra Rib2 pevnostní třídy min. SN8 
(8kN/m2).  

V trase stoky D1 a D3 bude umístěn odlučovač ropných látek AS TOP 30 (resp. 65) 
RCS/EO/PB-SV. Odlučovač je gravitačně koalescenční se sorpčním stupněm. Je navržen pro 
maximální průtok 30 (resp. 65) l/s s výstupní hodnotou znečištění NEL do 0,2 mg/l a NL do 30 
mg/l. 

Odhad množství dešťových odpadních vod 

Komunikace (staničení mezi 0 až 0,2 km, stoka D1) 

Qmax = ψ × S × i = 0,8 × 0,235 ha × 128 l/s.ha = 24,1 l/s 

kde S = S1 + S2 =1800 + 550 =2350 m2 

Qr = S × w = 2350 m2 × 0,77 m/rok = 1810 m3/rok 

Komunikace (staničení mezi 0,2 až 0,65km) – stoky D2 + D3 

stoka D2 - komunikace (staničení mezi 0,2 až 0,38km) 

Qmax = ψ × S × i = 0,8 × 0,22 ha × 128 l/s.ha = 22,6 l/s 

kde S = 2200 m2 

Qr = S × w = 2200 m2 × 0,77 m/rok = 1694 m3/rok 

stoka D3 - komunikace (staničení mezi 0,38 až 0,65km) 

Qmax = ψ × S × i = 0,9 × 0,33 ha × 128 l/s.ha = 38,02 l/s 

kde S = 3300 m2 

Qr = S × w = 3300 m2 × 0,77 m/rok = 2541 m3/rok 

stoky D2 + D3 - komunikace (staničení mezi 0,2 až 0,65km) 

Qmax = 22,6 l/s + 38,02 l/s = 60,62 l/s 

Qr = 1694 m3/rok + 2541 m3/rok = 4235 m3/rok 
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3. Odpady 

Při nakládání s odpady se bude postupovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a jeho 
platných dodatků a prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. a 384/2001 Sb. 

Období výstavby 

V průběhu realizace III. mostu budou vznikat běžné odpady typické pro stavební činnosti tohoto 
druhu a rozsahu. 

Druhová skladba odpadů a odhad množství byla stanovena na základě zkušeností 
projektanta s obdobnými provozy. Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími s realizací 
záměru bude upřesněna v příslušné smlouvě uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby. 
Zneškodňování těchto odpadů bude zajištěno servisním způsobem u specializovaných firem 
s příslušným oprávněním.  

Odpady, které budou vznikat během výstavby, budou shromažďovány ve sběrných 
nádobách a kontejnerech, po jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci či 
k odstranění. Nebezpečné odpady roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií budou 
shromažďovány odděleně ve speciálních uzavřených nepropustných nádobách určených k tomuto 
účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady 
nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Sběrné nádoby budou označeny v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění  
(v případě shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady budou tyto nádoby opatřeny 
identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou 
za nakládání s těmito nebezpečnými odpady). S obaly bude nakládáno v souladu se zákonem  
č. 477/2001 Sb. 

Původce odpadů je podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb. povinen: 

• 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, 
• nelze-li odpady využít, zajistit jejich odstranění, 
• kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností, 
• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
• zabezpečovat odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím 

životní prostředí, 
• vést evidenci odpadů, 
• umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů a zařízení a na vyžádání předložit 

dokumentaci a poskytnout úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 

Příprava území 

Příprava území bude spočívat v uvolnění území pro vlastní výstavbu, tzn. v odstranění 
stávajících konstrukcí objektů a v přípravě podloží pro zemní práce. Na stavbě využitelné 
materiály (štěrk, zemina, kamenivo) budou opětovně použity pro výstavbu nových komunikací, 
nevyužitelné budou uloženy na skládku. 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 materiálů vzniklých z demolic bude uložena na řízenou skládku 
příslušné skupiny. 
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Pokládání krytu vozovky a ostatní stavební práce 

Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními 
stavebními pracemi, jejichž množství bude minimalizováno již vlastním požadavkem 
na ekonomickou efektivnost stavby. Množství těchto odpadů bude známo až při vlastním 
provádění stavby. 

Bilance zemin a ornice 

Dle pedologického posudku se v prostoru stavby nachází nezemědělská půda průměrné 
kvality o tloušťce 0,20 – 0,22 m ornice a místy 0,20 – 0,50 m podornice. Předpokládá se sejmutí 
ornice ze zatravněných ploch v tloušťce 0,20 m.  

Celkem bude k dispozici do 1200 m3 ornice. Tato bude použita v místě stavby pro 
ohumusování v tloušťce 150 mm a mírné terénní úpravy. Sejmutá vrstva bude před použitím 
zlepšena přidáním zemního substrátu a hnojiv. 

V rámci stavby bude k dispozici cca 5950 m3 výkopů. Zemina z výkopů bude tříděna 
na zeminu vhodnou do silničního násypu (štěrky) a zeminu nevhodnou pro použití do silničního 
tělesa (navážky a jílovce). Nevhodná zemina bude odvezena na skládku. 

Do násypu je potřeba 14280 m3 zeminy; použita bude jednak vytříděná vhodná zemina 
z výkopu, zbytek vhodného materiálu bude dovezen ze zemníku. 

Z hlediska druhů se předpokládá vznik následujících odpadů: 

 

Kód 
odpadu Druh odpadu 

množství 
(t) Kategorie 

Způsob 
nakládání s 

nimi 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebez. látky 

0,005 
N 2 

08 11 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 
číslem 08 11 11 

0,005 
O 2 

12 01 13 Odpady ze svařování 0,050 O 1 
15 01 06 Směsné obaly 0,070 O 2 
17 01 01 Beton 21 O 1 
17 02 01 Stavební odpad – dřevo 25 O 1 
17 04 05 Stavební odpad – železo, ocel 12 O 1 
17 04 07 Směsné kovy 8 O 1 
17 03 01  Asfaltové směsi s obsahem dehtu 3 N 1 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  15 O 1 
17 05 04 Zemina a kamení 5 400 O 2 

17 09 04 
Směsný stavební odpad neuvedený pod  
17 09 01,17 09 02,17 09 03 

32 
O 2 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  21 O 3 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  15 O 2 
20 03 01 Směsný komunální odpad 12 O 2 

Poznámka: 
Způsob nakládání s odpady: 
1 - využití (palivo, regenerace, recyklace)  
2 - odstranění (uložení na skládku, spalování apod.) 
3 - biologická úprava 

N - nebezpečný odpad   O - ostatní odpad 
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Období provozu 

Při nakládání s odpady se bude postupovat rovněž ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a jeho 
platných dodatků a prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. a 384/2001 Sb. 
 

Kód 
odpadu Druh odpadu kategorie 

množst. 
t/rok 

Způsob 
nakládání s 

nimi 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 36 3 
20 03 03 Uliční smetky O 6 2 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,5 2 

Poznámka:  
Způsob nakládání s odpady: 
1 - využití (palivo, regenerace, recyklace)  
2 - odstranění (uložení na skládku, spalování) 
3 - biologická úprava 

O - ostatní odpad 

4. Ostatní 

4.1  Hluk 

Pro posouzení hlukové situace v  zájmovém území byla zpracována hluková studie, která je 
přílohou tohoto oznámení (příloha č. 5). Studie byla zpracována pro posouzení vlivu dopravního 
hluku z provozu na nové místní komunikaci III. most ve Frýdku – Místku a za účelem zjištění 
souladu s ustanoveními §10 a §11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavba se nachází na území města Frýdku-Místku a obce Staré Město. Nová místní 
komunikace III. most propojuje přes řeku Ostravici místní část Místku – Riviéru s Frýdkem. 
Komunikační propojení III. most tvoří první část budoucího propojení ulice 28. října s ulicí 
Staroměstskou. V místech napojení na stávající komunikace je trasa umístěna v zastavěném 
území, propojení nad řekou Ostravicí je mimo zastavěná území. 

Blízkost území obytné zástavby vyvolává nutnost vybudovat protihlukové stěny (6 částí). 
První část má výšku 4,0 m a její začátek je umístěn tak, aby stěna nebránila rozhledu v okružní 
křižovatce. Začátek zdi je za chodníkem vlevo v km 0,015 komunikace III. most, dále se stěna 
odklání podél příjezdu na parkoviště. Celková délka stěny je 70,0 m. Druhá část stěny je 
umístěna za chodníkem vpravo a má proměnnou výšku. Od km 0,028 do km 0,075 má výšku 4,0 
m, od km 0,075 do km 0,097 má výšku 3,5 m. Její celková délka je 63,0 m. Třetí část stěny je 
vlevo za příjezdovou komunikací na parkoviště, je dlouhá 18,0 m a má výšku 3,5 m. Čtvrtá a pátá 
část stěny jsou umístěny na opěrných zdech vlevo a vpravo za chodníkem od km 0,097 do km 
0,145, jejich délka je 2× 48,0 m a jsou vysoké 3,0 m. Šestá část stěny je umístěna na opěrné zdi 
vpravo od km 0,353 do konce úpravy. 

Protihlukové stěny jsou navrženy z neprůhledných sendvičových prvků s absorpčním 
pláštěm. Celková délka souvislé části protihlukové zdi včetně mostního zábradlí nepřekročí délku 
300 m. 
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a) Období výstavby 

Během výstavby III. mostu dojde k mírnému zvýšení hlukové zátěže území. Tyto projevy 
zvýšené hlučnosti jsou doprovodným jevem každé stavební činnosti, jsou nepravidelné, 
krátkodobé a nahodilé, hlukové zatížení nelze kvantifikovat - hluková situace se proto nehodnotí. 

K dopravě stavebních materiálů a technologických komponentů pro výstavbu 
posuzovaného záměru bude využívána silniční doprava. Plošným zdrojem hluku bude plocha 
staveniště. Zde bude hluk způsoben provozem stavebních mechanizmů a pojezdy nákladních 
automobilů se stavebními materiály. 

b) Období provozu 

Liniovým zdrojem hluku jsou komunikace 28. října, Na Poříčí, Železniční, nová 
komunikace III. most a komunikace přemosťující trať ČD Na Poříčí – Staroměstská. Údaje 
o četnosti dopravy byly převzaty z dokumentu „Studie vlivu stavby III. mostu na intenzity 
dopravy na komunikační síti Frýdku-Místku“, kde jsou hodnoceny výhledové stavy. Stav v roce 
2010 před vybudováním jižního obchvatu města (stávající síť včetně III. mostu přes Ostravici) a 
po zprovoznění jižního obchvatu (výhledová síť včetně III. mostu přes Ostravici). (zdroj: 
ADIAS,s.r.o., Brno). Intenzita dopravy v roce 2008 na ul. 28.října včetně ekvivalentní hladiny 
dopravního hluku v jejím okolí byla stanovena pracovníky Zdravotního ústavu v Ostravě dne 4. a 
5.11.2008. 

Vliv hluku byl vypočten pro 

- stávající síť v roce 2008 (bez III. mostu) 

- stávající síť včetně III. mostu v roce 2010 (bez obchvatu města) 

- výhledová síť včetně III. mostu pro rok 2010 (s obchvatem města) 

- výhledová síť včetně III. mostu pro rok 2030 (s obchvatem města) 

Vliv hluku byl posuzován pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor 
staveb. Pro hluk z provozu na veřejných komunikacích byla ekvivalentní hladina akustického 
tlaku stanovena dle ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., pro celou denní a noční dobu. 
Modelování situace a výpočty byly provedeny pomocí programového vybavení HLUK +, verze 
8.11, sériové číslo 6012 na kopii ortofotomapy dané lokality. 

 

Výpočtový bod č.1  
- rodinný dům č.p. 233 (parc.č. 2665), Železniční II, 2 m před severozápadní fasádou, 3 a 6 

m nad úrovní terénu  
 
Výpočtový bod č.2  

- rodinný dům č.p. 336 (parc.č. 2651), U lávek, 2 m před severní fasádou, 3 a 6 m nad úrovní 
terénu  

 
Výpočtový bod č.3  

- budova domova důchodců č.p. 2155 (parc.č. 3460/3), 28. října, 2 m před jihovýchodní 
fasádou, 3 a 6 m nad úrovní terénu  

 
Výpočtový bod č.4 

- budova domova důchodců č.p. 2155 (parc.č. 3460/3), 28. října, 2 m před východní fasádou,  
3 a 6 m nad úrovní terénu  
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Výpočtový bod č.5 (měřící bod ZUOVA) 
- obvodová zeď DD, vedle kaple, č.p.2155 (parc.č. 3460/3), 28. října, 5 m nad úrovní terénu  

 
 

 
 
Změny hladin dopravního hluku 

výp. bod č. 
výška 
[m] 

stávající síť, 
2008 

bez III. mostu 

stávající síť, 
2010 

III. most, 
bez obchvatu 

výhledová síť, 
2010 

III. most, 
s obchvatem 

výhledová síť, 
2030 

III. most, 
s obchvatem 

  LAeq,T [dB] - denní doba 
1  3 59,1 56,6 53,9 55,2 
1 6 59,5 58,6 56,4 57,6 
2 3 44,2 50,7 49,3 50,4 
2 6 45,7 52,3 51,0 52,0 
3 3 52,6 55,0 53,3 54,4 
3 6 54,0 58,0 56,3 57,4 
4 3 43,2 50,0 48,7 49,7 
4 6 44,7 51,1 49,8 50,8 
5 5 56,7* - - - 
5 5 56,9** - - - 
  LAeq,T [dB] - noční doba 
1  3 50,5 48,9 46,2 47,5 
1 6 50,9 50,9 48,6 49,8 
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výp. bod č. 
výška 
[m] 

stávající síť, 
2008 

bez III. mostu 

stávající síť, 
2010 

III. most, 
bez obchvatu 

výhledová síť, 
2010 

III. most, 
s obchvatem 

výhledová síť, 
2030 

III. most, 
s obchvatem 

2 3 35,5 43,2 41,7 42,6 
2 6 37,1 44,8 43,3 44,2 
3 3 44,5 47,5 45,3 46,3 
3 6 45,9 50,4 48,4 49,4 
4 3 35,1 43,3 42,2 42,9 
4 6 36,6 44,2 43,0 43,7 
5 5 48,5* - - - 
5 5 48,3** - - - 

*) hodnoty zjištěné výpočtem 
**) hodnoty stanovené měřením ZUOVA  
Pozn. Výpočet ve výpočtovém bodu č. 5 (měřící místo) je uveden pouze pro současný stav. Po vybudovýní 
komunikace III. most bude toto místo těsně za protihlukovou stěnou a výsledky výpočtu by nebyly srovnatelné. 
Cílový stav lépe reprezentuje výpočtový bod č. 3.  

Současný stav hlučnosti v okolí chráněných staveb v okolí počátku úseku stavby byl 
modelován na základě výsledků měření a v okolí konce úseku na základě výsledků sčítání 
dopravy. V současné době v okolí výpočtového bodu č. 1 dochází k překročení hygienického 
limitu pro dopravní hluk v denní i noční době a u výpočtového bodu č. 3 dochází k překročení 
hygienického limitu pro dopravní hluk noční době. Zprovozněním komunikace II. třídy III. most 
bez fungujícího obchvatu FM dojde u výp. bodu č.1 ke snížení hladiny dopravního hluku (0,9-2,5 
dB) v noční i denní době a u výpočtových bodů č. 2 – 4 dojde k navýšení hladin dopravního 
hluku(2,4-6,8 dB), ale k překročení hygienického limitu v denní době nedojde. V noční době 
zůstane hygienický limit v hladině akustického tlaku A pro noční dobu u výp. bodů č. 1 a 3 
překročen. Z výsledků výpočtu dále vyplývá, že u obytných domů na Železniční ulici II a ul. 28. 
října (výpočtový bod č. 1 a 3) zprovozněním obchvatu dojde ke snížení  o 1,3 – 2,7 dB 
ekvivalentní hladiny hluku v denní době. V noční době dojde ke snížení ekvivalentní hladiny 
dopravního hluku o 1,3 – 2,7 dB a k překročení hygienického limitu v denní a noční době 
nedojde. Ve výhledu pro rok 2030 budou hodnoty ekvivalentní hladiny dopravního hluku na nižší 
úrovni než v roce 2010 bez zprovoznění obchvatu a k překročení hygienického limitu 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro dopravní hluk v denní a noční době pravděpodobně 
nedojde. 

Požadavky Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

Hluk v chráněném venkovním prostoru 

Dle Nařízení vlády č. 148/20006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
§ 11, odst. 4, hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném 
venkovním prostoru staveb  stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné 
korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 

korekce:  -10 dB ....  noční doba 

    + 5 dB …..provoz na pozemních komunikacích 

    +10 dB .....okolí hlavních komunikací 
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Na základě zpracované hlukové studie lze konstatovat, že: 
vlivem provozu na nové komunikaci III. most  s projektovanými protihlukovými opatřeními, 
v chráněném venkovním prostoru staveb, definovaném v souladu s § 30, odst.3) zákona 
258/2000 Sb.:  

 
a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
pro dopravní hluk, korigovaného na okolí hlavní komunikace, v denní době.  
 
b) pravděpodobně nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku pro dopravní hluk, korigovaného na okolí hlavní komunikace, v noční 
době.  

4.2 Vibrace 

Vibrace se mohou projevit v časově omezeném období výstavby. Mohou být generovány 
používanými stavebními mechanizmy (mechanická nebo motorová bourací kladiva 
pro rozrušování stávajících zpevněných povrchů a stavebních konstrukcí a mechanismy pro 
hutnění zemin, případně stroje pro zakládání staveb a vibrátory na hutnění betonu). 

4.3  Záření radioaktivní a elektromagnetické 

V předmětném území nejsou žádné zdroje ani zařízení, která by byla zdrojem ionizujícího 
záření ve smyslu § 2 písm. c) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 
ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů a neionizujícího záření ve smyslu § 35 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
ve znění pozdějších předpisů. 

Provedení radonového průzkumu a vyhodnocení jeho výsledků bude součástí dalšího stupně  

 
5. Doplňující údaje 

V rámci výstavby záměru III. most nebudou prováděny významné zásahy do krajiny.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

a) Chráněná území 

Lokalita stavby III. mostu se nachází v intravilánu města Frýdek-Místek, nespadá 
do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního 
parku, národní přírodní rezervace, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.  

Nachází se však v chráněném ložiskovém území (CHLU) čs. část Hornoslezské pánve  
č. 714400000. 
 
Nejbližší chráněná území, jsou: 
 
♦ CHKO Beskydy 

nachází se ve vzdálenosti cca 9 km jihovýchodním směrem od hranice zájmového území a 
jedná se o území, které je součástí Vnějších Západních Karpat, rozkládající se na ploše 1160 
km2. Mezi nejvýznamnější přírodní hodnoty CHKO patří zejména původní pralesovité 
porosty s výskytem vzácných karpatských druhů živočichů a rostlin. Dosud zde najdeme 
druhově pestré a esteticky mimořádně působivé louky a pastviny. Unikátní jsou povrchové i 
podzemní pseudokrasové jevy. Mimořádná je i estetická hodnota a pestrost krajiny vzniklá 
historickým soužitím člověka s přírodou v tomto území. Význam chráněné krajinné oblasti je 
podtržen vyhlášením 50 maloplošných zvláště chráněných území. V rámci budování 
evropské soustavy chráněných území Natura 2000 byla celá CHKO navržena jako Evropsky 
významná lokalita a v roce 2005 zde byly zřízeny hned 2 ptačí oblasti – Beskydy a Horní 
Vsacko. 

♦ přírodní rezervace Novodvorský močál 

nachází se ve vzdálenosti cca 3 km severovýchodně od plánovaného záměru. Jedná se 
o mokřad, sestávající z lesní a nelesní části, který je lemován svahy potočních teras. V území 
se nacházejí vývěry vody, které se projevují vířením bahna na dně potoka. Potok vytváří 
několik hlubších tůní s téměř stojatou vodou. 
Ve snížené části potoční nivy převládá jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), který doprovází 
dub letní (Quercus robur), olše lepkavá (Alnus glutinosa), bříza bělokorá (Betula pendula), 
smrk obecný (Picea abies) a vzácně jilm horský (Ulmus glabra). V bylinném patře převažují 
porosty ostřice třeslicovité (Carex brizoides), hojná je přeslička lesní (Equisetum 
sylvaticum), řeřišnice hořká (Cardamine amara), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa). 
Z ohrožených druhů zde najdeme ďáblík bahenní (Calla palustris), prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis) a vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata). 
V tůních a jejich okolí nachází vhodné podmínky skokan hnědý (Rana temporaria) a silně 
ohrožený čolek horský (Triturus alpestris). Několikrát byla v rezervaci pozorována vydra 
říční (Lutra lutra). 

♦ přírodní památka (PP) Kamenec 

rozkládá se východním směrem od zájmového území ve vzdálenosti asi 3 km. Jde  
o mokřadní biotop v nivě řeky Morávky se sítí tůněk a slatinným jezírkem, na něž navazuje 
rašeliniště. V centrální části území převládá podmáčený lesní porost s olší lepkavou (Alnus 
glutinosa), o. šedou (A. incana) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). V jezírku a jeho 
bezprostředním okolí se vyskytuje šípatka vodní (Sagittaria sagittifolia), zevar vzpřímený 
(Sparganium erectum), z. jednoduchý (S. emersum), rdest vzplývavý (Potamogeton natans), 
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v mělčinách najdeme bahničku mokřadní (Eleocharis palustris), přesličku poříční 
(Equisetum fluviatile), sítinu klubkatou (Juncus conglomeratus) a s. rozkladitou (J. effusus). 
Na březích převládají ostřice obecná (Carex nigra), o. prosová (C. panicea), o. prodloužená 
(C. elongata) a o. šedavá (C. canescens). Na některých místech roste bezkolenec modrý 
(Molinia coerulea) a suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). 
Území je jedním z mála refugií vodních druhů hmyzu a obratlovců v okrese Frýdek-Místek. 
Dosavadní výzkumy zjistily 26 druhů vážek, mezi vzácné druhy patří například šídlo luční 
(Brachytron pratense) nebo vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), a 193 druhů 
brouků. Kamenec je jednou ze dvou recentních lokalit drabčíka Acylophorus glaberrimus 
na Moravě. V tůních nachází útočiště čolek obecný (Triturus vulgaris) a kriticky ohrožený 
čolek velký (Triturus cristatus). V olšinách hnízdí ohrožený lejsek šedý (Muscicapa striata). 
Průzkum drobných zemních savců prokázal mj. výskyt myšice temnopásé (Apodemus 
agrarius), rejska obecného (Sorex araneus), r. malého (S. minutus) a rejsce vodního (Neomys 
fodiens). 

♦ přírodní památka (PP) Profil Morávky  

ve vzdálenosti cca 1,5 km jihovýchodně od hranice připravované stavby se nachází přírodní 
památka Profil Morávky. Jedná se o neupravený štěrkonosný tok Morávky s nepravidelným 
profilem odkrývajícím předkvarterní podloží, kde jsou vytvořeny skalní prahy a peřeje. 
Koryto řeky i její opuštěná ramena jsou zahloubena až na výchozy skalního podloží 
do fluviálních štěrkových akumulací náplavového kužele. Povodněmi v devadesátých letech 
20. století bylo koryto v úseku chráněného území značně vymyto a zvětšila se plocha 
obnaženého skalního podkladu. 
Lesy lemující tok nejsou lužními lesy v pravém slova smyslu, neboť vodní tok je zahlouben 
3 – 7 m oproti říční terase. Zachovaly se zbytky věkově a druhově diferencovaných, přírodě 
blízkých porostů. Většinou však byly lesy přeměny na stejnověké listnaté porosty, ve kterých 
převládá lípa malolistá (Tilia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), v příměsi vrba bílá 
(Salix alba), vrba křehká (Salix fragilis), vrba jíva (Salix caprea), olše lepkavá (Alnus 
glutinosa), dub letní (Quercus robur), javor klen (Acer pseudoplatanus) a javor mléč (Acer 
platanoides). Zajímavá je populace olše šedé (Alnus incana), která sestupuje podél toku 
z vyšších vegetačních stupňů, a dnes již mizejícího jilmu vazu (Ulmus laevis). 
Na nezarostlých štěrkových náplavech Morávky lze najít vzácné druhy bezobratlých – 
pavouka Arctosa cinerea, marši Tetrix tuerki a saranče Sphingonotus coerulans. V samotném 
toku žije kromě běžných druhů ryb pstruhového pásma také ohrožená střevle potoční 
(Phoxinus phoxinus). Podél řeky hnízdí v hojném počtu pisík obecný (Actitis hypoleucos). 

b) Ochranná pásma 

V zájmovém území se nevyskytují žádná ochranná pásma vodních zdrojů ani zvlášť 
chráněných území. Lokalita nespadá do ochranného pásma vodního zdroje, CHOPAV ani 
do ochranného pásma lesního porostu (dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění). 

c) Územní systémy ekologické stability(ÚSES) 

Přímo do řešeného území zasahuje řeka Ostravice, která je osou nadregionálního 
biokoridoru, jenž ji obklopuje. Jedná se o funkční nadregionální biokoridor K 101 (K 101 – 
K 147) vodní a nivní, který je veden po toku řeky Ostravice a dále Morávky. Tento biokoridor je 
představován plochou nivou toku s porosty vrb, topolů a jasanů a neobhospodařovávanými 
plochami s bylinným ruderálem.  
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Další prvek ÚSES se nachází přibližně 1000 m východně od zájmové lokality, 
nad soutokem Ostravice a Morávky; jedná se o regionální biocentrum Údolí Morávky, které je 
rovněž součástí přírodní památky Profil Morávky a je tvořeno lesy v nivě toku. 

Pokud jde o lokální prvky územního systému ekologické stability, nejbližšími lokálními 
biocentry, která nebudou stavbou dotčena, jsou Park asi 300 m sz. (plocha městského parku 
Smetanovy sady) a Ostravice I (mladý porost jasanu, javoru,vrb, topolu a jilmu na soutoku 
Ostravice a Morávky) cca 400 m na JV od zájmového území 

d) Významné krajinné prvky 

Přímo v zájmovém území se nacházejí následující VKP zaregistrované podle § 6 zákona  
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů: 

- Řeka Ostravice 
- Topol černý – Populus nigra 

Jedná se o původně autochtonní druh u řeky Ostravice. Strom roste poblíž ulice 
Na Poříčí, na pozemku p. č. 3180 – ostatní plocha v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. Obvod 
kmene ve výšce 130 cm je 539 cm, průměr koruny je 20 m. Podle vizuálního posouzení se 
jedná o solitérně rostoucí plně vyvinutý zdravý strom s typickým charakterem růstu pro daný 
druh dřeviny. Kosterní korunní větve nejeví známky odumírání. V koruně stromu se projevuje 
prosychání jednoletých a dvouletých výhonů bez tendence rozšiřování. Toto prosychání je 
fyziologického původu a projevuje se především v zastíněné části koruny a je typické 
pro tento druh dřeviny. 

 
e) Natura 2000 

Navržený záměr prochází evropsky významnou lokalitou Řeka Ostravice. Z tohoto důvodu 
bylo pro překládaný záměr zpracováno posouzení jeho vlivu na lokality soustavy Natura 2000, 
které je součástí oznámení a tvoří přílohu č. 7. 

Ve vzdálenosti cca 1,3 km východně od řešeného záměru se dále nachází EVL Niva 
Morávky. Vzhledem k tomu, že je tato EVL situována v dostatečné vzdálenosti od hodnoceného 
záměru, navíc proti proudu Morávky, lze vyloučit její jakékoliv ovlivnění realizací záměru. 
V širším okolí navrženého záměru se nenachází žádná další evropsky významná lokalita či ptačí 
oblast. 

Evropsky významná lokalita Řeka Ostravice (EVL - kód: CZ0813462) 

Evropsky významná lokalita Řeka Ostravice (CZ0813462) byla vyhlášena nařízením Vlády 
č. 132/2005 Sb. na ploše 47,60 ha v k.ú. Baška, Frýdek, Hodoňovice, Kunčičky u Bašky, 
Lískovec u Frýdku-Místku, Místek, Paskov, Řepiště, Staré Město u Frýdku-Místku, Sviadnov, 
Žabeň. 

Jedná se o tok Ostravice v ř. km cca 15,0–29,9, tj. od ústí Olešné ve Vratimově proti toku 
po jez v Bašce. Jde o typický beskydský štěrkonosný tok, protékající širokou nivou. V minulosti 
byl téměř celý regulován (stejná šířka toku, kamenná pata svahu, v zastavěných územích 
vybudovány odsazené hráze). V současnosti si tok ve vymezeném korytě vytváří přirozenou 
strukturu dnových sedimentů - štěrkové nánosy jsou odtěžovány správcem toku z důvodu 
zlepšení průtočné kapacity koryta. Proud toku je většinou táhlý s peřejnatými úseky, které jsou 
spíše přechody mezi tůněmi. 

V okolí vodního toku v Ostravské pánvi převažuje měkký luh nížinných řek L2.4 s vrbou 
bílou a dubem letním, v podrostu pak místy s dominantní křídlatkou, v Podbeskydské pahorkatině 
je řeka Ostravice lemována převážně fragmenty údolního jasano-olšového luhu L2.2B, místy pak 
v mozaice s vrbovými křovinami.  



39 

894-31532-0-1 

Předmětem ochrany EVL je populace vranky obecné (Cottus gobio). 

Území EVL je potenciálně ohroženo především případnými úpravami koryta správcem 
toku a dále komunálním znečištěním či nevhodným rybářským obhospodařováním (skladba a 
početnost obsádky) (zdroj: AOPK ČR). 

Evropsky významná lokalita Niva Morávky (EVL - kód: CZ0810004) 

Evropsky významná lokalita Niva Morávky byla vyhlášena nařízením vlády č.132/2005 Sb.  

 Jedná se o úsek původního neupraveného toku Morávky – typické divočící a větvící se 
štěrkonosné řeky v oblasti západokarpatského flyše – a na něj vázané, tokem vytvářené 
doprovodné poříční ekosystémy. Území je významné jedním z posledních výskytů kriticky 
ohroženého druhu židoviníku německého (Myricaria germanica). Na této lokalitě se také 
vyskytují dvě vzácná saranče Tetrix tuerki a Chorthippus pullus. Tetrix tuerki, který žije 
na štěrkových náplavech, se v celé ČR vyskytuje pouze na tomto místě.  

f) Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Na zájmové ploše, ani v její těsné blízkosti se nevyskytuje žádný objekt historického nebo 
kulturního významu. Podle vyjádření archeologického ústavu AV ČR se zájmové území nachází 
v oblasti s archeologickými nálezy.  

 
g) Území hustě zalidněná 

Místo realizace záměru nepatří mezi území hustě zalidněná. Pokud jde o vývoj počtu 
obyvatel města Frýdek-Místek, po r. 1991 došlo ke stagnaci a v posledních letech k pravidelným 
úbytkům jejich počtu. 

h) Území zatěžované nad míru únosného zatížení 

Dotčené území je dle územního plánu zařazeno jako plocha dopravních koridorů. Patří sem 
plochy navržených přeložek včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, doprovodné zeleně apod. 
Připouští se pouze dopravní stavby a stavby slučitelné s dopravní funkcí. Území není silně 
zatěžováno průmyslovou činností. 
 
i) Staré ekologické zátěže, extrémní poměry v území 

Přítomnost ekologických zátěží vyžadujících realizaci nápravných opatření nebyla 
v zájmovém území zjištěna.  
 
2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 
 

2.1  Klima, ovzduší 
 

Dle klimatické rajonizace (Quitt 1975) je území charakterizováno třídou MT10,  
pro kterou je charakteristické dlouhé a teplé a mírně suché léto, krátké přechodné období s mírně 
teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátkou zimou, s krátkým trváním sněhové pokrývky.  

Klimatické charakteristiky zájmové lokality 

Klimatická charakteristika oblasti MT 10 

Průměrná teplota vzduchu v lednu -2 – -3 °C 

Průměrná teplota vzduchu v dubnu 7 – 8 °C 
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Klimatická charakteristika oblasti MT 10 

Průměrná teplota vzduchu v červenci 17 – 18 °C 

Průměrná teplota vzduchu v říjnu 7 – 8 °C 

Počet letních dnů (s t max. 25 °C a vyšší) 40 – 50 

Počet mrazových dnů (s t min -0,1 °C a nižší) 110 – 130 

Počet ledových dnů (s t max. -0,1°C a nižší) 30 – 40 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10,0 °C a vyšší 140 – 160 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 200 – 250 mm 

Počet dnů se srážkami 1 mm a většími 100 – 120 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou  50 – 60 

Počet dnů zamračených 120 – 150 

Počet dnů jasných 40 – 50 

Makroklimatickou charakteristiku řešeného území je možné doplnit mezoklimatickými 
charakteristikami z meteorologické stanice Frýdek-Místek, jenž vycházejí z dlouhodobých 
meteorologických měření, jejichž výsledky byly publikovány ČHMÚ Praha (pozorování 1901 - 
1950). 

Průměrné teploty vzduchu (ve °C)  

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII.  VIII.  IX.  X. XI. XII.  Rok 
Teplota °C - 2,4 -1,3 3,1 8,0 13,4 16,3 18,3 17,3 13,7 8,6 3,5 -0,2 8,2 

Průměrné úhrny srážek v mm  

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII.  VIII.  IX.  X. XI. XII.  Rok 
Srážky 43 37 52 67 97 112 128 121 79 72 57 46 911 

 

Z tabulky je patrné, že průměrné rozdělení srážek na jednotlivé měsíce je dosti 
nerovnoměrné. V padesátiletém průměru připadají nejvyšší úhrny srážek na letní měsíce (měsíční 
maximum na měsíc červenec, kdy spadne 128 mm srážek). Nejmenší srážkový úhrn má 
v průměru měsíc březen s 27 mm. 
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Celková průměrná větrná r ůžice lokality Frýdek-Místek 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 
1,7   7,26   5,14   2,85   2,08   5,30   8,99   3,24   2,38   5,76   43,00 
5,0  10,25   5,15   1,77   0,46   6,00  22,02   3,02   2,41    51,08 
11,0   0,40   0,23   0,07   0,00   0,69   4,03   0,21   0,29     5,92 

Součet  17,91  10,52   4,69   2,54  11,99  35,04   6,47   5,08    5,76   100,00 
 

Na základě údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je nejbližší lokalita 
s měřením imisní v městě Frýdek-Místek, přímo v zájmové lokalitě v místě napojení 
uvažovaného záměru na ulici 28. října.  

Koncentrace hlavních znečišťujících látek v ovzduší naměřené na stanici č. 1067 Frýdek-
Místek (µg/m3): 

Rok 
Max. hodinová 
koncentrace  

NO2 

Průměrná roční 
koncentrace  

NO2 

Max. denní 
koncentrace  PM10 

Průměrná roční 
koncentrace  PM10 

2005 137,3 23,0 256,4 48,7 

 
Dle Věstníku MŽP, číslo 3/2007 je posuzovaná oblast vymezena jako oblast se zhoršenou 

kvalitou ovzduší (OZKO), je zde překračována hodnota imisního limitu pro PM10 a hodnota 
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. 

2.2 Voda 

Povrchová voda 
Zájmovým územím protéká řeka Ostravice, která je osou nadregionálního biokoridoru a 

bude realizovaným záměrem přemostěna. Vzniká soutokem Bílé a Černé Ostravice u Starých 
Hamrů a je pravobřežním přítokem řeky Odry. Povodí Ostravice má číslo hydrologického pořadí 
2-01-01-051 až 056, koryto řeky tvoří hranici mezi Frýdkem a Místkem. Délka obou nábřeží 
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uvnitř městské zástavby je cca 11 km, z toho cca 3 km zaujímají plochy průmyslu nebo tratí ČD. 
Hydrologické charakteristiky Ostravice v profilu pod ústím Morávky jsou následující:  

Průtoková charakteristika vodního toku Ostravice v profilu pod ústím Morávky 

Tok N-leté průtoky / m3s-1 
Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

Ostravice (průtoky neovlivněné) 335 470 594 755 855 
Ostravice (průtoky ovlivněné) 233 322 387 493 534 
 
Kvalita vody v řece Ostravice: 
Jakost vody v profilu:   Ostravice nad Morávkou, v období 2005-2006  
Vodní tok:  Ostravice  
Říční km:  25,2  
 
  

 
Kvalita vody v řece Ostravice: 
Jakost vody v profilu:   Ostravice - Lískovec, v období 2005-2006  
Vodní tok:  Ostravice  
Říční km:  21,3 
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Podzemní voda 
Podzemní vody jsou v zájmovém prostoru vázány na nesoudržné kvartérní sedimenty, 

tj. fluviální sedimenty štěrky a povodňové hlíny údolní nivy. Hladina podzemní vody je volná. 
V rámci předběžného průzkumu byly realizovány průzkumné sondy v místě realizace. Hladina 
podzemní vody byla naražena v jedné sondě v hloubce 3,00 m v terasových štěrcích, 
po dokončení vrtu se ovšem vytratila. V další sondě naražená vůbec nebyla, objevil se pouze 
slabý přítok v hloubce 4,00 -5,00 m.  

Podzemní vodu lze klasifikovat jako Ca-Mg-HCO3-SO4, středně mineralizovanou - celková 
mineralizace vod se pohybuje v rozmezí 0,3 - 1 g.l-1. Na základě provedeného chemicko-
fyzikálního rozboru podzemní vody z okolí Domova důchodců lze konstatovat, že jde o vodu 
slabě až středně agresivní vůči betonovým konstrukcím. 

Z hlediska hydrogeologického je zájmové území řazeno do hydrogeologického rajónu 3212 
– Flyš v povodí Ostravice. Hlavní hydrogeologický kolektor představují kvartérní nesoudržné 
sedimenty. Kolektor má průlinovo-puklinový charakter, se střední transmisivitou v rozmezí řádu 
1.10-4 až 1.10-3 m2.s-1. 

 
2.3 Půda, horninové prostředí 

Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitované půdně-ekologické jednotky 
BPEJ, které jsou součástí pedologických charakteristik . Dle zjištění jsou v zájmové oblasti a 
okolí pozemky zařazené do dvou BPEJ v k.ú. Místek 6.21.13 a 6.22.13 v k.ú. Frýdek a Staré 
Město.  

Dle kódu bonitovaných půdně - ekologických jednotek BPEJ a HPJ 22 a 21 a vlastního 
pedologického šetření na celé trase plochy pro stavbu mostu č. III se nyní nachází na níže 
uvedených pozemcích jen nezemědělská půda. V převážné míře jde o plochy, které jsou 
zatravněné a slouží jako trvalý travní porost – kosené louky pro nezemědělské využití s vrstvou 
ornice průměrné kvality o tloušťce 20 - 22 cm. Jde převážně o zbytky kulturních vrstvy půdy na 
plochách s trvalým travním porostem. Pozemky již nejsou součástí zemědělského půdního fondu, 
byly z něj vyňaty v minulosti. Proto tudíž již nepůjde o bilancovanou skrývku kulturních vrstev 
půdy, jde pouze o nebilanční zeminu. 

Ornice je převážně zrnitosti písčitohlinité, spíše lehčí až středně těžká, dosti štěrkovitá až 
kamenitá, převážně vhodná pro vylepšení půdy. Podornice je nízké kvality a s vyšším obsahem 
drobného štěrku, hlouběji až valounů údolní nivy řeky Ostravice. 

Z hlediska geomorfologického členění náleží zájmové území do: 

Systém: Alpsko-himalájský 

Provincie: Západní Karpaty 

Subprovincie (soustava): Vnější Západní Karpaty 

Oblast (podsoustava): Západobeskydské podhůří 

Celek: Podbeskydská pahorkatina 

Podcelek: Třinecká brázda 

Okrsek: Frýdecká pahorkatina 

Jedná se o plochou úpatní pahorkatinu, tvořenou flyšovými jílovci, jíly, podřadnými 
pískovci podslezské a slezské jednotky. Povrch je převážně akumulační spojených náplavových 
kuželů Ostravice, Morávky a jejich přítoků, s pokryvem sprašových hlín.  

Geologicky je území tvořeno druhohorami – křídou – podslezská jednotka vrstvy frýdecké. 
Vrstvy frýdecké tvoří převážně vápnité jílovce šedé a světle šedé silně prachovité a prachovce 
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jílovité, šedé až hnědošedé deskovité odlučné, proložené proužky světle šedého pískovce, slabě 
vápnité až vápnité. Konzistence je pevná až tvrdá. Přímo na druhohorním jílovci spočívají 
čtvrtohorní fluviální sedimenty – terasové pískoštěrky, místy s proměnlivou přítomností 
povodňových hlín převážně vázaných na vnější okraje nivy. Fluviální pískoštěrky jsou tvořeny 
hlavně beskydskými glaukonitickými pískovci, akcesorickým křemenem, rohovci, lydity, těšinity 
a pelosiderity. Velikost valounů se pohybuje kolem 10 – 20 cm v podélné ose. Valounovou výplň 
tvoří hlinito-písčitá mezihmota. Barva štěrků je většinou hnědá až hnědošedá. 

2.4  Flora a fauna 

Podle biogeografického členění ČR leží zájmové území v Podbeskydském bioregionu, 3.5 
u rozhraní s bioregionem Ostravským, 2.4.  

Bioregion se nachází v mezofytiku, vegetační stupeň suprakolinní až submontánní. 
Dominantní potenciální jednotkou jsou dubo-habrové háje (Tilio cordatae-Carpinetum). 
Do rovinatého prostoru mezi Frýdkem-Místek a Třincem zasahují z Ostravska dubové bučiny 
(Carici-Quercetum). V lužních lesích podél menších toků zcela převládají střemchové olšiny 
(Pruno-Fraxinetum), ojediněle ptačincové olšiny (Stellario-Alnetum glutinosae). Keřovité vrbové 
lemy svazu Salicion triandrae jsou narušené a ruderalizované. 

Náhradní přirozenou vegetaci tvoří v severovýchodní, více oceanické části prameništní a 
rašelinné louky svazu Caricion fuscae, vlhké louky náležejí svazům Molinion a Calthion. 
Na pastvinách je rozšířena vegetace svazů Cynosurion a Violion caninae. 

Flóra je poměrně bohatá, ovlivněná četnými oreofyty z Beskyd. Charakteristickým znakem 
je výskyt lokálních mezních prvků. Vyskytuje se zde např. hořepník tolitový, vranec jedlový, 
karpatští migranti árón karpatský, kyčelnice žláznatá. Kromě obecně rozšířených druhů jsou zde 
zastoupeny druhy subatlantské, jako bezosetka štětinovitá, sítina cibulkatá a štírovník bažinný, 
i submediteránní. Exklávní charakter zde má len žlutý. 

Pro bioregion je charakteristická mozaikovitá fauna podkarpatských pahorkatin, blízká 
Hranickému bioregionu (3.4), s větším zastoupením ledního elementu. Na suchých stanovištích 
jsou ochuzená teplomilná společenstva hmyzu a měkkýšů. Tekoucí vody patří do pásma 
pstruhového, Ostravice a Olše do lipanového. 

Významné druhy – Savci: ježek východní (Erinaceus concolor), plch lesní (Dryomys 
nitedula), myšice temnopásá (Apodemus agrarius). Ptáci: břehule říční (Riparia riparia), lejsek 
malý (Ficedula parva). Obojživelníci: mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), kuňka 
žlutobřichá (Bombina variegata). 

 
V zájmovém území je patrná velmi výrazná antropizace a ruderalizace. Projevuje se 

kvantitativní zastoupení mnohých ruderálních cenóz aneofytů např. křídlatka japonská 
(Reynoutria japonica), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), třapatka dřípatá (Rudbeckia 
laciniata), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) aj. 

V rámci přípravy realizace záměru byl proveden dendrologický průzkum terénní 
pochůzkou a byla určena druhová skladba zeleně v trase plánované stavby i v jejím širším okolí. 
V rámci terénní obchůzky bylo provedeno celkové hodnocení dotčené zeleně a současně 
zjišťován stav jednotlivých dřevin. 

Součástí dendrologického průzkumu bylo stanovení rozsahu dotčení stávající zeleně - zda 
dřeviny bude nutno v rámci výstavby kácet nebo zda dřeviny rostou mimo zábor a výstavbou 
nebudou dotčeny. 
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Dřeviny a porosty dle jejich charakteru a významu v krajině lze rozdělit do následujících 
kategorií: 

• alej lip podél třídy 28.října 

• okrasné výsadby v okolí domova důchodců 

• porosty mezi tenisovými kurty a dopravním hřištěm z plně vzrostlých stromů 
domácího původu s minimálním keřovým patrem 

• dřeviny podél břehů Ostravice, většinou z náletu,výjimečně zbytky plně vzrostlých 
stromů, zejména topolů. 

• dřeviny z náletu na svazích a temeni skládky stavebního výkopového materiálu, 
většinou keřovitého charakteru s převahou různých druhů vrb (Salix sp.) 

• porosty mezi skládkou stavebního výkopového materiálu a ulicí Na poříčí jsou 
tvořeny převážně plně vzrostlými stromy domácího původu s minimálním keřovým 
patrem. V současné době jsou doplňovány novou výsadbou stromů. 

Převážná většina dřevin dotčených výsadbou jsou domácí druhy. Výjimečně jsou to druhy 
zdomácnělé – trnovník akát (Robinia pseudoaccacia) rostoucí na skládce výkopového materiálu. 
Zejména starší a plně vyvinutí jedinci, mohou být pozůstatkem lužních porostů podél Ostravice. 

Fauna bioregionu je zásadně determinována antropogenním vlivem ostravské aglomerace a 
industrializací celého území. K hodnocenému záměru bylo rovněž zpracováno posouzení vlivu 
záměru na lokality soustavy NATURA 2000, které se zabývá dopadem na celistvost krajiny a 
na předmět ochrany (vranka obecná – Cottus gobio) EVL Řeka Ostravice. 

Ze závěru hodnocení vyplývá, že předložený záměr nebude mít významný negativní vliv 
na předmět ochrany a celistvost EVL. 

 
2.5 Krajina, krajinný ráz 

Území stavby se nachází v intravilánu města Frýdek-Místek. Podle územního plánu města 
jsou plochy pro realizaci zařazeny jako plochy dopravních koridorů. V blízkosti vlastní trasy 
nového mostu se nacházejí příbřežní porosty kolem regulovaného toku Ostravice a relativně 
neudržované travnaté plochy. Konce mostu jsou ovšem na obou březích toku situovány 
do blízkosti stávajícího osídlení. Celé území je vystaveno působení antropogenních vlivů. 
Výsledkem jsou plochy ekologicky méně stabilní se zřetelným porušením přírodních struktur. 
Realizace záměru výrazně negativně neovlivní krajinný ráz. 

2.6 Hmotný majetek, kulturní památky 

Záměr je realizovaný na území města Frýdek-Místek, v bezprostřední blízkosti obou 
zakončení III. mostu jsou přítomny objekty pro trvalé bydlení, dále se zde nachází běžná 
infrastruktura. Kulturní památky se v blízkém okolí zájmové lokality nenachází. 

2.7 Ostatní  

  Území leží mimo seismické oblasti, přichází zde v úvahu maximální pravděpodobná 
intenzita 7° mezinárodní stupnice M.C.S. Ve sledované oblasti neprobíhá povrchová ani hlubinná 
těžba nerostných surovin. 

 

 

 



46 

894-31532-0-1 

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení 

 
Podle naměřených hodnot imisních koncentrací na nejbližší měřící imisní stanici 

ve Frýdku-Místku jsou v zájmové oblasti v současné době překračovány hodnoty imisního limitu 
dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, a to pro: 
suspendované částice PM10 a pro benzo(a)pyren. Limity u ostatních znečišťujících látek jsou 
splněny. 

V současné době dochází v okolí rodinného domu č.p. 233 na ulici Železniční II 
k překročení hygienického limitu pro dopravní hluk v denní i noční době a u budovy domova 
důchodců dochází k překročení hygienického limitu pro dopravní hluk v noční době. 

Území realizace záměru a přilehlého okolí je v současné době více méně antropogenně 
přetvořené. Řeka Ostravice byla regulována, v okolí se vyskytuje zástavba trvalého bydlení a 
plochy drobné a řemeslné výroby a rovněž veřejné zeleně. Aktuální biologická hodnota 
zájmového území je poměrně malá, až na koryto řeky Ostravice, které je zařazeno mezi EVL; 
předmětem ochrany je vranka obecná (Cottus gobio). Původní společenstva rostlin a živočichů se 
fakticky nedochovala. Vzhledem ke stávajícímu využití pozemků (ostatní plochy) se v zájmovém 
území nenalézají významné biologicky cenné biotopy. Celkově lze konstatovat, že zájmové 
území i přes mírně zvýšenou koncentraci suspendovaných částic PM10 není jinak z hlediska 
životního prostředí zatěžováno nad míru únosného zatížení. 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV Ů 
ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A  ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

I.   Charakteristika p ředpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a hodnocení jejich 
velikosti a významnosti 

     Stanovení velikosti, složitosti a významnosti vlivu lze označit za nejsložitější aspekt celého 
procesu hodnocení vlivů záměru na životní prostředí. Velmi významně se zde totiž projevuje 
subjektivní faktor zpracovatele a často i obtížně definovatelné podmínky hodnocení. To je 
spojeno především se skutečností, že hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části 
charakterizovat velikostí a rozsahem změny v životním prostředí v absolutních nebo relativních 
hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase. 

 
1. Vlivy  na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Hodnocení zdravotních rizik dopravního provozu projektovaného záměru „III. most včetně 
napojení a přeložek“ provedl RNDr. Alexander Skácel, CSc. autorizovaná osoba pro hodnocení 
zdravotních rizik pro řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, autorizovaná osoba 
pro hodnocení zdravotních rizik expozice hluku a expozice chemických látek v životním 
prostředí. Posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví je přílohou tohoto oznámení (příloha č. 8). 

 
Z hlediska možných vlivů na obyvatelstvo přichází při provozu záměru „III. most“ 

do úvahy především působení hluku z dopravního provozu v kumulaci se stávající komunální 
dopravou na současné komunikační síti a chemických emisí z dopravy, které zahrnují NO2 a 
PM10, benzen a benzo(a)pyren. Další zdroje chemických škodlivin se vlivem posuzovaného 
záměru neuplatní. Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno na základě zpracované hlukové 
a rozptylové studie.  

 
Z posouzení zdravotních rizik vyplývají následující dílčí závěry: 
• Hlučnost způsobená provozem záměru „III. most v četně napojení a přeložek“ a související 

dopravou. 

1. Somatické poškození sluchu v dotčených lokalitách vlivem současné hlukové zátěže z 
dopravy v denní době nehrozí. Realizací záměru  není nutno tuto situaci předpokládat. 

2. Hluková situace na dotčených referenčních bodech v okolí záměru „III. most“ 
pro současný stav v roce 2008, bez realizace záměru, naplňuje v denní době 
na referenčním bodě 1 (rodinný dům č.p. 233) podmínky pro zhoršenou komunikaci řečí 
a silné obtěžování hlukem, na referenčním bodě 3 (domov důchodců před jv. fasádou) 
podmínky pro mírné obtěžování hlukem. Na referenčním bodě 2 (rodinný dům č.p. 336) 
a referenčním bodě 4 (domov důchodců před východní fasádou) jsou splněny v denní 
době podmínky pro ochranu veřejného zdraví. V noční době současná hlučnost na RB1 a 
RB3 naplňuje objektivní kriteria pro subjektivně vnímanou horší kvalitu spánku, 
zvýšené užívání sedativ a obtěžování hlukem.  

3. Dopravní hlučnost v okolí záměru pro realizační variantu samotného III. mostu FM 
dosáhne na základě akustického modelu v denní době na RB 1 a 3 hodnoty, které 
představují objektivně stanovené podmínky pro zhoršení komunikace řečí, silné 
obtěžování hlukem a na RB 2 a 4 podmínky pro mírné obtěžování hlukem. Po 
zprovoznění obchvatu kolem města Frýdek – Místek se dopravní hlučnost na RB sníží 
na stav, kdy budou na RB 1, 2 a 3 naplněny pouze objektivní podmínky pro mírné 
obtěžování hlukem, na RB 4 budou v denní době zajištěny podmínky pro ochranu 
veřejného zdraví.  
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4. Po realizaci záměru "III. most" je v noční době očekávána hlučnost, která představuje 
v celé modelované oblasti objektivní riziko subjektivně vnímané horší kvality spánku, 
zvýšené užívání sedativ a obtěžování hlukem. Zprovozněním obchvatu kolem města 
Frýdek – Místek se podmínky pro ochranu veřejného zdraví nezmění – obě realizační 
varianty jsou z hlediska očekávaného vlivu dopravní hlučnosti v noční době rovnocenné.  

5. Hlukové klima se v denní i noční době vlivem realizace záměru významně změní, 
příznivá změna je očekávána pouze na RB1. Na ostatních lokalitách reprezentovaných 
RB 2, 3 a 4 je očekávána nepříznivá změna hlukového klimatu, která bude rozeznatelná 
smyslově a prokazatelná i pomocí přístrojového měření. Zprovozněním obchvatu kolem 
města Frýdek – Místek dojde ke snížení dopravní hlučnosti v modelované ploše a na 
RB3 se hlukové klima přiblíží současnému stavu.  

6. Za situace modelovaného pozadí hlučnosti kalibrovaného pomocí akreditovaného 
terénního měření představuje současný hluk dopravy stav, který je příčinou objektivně 
podložené rozmrzelosti dotčených obyvatel. Kvantitativní hodnocení očekávané změny 
počtu rozmrzelých obyvatel se v důsledku realizace záměru zvýší vlivem dopravní 
hlučnosti o 30 občanů lehce rozmrzelých, 15 občanů středně rozmrzelých a 6 občanů 
silně rozmrzelých, vlivem zprovoznění obchvatu kolem města Frýdek – Místek se počet 
občanů s pocitem psychického obtěžování sníží, avšak oproti současnému stavu bude 
vyšší o cca 14 občanů s lehkým stupněm rozmrzelosti, cca 6 občanů se středním 
stupněm rozmrzelosti a o cca 1 občana s vysokým stupněm rozmrzelosti.  

• Imise chemických škodlivin: 

1. Se zohledněním stávající zátěže atmosféry nepředstavuje záměr pro hodnocené 
škodliviny s výjimkou PM10 a benzo(a)pyrenu riziko ohrožení veřejného zdraví. 

2. Současný stav maximálních krátkodobých imisí prašnosti a imisí benzo(a)pyrenu 
představují relativně nízké riziko pro veřejné zdraví v dotčené oblasti. Vliv záměru „III. 
most“ je však ve srovnání se současným stavem zanedbatelný, zvláště v oblastech 
s koncentrovaným osídlením v blízkosti záměru. Realizace záměru může současnou 
imisní situaci ovlivnit pouze nepatrně. Jako podklady pro hodnocení současné zátěže 
ovzduší na dotčené lokalitě byla využita data z nejbližší měřící stanice ve Frýdku – 
Místku, v celém okrese se však neměří imise benzenu a benzo(a)pyrenu, proto bylo 
nutno využít data z rozptylové studie, která byla porovnána s údaji imisního monitoringu 
SZÚ.  

3. Očekávané změny výskytu symptomů poškození zdravotního stavu dotčených obyvatel 
jsou na stanovených specifických referenčních bodech vždy dostatečně nízké, příspěvek 
investičního záměru „III. most“ nebude dominantním zdrojem imisí škodlivin a 
neovlivní významně zdravotní stav dotčené populace ve srovnání se současnou situací. 

4. Uvedené závěry byly konkretizovány a kvantifikovány pomocí závislostí 
z epidemiologických studií dle materiálů WHO. 

5. Nejvyšší hodnoty ILCR benzenu emitovaného vlivem imisního příspěvku dopravního 
provozu záměru budou v oblasti společensky přijatelného rizika rakoviny s rezervou 
dvou řádů (nejvyšší hodnoty ILCR=E-08, na dvou individuálních referenčních bodech je 
očekáván příspěvek řádově ILCR=E-07) a nebudou proto představovat významné riziko 
pro veřejné zdraví. Nejvyšší hodnoty ILCR benzo(a)pyrenu vlivem imisního příspěvku 
záměru se pohybují v řádu ILCR=E-08 a v podmínkách města Frýdek – Místek 
nepředstavují významné ovlivnění rizika pro veřejné zdraví, které se pohybuje v řádu 
ILCR=E-04. 
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6. Závěry o míře zdravotního rizika chemických imisí byly ověřeny porovnáním závěrů na 
základě databází WHO a US EPA a byly porovnány s výskytem symptomů poškození 
zdravotního stavu na úrovni státem garantovaného stupně ochrany veřejného zdraví. 

7. Porovnání varianty realizační a výhledové dává předpoklad, že zprovozněním 
dopravního obchvatu kolem města Frýdek – Místek dojde ke snížení očekávaných 
příspěvku chemických imisí vlivem dopravního vytížení záměru "III. most" a podmínky 
pro ochranu veřejného zdraví se nepatrně zlepší. 

Z uvedeného vyplývá, že zdravotní riziko způsobené realizací investičního záměru „III. 
most“ není ve srovnání se současnou zátěží prostředí v podmínkách dotčené části města Frýdek – 
Místek a obce Staré Město významné, dominantním vlivem bude i do budoucna současná zátěž 
atmosféry a komunální dopravní zátěž prostředí z dopravního provozu na komunikační síti a 
v případě dodržení deklarovaných parametrů nového objektu mostu a četnosti dopravy vlivem 
záměru nebudou intenzity působení a expoziční koncentrace sledovaných polutantů důvodem 
významného zvýšení rizika ohrožení veřejného zdraví potenciálně dotčených obyvatel. 
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví se očekává převaha pozitivních důsledků realizace záměru. 
Z hlediska hlukové zátěže prostředí však jsou již v současné době naplněny podmínky 
pro ohrožení veřejného zdraví v denní době dopravní zátěží a v okolí záměru se očekává zvýšení 
počtu rozmrzelých obyvatel a změna hlukového klimatu.  

Očekávaný vliv záměru na psychickou pohodu obyvatel v okolí spočívá především 
ve vnímání souběhu pozitivních i omezujících vlivů provozu záměru a v očekávané změně počtu 
osob pociťujících obtěžování vlivem zvýšeného dopravního provozu v okolí místa bydliště.  

• Sociální a ekonomické důsledky  
Vlivem realizace záměru „III. most“ je možno očekávat zlepšení možnosti dopravy na 

protilehlý břeh toku Ostravice a pozitivní vlivy v podobě snadnější dostupnosti služeb, které se 
v dotčené oblasti nevyskytují a pro které je v současné době nutno objíždět značnou část města 
Frýdku – Místku (například železniční nádraží). Tato oblast představuje určitý přínos 
pro dotčenou populaci v podobě zlepšení stavu sociálních determinant zdraví. 

•  Narušení faktorů pohody  
Ke narušení faktorů duševní pohody může docházet především v období výstavby 

pojezdem stavebních mechanismů na staveništi a zvýšenou stavební dopravou (odvoz 
výkopových zemin ze staveniště a doprava stavebních materiálů na stavbu) na veřejných 
komunikacích. Dopravní provoz a provoz stavebních mechanismů mohou některými svými 
aspekty zhoršovat duševní pohodu v okolí a navozovat, zejména u citlivých lidí, stavy 
rozmrzelosti, duševních tenzí a stresů. Příčinou může být nejen nepravidelný a nárazový hluk 
související s prováděním stavby, ale i reakce na pozemní dopravu, na zápach výfukových plynů a 
podobně. Snížení faktoru pohody v době výstavby by mohly představovat také prašnost a přenos 
bláta na komunikace v okolí staveniště. Zvýšená prašnost se může projevovat především v době 
provádění výkopových prací, a to zejména v dlouhodobě suchém a větrném období. Naproti tomu 
v deštivých obdobích by mohlo docházet k přenosu bláta mimo staveniště. Negativní vlivy stavby 
na obyvatelstvo nelze zcela eliminovat, ale lze je významně omezit vhodnými organizačními a 
technickými opatřeními. V průběhu výstavby proto budou na stavbě a v jejím okolí přijata taková 
technická a organizační opatření, aby rušivé vlivy stavby na obyvatelstvo okolní obytné zástavby 
byly minimalizovány. Výjimečně by u citlivějších osob žijících v nejbližším okolí komunikace 
závodu mohlo docházet k mírnému rušení pohody také v důsledku zvýšeného ruchu po dobu 
výstavby v jeho okolí. Po ukončení stavebních prací a uvedení komunikace do provozu se vrátí 
situace do stávajícího stavu.   K narušení faktorů duševní pohody může docházet i v období 
provozu a to zejména v důsledku změny hlukového klimatu a úrovní dopravní hlučnosti v okolí 
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zájmové lokality, která naplňuje objektivní podmínky pro subjektivní pocit určitého stupně 
rozmrzelosti a v noční době snížení kvality spánku při otevřených oknech.  

2. Vlivy na ovzduší a klima 

Vlivy na ovzduší jsou hodnoceny v rozptylové studii, kterou zpracoval Ing. Petr Fiedler, 
držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií MŽP, č.j.: 1857/40/03 ze dne 19.6.2003. 
Tato studie je součástí této dokumentace jako příloha č. 7. 

Rozptylová studie řeší vliv silniční dopravy, který je vyvolaný stavbou „III. most včetně 
napojení a přeložek“, na imisní zatížení okolí. Limitujícími prvky návrhu je umístění začátku 
úpravy do stávající křižovatky před Domovem pro seniory, respektování stávajících sportovišť 
tak, aby mohly nadále plnit svou funkci a napojení na ul. Na Poříčí. Samostatnou navazující 
stavbou je realizace estakády přes kolejiště ČD s cílovým propojením ul. 28. října, Na Poříčí a 
Staroměstská. Z těchto důvodů je rozptylová studie zpracována v níže uvedených variantách, aby 
dokumentovala pro jednotlivé lokality obytné zástavby vliv příslušné silniční dopravy na imisní 
zatížení. 

Výpočtem v rozptylové studii byly získány imisní koncentrace v hodnocené lokalitě města 
Frýdek-Místek, pocházející jen ze silničního provozu, při hodnocení následujících variant: 
Stávající síť – 2005; Stávající síť - 2010, včetně III. mostu; Stávající síť - 2010, včetně III. mostu 
a estakády; Výhledová síť (s obchvatem města Frýdek-Místek) - 2010, včetně III. mostu; 
Výhledová síť (s obchvatem města Frýdek-Místek) - 2010, včetně III. mostu a estakády a 
zadaného dopravního zatížení na sledovaných ul. 28. října, III. most s komunikací, estakáda přes 
kolejiště ČD, Na Poříčí, Železniční I, Plavební, Jamnická, Staroměstská a Slezská, dle zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.  

Liniové zdroje (silniční doprava) produkují následující emise - tuhé znečišťující látky 
(TZL), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), benzen, benzo(a)pyren a jiné 
anorganické a organické látky.  

Na základě zkušeností, rozsahu a škodlivosti těchto emisí a dle nařízení vlády č. 597/2006 
Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, je výpočet rozptylové studie proveden pro 
emise tuhých znečišťujících látek (TZL), oxidu dusičitého (NO2), benzenu a benzo(a)pyrenu. 
Rozptylová studie hodnotí pouze vliv silničního dopravy v roce 2005 a 2010 (dle jednotlivých 
variant) na ul. 28. října, III. most s komunikací, estakádu přes kolejiště ČD, ul. Na Poříčí, 
Železniční I, Plavební, Jamnická, Staroměstská a Slezská z pohledu ochrany zdraví lidí pro 
suspendované částice (PM10) a oxid dusičitý (NO2), benzen a benzo(a)pyren. 

Imisní charakteristika lokality 

Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je nejbližší lokalita s měřením 
imisí přímo ve městě Frýdek-Místek (stanice ČHMÚ č. 1067). Pro znázornění stávající imisní 
situace jsou níže uvedeny výsledky měření v roce 2005. 

 
Stanice ČHMÚ č. 1067 - Frýdek-Místek (rok 2005): 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 256,4 µg/m3,  
98 % kv. 168,1 µg/m3 (počet překročení imisního limitu 122krát) 

- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 48,7 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 137,3 µg/m3, 98 % kv. 67,1 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 23,0 µg/m3  
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Stav imisního pozadí hodnocené lokality města Frýdek-Místek pro rok 2010 je možno určit jen 
na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2007 a přijatá možná 
opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných 
lokalitách. 

Předpokládané imisní pozadí v roce 2010: 
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace < 350 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace < 45 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 160 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 25 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace < 3,0 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 2,0 ng/m3 
 
 

Výsledkem výpočtu rozptylové studie jsou následující hlavní charakteristiky znečištění 
ovzduší pro každý referenční bod: 

1. Maximální hodnota denní koncentrace PM10  

2. Průměrná roční koncentrace PM10  

3. Maximální hodinová koncentrace NO2 

4. Průměrná roční koncentrace NO2 

5. Průměrná roční koncentrace benzenu 

6. Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu 

Imisní limity 
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. 

V následující tabulce jsou uvedeny platné imisní limity znečišťujících látek pro ochranu zdraví 
lidí, které jsou předmětem výpočtu rozptylové studie: 

 

Znečišťující 
látka Doba průměrování Imisní limit [ µµµµg/m3] 

Přípustná četnost 
překročení za 
kalendářní rok 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 18 
Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 - 
PM10   24 hodin 50 35 
PM10   1 kalendářní rok 40 - 
Benzen 1 kalendářní rok 5 - 
Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 0,001* - 
Poznámka: * - imisní limit splnit do 31. 12. 2012 

Podklady o sledovaných bodech 

V okolí stavby „III. Most včetně napojení a přeložek“ a navazující stavby estakády přes 
kolejiště ČD byla pro výpočet imisní zátěže vybrána pravidelná síť 1 089 bodů (33 x 33 bodů) 
se vzdálenostmi mezi body 50 x 50 m a to na území 1 600 x 1 600 m. 

Pro hodnocení situace konkrétních míst obytné zástavby, škol, domova pro seniory a imisní 
měřící stanice ČHMÚ byly vybrány tyto body : 1 - SPŠ Frýdek-Místek, 2 - Domov pro seniory, 3 
- 7. ZŠ, 4 - ul. 28. října 1777, 5 - ul. 28 října 1798, 6 - Imisní stanice ČHMÚ č. 1067, 7 - ul. 
Železniční II 233, 8 - ul. U Lávek 336, 9 - ul. Železniční I 123, 10 - ul. Železniční I 300, 11 - ul. 
Jamnická 91, 12 - ul. Staroměstská 1076, 13 - ul. Bavlnářská 2525, 14 - ul. Na Poříčí 2216, 15 - 
ul. Na Poříčí 1190. 
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Umístění vybraných referenčních bodů (profilů) je znázorněno na obrázku: 
Vybrané profily  

 
Výpočet imisí byl proveden pro jednotlivé, níže uvedené, varianty, vycházející ze Studie vlivu 
stavby III. mostu na intenzity dopravy na komunikační síti města Frýdku-Místku (Adias, s.r.o., 
září 2008). 
 
Stávající síť - 2005 
Zahrnuje silniční provoz města Frýdek-Místek v roce 2005 a hodnotí zadanou dopravu na  
ul. 28. října, Na Poříčí, Železniční, Plavební, Jamnická, Staroměstská a Slezská. 
 
Stávající síť - 2010, včetně III. mostu 
Zahrnuje silniční provoz města Frýdek-Místek v roce 2010, po realizaci stavby „III. Most včetně 
napojení a přeložek“ a hodnotí zadanou dopravu na ul. 28. října, III. most s komunikaci, Na 
Poříčí, Železniční I, Plavební, Jamnická, Staroměstská a Slezská. 
 
Stávající síť - 2010, včetně III. mostu a estakády  
Zahrnuje silniční provoz města Frýdek-Místek v roce 2010, po realizaci stavby „III. Most včetně 
napojení a přeložek“ i estakády přes kolejiště ČD a hodnotí zadanou dopravu na ul. 28. října, III. 
most s komunikaci, estakáda přes kolejiště ČD, Na Poříčí, Železniční I, Plavební, Jamnická, 
Staroměstská a Slezská. 
 
Výhledová síť (s obchvatem města Frýdek-Místek) - 2010, včetně III. mostu 
Zahrnuje silniční provoz města Frýdek-Místek v roce 2010 s obchvatem města, po realizaci 
stavby „III. Most včetně napojení a přeložek“ a hodnotí zadanou dopravu na ul. 28. října, III. 
most s komunikaci, Na Poříčí, Železniční I, Plavební, Jamnická, Staroměstská a Slezská. 
 
Výhledová síť (s obchvatem města Frýdek-Místek) - 2010, včetně III. mostu a estakády  
Zahrnuje silniční provoz města Frýdek-Místek v roce 2010 s obchvatem města, po realizaci 
stavby „III. Most včetně napojení a přeložek“ i estakády přes kolejiště ČD a hodnotí zadanou 
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dopravu na ul. 28. října, III. most s komunikaci, estakáda přes kolejiště ČD, Na Poříčí, Železniční 
I, Plavební, Jamnická, Staroměstská a Slezská. 
 
Výsledky 

Výsledky výpočtů rozptylové studie pro hlavní charakteristiky znečištění ovzduší jsou uvedeny 
v následujících tabulkách. 
 
Maximální denní koncentrace PM10 

 

Bod Název Rok 2005 
Rok 2010 - 
III. most 

Rok 2010 - 
III. most a 
estakáda 

Rok 2010 - 
obchvat, III. 

most 

Rok 2010 - 
obchvat, 

III. most a 
estakáda 

  [µg/m3] 
1 SPŠ Frýdek-Místek 0,775 2,467 2,467 1,712 1,712 
2 Domov pro seniory 0,747 3,895 3,895 2,837 2,837 
3 7. ZŠ 1,068 4,613 4,613 3,323 3,323 
4 ul. 28. října 1777 1,018 3,366 3,366 2,203 2,203 
5 ul. 28 října 1798 1,036 2,161 2,161 1,594 1,594 
6 Imisní stanice ČHMÚ 0,902 3,305 3,305 2,397 2,397 
7 ul. Železniční II 233 1,030 2,968 2,796 2,234 2,016 
8 ul. U Lávek 336 0,894 2,555 2,555 1,774 1,774 
9 ul. Železniční I 123 1,289 3,796 3,755 2,289 2,247 
10 ul. Železniční I 300 1,835 2,503 2,503 1,863 1,863 
11 ul. Jamnická 91 4,001 4,459 4,459 3,183 3,183 
12 ul. Staroměstská 1076 4,542 4,183 4,183 3,367 3,367 
13 ul. Bavlnářská 2525 3,736 3,693 3,693 3,056 3,056 
14 ul. Na Poříčí 2216 0,957 2,154 2,154 1,488 1,488 
15 ul. Na Poříčí 1190 0,970 1,772 1,772 1,244 1,244 

 
 
Průměrná roční koncentrace PM10 

 

Bod Název Rok 2005 
Rok 2010 - 
III. most 

Rok 2010 - 
III. most a 
estakáda 

Rok 2010 - 
obchvat, III. 

most 

Rok 2010 - 
obchvat, 

III. most a 
estakáda 

  [µg/m3] 
1 SPŠ Frýdek-Místek 0,038 0,107 0,107 0,070 0,070 
2 Domov pro seniory 0,048 0,184 0,184 0,124 0,124 
3 7. ZŠ 0,047 0,192 0,192 0,131 0,131 
4 ul. 28. října 1777 0,049 0,162 0,162 0,116 0,116 
5 ul. 28 října 1798 0,053 0,140 0,140 0,102 0,102 
6 Imisní stanice ČHMÚ 0,050 0,303 0,303 0,211 0,211 
7 ul. Železniční II 233 0,051 0,278 0,253 0,191 0,184 
8 ul. U Lávek 336 0,044 0,194 0,194 0,139 0,139 
9 ul. Železniční I 123 0,062 0,186 0,174 0,129 0,121 
10 ul. Železniční I 300 0,075 0,157 0,157 0,107 0,107 
11 ul. Jamnická 91 0,136 0,184 0,184 0,131 0,131 
12 ul. Staroměstská 1076 0,179 0,260 0,260 0,200 0,200 
13 ul. Bavlnářská 2525 0,221 0,302 0,302 0,237 0,237 
14 ul. Na Poříčí 2216 0,043 0,088 0,088 0,067 0,067 
15 ul. Na Poříčí 1190 0,050 0,070 0,070 0,059 0,059 

 
 



54 

894-31532-0-1 

Maximální hodinová koncentrace NO 
2 

Bod Název Rok 2005 
Rok 2010 - 
III. most 

Rok 2010 - 
III. most a 
estakáda 

Rok 2010 - 
obchvat, III. 

most 

Rok 2010 - 
obchvat, 

III. most a 
estakáda 

  [µg/m3] 
1 SPŠ Frýdek-Místek 1,554 4,689 4,689 3,363 3,363 
2 Domov pro seniory 1,578 7,486 7,486 5,539 5,539 
3 7. ZŠ 1,942 8,610 8,610 6,299 6,299 
4 ul. 28. října 1777 2,159 5,995 5,995 3,995 3,995 
5 ul. 28 října 1798 2,276 4,036 4,036 3,018 3,018 
6 Imisní stanice ČHMÚ 1,649 6,280 6,280 4,629 4,629 
7 ul. Železniční II 233 2,017 5,369 5,229 3,958 3,821 
8 ul. U Lávek 336 1,815 4,697 4,697 3,302 3,302 
9 ul. Železniční I 123 2,529 6,894 6,757 4,299 4,175 
10 ul. Železniční I 300 3,563 4,780 4,780 3,652 3,652 
11 ul. Jamnická 91 7,096 7,828 7,828 5,668 5,668 
12 ul. Staroměstská 1076 8,392 7,636 7,636 6,085 6,085 
13 ul. Bavlnářská 2525 6,856 6,822 6,822 5,698 5,698 
14 ul. Na Poříčí 2216 1,970 4,209 4,209 2,933 2,933 
15 ul. Na Poříčí 1190 2,030 3,754 3,754 2,650 2,650 

 
 

Průměrná roční koncentrace NO2 

Bod Název Rok 2005 
Rok 2010 - 
III. most 

Rok 2010 - 
III. most a 
estakáda 

Rok 2010 - 
obchvat, III. 

most 

Rok 2010 - 
obchvat, 

III. most a 
estakáda 

  [µg/m3] 
1 SPŠ Frýdek-Místek 0,068 0,179 0,179 0,121 0,121 
2 Domov pro seniory 0,085 0,298 0,298 0,205 0,205 
3 7. ZŠ 0,083 0,311 0,311 0,218 0,218 
4 ul. 28. října 1777 0,087 0,269 0,269 0,196 0,196 
5 ul. 28 října 1798 0,094 0,236 0,236 0,173 0,173 
6 Imisní stanice ČHMÚ 0,089 0,475 0,475 0,336 0,336 
7 ul. Železniční II 233 0,091 0,471 0,408 0,356 0,299 
8 ul. U Lávek 336 0,081 0,323 0,323 0,234 0,234 
9 ul. Železniční I 123 0,109 0,302 0,290 0,220 0,207 
10 ul. Železniční I 300 0,130 0,264 0,264 0,185 0,185 
11 ul. Jamnická 91 0,218 0,301 0,301 0,217 0,217 
12 ul. Staroměstská 1076 0,284 0,425 0,425 0,328 0,328 
13 ul. Bavlnářská 2525 0,345 0,487 0,487 0,385 0,385 
14 ul. Na Poříčí 2216 0,076 0,155 0,155 0,119 0,119 
15 ul. Na Poříčí 1190 0,085 0,124 0,124 0,102 0,102 
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Průměrná roční koncentrace benzenu 
 

Bod Název Rok 2005 
Rok 2010 - 
III. most 

Rok 2010 - 
III. most a 
estakáda 

Rok 2010 - 
obchvat, III. 

most 

Rok 2010 - 
obchvat, 

III. most a 
estakáda 

  [µg/m3] 
1 SPŠ Frýdek-Místek 0,004 0,012 0,012 0,010 0,010 
2 Domov pro seniory 0,006 0,020 0,020 0,017 0,017 
3 7. ZŠ 0,006 0,021 0,021 0,017 0,017 
4 ul. 28. října 1777 0,006 0,019 0,019 0,015 0,015 
5 ul. 28 října 1798 0,006 0,016 0,016 0,013 0,013 
6 Imisní stanice ČHMÚ 0,006 0,033 0,033 0,027 0,027 
7 ul. Železniční II 233 0,005 0,029 0,027 0,024 0,022 
8 ul. U Lávek 336 0,005 0,021 0,021 0,017 0,017 
9 ul. Železniční I 123 0,006 0,020 0,018 0,017 0,015 
10 ul. Železniční I 300 0,007 0,016 0,016 0,013 0,013 
11 ul. Jamnická 91 0,013 0,019 0,019 0,016 0,016 
12 ul. Staroměstská 1076 0,018 0,030 0,030 0,026 0,026 
13 ul. Bavlnářská 2525 0,022 0,036 0,036 0,030 0,030 
14 ul. Na Poříčí 2216 0,004 0,010 0,010 0,008 0,008 
15 ul. Na Poříčí 1190 0,005 0,008 0,008 0,006 0,006 

 

Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu 
 

Bod Název Rok 2005 
Rok 2010 - 
III. most 

Rok 2010 - 
III. most a 
estakáda 

Rok 2010 - 
obchvat, III. 

most 

Rok 2010 - 
obchvat, 

III. most a 
estakáda 

  [ng/m3] 
1 SPŠ Frýdek-Místek 0,000 022 0,000 059 0,000 059 0,000 043 0,000 043 
2 Domov pro seniory 0,000 028 0,000 101 0,000 101 0,000 074 0,000 074 
3 7. ZŠ 0,000 027 0,000 106 0,000 106 0,000 078 0,000 078 
4 ul. 28. října 1777 0,000 028 0,000 091 0,000 091 0,000 068 0,000 068 
5 ul. 28 října 1798 0,000 030 0,000 079 0,000 079 0,000 060 0,000 060 
6 Imisní stanice ČHMÚ 0,000 029 0,000 166 0,000 166 0,000 124 0,000 124 
7 ul. Železniční II 233 0,000 027 0,000 147 0,000 138 0,000 117 0,000 106 
8 ul. U Lávek 336 0,000 024 0,000 106 0,000 106 0,000 081 0,000 081 
9 ul. Železniční I 123 0,000 033 0,000 098 0,000 093 0,000 076 0,000 070 
10 ul. Železniční I 300 0,000 040 0,000 083 0,000 083 0,000 061 0,000 061 
11 ul. Jamnická 91 0,000 071 0,000 097 0,000 097 0,000 074 0,000 074 
12 ul. Staroměstská 1076 0,000 094 0,000 146 0,000 146 0,000 118 0,000 118 
13 ul. Bavlnářská 2525 0,000 117 0,000 172 0,000 172 0,000 140 0,000 140 
14 ul. Na Poříčí 2216 0,000 022 0,000 048 0,000 048 0,000 038 0,000 038 
15 ul. Na Poříčí 1190 0,000 026 0,000 038 0,000 038 0,000 032 0,000 032 

 

Pro krátkodobé koncentrace (hodinové a denní) představují vypočtené maximální 
koncentrace (rozptylová studie modelem “SYMOS 97”) nejvyšší možná imisní znečištění, která 
mohou v hodnocené lokalitě nastat. Maximální imisní koncentrace vznikají především při první 
třídě stability ovzduší - silné inverzi, velmi špatných podmínkách rozptylu, maximální rychlosti 
větru 2 m/s. Tyto stavy vznikají především v chladném půlroce, v nočních a ranních hodinách, 
kdy je prakticky potlačena vertikální výměna vrstev ovzduší. 
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U průměrné roční koncentrace imisí představují vypočtené hodnoty reálné imisní 
koncentrace v konkrétních místech hodnocené lokality v průběhu roku dle příslušné větrné 
růžice. 

Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě záměru „III. most včetně 
napojení a přeložek“ a plánované navazující stavby estakády přes kolejiště ČD dojde ve všech 
výpočtových bodech k nárůstu imisních koncentrací pocházejících ze zadané silniční dopravy bez 
ohledu, zdali bude v provozu stávající dopravní síť (bez obchvatu města Frýdek-Místek) nebo 
výhledová dopravní síť (s obchvatem města Frýdek-Místek). V případě realizace výhledové 
dopravní sítě (s obchvatem města Frýdek-Místek) budou imisní koncentrace pocházejících 
ze zadané silniční dopravy nižší než v případě stávající dopravní sítě (bez obchvatu města 
Frýdek-Místek).  

K největšímu nárůstu krátkodobých imisních koncentrací (hodinová a denní) z realizace 
stavby „III. most včetně napojení a přeložek“ a plánované navazující stavby estakády přes 
kolejiště ČD dojde (bez vlivu zda bude, či nebude obchvat města Frýdek-Místek) v bodech : 

3 - 7. ZŠ 
2 - Domov pro seniory 
6 - Imisní stanice ČHMÚ č. 1067 

 

K největšímu nárůstu průměrných ročních imisních koncentrací z realizace stavby „III. 
Most včetně napojení a přeložek“ a plánované navazující stavby estakády přes kolejiště ČD dojde 
(bez vlivu zda bude, či nebude obchvat města Frýdek-Místek) v bodech : 

6 - Imisní stanice ČHMÚ č. 1067 
7 - ul. Železniční II 233 
8 - ul. U Lávek 336 

 
Na základě prováděného měření imisních koncentrací znečišťujících látek (imisní stanice 

ČHMÚ č. 1067 - Frýdek-Místek) byly v roce 2005 překročeny imisní koncentrace pro 
suspendované částice (PM10) a benzo(a)pyren v hodnocené lokalitě. Imisní znečištění pro 
suspendované částice (PM10) a benzo(a)pyren nepochází jen ze silniční dopravy, ale významný 
vliv má průmyslová výroba Ostravska a lokální topeniště na pevná paliva. 
 

Pro rok 2010 je předpoklad (na základě odborného odhadu a výsledků imisního měření 
roku 1997 až 2007), že i v tomto roce budou překročeny imisní koncentrace pro suspendované 
částice (PM10) a benzo(a)pyren v hodnocené lokalitě. Z provedeného výpočtu u zadané intenzity 
dopravy je vidět, že podíl imisního znečištění z dopravy v tomto roce bude vyšší než v roce 2005. 
Toto je dáno nárůstem dopravy především v lokalitě ul. 28. října a Železniční. 

 

3. Vlivy na hlukovou situaci 

Pro posouzení hlukové situace v  zájmovém území byla zpracována hluková studie, která je 
přílohou tohoto oznámení (příloha č. 5).  
Na základě zpracované hlukové studie lze konstatovat, že: 
vlivem provozu na nové komunikaci III. most  s projektovanými protihlukovými opatřeními, v 
chráněném venkovním prostoru staveb, definovaném v souladu s § 30, odst.3) zákona 
258/2000 Sb.:  

a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
dopravní hluk, korigovaného na okolí hlavní komunikace, v denní době.  
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b) pravděpodobně nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku pro dopravní hluk, korigovaného na okolí hlavní komunikace, v noční 
době.  
 

Současný stav hlučnosti v okolí chráněných staveb v okolí počátku úseku stavby byl 
modelován na základě výsledků měření a v okolí konce úseku na základě výsledků sčítání 
dopravy. V současné době v okolí výpočtového bodu č. 1 dochází k překročení hygienického 
limitu pro dopravní hluk v denní i noční době a u výpočtového bodu č. 3 dochází k překročení 
hygienického limitu pro dopravní hluk noční době. Zprovozněním komunikace II. třídy III. most 
bez fungujícího obchvatu FM dojde u výp. bodu č.1 ke snížení hladiny dopravního hluku (0,9-2,5 
dB) v noční i denní době a u výpočtových bodů č. 2 – 4 dojde k navýšení hladin dopravního 
hluku(2,4-6,8 dB), ale k překročení hygienického limitu v denní době nedojde. V noční době 
zůstane hygienický limit v hladině akustického tlaku A pro noční dobu u výp. bodů č. 1 a 3 
překročen. Z výsledků výpočtu dále vyplývá, že u obytných domů na Železniční ulici II a ul. 28. 
října (výpočtový bod č. 1 a 3) zprovozněním obchvatu dojde ke snížení  o 1,3 – 2,7 dB 
ekvivalentní hladiny hluku v denní době. V noční době dojde ke snížení ekvivalentní hladiny 
dopravního hluku o 1,3 – 2,7 dB a k překročení hygienického limitu v denní a noční době 
nedojde. Ve výhledu pro rok 2030 budou hodnoty ekvivalentní hladiny dopravního hluku na nižší 
úrovni než v roce 2010 bez zprovoznění obchvatu a k překročení hygienického limitu 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro dopravní hluk v denní a noční době pravděpodobně 
nedojde. 

 
4. Vliv na povrchové a podzemní vody 
 

Vliv na charakter odvodnění oblasti 

 Stavba nebude mít vliv na režim podzemních vod tj. směr proudění, propustnost a 
vydatnost kolektoru. Jedná se o kolektor s průlinovo-puklinovou propustností, s volnou hladinou.  
 Lokalita nespadá do žádného ochranného pásma vodního zdroje ani CHOPAV. 
V zájmovém území ani v jeho blízkosti se nenachází žádný zdroj podzemní ani povrchový zdroj 
vody pro veřejné zásobování obyvatelstva. 

Splaškové odpadní vody 

 Nebudou záměrem produkovány. 

Dešťové vody 

Odvod dešťových vod z nově navrhované komunikace v úseku mezi novým kruhovým 
objezdem na ulici 28. října a ulicí Na Poříčí je řešen s ohledem na spádování navrhované 
komunikace třemi kanalizačními stokami. Část z dešťových vod bude odvedena do stávající 
jednotné betonové kanalizace, část bude odvedena do řeky Ostravice. Dešťové vody budou 
vypouštěny přes odlučovač ropných látek AS TOP 30 (resp. 65) RCS/EO/PB-SV. Odlučovač je 
gravitačně koalescenční se sorpčním stupněm. Je navržen pro maximální průtok 30 (resp. 65) l/s 
s výstupní hodnotou znečištění NEL do 0,2 mg/l a NL do 30 mg/l. 

Kvalita odváděných srážkových vod dešťovou kanalizací a následně vypouštěných do řeky 
Ostravice bude splňovat podmínky Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a vod odpadních, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací v citlivých oblastech včetně Přílohy 3. 

 Znečištění povrchových nebo podzemních vod hrozí pouze při dopravní havárii, při které 
by došlo k úniku pohonných hmot nebo přepravovaných nebezpečných látek. Jedná se o 
standartní situaci provozu na pozemních komunikacích.  
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Technologické vody 

 Nebudou záměrem produkovány. 

 
5. Vlivy na půdu 

Vliv na užívaní půdy 

Posuzovaný záměr nevyžaduje žádný zábor zemědělské půdy ani lesní půdy. Celá plocha, 
na které bude záměr realizován, je zařazena jako ostatní plocha s využitím jiná plocha. V 
převážné míře jde o plochy, které jsou zatravněné a slouží jako trvalý travní porost - kosené 
louky pro nezemědělské využití. 

 
Znečištění půdy 

  Možnost znečištění půdy a geologického podloží je obdobná jako u znečištění povrchových 
nebo podzemních vod. Může dojít pouze při dopravní nehodě s únikem pohonných hmot nebo 
převážených nebezpečných látek. 
 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Vzhledem k charakteru záměru se vlivy v důsledku ukládání odpadů  nepředpokládají. Při 
stavbě budou vznikat jak odpady ostatní (beton, zemina, biologicky rozložitelný odpad), tak 
odpady nebezpečné (zbytky barev, absorpční činidla). Všechny odpady budou tříděny v místě 
vzniku a skladovány v uzavřených zabezpečených nádobách (zejména odpady nebezpečné). 
Nakládání s nimi budou zajišťovat odborné firmy. 

 
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Záměr leží v chráněném ložiskovém území pro černé uhlí české části Hornoslezské pánve 
v zóně „C2“, kde se v současné době nejeví pravděpodobná exploatace ložiska klasickými 
metodami. V případě exploatace ložiska např. odplyňováním nebo jinou netradiční metodou 
nebudou způsobeny deformace povrchu. Vzhledem k charakteru výroby se žádné vlivy 
nepředpokládají.  

 
7. Vliv na floru a faunu a ekosystémy 

V blízkosti vlastní trasy nového mostu se nacházejí břehové porosty kolem regulovaného 
toku Ostravice, konce mostu jsou na obou březích situovány do blízkosti stávajícího osídlení. 

V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí byl vypracován dendrologický průzkum 
zájmové lokality. Podle tohoto průzkumu bude nutno v rámci realizace skácet 136 ks stromů a 
vymýtit cca 2100 m2 keřových porostů včetně dřevin s průměrem kmene do 10 cm. Převážná 
většina dřevin dotčených výstavbou jsou domácí druhy. Výjimečně jsou to druhy zdomácnělé – 
trnovník akát (Robinia pseudoaccacia) rostoucí na skládce výkopového materiálu. Zejména starší 
a plně vyvinutí jedinci mohou být pozůstatkem lužních porostů podél Ostravice. Po dokončení 
stavebních prací budou provedeny vegetační úpravy a na zájmové lokalitě je zajištěna náhradní 
výsadba. 

Navržený záměr prochází evropsky významnou lokalitou Řeka Ostravice. Z tohoto důvodu 
bylo pro překládaný záměr zpracováno posouzení jeho vlivu na lokality soustavy Natura 2000. 
Předmětem ochrany je populace vranky obecné (Cottus gobio), která se v toku Ostravice 
vyskytuje. Na základě vyhodnocení předloženého záměru v souladu s §45h,i zákona č. 114/1992 
Sb., v platném znění lze konstatovat, že hodnocený záměr nemá významný negativní vliv na 
předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 



59 

894-31532-0-1 

Realizace záměru rovněž nebude mít vliv na ekosystémy ve zvlášť chráněných územích 
v okolí záměru ani na prvky územního systému ekologické stability. 

 
8. Vlivy na krajinu 

Záměr se nachází v intravilánu města Frýdek-Místek. Stavba přemosťuje regulovaný tok 
řeky Ostravice, v jejímž bezprostředním okolí se nachází břehové porosty. Konce mostu jsou na 
obou stranách řeky napojeny na stávající infrastrukturu v blízkosti objektů pro trvalé bydlení. 
Záměr je umístěn v souladu s Územním plánem města Frýdek-Mítek na plochy pro dopravní 
koridory. 

V souvislosti se stávajícím využitím lokality došlo k silné redukci rozmanitosti krajiny a 
druhové pestrosti fauny a flory jak v širším zájmovém území, tak i na ploše určené k výstavbě 
záměru. Výsledkem je silné antropogenní ovlivnění krajiny. Stavba je řešena v moderním stylu 
obdobném pro nově budovaná přemostění a architektonicky je začleněna do zájmové lokality. 
K začlenění do území přispějí rovněž vhodně provedené vegetační úpravy stavby (vegetační 
tvárnice) a jejího okolí. Na základě zjištěných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je 
možno konstatovat, že se nepředpokládá výrazné působení objektu samotného na okolní krajinu. 
 
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V zájmovém území není vyhlášena žádná památka kategorie Světové kulturní dědictví, 
Národní kulturní památky, Archeologické památkové rezervace, Ostatní památkové rezervace, 
Vesnické památkové rezervace, Krajinné památkové zóny a Městské památkové rezervace.  

Na základě vyjádření Archeologického ústavu AV ČR (dopis ze dne 14.1.2008, značka 
219/08) bude stavba umístěna na území s archeologickými nálezy. Dle zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči ve znění zákona č. 242/92 Sb., § 21 a § 22 a dle vyhlášky č. 66/1988 Sb., § 
19, je investor povinen umožnit a hradit případný záchranný archeologický výzkum. Investor 
musí ohlásit dva týdny předem termín zahájení zemních prací na adresu archeologického 
pracoviště. Pak je investor povinen pracovníkům archeologických pracovišť umožnit provádět v 
průběhu zemních prací archeologický dozor, záchranu a dokumentaci případných 
archeologických nálezů a objektů. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce 
nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž k archeologickému nálezu došlo a to 
nejpozději do druhého dne po archeologickém nálezu nebo po tom, co se o archeologickém 
nálezu dozvěděl. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do 
prohlídky archeologem. Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo 
pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se 
zpravidla pod zemí. 

Pokud jde o hmotný majetek, ovlivnění lze očekávat převážně v souvislosti s přeložkami 
inženýrských sítí a napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu. Dále budou dotčeny 
komunikace, které budou sloužit jako přístup a staveniště. V případě poškození místních 
komunikací provozem těžké stavební techniky, musí dojít k jejich opravě na náklady investora. 
Nemovitosti pro trvalé bydlení budou před nepříznivými účinky hluku chráněny šesti 
protihlukovými stěnami. 
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II.  Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti 
a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

Kvalita ovzduší a hlučnost prostředí bude ovlivněna do vzdálenosti řádově několika desítek 
metrů kolem zájmové lokality. Vlivy na půdu, vodu, floru a faunu se omezí na místo realizace 
záměru. 

Významné vlivy na lidskou populaci se dle posouzení zdravotních rizik nepředpokládají. 
Státní hranice s Polskem se nachází cca 20 km severovýchodním směrem. Vzhledem 

k rozsahu záměru, který je spíše místního významu, se nepředpokládají žádné přímé nebo 
nepřímé vlivy přesahující státní hranici. 

 
III.    Charakteristika enviromentálních rizik p ři možných havárií a nestandardních 

stavech 
 
S výstavbou a provozem III. mostu mohou souviset následující rizika: 

Únik závadných látek  

K úniku závadných látek (PHM, motorové oleje, apod.) může dojít při manipulaci s nimi 
nebo v důsledku havárie motorových vozidel či stavebních mechanismů v důsledku zanedbání 
bezpečnostních předpisů či pravidel silničního provozu. Toto riziko je zvláště velké v místech 
zařízení stavenišť, kde jsou často používána zařízení typu kompresorů a drobné stavební 
mechanizace. V minulosti byly časté i úkapy olejů z nákladních automobilů a těžké stavební 
mechanizace. V současné době však došlo k výraznému zlepšení technického stavu strojového 
parku a klasické úkapy jsou tak méně časté než tomu bylo dříve. V případě úniku většího 
množství benzinu či nafty mimo komunikace nebo zpevněné plochy musí být kontaminovaná 
zemina odtěžena a odvezena na skládku nebezpečných odpadů nebo k dekontaminaci. 

K úniku závadných látek by mohlo také dojít v době zvýšených průtoků na vodních tocích 
jako důsledek špatného uložení závadných látek na jednotlivých zařízeních stavenišť. Tyto látky 
by proto neměly být na zařízeních dlouhodobě skladovány. Uloženy by zde měly být pouze 
v době, kdy se s nimi bezprostředně pracuje a v minimálním množství. 

Znečištění vodního toku zákalem 

Při zákalu vody v korytě v důsledku stavebních prací může dojít ke kyslíkovému deficitu a 
unášené částice mohou způsobit mechanické poškození žaberního epitelu vodních živočichů. 
Při silném zákalu je možný úhyn vodních bezobratlých i rybí obsádky v bezprostředně zasaženém 
úseku toku. 

Srážka vozidel 

Možnost srážky vozidel s mechanismy nebo mezi sebou je nutno eliminovat dodržováním 
pravidel silničního provozu. 

Preventivní opatření 

Jako opatření je možno doporučit jak pro období výstavby tak následný provoz stanovení 
maximální povolené rychlosti na celé stavbě, vypracování havarijního a požárního řádu, 
povodňového plánu, vyžadování dodržování předpisů pro manipulaci s látkami škodlivými 
vodám a chemickými látkami a pravidelné proškolení jak řídících pracovníků tak pracovníků 
provádějících vlastní realizaci.  
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IV.  Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 

 
 

Již při přípravě záměru je nutné věnovat velkou pozornost návrhu opatření ke snižování 
negativních vlivů na životní prostředí a to jak při vlastní výstavbě záměru, tak při jeho provozu. 
Dále je nutné stanovit před zahájením stavby opatření za účelem ochrany jednotlivých složek 
životního prostředí. 

Opatření musí být zaměřena především na nejproblémovější jevy v území, tedy zejména 
na ochranu před hlukem, na snížení imisního zatížení lokality, zajištění ochrany vod a půdy 
před případnou kontaminací závadnými látkami, zabezpečení a zkvalitňování přírodních prvků 
v území. 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných 
zákonů, norem a předpisů. 

Období přípravy 

• Navržený záměr je v souladu s územním plánem města Frýdek Místek 

• Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení musí být zpracován kvalitní plán 
organizace výstavby (POV), ve kterém budou uvedeny použité stavební mechanismy, 
dopravní trasy, skládky zemin a stavebního materiálu, způsob nakládání s odpady, způsob 
likvidace možných havárií, opatření pro snížení prašnosti, zejména při zemních pracích. 

• Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i 
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na 
celkovou dobu stavby. Ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních 
a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí 
šetrných technologií)  

Období realizace stavby 

• Vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který maximálně omezí možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

• Vlastní zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném. Dodavatel stavby bude v 
případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, 
deponií zemin a stavebních komunikací. 

• Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů 
prašnosti. 

• Při výstavbě zajistí dodavatel stavby, aby pohyb stavebních mechanismů, skladování 
stavebních materiálů a odpadů bylo v souladu se stávajícími předpisy tak, aby nemohlo 
docházet k úniku závadných látek do okolního prostředí. 

• Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou očištěna, bude zajištěno čištění příjezdových 
komunikací. 

•  Zajistit prostor pro skladování nebezpečných odpadů vzniklých během výstavby  a 
likvidaci těchto odpadů oprávněnou firmou. 

• Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě budou zajišťovat firmy provádějící tyto 
práce. Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o specifikaci druhů a 
množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doloží způsob jejich odstranění. 
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• Maximální množství produkovaných odpadů bude recyklováno. 

• Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud 
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 
uložit do nepropustné nádoby (kontejneru).  

• Nebezpečné odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách 
v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství. 

• Okolní pozemky budou v průběhu stavebních prací zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich 
znehodnocení. 

• Terénní úpravy, stavební práce a přepravu výkopové zeminy a stavebních i konstrukčních 
materiálů nákladními automobily se bude provádět pouze v denní době. 

• Dopravní trasy budou vedeny v maximální míře  mimo obytnou zástavbu . 

• Všechny použité stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu, musí být průběžně 
kontrolovány, aby bylo zamezeno nadměrným emisím výfukových plynů nebo nadměrné 
hlučnosti či případným úkapům ropných látek. 

• Omezit rychlost na staveništi, v areálu stavby a mimo zpevněné vozovky na 30 km/hod. 

• Dodržovat stanovenou pracovní dobu a směnnost. 

• V průběhu prací v době sucha zejména při zemních pracích zajistit skrápění terénu, deponií, 
čištění vozovek  a tím snížit sekundární prašnost. 

• Na staveništi nepovolit údržbu mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou 
denní údržby. 

• Plnění palivy v areálu stavby provádět v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál 
bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být 
uskladněna odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou jímkou). 

• V místech zemních prací věnovat pozornost potencionálnímu výskytu archeologických 
nálezů, pracovníci provádějící zemní práce budou poučeni jak postupovat v případě 
výskytu archeologických nálezů v areálu stavby. 

• Odpady ze stavby mimo výkopových zemin budou shromaždovány do připravených 
kontejnerů, budou ukládány odděleně ostatní odpady a odpady nebezpečné. 

• Kácení dřevin provádět pouze na základě povolení příslušného správního orgánu ato v době 
vegetačního klidu 

• Všechny nezpevněné plochy budou po ukončení stavebních prací ozeleněny (zatravnění 
s výsadbou vyšších autochtonních druhů stromů a keřů). 

•  Hluk emitovaný provozem mostu (dopravním zatížením) do venkovního prostoru bude 
omezen stavebním řešením stavby (protihlukové stěny). 

Období provozu 

• Při nakládání s odpady se bude postupovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a č. 384/2001 Sb. v platném znění. 

• Před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení plán opatření 
pro  případ havárie a zhoršení jakosti vod, provozní řád a požární řád. 
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• Kaly z odlučovačů ropných látek je nutno pravidelně vybírat a likvidovat dle obecně 
platných předpisů. 

• Pro vlastní období provozu bude zpracován provozní řád odlučovače ropných látek, který 
bude zahrnovat také pravidelnou kontrolu a údržbu odlučovače. 

• V rámci provozu stavby bude prováděna pravidelná údržba vysázené zeleně. 

 
V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích podkladů při hodnocení 

vlivů 
 

Pro hodnocení vlivů záměru „III. most včetně napojení a přeložek“ na životní prostředí 
byly použity standardní metody hodnocení vlivů na životní prostředí. Pro stanovení významnosti 
jednotlivých vlivů byly použity jak kvalitativní metody, tak kvantitativní metody (matematické 
modelování). 

Hodnocení jednotlivých složek životního prostředí bylo zpracováno na základě: 

• dostupných informací získaných od oznamovatele záměru a zpracovatele dokumentace 
pro územní rozhodnutí DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., 

• informací získaných z níže uvedených podkladových materiálů, 
• odborných konzultací s pracovníky v ochraně životního prostředí, 
• terénního průzkumu, 
• platné legislativy a norem v oblasti životního prostředí. 
 
Údaje o současném stavu jednotlivých složek životního prostředí byly získány z těchto 
podkladů: 

- údaje ČHMÚ, 
- údaje Povodí Odry, 
- studie vlivu stavby III. mostu na intenzity dopravy na komunikační síti města Frýdku-Místku, 

ADIAS s.r.o. 
- terénní průzkum, 
- konzultace s pracovníky MěÚ Frýdek-Místek. 
 
Přehled použitých map a ostatních podkladových materiálů: 

- státní mapa 1:10000, 1:25000, 
- vodohospodářská mapa 1:50000, 
- geologická mapa 1:50000, 
- hydrogeologická mapa 1:50000 
- mapy katastru nemovitostí 1:2880, 
- Územní plán města Frýdek-Místek, 
- DÚR „III. most včetně napojení a přeložek“ včetně příloh, kterou vypracovala společnost 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. v lednu 2008,  
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Při hodnocení byla použita metoda expertního odhadu a analogie se stavbami obdobného 

charakteru. 
 
Ovzduší  

Pro výpočet znečištění ovzduší byla použita metodika SYMOS`97 uveřejněná ve věstníku MŽP 
č. 3/1998, verze 2003. Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS´97 umožňuje výpočet 
znečištění plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší. Dále je 
možno počítat imisní koncentrace krátkodobé i průměrné roční od velkého počtu (teoreticky 
neomezeného) zdrojů. Výpočet bere v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke 
třídám stability mezní vrstvy ovzduší a tím zjišťuje imisní koncentrace ve zvolených referenčních 
bodech i za nejméně příznivých rozptylových podmínek. Metodika je určena především pro 
vypracování rozptylových studií jakožto podkladu pro hodnocení kvality ovzduší.  

Hluk 
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 8.11, který umožňuje 

výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v 
území.  
 

Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí bylo provedeno na základě posouzení dle 
platné legislativy.  

VI.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 

 
Pro zpracování předkládaného oznámení bylo využito zejména dokumentace pro územní 

rozhodnutí včetně příloh, která byla na uvedený záměr vypracována společností 
DOPRAVOPRJEKT Ostrava, spol. s r.o. v lednu 2008. 

Dalšími podklady použitými pro zpracování dokumentace byly odborné studie (rozptylová 
studie, hluková studie, posouzení vlivů na veřejné zdraví a další), mapové podklady a terénní 
šetření. Pro zpracování oznámení byly podstatné rovněž konzultace s orgány veřejné správy a 
samosprávy.  

 
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí hluku jsou postaveny na základě 

současného stupně poznání a nejsou proto a ani nemohou být absolutně přesnou hodnotou. Přesto 
jsou uváděné prognózované hodnoty znečištění ovzduší a hlukové situace při provozu záměru 
blízké realitě. 

 
Zpracovatel dokumentace si sám na místě stavby ověřil potřebné údaje, konzultoval záměr 

s některými dotčenými orgány státní správy. V průběhu zpracování nebyly shledány žádné 
závažné nedostatky, které by zpochybňovaly hodnověrnost těchto použitých podkladů. Je možné 
konstatovat, že zpracovatel dokumentace měl dostatečné podklady pro objektivní posouzení 
záměru. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
Hodnocený záměr výstavby III. mostu včetně napojení a přeložek přes řeku Ostravici 

v intravilánu města Frýdek-Místek je navržen jak z hlediska umístění, tak z hlediska dispozičního 
a stavebně-technického řešení v jedné variantě, která byla předmětem posouzení dle zákona č. 
100/2001 Sb. 

Jednou z variant je tzv. „nulová varianta“ – která předpokládá  výstavbu „III. mostu včetně 
přeložek“ v lokalitě nerealizovat.  

V současné době je možné pro silniční dopravu mezi místní částí Frýdek  a Místek přes 
řeku Ostravici  použít dvou mostů : 

- most v centru města (Hlavní třída), silnice R 48 Nový Jičín – Český Těšín 

- most Opletalova – revoluční, silnice III/474  

Doprava po obou mostech i komunikacích je v současné době velmi intenzivní. V případě 
nutnosti jakékoliv opravy nebo havárie na těchto silnicích do doby než bude zrealizován 
obchvat města dojde k dopravnímu kolapsu ve městě. Hlavním přínosem uvažovaného 
propojení je zejména snížení dopravy na přetížené křižovatce ulic Hlavní třída – Ostravská – 
Frýdlantská a s tím i spojené zklidnění dopravy v dalších navazujících ulicích. 

 
F. ZÁVĚR 
 

Oznámení záměru „III. most včetně napojení a přeložek“ je zpracováno podle § 6 zákona č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění s obsahem a rozsahem dle 
přílohy č. 4 tohoto zákona. 

Účelem tohoto oznámení záměru je reálně posoudit podložené pozitivní i negativní dopady 
výstavby a provozu III. mostu přes řeku Ostravici a odhadnout předpokládané vlivy záměru 
na jednotlivé složky životního prostředí. 

Předložené oznámení záměru je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, legislativních 
norem, prozkoumanosti základních složek životního prostředí a evidenci jiných zájmů na 
využívání území. 

Při zpracování oznámení o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí nebyly zjištěny 
zásadní skutečnosti, které by vylučovaly realizaci hodnoceného záměru ve vymezeném území. 

Posuzovaný záměr má sice některé negativní vlivy na životní prostředí, tyto však lze 
realizací navržených opatření k prevenci, eliminaci a kompenzaci negativních účinků na životní 
prostředí minimalizovat, nikoliv však úplně vyloučit. 

 
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných podkladů o předpokládané stavbě, 

o současném a výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke 
všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaný záměr „III. most včetně napojení 
a přeložek“ je ekologicky přijatelný. 
 

 
 
 

Vypracoval : 
Ing. Josef Beneš 
autorizace č.j.42626/ENV/06  
ze dne 21.6.2006 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

 
Posuzovaný záměr „III. most včetně napojení a přeložek“ je novostavbou, jejímž cílem je 

vyřešit komunikační propojení lokality Na Poříčí s ulicí 28. října. Investorem je Město Frýdek-
Místek. Řešená stavba je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby. Význam mostu spočívá v 
propojení sídliště Riviéra a případně ul. Frýdlantské se sídlištěm Slezská a dále na silnici I. třídy 
na Dobrou. 

Předkládaný záměr zahrnuje vybudování komunikace a mostní konstrukce přes řeku 
Ostravici včetně potřebných přeložek inženýrských sítí. Hlavním přínosem uvažovaného 
propojení je zejména snížení dopravy na přetížené křižovatce ulic Hlavní třída – Ostravská – 
Frýdlantská a s tím i spojené zklidnění dopravy v dalších navazujících ulicích. Trasa je vedena v 
urbanizované části města na okraji katastrů, Frýdek – Místek a Staré město, převážně mimo 
zástavbu. Realizace záměru významně přispěje ke zlepšení plynulosti dopravy. 

V začátku úpravy je navržena na ulici 28. října nová malá okružní křižovatka vnějšího 
průměru 26 m. Na konci úpravy je ulice Na Poříčí napojena úrovňovou stykovou křižovatkou. 
Ve vzdálenosti 70 m od okružní křižovatky je stykovou křižovatkou napojeno parkoviště u 
domova důchodců. Součástí stavby je 3-pólový most přes řeku Ostravici šířky 13,1 m a celkové 
délky 106,6 m, dále úprava stávajícího parkoviště u domova důchodců se 24 stáními a napojení 
stávající stezky pro chodce a cyklisty podél pravého břehu řeky Ostravice.  

Pro zmenšení záboru pozemků je komunikace v násypu navržena na opěrných zdech. 
Opěrná zeď je situována před mostem přes Ostravici, na který bezprostředně navazuje ve stejném 
šířkovém uspořádání. Jedná se o železobetonovou úhlovou zeď o délce 50,00 m a výšce 3,00 m 
nad terénem. Zeď je navržena oboustranně. Mezi zdmi bude proveden hutněný zásyp a plná 
konstrukce vozovky. Další opěrná zeď je po pravé straně komunikace a je složená ze dvou částí. 
První část je v km 0,353 00 – 0,395 00 a její délka je 42,0 m. Druhá je v km 0,425 00 – 0,454 50 
a je dlouhá 29,50 m. Výška zdí je max. 2,2 m.  

Blízkost území obytné zástavby vyvolává nutnost vybudovat protihlukové stěny (6 částí). 
Protihlukové stěny jsou navrženy z neprůhledných sendvičových prvků s absorpčním pláštěm. 
Celková délka souvislé části protihlukové zdi včetně mostního zábradlí nepřekročí délku 300 m. 

Celková délka trasy činí cca 430 m. Vedení trasy respektuje pozemky tenisových kurtů a 
zahrad soukromých majitelů. Podél komunikace je navržen oboustranný chodník o šířce 2 m, 
který je napojen na chodníky a cyklistické stezky po obou březích Ostravice. Silnice je navržena 
jako místní komunikace kategorie MS2 8/50, základní šířka jízdního pruhu je 3,00 m. Směrové 
oblouky jsou voleny o poloměru R=100 m s přechodnicemi. Sklonové poměry respektují 
napojovací místa a požadavek Povodí Odry na úroveň mostu nad stoletou vodu. Respektují i 
dnešní cyklistickou stezku vedoucí po hrázi kolem tenisových kurtů. Maximální spád činí 2,9 %. 
Příčný sklon vozovky je 2 %. 

 
Vlivy na ovzduší 

Na základě výsledků rozptylové studie lze konstatovat, že realizace záměru povede 
k mírnému zhoršení imisní situace v zájmovém území oproti stávajícímu stavu. Dojde k mírnému 
nárůstu imisních koncentrací PM10, NOx, benzo(a)pyrenu a benzenu což je dáno očekávaným 
nárůstem dopravy jako takové ale i nárůstem dopravy především v lokalitě ul. 28. října a 
Železniční. 
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Vlivy na vodu 

 Technologické ani splaškové odpadní vody nebudou v rámci provozu posuzovaného 
záměru vznikat. Dešťové vody budou do kanalizace a řeky Ostravice odváděny přes odlučovač 
ropných látek AS TOP 30 (resp. 65) RCS/EO/PB-SV. Odlučovač je gravitačně koalescenční se 
sorpčním stupněm. Je navržen pro maximální průtok 30 (resp. 65) l/s s výstupní hodnotou 
znečištění NEL do 0,2 mg/l a NL do 30 mg/l. Kvalita odváděných srážkových vod dešťovou 
kanalizací a následně vypouštěných do řeky Ostravice, bude splňovat podmínky Nařízení vlády č. 
61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a vod odpadních, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací v 
citlivých oblastech včetně Přílohy 3. Záměr nebude mít vliv na režim podzemních vod. 
 
Vliv na půdu 

Posuzovaný záměr nevyžaduje žádný zábor zemědělské ani lesní půdy. Celá plocha, na 
které bude záměr realizován, je zařazena jako ostatní plocha, s využitím jiná plocha. V převážné 
míře jde o plochy, které jsou zatravněné a slouží jako trvalý travní porost - kosené louky pro 
nezemědělské využití. 

 
Odpady 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů se rovněž nepředpokládají. Při stavbě budou vznikat jak 
odpady ostatní (beton, zemina, biologicky rozložitelný odpad), tak odpady nebezpečné (zbytky 
barev, absorpční činidla). Všechny odpady budou tříděny v místě vzniku a skladovány 
v uzavřených zabezpečených nádobách (zejména odpady nebezpečné). Nakládání s nimi budou 
zajišťovat odborné firmy. 
 
Vliv na floru, faunu a ekosystémy 

Navržený záměr prochází evropsky významnou lokalitou Řeka Ostravice. Z tohoto důvodu 
bylo pro překládaný záměr zpracováno posouzení jeho vlivu na lokality soustavy Natura 2000. 
Předmětem ochrany je populace vranky obecné (Cottus gobio), která se v toku Ostravice 
vyskytuje. Na základě vyhodnocení předloženého záměru v souladu s §45h,i zákona č. 114/1992 
Sb., v platném znění lze konstatovat, že hodnocený záměr nemá významný negativní vliv 
na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

Realizace záměru rovněž nebude mít vliv na ekosystémy ve zvlášť chráněných územích 
v okolí záměru ani na prvky územního systému ekologické stability. 

V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí byl vypracován dendrologický průzkum 
zájmové lokality. Podle tohoto průzkumu bude nutno v rámci realizace skácet 136 ks stromů a 
vymýtit cca 2100 m2 keřových porostů včetně dřevin s průměrem kmene do 10 cm. Po dokončení 
stavebních prací budou provedeny vegetační úpravy a na zájmové lokalitě je zajištěna náhradní 
výsadba. 

 
Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce 

V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí památkově chráněné 
objekty, ani zde nejsou registrovány archeologicky významné lokality. Po uvedení do provozu 
nebude stavba výše uvedenou skupinu antropogenních systémů negativně ovlivňovat. 

 
Vlivy hluku a záření 

 
Vlivy hluku nebudou výrazné. Na základě výsledků hlukové studie nedojde k překročení 

hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro dopravní hluk, korigovaného na 
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okolí hlavní komunikace, v denní resp. noční době. V navrhované stavbě se neuvažuje s použitím 
žádných zařízení nebo materiálů, které by mohly být zdrojem elektromagnetického nebo Rtg 
záření. 

Na základě vyhodnocení významnosti vlivů výstavby III. mostu včetně napojení a přeložek 
na jednotlivé složky životního prostředí je možno konstatovat, že plánovaná stavba 
za předpokladu realizace navržených technických opatření neznamená z hlediska 
identifikovaných vlivů žádný významný nepříznivý vliv. 
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H. PŘÍLOHY 
1. Vyjádření Magistrátu města Frýdku-Místku, Odboru územního a ekonomického rozvoje 

k záměru z hlediska územního plánu 

2. Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru životního prostředí a 
zemědělství z hlediska vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 

3. Přehledná situace  

4. Koordinační situace 

5. Hluková studie 

6. Protokol č. 29424/2008 – měření hluku v místě domova důchodců, na ul. 28. října 2155 

7. Rozptylová studie 

8. Posouzení zdravotních rizik 

9. Posouzení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 

10. Intenzita dopravy v roce 2010 – výhledová síť 

11. Osvědčení odborné způsobilosti 

 
 
 
 
 
 
 


