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Úvod 
 
Pro stavbu ”Vodovod v oblasti obce Krásná“, která je v současnosti projekčně připravována 
ve stupni dokumentace pro územní řízení, je zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona 
č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.  
 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení) - bodu 3.7 Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší 
než 5 km a průměru 300 – 800 mm (včetně dálkových vodovodů), pokud nepřísluší do 
kategorie I. 

 
 
 

Pozn.: modře zobrazeno situování vodovodu 
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A. Údaje o oznamovateli 
 
Investor          Obec Krásná 
     Krásná č.p. 287, 739 04 Pražmo 
IČ     00577022 
Oprávněný zástupce   Luboš Pokorný, starosta obce 
investora    Ing. Pavla Bohačíková, starostka obce 
Tel.č.      354525047 

posta@obeckrasna.cz  
 
Oznamovatel     VS projekt, s.r.o. 
     Na obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
IČ     25385054 
DIČ     CZ 25385054 
     Ing.Ivo Hejný 
Tel.č.      606700760 

   
Projektant      VS projekt, s.r.o. 
     Na obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
IČ     25385054 
DIČ     CZ25385054 
     Ing.Ivo Hejný 
Tel.č.      606700760 

kucera.vsprojekt@seznam.cz  
 

B. Údaje o záměru           

I. Základní údaje                                                                                     
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1   
 
Vodovod v oblasti obce Krásná 
 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení):  
 
- bodu 3.7 Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km 
a průměru 300 – 800 mm (včetně dálkových vodovodů), pokud nepřísluší do kategorie I. 
 
Státní správu – příslušným úřadem – v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí v tomto 
případě vykonává Krajský úřad Moravskoslezského kraje.  
 
 
2. Kapacita (rozsah) záměru  

Celková délka navrženého vodovodu DN 100   4 280 m 
Celková délka navrženého vodovodu DN 80   8 470 m 
Celkem      12 750 m 
Čerpací stanice  
(s čerpadlem Grunfoss + 1x 100 % rezerva)       1 ks 
Předpokládaný počet napojených domácností          150, 525 EO 
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3. Umístění záměru   kraj Moravskoslezský 

obec Krásná, Raškovice 
    k.ú. Krásná pod Lysou Horou, Raškovice  

                       
 
4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,  
     připravovanými, uvažovanými) 
 
Záměrem stavby je realizace nového vodovodu v oblasti obce Krásná. Navržený vodovod 
bude zásobovat část obcí Krásná a Raškovice ze stávajícího zdroje pitné vody – vodovodu ve 
správě SmVaK, z jeho jímacího  území Zimný. Navržena stavba bude realizovaná v k.ú. 
Krásná a Raškovice. 
 
Navržené trasy vodovodních řádů jsou vedeny nejjednodušším způsobem od místa čerpací 
stanice v Raškovickém vodojemu – do vodojemu Pod Kyčerou (obecní vodojem) a 
k jednotlivým zásobovacím místům. Navržené trasy jsou výsledkem kompromisu mezi zájmy 
obce (zastoupené projektantem) a zájmem jednotlivých vlastníků.  
 
Křížení se silnicí III/48414 budou prováděna protlakem, použity budou chráničky. Pokud 
dojde ke křížení se stávajícími sítěmi, vodovod bude umístěn výškově nejníže.  
 
Obec Krásná i obec Raškovice nemají schválený územní plán. Návrh řešení DÚR je v souladu 
s návrhem územního plánu zpracovaného Urbanistickým střediskem Ostrava v 07/1995.  
 
Předpokládá se budoucí napojení navrženého vodovodu pouze na centrální zdroj ve správě 
SmVaK. 

Stávající vodojem Krásná   2 x 150 m3   
Hmax      535,50 m   
Hmin      533,30 m.  

 
Trasa stávajícího vodovodu DN 200 je vedena podél silnice III/48415až k regulační stanici 
Pražmo, kde tlak na vstupu je cca 0,77 MPa a tlak na výstupu cca 0,24 MPa. Za redukční 
stanici je proveden stávající rozvod pro část obcí Pražmo a Raškovice – DN 200. 
 
Pro zabezpečení maximálních odběrů je nad obcí Raškovice proveden stávající vodojem pro 
akumulaci 50 m3 s Hmax = 452,20;  Hmin = 450,20. K baktericidnímu zabezpečení chlornanem 
sodným a plynným chlórem dochází v hlavní sběrné jímce jímacích zářezů – před přívodem 
do vodojemu Krásná (2x 150 m3) . 
Na stávajícím jímacím území Zimný (ve správě SmVaK) je dosahováno výborné kvality 
vody. To nelze uvést u ostatních lokálních zdrojích obce Krásná.   
 
Z celého stávajícího systému zásobování obce Krásná lze využít stávající vodojem v lokalitě 
Pod Kučerou.  
   Obsah      50 m3  
   Hmax      516,20 m n.m 
   Hmin      514,13 m n.m. 
 
Navržený vodovod bude zásobovat část obcí Krásná a Raškovice ze stávajícího zdroje pitné 
vody – vodovodu ve správě SmVaK – z jeho jímacího území Zimný.  
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Protože území je členité, z hlediska tlakových poměrů bude nutno přečerpávat, bylo zvoleno 
toto řešení: 

• ve stávajícím vodojemu Raškovice – objem 50 m3 s Hmax = 452,20 m n.m, Hmin = 
450,20 m n.m. bude na potrubí přívodu do akumulační části osazena čerpací stanice, 
která bude přečerpávat vodu do stávajícího vodojemu obce Krásná v lokalitě Pod  
Kyčerou - objem 50 m3 s  Hmax = 516,20 m n.m., Hmin = 514,00 m n.m. 

• výtlačné potrubí bude rovněž zásobovacím potrubím 
• předpokládaný počet napojených EO – 525 osob 
• předpokládaný počet napojených domácností – 150 

 
Vodojem „Raškovice“ ve správě SmVaK je dle sdělení provozovatele v dobrém stavu. Do 
armaturní komory bude na přívodním potrubí osazena automatická čerpací stanice, která bude 
přečerpávat vodu do vodojemu „Pod Kyčerou“. Vodojem „Pod Kyčerou“ ve správě obce 
Krásná byl vybudován v 90. letech a je ve velmi dobrém stavu.  
 
Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá. 
 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 

hlavních důvodů pro jejich výběr, resp.odmítnutí 
 
V rámci zájmového území je možné uvést, že pouze vodní zdroj Zimný (ve správě SmVak) 
vykazuje velmi kvalitní vodu. Vydatnost tohoto zdroje je v přímé souvislosti s dlouhodobým 
srážkovým deficitem v lokalitě.  
Ostatní stávající vodní zdroje, které jsou v majetku obce Krásná, vykazují stále se zmenšující 
využitelné množství. V souvislosti  se zmenšující se vydatností stávající studny vykazují i 
pokles kvality (údaje od provozovatele vodovodu).  
 
Stávající vodní zdroje obce v této lokalitě nemají dlouhodobě vydatnost potřebnou pro 
zásobování části obce. Častokrát – v letním období – je nutno do akumulace přivážet vodu 
cisternami.  
Nerovnoměrnost rovněž způsobuje potíže při baktericidním zabezpečení vody. Lze 
konstatovat, že využitelnost stávajících zdrojů končí a nelze očekávat zlepšení vydatnosti.  
 
Snižování vydatnosti lze pozorovat i na jímacích zdrojích ve správě SmVaK – např. v lokalitě 
Zimný, kde je zaručena výborná kvalita vody.  
 
Po projednání problematiky mezi obcemi Krásná a Raškovice a SmVaK bylo doporučeno 
v celé obci Krásná přejít na zásobování z vodních zdrojů SmVaK. Pokud by vodní zdroj 
Zimný měl rovněž omezenou životnost, může SmVaK zásobovat celou oblast z jiného 
vodního zdroje s využitím stávajících vodovodních potrubí a vodojemů.  
 
Ze stávajícího obecního systému zůstane funkční pouze vodojem 50 m3 v lokalitě Pod 
Kyčerou. Stávající výtlačné i zásobovací vodovody, které jsou z různých materiálů (PVC a 
PE), kde není jasné jaké jsou fyzikální parametry  uložených plastů (např. SDR). V naprosté 
většině původní potrubí z plastů je bez identifikačních kabelů. Část potrubí PVC DN 100 
slouží jako chránička pro potrubí PE D63. Vzhledem k jiným tlakovým parametrům 
navrženého řešení lze konstatovat, že využít stávající potrubní rozvody nelze.   
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Vlivem srážkových deficitů v lokalitách obcí Krásná, Pražmo a Raškovice dochází k postupné 
likvidaci místních zdrojů nejen z hlediska kvantity, ale i  hlediska kvality.  
 
Postupným vyhodnocením možných alternativ bylo navrženo: 

- napojení bude provedeno v armaturní komoře stávajícího vodojemu Raškovice na 
přívodní potrubí, v armaturní komoře vodojemu bude osazena čerpací stanice o Q = 
1,8 l/s 

- výtlačným potrubím DN 100 bude provedeno přečerpání do stávajícího vodojemu 
obce Krásná v lokalitě Pod Kyčerou, hydrostatický rozdíl hladin obou vodojemů  
– 64 m v.sl., délka výtlačného potrubí – cca 3,7 km.  

- ve vodojemu Raškovice bude upravena elektroinstalace, vybudován technologický 
rozvaděč pro čerpací stanici a zabezpečovací a kontrolní přístroje a armatury, údaje 
budou telemetricky zasílány na SmVaK Ostrava  

- ve vodojemu Krásná (Pod Kyčerou) – objem 50 m3 bude provedena kontrola 
armaturní komory, osazeny kontrolní přístroje a armatury, telemetricky budou údaje 
zasílány na SmVaK Ostrava  

- výtlačné potrubí DN 100 bude zároveň sloužit jako gravitační zásobovací řád.    
- celková délka vodovodu DN 100 – 4 280 m 
- celková délka vodovodu DN 80 a DN 63 – 8 470 m 

 
Jako referenční variantu lze posoudit variantu nulovou. Takové řešení je vzhledem k potřebě 
zásobovat obyvatele vodou nereálné.  
S ohledem na charakter posuzované stavby a dosažený stupeň  poznání v této oblasti je 
varianta navrhovaná oznamovatelem navržena, řešena a posuzována jako jediná možná  
varianta se stanovením podmínek pro řešení průchodu trasy vodovodu. 
 
 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Účelem stavby je realizace vodovodního řadu v oblasti Krásná, která bude realizována na k.ú. 
Krásná a Raškovice.  
 
Vlivem srážkových deficitů v lokalitách obcí Krásná, Pražmo a Raškovice dochází k postupné 
likvidaci místních zdrojů nejen z hlediska kvantity, ale i  hlediska kvality.  
Navrhované  umístění vodovodu je dáno morfologií území a stávající zástavbou. V maximální 
míře se návrh trasy přibližuje stávajícím inženýrským sítím pokud jsou v lokalitě vedeny, a 
které již mají věcná břemena k pozemkům, po nichž jsou vedeny.  
 
Navržený vodovod jako trasovou stavbu nelze vést podél silnice III/48414 – v silničním 
tělese. Stávající zástavbu tvoří převážně rodinné domy nebo rekreační objekty.  
Částečně bude navržený vodovod sledovat trasy stávajících obecních vodovodů, které budou 
po provedené výstavbě zrušeny.  
 
Navržené objektové členění 
 Stavební objekty  

SO-01  Vodojem Raškovice (50 m3) - úpravy    
SO-02  Vodovodní řády 
SO-03  Vodojem Krásná (50 m3) – úpravy 
SO-04  Elektropřípojka  pro stávající vodojem Raškovice 
SO-05  Elektropřípojka pro stávající vodojem  
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Provozní soubory 
PS  01  vodojem Raškovice - technologická část  
PS  02  vodojem Krásná - technologická část  

 
Z uvedeného objektového členění vyplývají i možné vlivy navrhované stavby, které je nutné 
z hlediska životního prostředí sledovat. 
 
Základní údaje o kapacitě stavby 
 
 Celková délka navrženého vodovodu DN 100     4 280 m 
 Celková délka navrženého vodovodu DN 80     8 470 m 
  Pozn.: část délky bude v projektu upřesněna na DN 63 
 Celková délka  12 750 m 
 
 Čerpací stanice (s čerpadlem Grunfoss + 1x 100% rezerva)           1 ks 
 Úprava „Raškovického“ vodojemu           1 ks 
 Úprava vodojemu „Pod Kyčerou“           1 ks 
 Přípojky elektro           2 ks¨ 
 Úpravna telemetrie „Raškovického“ vodojemu            1  ks 
 Telemetrie vodojemu „Pod Kyčerou“           1 ks     
 
Celková bilance všech druhů energií 

- elektro – vodojem „Raškovice“   potřeba 12  kW 
- elektro – vodojem „Pod Kyčerou“   potřeba   5  kW 

 
V dokumentaci pro stavební povolení budou upřesněny přípojky elektro pro vodojem 
Raškovice a pro vodojem Krásná  ze stávajících rozvodů nn ve správě ČEZ Distribuce. 
 
Celková potřeba vody pro 525 EO - dle vyhl. 428/2001Sb. - příloha č. 12  

roční potřeba  46 m3/osoba/rok x 525 EO  24 150  m3/rok 
denní potřeba  66,16  m3/den           0,77  l/s  
denní maximum 66,16  m3/den x 1,5 = 99,24 m3/den           1,14  l/s  
přítok z čerpací stanice            1,8    l/s 
 

Vodojem (jako zásobní) vyhovuje pro 75 % denní potřeby vody a pro 50,4 % denního 
maxima. Čerpací stanice pro denní maximum bude v provozu 15,3 hod. 
Výtlak čerpadla :  80 m  - 3,7 km 
Tlak ztráty místní i délkové pro 110 SDR 11 : 3,7 m,  rychlost 0,28 m/s 
Hydrostatický rozdíl hladin ve vodojemech – 66 m 
 
Příjezdy na dotčené pozemky budou ze státní silnice III/48414; III/48415; III/4774 a po 
místních komunikacích.   
Protože se jedná o trasovou stavbu, budou jednotlivé řády křížit stávající vodovod, stl 
plynovod a slaboproudé kabely. Rozsah těchto prací bude přesně vymezen v dokumentaci pro 
stavební povolení v rámci zpracovaného podrobného technického řešení.  
 
Postup výstavby je dán základním řešením: 

• propojovací vodovod DN 100 mezi stávajícím Raškovickým vodojemem a stávajícím  
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      vodojemem Krásná „Pod Kyčerou“ v délce cca 3,7 km 
• instalace čerpací stanice ve vodojemu Raškovice a armatur ve vodojemu Krásná „Pod 

Kyčerou“ 
• přípojky elektro a elektroinstalace k čerpací stanici a provoz telemetrie 
• další vodovodní řády dle potřeb obce v závislosti na množství finančních prostředků 

 
Stavba bude etapizována dle finančních možností investora. 

• nejprve bude provedena čerpací stanice ve stávajícím vodojemu Raškovice a výtlačné 
(zároveň i zásobovací ) potrubí do stávajícího obecního vodojemu “Pod Kyčerou“ 

• v další fázi budou rozšířeny zásobovací řády dle finančních možností investora 
 
 
Na životní prostředí může mít vliv vlastní výstavba „Vodovod v oblasti obce Krásná“. 
Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv 
na životní prostředí byl minimalizován. Jedná se o stavbu která zabezpečí zásobení obyvatel 
částí obce Krásná a Raškovice kvalitní vodou.  
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení. Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků bude řešeno účelně s 
optimalizací technologických požadavků.  

 
 

7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení stavby      2010 
Ukončení        2012  
 
Předpokládaná lhůta výstavby je celkem 3 roky. Netýká se prací na jednotlivých parcelách. 
Tam práce nepřesáhnou 1 rok.  
 
 
8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj     Moravskoslezský 
Obec    Krásná, Raškovice 
 
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá. 
 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Územní rozhodnutí a stavební povolení bude v kompetenci Stavebního úřadu Raškovice. 
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II. Údaje o vstupech 
1. Zábor půdy 
 
Stavba vodovodu bude prováděna na pozemcích  všech kultur. Nedojde k trvalému záboru 
zemědělského půdního fondu. Provádění zemních prací a výstavba jednotlivých vodovodních 
řádu na zemědělsky obdělávaných pozemcích nepřesáhne dobu šesti měsíců (pro jednotlivé 
parcely). Z toho důvodu nebude prováděno odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.  
Při realizaci stavby budou zeminy skryty rozděleně – samostatně ornice a podornice a zpětné 
překrytí bude prováděno rovněž nejprve podornice a následně ornice. 
 
Půda určená k plnění funkce lesa  
Při realizaci vodovodu se nelze vyhnou vstupu na pozemky určené k plnění funkce lesa, 
zvláště v místech uložení stávajících inženýrských sítí. Přesný rozsah průchodu pozemky 
určenými k plnění funkce lesa bude upřesněn v dokumentaci pro stavební povolení. 
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena trvalým záborem.  
Postupováno bude v souladu s podmínkami zák.č.289/1995 Sb. Dotčeno bude ochranné 
pásmo lesa 50 m (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb.). 
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Potřeba vody při výstavbě  
Voda pro hygienické účely v případě stavby bude na staveniště dovážena a  její množství 
bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Charakter výstavby nemá 
zvýšené nároky na potřebu vody.  Potřeba vody během výstavby se tak omezí pouze na 
hygienické účely pro potřeby stavebních dělníků, a dále je nutno počítat s nároky na 
užitkovou vodu pro čištění komunikací zasažených stavbou. Lze předpokládat, že potřeba 
vody pro tyto účely v době výstavby bude saturována ze stávajících zdrojů. 
 
Vlastní stavba je zabezpečením vody pro obyvatele obce. 
 
Zabezpečená potřeba vody vlastní stavbou: 
 
 Počet EO       525 osob 

Roční potřeba  46 m3/osoba/rok x 525 EO  24 150  m3/rok 
Denní potřeba  66,16  m3/den           0,77 l/s  
Denní maximum 66,16  m3/den x 1,5 = 99,24 m3/den           1,14 l/s 
Hodinové maximum           2,6  l/s 
Potřeba hasební vody            4,0 l/s  
Čerpání průměrné denní potřeby          10,2 hod. 
Čerpání denního maxima          15,3 hod. 
Potřeba el.energie v čerp.stanici (vodojem Raškovice)         12,0 kW   
Potřeba el.energie vodojem Krásná           4,0 kW 
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3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Potřeba hlavních surovin a médií 
Vzhledem k tomu, že posuzovaná stavba je v ranných stadiích projektové přípravy 
(zpracována je dokumentace pro územní řízení) není zatím možné stanovit exaktně množství 
základních stavebních surovin.  
Provoz vodovodu nevykazuje nároky na potřebu surovin. Pro provoz čerpacích stanic je 
nárokována elektrická energie.  
 
Celková bilance všech druhů energií 

- elektro – vodojem „Raškovice“   potřeba 12  kW 
- elektro – vodojem „Pod Kyčerou“   potřeba   5  kW 

 
V dokumentaci pro stavební povolení budou upřesněny přípojky elektro pro vodojem 
Raškovice a pro vodojem Krásná  ze stávajících rozvodů nn ve správě ČEZ Distribuce. 
 
Jiné zdroje než uvedené nebudou po realizaci stavby a provoz  potřebné.  
 
 
III. Údaje o výstupech   
 
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
V období výstavby lze předpokládat emisní produkci z provozu stavebních mechanismů, ta 
však bude působit krátkodobě a lze ji souhrnně označit za zanedbatelnou. Vliv na imisní 
situaci (ovlivnění koncentrace znečišťujících látek v ovzduší) lze vyloučit. Dále je v období 
výstavby možné předpokládat krátkodobé zvýšení koncentrace tuhých znečišťujících látek 
z otevřených výkopů a deponií výkopových zemin. Bude se jednat o krátkodobé působení bez 
vlivu na imisní situaci v dlouhodobém měřítku (denní, roční koncentrace).   
 
V době výstavby bude za zhoršených klimatických podmínek zabezpečeno zkrápění 
přístupových komunikací a jejich průběžné čištění. Tato skutečnost bude významným 
eliminujícím faktorem zejména vzhledem k tomu, že v rámci řešení stavby bude provedena 
skrývka zemin a manipulace se zeminami.  
Tento plošný zdroj znečištění ovzduší bude působit pouze po omezenou dobu výstavby v 
lokalitě. Uvedený impakt v dané lokalitě určujícím faktorem, bude působit pouze po 
omezenou dobu  v místě realizace stavebních prací..  
 
Navrhovaná stavba nebude při svém provozu zdrojem emisí do ovzduší. 
  
 
2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 
 
Stavba nebude produkovat odpadní vody. 
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3. Kategorizace odpadů 
 
Odpady vznikající  během výstavby (odpady z přípravy staveniště, odpady ze stavebních     
prací) 
Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů  a stanoví další seznamy odpadů 
Odpady vznikající při výstavbě  
Tabulka č. 1 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Způsoby 
nakládání* 

15 01 02 Plastové obaly O AN 3/AN 5 
15 01 03 Dřevěné obaly O AN 3/AN 5 
15 01 04 Kovové obaly O AN 3/AN 5 
17 01 01 Beton O AN 3/AN 5 
17 02 01 Dřevo O AN 3/AN 5 
17 02 03 Plasty  O AN 3/AN 5 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O AN 3/AN 5 
17 04 05 Železo a ocel O AN 3/AN 5 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O AN 3/AN 5 
17 05 01 Výkopová zemina a kameny O AN 3/AN5 

/AN1 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O AN 3/AN 5 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O AN 3/AN 5 
17 07 01 Směsný stavební odpad N AN 3/AN 5 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O AN 3/AN 5 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O AN 3/AN 5 
20 03 01 Směsný komunální odpad O AN 3/AN 5 

*  AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/ 
 AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) 
 AN 5 - skladování  
 
Odpady, vznikající při stavbě vodovodu lze v současné době s ohledem na projekční 
připravenost stavby stanovit pouze technickým odhadem na základě návrhu stavebně 
technického řešení  a předpokládaného rozsahu charakteru výstavby. 
 
Z úpravy pláně a výkopů pro trasu vodovodu lze předpokládat výkopovou zeminu a zeminu 
s kameny. Přebytková zemina vznikne při záhozu výkopů, kdy nebude možno všechen 
výkopový materiál použít pro zához. Tento materiál bude uložen na skládce. Tento odpad je 
charakterizován jako kategorie ostatního odpadu 17 05 04  - zemina a kameny bez obsahu 
nebezpečných látek. Vzhledem k tomu, se jedná o  území,  které nebylo zatíženo průmyslovou 
či jinou činností s produkcí škodlivin, nepředpokládáme kontaminaci výkopových zemin 
cizorodými polutanty. Zemina ze skrývky bude z  části využita při terénních úpravách a 
k záhozu v rámci výstavby a z menší části odvezena na skládku zemin. 
 Dále vznikne stavební a demoliční odpad z demolic povrchů komunikací a stavebních 
objektů  (makadam a živičné směsi, odpadní beton, případně cihly apod.). Ten bude předán 
odborné firmě. Z vlastní výstavby předpokládáme pouze menší množství odpadů charakteru 
stavebních sutí a dále zbytky plastů, dřeva, kovů, odpadní beton apod. Vznik nebezpečných 
odpadů v této fázi ve větším množství nepředpokládáme. 
 
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001: 
-  odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,  
-  vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo    
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   fyzické osobě,  nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění,  
-  kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných   
   vlastností,  
-  shromažďovat utříděné odpady podle druhů a kategorií,  
-  zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím   
    životní prostředí,  
-  umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště,  
-  na vyžádání poskytne úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.  
 
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěn odbornou firmou. 
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového 
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace. 
 
 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
S  ohledem na charakter výstavby a charakter činnosti při výstavbě i provozu vodovodu   
nejsou rizika vzniku havárií s vážnějšími důsledky na životní  prostředí a zdraví obyvatel 
příliš pravděpodobná. V rámci výstavby se nebudou používat látky škodlivé vodám ani 
škodlivé zdraví ve větším rozsahu. V rámci výstavby vodovodu se jedná o výkopové práce, 
přípravu a vlastní pokládku řadu, zásyp výkopů a finální úpravu povrchů.  
Nejsou zde praktikovány technologické postupy a činnosti, při kterých vznikají škodlivé látky 
ve formě emisí do ovzduší, odpadních vod či nebezpečných odpadů v tuhé či kapalné formě. 
 
Při výstavbě nebudou skladovány ani používány chemické látky (vysoce toxické, oxidující 
apod.) s vyšším stupněm nebezpečnosti. Závadné látky se tak budou vyskytovat pouze 
v časově omezeném období výstavby jako provozní náplně stavebních mechanismů 
(hydraulické a motorové oleje a maziva, pohonné hmoty).  
 
Rizikové a havarijní situace s rizikem úniku škodlivých látek tak mohou vzniknout prakticky 
při havárii v dopravě v období výstavby. Poměrně větší pravděpodobnost úniků je z 
odstavených vozidel a stavebních mechanismů, a při vlastním provozu automobilů, zejména 
rizika spojená s havárií v dopravě např. při nesprávném pojezdu. 
Popsaná rizika úniků lze minimalizovat běžnými technickými a organizačními opatřeními a 
dodržováním obecně závazných předpisů, normativů a manipulačních řádů a náležitou 
organizací a dozorem při provádění stavebních prací. V případě uvažovaných havarijních 
situací v době výstavby se jedná o úniky menšího rozsahu, které lze úspěšně likvidovat již 
jednoduchými prostředky – zachycením uniklé látky na sorbent, odtěžení kontaminované 
plochy a náležitá likvidace. Je pravděpodobné, že únik závadné látky při stavebních pracích 
by byl neprodleně zpozorován a likvidován.  
Riziko průniku kontaminantů (např. z dopravy či odstaveného vozidla) až k hladině podzemní 
vody je možno označit jako minimální. Při havarijním úniku bude možno provést účinný 
sanační zásah i relativně jednoduchými prostředky . K úniku by zřejmě došlo na ploše, ze 
které lze kontaminant odstranit odsátím fibroilovým pásem a vapexem, eventuelně odtěžit 
kontaminovanou část plochy. 
 
Prevence havárií 
V prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
požárních předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení a strojů, dodržování 
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technologických postupů a pokynů při stavebních pracích, náležitá kontrola používaných 
stavebních mechanismů . 
 
 
5. Hluk 
 
Zdroje hluku v etapě výstavby: 

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných 
stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i 
snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, 
ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. 

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžné stavební stroje - 
jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními technologiemi, které 
významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa 
pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. 
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se 
bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze 
staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. 
Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí 
nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může být určitý odhad nasazení stavebních 
mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy 
vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží 
maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či 
částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů 
stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů. 
 
Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce 
Tabulka č.2 

Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název 
Akustický 
výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického 
tlaku 1 m od zdroje 
 dB(A) 

Doba 
používání 

stroje 
(hod/den) 

1 rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 6 
2 rypadlo UDS 110A (1kus) - LpA10 = 85 dB(A) 6 
3 nakladač UNC 151 (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 3 

Doprava 
nákladní automobily Tatra 815 (3 
kusy) 

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze 
staveniště – 7/hod 

 
 
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:  
 
V chráněném vnitřním prostoru budov: 

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

Z toho : LAeq,T =  40 dB pro denní dobu 
           LAeq,T =  30 dB pro noční dobu 
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Pro denní dobu pak bude hygienický limit : 
 
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 
         LAeq,T =  40 dB       
           t1= 8 hodin 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB 

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

 
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru 
 

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

Z toho : LAeq,T  =   65 dB pro denní dobu 
V období výstavby je možné garantovat, že nedojde k překročení hygienického limitu dle  
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., pro hluk ze stavebních prací. Práce budou prováděny pouze 
v denní době. 
 
V době provozu  
V době provozu nebude hluková zátěž v území sledována.  
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
 
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 

Území, v němž bude realizována stavba „Vodovod v oblasti obce Krásná“ náleží převážně 
k plochám zařazeným ve všech kulturách půdního fondu na území obce Krásná a Raškovice. 

Zájmová oblast představuje rozsáhlou rekreační obec v samém srdci Moravskoslezských 
Beskyd. Rozkládá se jihovýchodně od Frýdku-Místku v údolí říčky Mohelnice a mezi vrcholy 
hor Travného (1203 m n.m) a Lysé hory (1323 m n.m.), v oblasti nejcennějších partií 
Moravskoslezských Beskyd a celý její katastr je zahrnut do Chráněné krajinné oblasti 
Beskydy.  
Na severu sousedí obec Krásná s Raškovicemi a Janovicemi u Frýdku-Místku, na východě 
hraničí katastr obce Krásná s Morávkou, na severovýchodě s obcí Pražmo, na severovýchodě 
s katastrálním územím Lubno, na západě s katastrem Malenovic a na jihu a jihozápadě se 
Starými Hamry. Stavba „Vodovod v oblasti obce Krásná“ bude realizována na katastru 
sousedících obcí Krásná a Raškovice. 
 
Základní priority trvale udržitelného využívání: 
 

- přírodní charakteristiky území (CHKO Beskydy, zeleň, lesní porost) 
- vstupy do prvků ochrany přírody 
- zabezpečení bezproblémového provozu z hlediska nakládání s odpady 
- dodržování  požadavků platné legislativy z hlediska ochrany životního prostředí 
- eliminace vlivů na obyvatelstvo  

 
Prioritou trvale udržitelného využívání území je zajištění kvalitní pitné vody v oblasti.  
 
Záměr je možné považovat z hlediska funkčnosti za souvisící se stanovenými prioritami trvale 
udržitelného rozvoje této části území.   
 
 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Území s realizací stavby „Vodovod v oblasti obce Krásná“ je situováno ve III.zóně Chráněné 
krajinné oblasti Beskydy. Záměr  není řešením, které by nad přijatelnou míru mělo 
nevratitelný vliv působení na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.  
 
Realizací stavby  nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  
 
 
1.3  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
 
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je definován zákonem č. 114/1992 Sb. 
jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Základními pojmy používanými v souvislosti s 
ÚSES jsou biocentrum, biokoridor a interakční prvek. 
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Vymezen byl nadregionální biokoridor procházející vrcholovými partiemi - v k.ú. Krásná, 

Staré Hamry 1 a Staré Hamry 2 K 146 Radhošť Kněhyně až K 147, horská osa.   
Zdroj: RURU Frýdek Místek, Ekotoxa 
 
Vlastní trasa navrženého vodovodu neznamená nevratné narušení nebo ovlivnění prvků 
územních systémů ekologické stability. 
 
- na zvláště chráněná území 
Velkoplošná chráněná území (ZCHÚ) 
Zájmové území je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy, v níž jsou stanoveny tři 
zóny odstupňované ochrany dle §27 zákona č.114/1992 Sb. Nejpřísnější režim má 1.zóna 
ochrany.  
 
Situace 
chráněných  
území na ploše 
CHKO Beskydy  
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- na území přírodních parků  
Zájmová lokalita je situována mimo přírodní park. 
 
- na významné krajinné prvky  
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 

Celé území CHKO Beskydy spadá do soustavy NATURA 2 000 jako: 

- evropsky významná lokalita Beskydy zařazena do národního seznamu dle § 45 a-d zákona 
č. 218/2004 Sb., která je totožná s územím CHKO Beskydy 

- ptačí oblast dle §45e  zákona č. 218/2004 Sb. – ptačí oblast Beskydy 

Evropsky významná lokalita Beskydy CZ 0724089 
Biogeografická oblast     kontinentální 
Rozloha lokality     120386,5333 ha 
Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území  CHKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typy přírodních stanovišť: 
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) 

6230*  -  Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v  
  horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských  
  oblastech)  
6430  -  Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a  
  horského až alpínského stupně  
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6510  -  Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,  
  Brachypodio-Centaureion nemoralis)  
7220*  -  Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)  
8310  -  Jeskyně nepřístupné veřejnosti  
9110  -  Bučiny asociace Luzulo-Fagetum  
9130  -  Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  
9140  -  Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem  
  horským (Rumex arifolius)  
9170  -  Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  
9180*  -  Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích  
91E0*  -  Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální  
  Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  
9410  -  Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)  

Druhy: 
(symbol * označuje prioritní druhy) 

oměj tuhý moravský (Aconitum firmum ssp. moravicum) 
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) 
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) 
vlk obecný (Canis lupus *) 
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) 
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) 
vydra říční (Lutra lutra) 
rys ostrovid (Lynx lynx) 
netopýr velký (Myotis myotis) 
(Rhysodes sulcatus) 
čolek karpatský (Triturus montandoni) 
velevrub tupý (Unio crassus) 
medvěd hnědý (Ursus arctos *) 

Kraj: 
Zlínský kraj 
Katastrální území: 
Dolní Bečva, Francova Lhota, Halenkov, Hážovice, Horní Bečva, Horní Lideč, Hovězí, Huslenky, Hutisko, 
Janová, Karolinka, Krhová, Leskovec, Lidečko, Lužná u Vsetína, Malá Bystřice, Malé Karlovice, Nový 
Hrozenkov, Prostřední Bečva, Pulčín, Rožnov pod Radhoštěm, Růžďka, Solanec pod Soláněm, Střelná na 
Moravě, Střítež nad Bečvou, Tylovice, Ústí u Vsetína, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, 
Velká Lhota u Valašského Meziříčí, Velké Karlovice, Vidče, Vigantice, Vsetín, Zašová, Zděchov, Zubří 
 
Kraj: 
Moravskoslezský kraj 
Katastrální území: 
Bílá, Bocanovice, Bordovice, Bukovice u Dobratic, Čeladná, Dobratice, Dolní Lomná, Frenštát pod Radhoštěm, 
Guty, Hodslavice, Horní Lomná, Hostašovice, Janovice u Frýdku-Místku, Karpentná, Komorní Lhotka, 
Košařiska, Krásná pod Lysou Horou, Kunčice pod Ondřejníkem, Lichnov u Nového Jičína, Lubno, Malenovice, 
Milíkov u Jablunkova, Morávka, Mořkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Oldřichovice u Třince, Ostravice 1, 
Ostravice 2, Pražmo, Raškovice, Řeka, Smilovice u Třince, Staré Hamry 1, Staré Hamry 2, Trojanovice, Tyra, 
Vendryně, Veřovice, Vyšní Lhoty 
 
Rozsáhlé území rozkládající se na východě ČR. Je vymezeno státní hranicí se Slovenskou 
republikou na východě, na severu je ohraničeno masívem Velkého Javorníku u Frenštátu pod 
Radhoštěm a hranicí CHKO Beskydy .    
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EVL Beskydy představuje velmi významný relativně ucelený lesní komplex karpatské oblasti, 
což se projevuje i na výjimečnosti beskydské fauny v rámci ČR. Nejedná se pouze o velké 
šelmy, které se sem šíří z východnějších oblastí Karpat, ale také o velkou skupinu karpatských 
prvků ze skupiny bezobratlých. Typický je také výskyt lesních druhů živočichů, pro které již 
okolní krajina mimo EVL (CHKO) neposkytuje vhodné prostředí pro jejich existenci. Dále se 
zde vyskytuje mnoho významných druhů obývajících mokřady, oligotrofní horské bystřiny a 
pozůstatky původních divočících toků (někteří drabčíci a střevlíci). S mnoha druhy se mimo 
EVL Beskydy v ČR vůbec nesetkáme, jiné druhy se mimo EVL vyskytují velmi vzácně a 
ojediněle. 
K vzácným bezobratlým patří např. rak říční, z motýlů jasoň dymnivkový, modrásek 
černoskvrnný, z ryb je to např. hrouzek Kesslerův, mihule potoční, z obojživelníků čolek 
karpatský, čolek velký, z plazů zmije obecná, z ptáků tetřev hlušec, ze savců medvěd hnědý, 
plch zahradní, vlk, vrápenec malý a celá řada dalších. 
Optimální životní podmínky nachází na mnoha lokalitách EVL Beskydy kuňka žlutobřichá 
(Bombina variegata). Hojně se vyskytuje např. v pramenných oblastech Velkého a Malého 
Polomu, na Obidové, na Muroňce aj. Pro rozmnožování také často vyhledává vyjeté koleje na 
nezpevněných cestách. 
Drobné tůně využívá k rozmnožování čolek karpatský (Triturus montandoni), obdobně jako 
tůně horních částí neupravených toků s mírným spádem, nebo dnes i umělé vodní nádrže 
zbudované na původních podmáčených plochách. 
 
Měkkýš velevrub tupý (Unio crassus) je v současné době v EVL Beskydy zaznamenán pouze 
na jediné lokalitě, a to sice v bývalém mlýnském náhonu. Pro udržení populace tohoto 
živočicha je nezbytné zajistit obnovu náhonu a bezbariérovou prostupnost náhonu pro rybí 
osádku nezbytnou pro vývoj glochidií.  
 
Ze skupiny bezobratlých se v EVL Beskydy vyskytují Rhysodes sulcatus a lesák rumělkový 
(Cucujus cinnaberinus) – podkorní brouci závislí na určitém stádiu rozpadu dřeva. V 
Beskydech se vyskytují pouze v pralesní rezervaci Mionší. Celkově se v ČR vyskytují velmi 
vzácně. 
Převážně plošně rozsáhlá prameniště, často doprovázená rašeliněním, mnohdy v porostu olšin 
jsou domovem střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus). V celých Beskydech se vyskytuje 
roztroušeně, pro získání přesnějších údajů bude třeba provést plošné mapování.  
Od roku 1993 se na území EVL Beskydy provádí sčítání letních a zimních kolonií netopýra 
velkého (Myotis myotis). Letní kolonie osídlují půdní prostory kostelů ve Zděchově, 
Huslenkách, Starých Hamrech, populace čítá kolem 1 000 jedinců. Zimní kolonie nachází 
úkryt v podzemních jeskyních na Radhošti, Kněhyni, Čertově mlýně, Lysé hoře a v 
Pulčínských skalách. 
 
Sčítání vydry říční (Lutra lutra) bylo prováděno pravidelně do roku 2000. V současné době se 
odhaduje výskyt stabilní populace do 20 jedinců. Pravidelně se vyskytuje především v oblasti 
vodní nádrže Šance, Morávka, Stanovnice, na přítocích Olše, na Rožnovské a Vsetínské 
Bečvě, včetně přítoků.  
Území Beskyd je součástí biotopu velkých šelem: rysa ostrovida, medvěda hnědého a vlka, 
kteří sem migrují ze slovenských Karpat. Výskyt všech tří šelem je stabilní, u vlka a rysa bylo 
potvrzeno i rozmnožování. Důležité pro existenci populací těchto predátorů je zachování 
klidových oblastí dostatečné rozlohy a důsledné pronásledování pytláctví.    
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Hlavními faktory, které působí na předměty ochrany na lokalitě jsou lesní hospodaření, 
zemědělství, vodní hospodářství, zástavba krajiny, turistický ruch, myslivost, rybářství, 
blízkost rozšiřující se průmyslové aglomerace (Ostravsko). 

Ptačí oblast dle §45e  zákona č. 218/2004 Sb. – Ptačí oblast Beskydy CZ 0811022 
 
Ptačí oblast Beskydy se nachází na severovýchodě České republiky, na severní Moravě při 
státní hranici se Slovenskem a rozkládá se mezi obcemi Rožnov pod Radhoštěm, Dolní 
Bečva, Hostašovice, Morávka, Komorní Lhotka a Dolní Lomná. Ptačí oblast Beskydy 
pokrývá zhruba jednu třetinu severní části plochy CHKO Beskydy. Území je plošně rozsáhlé, 
na délku měří 51 km a na šířku 1,5-17 km.   
Z ornitologického hlediska patří mezi nejvýznamnější druhy strakapoud bělohřbetý 
Dendrocopos leucotos,  puštík bělavý Strix uralensis a datlík tříprstý Picoides tridactylus. 
Početné jsou  populace lejska malého Ficedula parva, holuba doupňáka Columba oenas, žluny 
šedé Picus canus, datla černého Dryocopus martius, jeřábka lesního Bonasa bonasia a čápa 
černého Ciconia nigra. 
Kromě holuba doupňáka jsou všechny uvedené druhy zařazeny do přílohy 1 směrnice 
č.79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků a jejich populace jsou natolik významné, že tvoří 
předmět ochrany v ptačí oblasti. 
 
Předměty ochrany 
čáp černý Ciconia nigra, datel černý Dryocopus martius, datlík tříprstý Picoides tridactylus, 
jeřábek lesní Bonasa bonasia, kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum, lejsek malý Ficedula 
parva, puštík bělavý Strix uralensis, strakapoud bělohřbetý Dendrocopos leucotos, tetřev 
hlušec Tetrao urogallus, žluna šedá Picus canus 
  
Na základě vyjádření Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy (č.j. 1309/BE/2009 
z 16.3.2009) lze vyloučit významný vliv záměru  na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti soustavy NATURA 2 000, vymezené nařízením vlády č. 685/2004 Sb. ze dne 
8.12.2004, kterou se vymezuje Ptačí oblast Beskydy a nařízením vlády č.132/2005 Sb. ze dne 
22.12.2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit..  
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Stavba není v přímém střetu s historickými památkami, kulturními nebo archeologickými 
památkami, záměr nemůže tedy znamenat zátěž z tohoto hlediska.  
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých 
ekologických zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, nejsou v místě 
realizace stavby staré zátěže evidovány. 
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2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Při přípravě stavby „Vodovod v oblasti obce Krásná“ byly sledovány následující složky 
životního prostředí, které by mohly být ovlivněny: 
 
 
2.1 Vlivy na obyvatelstvo             
                                                                          
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat 
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu. 
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební 
práce. Délka stavby bude pouze omezenou dobu a bude prováděna postupně.  

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

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

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

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a  současným respektováním výše uvedených 
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat. 
 
 
2.2 Ovzduší a klima                                                              
 
Klimatické poměry 
 
Převážná část Beskyd  náleží dle Quintta (1971) do chladné oblasti (až CH4) 
Z hlediska srážek patří oblast Krásné k nejdeštivějším oblastem celého Těšínska a především 
Lysá hora patří mezi nejdeštivější místa v ČR. 
 
Za rok zde spadne průměrně 1459,2 mm srážek. Nejvíce srážek (2254,7 mm) zatím spadlo v 
roce 1913, nejméně (1071,7 mm) v roce 1992. Nejvíce srážek za měsíc spadne v červenci s 
průměrem 203,1 mm, nejméně v únoru s průměrem 88,2 mm. Maximum srážek za měsíc 
(811,5 mm) spadlo při katastrofálních povodních v červenci 1997, minimum pak 1,8 mm v 
říjnu 1951.  
Na Lysé hoře jsou za rok průměrně 224 dny se srážkami. Nejvíc prší v květnu (21 dnů), 
nejméně v září (15 dnů). Podle dlouhodobých klimatických pozorování z první poloviny 20. 
století spadne v oblasti Krásné-Vyšní Mohelnice ročně přibližně 1330 mm dešťových srážek.  
Průměrná roční teplota vzduchu je v Krásné dosti nízká.  
Nejbližší meteorologická stanice na Lysé hoře vykazuje průměrnou roční teplotu 2,6 °C. 
Zatím nejchladnější byl rok 1902, kdy průměrná roční teplota činila pouze 0,4 °C, nejtepleji 
bylo v roce 2002 s průměrnou teplotou 4,4°C. Nejteplejším měsícem v roce je červenec s 
průměrnou teplotou 11,7 °C a nejchladnějším měsícem leden s průměrnou teplotou -6,1 °C. 
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Absolutní maximum teploty vzduchu 29,4 °C bylo na Lysé hoře dne 5. července 1957, 
absolutní minimum -30,9 °C dne 9. února 1956. 
 
Na Lysé hoře sněží průměrně 108 dnů v roce. Sníh (alespoň 1 cm) zde leží většinou 171 dní v 
roce. Nejdéle, 213 dnů, zde sníh ležel v zimním období 1974/75 a nejméně, 101 den v zimě 
1989/90. V dlouhodobém průměru zde bývá maximální výška sněhové pokrývky během jedné 
zimy 196 cm. Nejvíce sněhu bylo na Lysé hoře v zimním období 1910/11 (maximální výška 
sněhu 491 cm), nejméně v zimě 1925/26 (65 cm).  
 
Délka slunečního svitu na Lysé hoře je průměrně 1534,9 hodin za rok. Během roku je zde 113 
dnů bez slunečního svitu, nejvíce v prosinci 18 dnů, nejméně v srpnu 3 dny. 
Během roku je obloha na Lysé hoře pokryta oblačností průměrně ze 71 %. Nejzamračenější 
byl rok 1966 (79%), naopak nejméně zamračeno bylo v roce 1982 (61%). Z měsíců je nejvíce 
oblačnosti v listopadu ( kolem 80%), nejméně oblačnosti se vyskytuje v srpnu (cca 65%). 
Díky své poloze a výšce je vrchol Lysé hory značně větrným místem. Roční průměrná 
rychlost větru na Lysé hoře je 6,7 m/s. Nejvyšší měsíční průměr je v lednu 8,0 m/s, nejnižší v 
letních měsících 5,2 m/s. Absolutně nejvyšší náraz větru byl 44 m/s dne 6. května 1968. Na 
Lysé hoře je převládajícím směrem větru směr západní (19,2% relativní četnosti směru větru) 
a jižní (18,5% četnosti). Významný je také směr severní (14,8%) a severozápadní (13,9%). 
Nejnižší hodnota relativní četnosti směru větru (5%) připadá na směr východní. Bezvětří bylo 
zaznamenáno v 2,4% měření. 
 
Území stavebního úřadu (Stavební úřad Raškovice)  patří (dle Sdělení odboru ochrany 
ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, 
na základě dat za rok 2006, Věstník MŽP, částka 3, březen 200) mezi oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší - 7,6 % území pro PM10 (r IL), 36,6 % území pro PM10 (d IL), souhrn 
překročení 36,6 % území. K překročení limitů pro jiné škodliviny na území stavebního úřadu 
Raškovice nedošlo. 
 
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci stavby mohou být práce související zejména 
s přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.  
Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout  zejména organizačními opatřeními - 
koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém 
technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při 
dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí 
považovat za nepodstatný.  
 
 
2.3 Voda  
 
Celý katastr obce zahrnuje síť potoků a říček, které všechny ústí do centrální říčky Mohelnice 
a náleží tím k úmoří Baltského moře. 
 
Horský tok Mohelnice pramení nedaleko západního okraje horské chatové osady Obidová, 
západním směrem od horské obce Visalaje ve výšce 750 m n.m. Řeka Mohelnice protéká 
chráněnou krajinnou oblastí Beskydy a u obce Pražmo ústí do řeky Morávky. Tok Mohelnice 
je dlouhý asi 15 kilometrů a po cestě přibírá několik přítoků. Říčka protéká osadou Zlatník, 
dále tvoří západní okraj přírodní rezervace Travný a přes Krásnou pokračuje do obce Pražmo. 
Jejími přítoky jsou z pravé strany Sihelský potok, Travenský potok, Medvědí potok a 
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Tošenovský potok. Levé přítoky Mohelnice tvoří potok Slezina, Zimný potok a Jestřábí 
potok. Říčka Mohelnice svoji pouť končí na hranici katastru obce Raškovice a Vyšní Lhoty 
jako přítok řeky Morávky.  
Na řece Mohelnici je územně hájen prostor pro výhledově možné vybudování vodní nádrže 
Krásná s vodárenským využitím. 
 
Celé území katastru obce je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Beskydy 
(CHOPAV). V tomto vodohospodářsky významném území je kromě obecného principu 
ochrany povrchových a podzemních vod uplatňována speciální ochrana zaměřena na ochranu 
vydatnosti a jakosti vodních zdrojů nejen pro současné využívání, ale především pro zajištění 
vhodných zdrojů vody pro využívání budoucí. Hranice chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod je vymezena shodně s hranicí Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Mezi základní omezení 
vztahující se k ochraně povrchových i podzemních vod, je zákaz zmenšování lesních 
pozemků v jednotlivých případech o více než 25 ha. 
 
Záměr nebude mít žádný vliv na charakter odvodnění oblasti. V území nedojde ke zřizování 
dalších zpevněných ploch. Po položení a odzkoušení vodovodu budou pozemky uvedeny do 
původního stavu. 
Oznamovatel ve fázi výstavby zajistí skladování sypkých materiálů (např. skrývek) tak, aby 
nepodléhaly větrné nebo vodní erozi.  
Riziko znečištění z havarijních stavů v době výstavby lze hodnotit jako nevýznamné. Stavební 
mechanismy však musí být v řádném technickém stavu a práce pod neustálým dohledem. 
Eventuelní úniky PHM a maziv ze stavebních mechanismů je nutno neprodleně odstranit. 
Zvýšené riziko nastává při provádění stavebních prací v blízkosti vodních toků. 
 
 
2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Z geomorfologického hlediska se Obec Krásná nachází v oblasti Lysohorské rozsochy, která 
je severozápadní součástí Lysohorské hornatiny. Lysohorská hornatina vytváří členité pásmo 
pohoří lidově zvané Přední hory (vrcholy Lysá hora, Travný a Ropice). Pásmo Předních hor 
bylo proraženo hlubokými, na tektonických poruchách založenými průlomovými údolími k 
severu tekoucích řek (Ostravice, Mohelnice, Morávka), které je rozčlenily na izolované 
masivy horských vrcholů.  
Celá oblast je složena z měkkých písčitých a slinitých usazenin druhohorního moře, které 
byly promíšeny štěrkovitými náplavami a na přelomu druhohor a třetihor (asi před 135 
miliony lety) zvrásněny mohutnými horotvornými procesy (alpínské vrásnění). V průběhu 
tlakového působení byly vrásy navršeny přes sebe a jako mohutný příkrov nasunuty na okraj 
Krkonošsko-jesenické kry (patřící do provincie Český masiv), která byla i s kamenouhelnými 
vrstvami zatlačena do hlubin. Proto se také na katastru obce nalézají ve větších hloubkách 
potencionální naleziště ropy a zemního plynu. Z geologického hlediska převládají ve 
sledované oblasti plošně usazené písčité horniny a slínité mořské usazeniny (flyše) 
godulského typu o stáří svrchní jury a svrchní křídy s mírným sklonem k jihu.  
Západní Karpaty jsou relativně mladé. Denudační vliv na reliéf netrvá dlouho, a proto jsou 
jejich hřbety ostré, vrcholy výrazné a říční údolí ostře zaříznuta.Geomorfologie zájmového 
území je velmi výrazná zvláště díky vodní erozi v podobě řady vodních toků, jež vytvářejí 
hluboce zaříznutá údolí. V Moravskoslezských Beskydech vytváří potoky a říčky příkré svahy 
údolí, dosahující nezřídka 30 – 40 stupňů. Jedním z hlavních činitelů působících v minulosti 
na geomorfologii Moravskoslezských Beskyd bylo periglaciální klima v pleistocénu, kdy na 
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vývoj reliéfu měla vliv dvě období zalednění. Pravděpodobně zásluhou periglaciálního 
klimatu vzniklo v Moravskoslezských Beskydech mnoho mrazových srubů, kamenných moří 
a sesuvů. Zřejmě již během teplejšího období pleistocénu docházelo k pohybům vodou 
nasycených pokryvů sutí a povrchově rozvolněných částí skalního podloží. Na celém území 
Moravskoslezských Beskyd jsou rozšířeny půdní sesuvy.  
 
V celé oblasti je nejrozšířenějším půdním typem kambizem, označována jako hnědá lesní 
půda. Jedná se o půdy, které se vyvíjejí v mírně teplém a mírně vlhkém podnebí oceánického 
nebo oceánicko-kontinentálního charakteru. Kambizemě nacházíme na celém katastru vyjma 
nejvýše položených oblastí. Kambizemě jsou hlinitopísčité až písčitohlinité, místy kamenité. 
Podstatně méně je v oblasti zastoupen ranker. Jedná se o půdní typ, u něhož se příliš 
neuplatňuje zákon vertikální zonality. Je rozmístěn značně nepravidelně a jeho výskyt je 
vázán na příkře ukloněné svahy. Jedná se o málo vyvinutou půdu s málo mocným půdním 
profilem, jehož mocnost kolísá řádově v desítkách centimetrů.  
Vertikální diferenciace se silně projevuje u výskytů podzolů a kryptopodzolů. Tyto půdní typy 
jsou vázány na nejvyšší partie katastru, mimo absolutně nejvyšší polohy Lysé hory. Podzoly a 
kryptopodzoly se vyvíjejí především v nejvyšších horských polohách ve velmi vlhkém a 
chladném klimatu. Vznikají převážně pod jehličnatým, zejména smrkovým porostem, a je pro 
ně typický proces tzv. podzolizace, tj. intenzivní vyplavování humusových látek do nižších 
částí půdního profilu.  
 
Na místech s vysokou hladinou spodní vody se můžeme setkat s půdami glejovými. 
Beskydské půdy jsou acidózní, kambizemě jsou středně až silně kyselé (5,5 – 3,5 pH), podzol 
je silně kyselý (4,5 – 3,5 pH). 
 
 
2.5  Flóra, fauna a ekosystémy                                                                    
 
Sledovaná oblast náleží z biografického hlediska do západokarpatské provincie a konkrétně 
do beskydského bioregionu, který zaujímá Moravskoslezské Beskydy, Jablunkovské mezihoří 
a Slezské Beskydy. V bioregionu je zastoupeno několik vegetačních stupňů, vymezených 
čtvrtým (bukovým – submontánním) a sedmým (smrkovým – supramontánním) vegetačním 
stupněm.  
Nejrozšířenějším typem lesního porostu Beskyd byly tradičně jedlobučiny s dominancí buku 
lesního a rozvinutým bylinným patrem. Tyto květnaté jedlobučiny jsou nápadné na jaře 
kvetoucí kyčelnicí žláznatou a kyčelnicí devítilistou. Na méně výživných půdách vznikají 
kyselé jedlobučiny, v nichž v bylinném patru převládají kapradiny.  
 
Na tyto porosty navazují ve vyšších polohách horské bučiny, ve kterých nachází větší 
zastoupení javor klen, případně původní horský ekotyp smrku ztepilého.  
 
Horské smrčiny jsou v Beskydech přirozeně vzácné a vyskytují se až od 1100 m n.m. Tak 
jako v řadě dalších oblastí ČR, tak také v Beskydech byla řada původních porostů vykácena a 
nahrazena smrkovými monokulturami. 
 
Realizace stavby vodovodu je liniovou stavbou. V rámci přípravy stavby bude postupováno 
s ohledem na floru a faunu dle dispozic odborníků – Správy CHKO Beskydy. Práce musí být 
prováděny s maximálním ohledem k okolní přírodě.  
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2.6  Krajina, krajinný ráz           
                           
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.  
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání 
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a 
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. 
 
Posuzovaný záměr je umístěn na území obce Krásná a Raškovice. Vzhledem k charakteru 
záměru se  nepředpokládá, že výstavbou vodovodního řadu dojde k negativnímu ovlivnění 
rázu krajiny. Po realizaci uložení vodovodu dojde ke zpětnému uvedení dotčeného území do 
původního stavu. 
 
 
2.7 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 

Nebudou negativně ovlivněny.  

Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek. 
 
 
2.8 Hodnocení 
Řešení hlavních problémových okruhů 

Tabulka č.3 
Kategorie významnosti Předmět hodnocení 
I. II. III. 

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

Vysvětlivky:  
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost 

  II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů 
III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové  hodnocení 

 
Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do 
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka 
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky. 
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D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí  
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti  

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
 
Posouzení vlivu stavby „Vodovod v oblasti obce Krásná“ na zdraví obyvatelstva bylo 
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.  
Proces hodnocení zdravotního rizika je složen z  určení nebezpečnosti, hodnocení expozice a  
charakterizace rizika.  
 
Základní ukazatele pro možnost posouzení a stanovení možnosti ovlivnění realizací záměru 
v území jsou uvedena v tomto oznámení.  
 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby budou emitovány do volného ovzduší škodliviny z provozu dopravních a 
stavebních mechanismů  stavby. Jedná se o zvýšení přechodné, omezené dobou výstavby, 
která je maximálně zkrácena. Zpracován bude podrobný program organizace výstavby. 
 
Vliv hlukové zátěže  
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovuje vládní nařízení č. 148/2006 Sb. v platném znění. 
Organizaci výstavby je nezbytné zajistit tak, aby v době výstavby byly dodrženy přípustné 
hodnoty dle tohoto vládního nařízení pro stavební práce. To lze zajistit používáním 
mechanismů v náležitém technickém stavu a případně i zkrácením doby výstavby. Výstavba 
bude prováděna pouze v denní době (06-22 hod.).  
 
Vliv produkce odpadů 
Odpady vzniklé při výstavbě budou převážně spadat do skupiny odpadů ostatních. Jejich 
zneškodnění bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu.  
 
Vliv na sociální vztahy, psychickou pohodu a pod. 
Sociální vztahy ani psychická pohody v předmětném území nebude narušena. 

 
Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo v uvedených oblastech nadměrně negativní 
vliv.  
 
Vliv na estetické kvality území 
Stavba nebude mít vliv na estetické kvality území. 
 
Narušení faktoru pohody 
Dle dokladovaných skutečností  za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze 
strany dodavatele stavebních prací zejména při provádění výkopů pro uložení kanalizace není 
předpoklad narušení faktoru pohody.  
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V následující tabulce jsou shrnuty předpokládané vlivy na obyvatelstvo. 
Tabulka č.4 
VLIVY  TYP OVLIVN ĚNÍ  ODHAD VÝZNAMNOSTI VLIVU  

Hluk a prach při výstavbě přímé, 
krátkodobé 

Minimální nepříznivý vliv, zmírňující opatření 
jsou dostupná 

Sociální a ekonomické nejsou . 
 

Hluk z dopravy  přímé, po 
dobu stavby 

zmírňující opatření jsou dostupná 

 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Rozsah vlivů záměru nebude znamenat negativní dopad dokladovaný výše uvedenými 
skutečnostmi a charakteristikami. 
 
 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr související s realizací stavby „Vodovod v oblasti obce Krásná“ není 
zdrojem možných vlivů, přesahujících státní hranice. 
 
 
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
Opatření pro dobu přípravy 
 
Opatření technického a organizačního rázu jsou doporučena provést zejména v období 
výstavby. Na tomto místě jsou stanovena pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v 
projektu. V období provozu nejsou nutná žádná neobvyklá opatření, kromě obvyklé kontroly 
technického stavu technologických zařízení a opatření daných zákonnými předpisy. Jsou 
uvedena navržená opatření ve stadiu přípravy projektu, výstavby i provozu.  
 

• v návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v období 
výstavby, koordinovat dopravní trasy a  vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno 

• v období výstavby odstraňovat případné znečištění komunikací a zamezit tak 
sekundární prašnosti, dočasné deponie skrývky omezit na dobu nezbytně nutnou, 
plochy dotčené terénními úpravami, které nebudou zpevněny nebo zastavěny, 
neprodleně rekultivovat  

• nakládání s odpady je nezbytné technicky a organizačně zajistit tak, aby bylo možno 
jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů 

• odbyt recyklovatelných či využitelných odpadů  bude smluvně zajištěn, stejně jako 
eventuelní odvoz a  nezávadné zneškodňování odpadů 

• před vydáním stavebního povolení vyjasnit způsob  a místo uložení či využití 
přebytkové zeminy a odpadů  

• při výstavbě používat stavební mechanismy s garantovanými hlukovými parametry a 
náležitém technickém stavu  

• stavební práce provádět zásadně v denní době 
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• organizačně vyřešit staveništní dopravu v době výstavby (příjezd, vykládku, nakládku 
a parkování) a provést dopravní značení na dotčených komunikacích tak, aby byl 
zajištěn bezproblémový průjezd a nedocházelo k stáním mimo k tomu určená místa či 
konfliktním situacím v dopravě 

• vyloučit odstavná stání vozidel a stavebních mechanismů mimo k tomu vyhrazená 
místa a na volných nezpevněných plochách   

• zajistit ochranu dřevin při výstavbě dle ustanovení příslušné ČSN 18920 
• případné odstraňování dřevin provádět pouze v nezbytně nutném rozsahu a za 

podmínek stanovených orgánem ochrany přírody  
 
 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při  
      specifikaci vlivů 
 
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení.  
Vymezený záměr byl posouzen na základě podkladů poskytnutých zpracovatelem 
dokumentace pro územní řízení.   
 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětné lokalitě, nebyl řešen variantně. Porovnání 
varianty nulové a varianty předkládané oznamovatelem je provedeno v příslušné kapitole. 
Nulová varianta je v případě předmětné lokality nepříznivá. Varianta předkládaná 
oznamovatelem je přijatelná na základě závěrů a podkladů tohoto oznámení. 
 
 
F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 

 
Přehledná situace, měřítko 1 : 25 000  
 
Vodovod v oblasti obce Krásná, měřítko 1 : 5 000 (zmenšeno) 
(dle VS projekt s.r.o., 12/2008) 
 

 
2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel uvedl všechny známé informace o předmětném záměru ve výše zpracovaném 
oznámení. 
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Záměrem stavby je realizace nového vodovodu v oblasti obce Krásná na k.ú. Krásná a 
Raškovice. Navržený vodovod bude zásobovat část obcí Krásná a Raškovice ze stávajícího 
zdroje pitné vody – vodovodu ve správě SmVaK, z jeho jímacího  území Zimný. 
Navržené trasy vodovodních řádů jsou vedeny nejjednodušším způsobem od místa čerpací 
stanice v Raškovickém vodojemu – do vodojemu Pod Kyčerou (obecní vodojem) a 
k jednotlivým zásobovacím místům. Navržené trasy jsou výsledkem kompromisu mezi zájmy 
obce (zastoupené projektantem) a zájmem jednotlivých vlastníků.   
Křížení se silnicí III/48414 budou prováděna protlakem chráničky. Pokud dojde ke křížení se 
stávajícími sítěmi, vodovod je umístěn nejníže.  
Obce Krásná a Raškovice nemají schválený územní plán. Návrh řešení DÚR je v souladu 
s návrhem územního plánu zpracovaného Urbanistickým střediskem Ostrava v 07/1995.  
 
Předpokládá se budoucí napojení navrženého vodovodu pouze na centrální zdroj ve správě 
SmVaK, stávající vodojem Krásná (2x 150 m3)  - Hmax = 535,50 m;  Hmin = 533,30 m. Trasa 
stávajícího vodovodu DN 200 je vedena podél silnice III/48415až k regulační stanici Pražmo, 
kde tlak na vstupu je cca 0,77 MPa a tlak na výstupu cca 0,24 MPa. Za redukční stanici je 
proveden stávající rozvod pro část obcí Pražmo a Raškovice – DN 200. 
 
Pro zabezpečení maximálních odběrů je nad obcí Raškovice proveden stávající vodojem pro 
akumulaci 50 m3 s Hmax = 452,20,  Hmin = 450,20. K baktericidnímu zabezpečení chlornanem 
sodným a plynným chlórem dochází v hlavní sběrné jímce jímacích zářezů – před přívodem 
do vodojemu Krásná (2x 150 m3) . 
Na stávajícím jímacím území Zimný (ve správě SmVaK) je dosahováno výborné kvality 
vody. To nelze uvést u ostatních lokálních zdrojích obce Krásná.   
Z celého stávajícího systému zásobování obce Krásná lze využít stávající vodojem v lokalitě 
Pod Kučerou o obsahu 50 m3 s  Hmax = 516,20 m n.m., Hmin = 514,13 m n.m., který byl 
vybudován v poměrně nedávné době.  
Navržený vodovod bude zásobovat část obcí Krásná a Raškovice ze stávajícího zdroje pitné 
vody – vodovodu ve správě SmVaK – z jeho jímacího území Zimný.  
Protože území je členité, z hlediska tlakových poměrů bude nutno přečerpávat, bude ve 
stávajícím vodojemu Raškovice – objem 50 m3 s Hmax = 452,20 m n.m, Hmin = 450,20 m n.m. 
na potrubí přívodu do akumulační části osazena čerpací stanice, která bude přečerpávat vodu 
do stávajícího vodojemu obce Krásná v lokalitě Pod  Kyčerou - objem 50 m3 s  Hmax = 516,20 
m n.m., Hmin = 514,00 m n.m. Výtlačné potrubí bude rovněž zásobovacím potrubím. 
Předpokládaný počet napojených EO je 525 osob, předpokládaný počet napojených 
domácností je 150. 
Vodojem „Raškovice“ ve správě SmVaK je dle sdělení provozovatele v dobrém stavu. Do 
armaturní komory je na přívodním potrubí třeba osadit automatickou čerpací stanici, která 
bude přečerpávat vodu do vodojemu „Pod Kyčerou“ 
Vodojem „Pod Kyčerou“ ve správě obce Krásná byl vybudován v 90. letech a je ve velmi 
dobrém stavu.  
 
Vlivem srážkových deficitů v lokalitách obcí Krásná, Pražmo a Raškovice dochází k postupné 
likvidaci místních zdrojů nejen z hlediska kvantity, ale i  hlediska kvality.  
Navrhované  umístění navrženého vodovodu je dáno morfologií území a stávající zástavbou. 
V maximální míře se návrh trasy přibližuje stávajícím inženýrským sítím pokud jsou 
v lokalitě vedeny, a které již mají věcná břemena k pozemkům, po nichž jsou vedeny.  
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Navržený vodovod jako trasovou stavbu nelze vést podél silnice III/48414 – v silničním 
tělese. Stávající zástavbu tvoří převážně rodinné domy nebo rekreační objekty.  
Částečně bude navržený vodovod sledovat trasy stávajících obecních vodovodů, které budou 
po provedené výstavbě zrušeny.  
 
Příjezdy na dotčené pozemky budou ze státní silnice III/48414; III/48415; III/4774 a po 
místních komunikacích.   
Protože se jedná o liniovou stavbu, budou jednotlivé řády křížit stávající vodovod, stl 
plynovod a slaboproudé kabely. Ve stupni DÚR nelze specifikovat rozsah těchto prací, bude 
upřesněn v dokumentaci pro stavební povolení.  
Stavba bude etapizována dle finančních možností investora. Nejprve bude provedena čerpací 
stanice ve stávajícím vodojemu Raškovice a výtlačné (zároveň i zásobovací ) potrubí do 
stávajícího obecního vodojemu “Pod Kyčerou“ a v další fázi budou rozšířeny zásobovací řády 
dle finančních možností investora. 
 
Na životní prostředí může mít vliv vlastní výstavba „Vodovod v oblasti obce Krásná“. 
Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv 
na životní prostředí byl minimalizován. Jedná se o stavbu která zabezpečí zásobení obyvatel 
částí obce Krásnáa Raškovice kvalitní vodou.  
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení. Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků bude řešeno účelně s 
optimalizací technologických požadavků.  

 
 
H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 

Stanovisko k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpis 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Vodovod v oblasti obce 
Krásná”,  je přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: 03/2009 
 
 
 
Zpracovatel oznámení :  Ing. Jarmila Paciorková 
                                        číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
 
 
 
 
 

 Spolupracovali:  
VS projekt s.r.o., Ing.Ivo Hejný 
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F. Doplňující údaje 
 
 

 
Přehledná situace, měřítko 1 : 25 000  
 
Vodovod v oblasti obce Krásná, měřítko 1 : 5 000 (zmenšeno) 
(dle VS projekt s.r.o., 12/2008) 
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H. PŘÍLOHA 
 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 

Stanovisko k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpis 

 

 


