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1.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  

1.1 Název záměru  

Optimalizace trati Ostrava Kunčice-Fr. Místek-Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. 

Č. Těšín, 2 část 

1.2 Kapacita záměru  

Účelem záměru je optimalizace úseku trati z Ostravy Kunčic do Frýdku-Místku, která bude předsta-

vovat především zdvojkolejnění celého zmíněného úseku a elektrizaci trati, která bude provedena včetně 

předelektrizačních úprav přímo souvisejících a podmiňujících elektrizaci a včetně modernizace sdělovacího a 

zabezpečovacího zařízení. Stavba dále zahrnuje úpravy železničního spodku a svršku, mostů a propustků, 

vyplývajících z požadavku na zvýšení rychlosti trati na rychlost 100 až 120 km/hod (odstraněním místního 

omezení rychlosti) a zajištění úrovně přechodnosti D4 a průchodnosti trati. 

Rozsah stavby je od km 7,825 po km 21,204 kde navazuje na stavbu „Optimalizace trati Ostrava 

Kunčice – Fr. Místek – Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, 1. část“. Délka optimalizovaného 

úseku je tedy cca 13,4 km. Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí byly prověřovány i koncové úseky 

stavby, ve kterých dochází k navázání nově zřízených stavebních objektů a provozních souborů na stávající 

stav. V žst. Frýdek – Místek, kde se v koleji č. 1. napojuje předmětná stavba na stavbu 1. část, pokračuje do 

cca km 21,6 kolej č. 2.  

V obou koncových železničních stanicích vybíhají za oficiálně vedené konce stavby kabelové trasy, 

které jsou nutné pro správné napojení stavby na navazující úseky trati. Vzhledem k tomuto byla stavba z hle-

diska vlivu na životní prostředí posuzována v rozsahu cca km 6,8 – 22,6. 

1.3 Umístění záměru  

kraj:    Moravskoslezský  

obce:     Ostrava, Vratimov, Řepiště, Paskov, Frýdek-Místek 

katastrální území:   Kunčice nad Ostravicí, Vratimov, Řepiště, Paskov, Lískovec u 

Frýdku-Místku, Frýdek 

 

1.4 Obchodní firma oznamovatele  

Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

1.5 IČ oznamovatele  

709 942 34 
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1.6 Sídlo oznamovatele  

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 - Nové Město 

Oprávněný zástupce oznamovatele: 

Ing. Karel Obzina  

    Stavební správa Olomouc 

    Nerudova 1 

    Olomouc, 772 58 

2.  POSOUZENÍ DOKUMENTACE  

2.1 Úplnost Dokumentace  

Dokumentace o hodnocení vlivů akce „Optimalizace trati Ostrava Kunčice-Fr. Místek-Č. Těšín, 

včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, 2 část“ na životní prostředí byla při zpracování v převážném rozsahu 

členěna dle přílohy č.4 zák. č.100/2001 Sb v platném znění. Přidání kapitoly „Úvod“ považuji za vhodné a 

účelné. Do úvodu je zařazen komentář řešení požadavků ze závěru zjišťovacího řízení a kopie „Závěru zjišťo-

vacího řízení“ je uvedena v příloze č.10. V tomto případě s ohledem na charakter a množství připomínek 

k Dokumentaci považuji toto řešení za zcela dostatečné a vhodné. 

Vyčlenění problematiky Hluku a Vibrací a záření z kapitoly Ostatní do samostatných kapitol B.III.4 a 

B.III.5. je (vzhledem k významu uvedených problematik) vhodné. Dle zákona má být součástí kapitoly B.III. i 

řešení Doplňujících údajů, které by mohly komentovat např. terénní úpravy, zásahy do krajiny, apod. Tyto 

problematiky jsou následně v Dokumentaci řešeny, není proto provedené řešení potřeba považovat za vadu 

Dokumentace. 

Zpracovatel Dokumentace řešil všechny relevantní připomínky z vyjádření k Oznámení a připomín-

ky uvedené v Závěru zjišťovacího řízení. Z mého pohledu bylo vhodné doložit ještě podrobnější podklady o 

nereálnosti bezůvraťového napojení tratě od Českého Těšína směrem na Ostravu ve Frýdku-Místku a výkre-

sové přílohy, ze kterých by byl zřejmý rozsah zásahu do stávajícího území (např. koordinační situaci stavby). 

V souhrnu konstatuji, že Dokumentace je zpracovaná dle přílohy č.4  zák.100/2001 Sb. v platném 

znění s přílohami v dostatečném rozsahu pro potřebu hodnocení vlivu záměru „Optimalizace trati Ostrava 

Kunčice-Fr. Místek-Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, 2 část“ na životní prostředí.  

 

2.2 Správnost údajŧ uvedených v  dokumentaci  

V následujícím textu je uveden komentář jednotlivých kapitol Dokumentace, ke kterým byly ze stra-

ny zpracovatele posudku připomínky. 
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V úvodu bych poukázal na nedostatek, který se vyskytuje na více místech Dokumentace. V Doku-

mentaci není uveden seznam obrázků ani seznam tabulek což dost komplikuje orientaci v textu, zvláště když 

některé odkazy jsou na obrázky či tabulky uvedené na jiných stranách Dokumentace než je odkaz. V někte-

rých případech byl text pravděpodobně převzat z Oznámení bez jeho aktualizace (např. str 52 odst.4 je odkaz 

na přílohu č.6 tohoto Oznámení – jedná se o rozptylovou studii, která má nyní v Dokumentaci č. přílohy 5).  

K rychlejší orientaci v textu by přispělo i zařazení podkapitol do obsahu.  

V některých kapitolách je poněkud zbytečná kopie detailních popisů, které jsou uvedeny i 

v přílohách a nejsou zásadní pro rozhodnutí o přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí, popř. budou au-

tomaticky řešeny v následujících stupních projektové přípravy stavby (např. popis typů a možných materiálů 

protihlukových stěn v kapitole B.II.4 hluk). V některých kapitolách jsou drobné rozpory v jednotlivých odstav-

cích textu, popř. jsou na různých stránkách jedné kapitoly uvedeny prakticky stejné texty. 

 

2.2.1  „A. Údaje o oznamovateli“ 

Kapitola je zpracována dostatečným způsobem. 

2.2.2 „B. Údaje o záměru“ 

2.2.2.1  „B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění“ 

V kapitole je správně proveden popis variant řešení – bezúvraťové napojení jak v Ostravě Kunčicích 

tak ve Frýdku-Místku. Popis bezúvraťového napojení v Ostravě Kunčicích je zcela dostatečný, protože 

podrobné řešení je uvedeno v příloze č.11. 

Při zpracování popisu bezúvraťového propojení ve Frýdku-Místku vycházel zpracovatel z jemu 

dobře známých materiálů, které prokazují, že toto řešení není technicky možné. Tyto materiály ale nejsou 

v přílohách Dokumentace uvedeny a i reakce OS Střítež potvrzuje, že se nejedná o dostatečné známé či 

dostupné materiály, proto bych považoval za vhodnější věnovat průkazu nereálnosti této varianty větší 

prostor. 

2.2.2.2  „B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru“ 

V kapitole popisující přeložku toku Slezský mlýnský náhon je přiložen obrázek přeložky, která je 

rovná v souběhu s tratí ČD. V textu je pak správný komentář, že by trasa toku měla mít přírodní členitý cha-

rakter, s čímž je přiložený návrh přeložky zcela v rozporu. Na tuto skutečnost zde není nijak upozorněno, ani 

není do podmínek výstavby včleněn požadavek na změnu navržené přeložky, Protože meandrovité řešení 

trasy může vyžadovat zvýšené zábory stavby je nutno toto řešení zapracovat již do projektu pro územní roz-

hodnutí přidal jsem tento požadavek do návrhu opatření. 

 

Ostatní kapitoly této části jsou zpracovány v potřebném rozsahu. 
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2.2.2.3 „B.II. Údaje o vstupech“ 

2.2.2.3.1 B.II.2. – Voda“ 

V  odstavci 5 je uvedeno, že voda pro stavební činnost se bude na staveniště dovážet v cisternách 

a v dalším že bude odebírána jak pro potřeby stavby tak provozu z veřejného vodovodu. Z pohledu hodnocení 

vlivů na životní prostředí tento rozpor nemá zásadnější význam (odběry vody budou pro potřeby stavby muset 

být vždy projednány a to i v případě, že by bylo využito další teoretické možnosti, odběru z vodních toků, aj.). 

nejpravděpodobněji budou dodavatelé stavby využívat všechny teoreticky možné zdroje. 

2.2.2.3.2 B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

V této kapitole je uvedeno konstatování, že „rozsah automobilové dopravy podmíněný realizací plá-

novaného záměru bude značný a bude představovat zátěž pro obyvatelstvo podél dopravních tras“. V kapitole 

o odpadech jsou poměrně podrobně uvedeny bilance odpadů včetně odhadu jejich množství. Z těchto údajů 

by mohl projektant stavby cca ve stejné podrobnosti určit i rozsah staveništní dopravy. Protože ale nejsou 

k dispozici potřebné podklady o dopravních trasách, nebylo by možno tyto údaj následně použít pro posouze-

ní vlivu staveništní dopravy na hluk, popř. ovzduší. Jde proto spíše o statistický nedostatek. 

Dále je kapitola řešena v potřebném rozsahu. 

2.2.2.4  „B.III. Údaje o výstupech“ 

2.2.2.4.1 „B.III.1. – Ovzduší“ 

Do textu této kapitoly je u množství emitovaných látek zároveň uvedeno i vyhodnocení vlivu na 

imisní limity – toto hodnocení včetně vyhodnocením s imisním pozadím a  požadovanými limity patří do kapi-

toly D.I.2, kde naopak porovnání s imisními limity již uvedeno není. 

Komentář únosnosti dopravy s pohledu celkové intenzity dopravy (uvedených 5000÷6000 

aut/24 hod) zde nic nevypovídá o možných emisích ze staveništní dopravy a nelze si udělat ani přibližný úsu-

dek, protože intenzita staveništní dopravy nebyla v Dokumentaci ani orientačně odhadnuta či vypočtena.  

Uvedené tvrzení „nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 z lokomotiv jsou na úrovni 

do 3,38 μg/m
3
. Imisní limit je 50 μg/m

3
. Zdroje tedy nebudou reálně navyšovat četnosti překročení imisních 

koncentrací“ není zde přesvědčivě doloženo. I když se jedná o poměrně malou hodnotu, nelze (vzhledem ke 

stávajícímu stavu v území a neuvedení tabulky dosahovaných hodnot) potvrdit, že by takové navýšení ne-

mohlo zvýšit počet překročení limitu. To je možno jednoznačně odůvodněně předpokládat z toho, že vlivem 

elektrifikace tratě dojde ke snížení emisí do ovzduší (toto snížení ale není v rozptylové studii přesně kvatifiko-

váno).  

2.2.2.4.2  „B.III.2.. – Odpadní vod“ 

Nejúčinnější ochrana proti znečištění komunikací a okolí od staveništní dopravy je omytím aut 

v dočasných zařízeních před vyjetím aut ze staveniště (toto je i začleněno do návrhu stanoviska). Toto ale 

příliš nekoresponduje s popisem řešení technologických vod v Dokumentaci.  

V kapitole o splaškových odpadních vodách je uvedeno, že množství vody z mytí rukou se odhadu-

je na cca 30 l/den z jednoho zařízení staveniště. Množství vody na mytí záleží na počtu pracovníků na jednot-

livých zařízeních staveniště. Bez uvedení počtu pracovníků, popř. komentáře, kolik se uvažuje průměrný po-

čet pracovníků na zařízení staveniště není uvedený údaj prokazatelný a ověřitelný. 
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V této kapitole by měly být uvedeny alespoň předběžné bilance produkce odpadních vod, souhla-

sím ale se zpracovatelem Dokumentace, že v dostupné úrovni poznatků o výstavbě nemá, smysl snažit se je 

odhadovat. Pro potřeby procesu EIA nejsou v tomto případě rozhodující. 

2.2.2.4.3  „B.III.3. – Odpady“ 

Řešení této kapitoly je provedeno velmi podrobně. Vzhledem k tomu, že tato kapitola má uvádět 

údaje o výstupech výstavby, provozu a likvidace záměru, nepovažuji citaci zákonů a vyhlášek o odpadech za 

nutnou. 

2.2.2.4.4 „B.III.4. – Hluk“ 

Údaje o stávajících a výhledových intenzitách železniční dopravy patří spíše do jiných kapitol Do-

kumentace, ale protože jinde nejsou uvedeny, souhlasím s jejich umístěním zde. Údajům o výstupech vlivů 

záměru by v té kapitole spíše odpovídalo uvedení či okomentování výpočtů uvedených v tabulkách kap. 6 

Hlukové studie, než uvedení již výsledků vyhodnocení.  Umístění kapitoly o technických možnostech řešení 

protihlukových stěn včetně popisu možných druhů materiálů považuji za zbytečné – celý text je uveden 

v hlukové studii.   

Protože ale potřebné informace o výstupech jsou v Dokumentaci a ve studii obsaženy, jedná se 

spíše o administrativní komplikaci, která vede ke zvýšení rozsahu Dokumentace a tím poněkud komplikuje 

orientaci v ní.  

2.2.2.4.5 B.III.5. Vibrace a záření“ 

Kapitola je řešena vyčerpávajícím způsobem. 

2.2.2.4.6 B.III.5. Ostatní“ 

Kapitole je řešena dobře, za zvlášť vhodné považuji zařazení kapitoly o biologických vlivech. 

 

Ostatní problematiky v oddíle „B. Údaje o záměru“ jsou pro účely procesu EIA zpracovány v dosta-

tečném rozsahu. 

2.2.3  „C – Údaje o stavu ţivotního prostředí v dotčeném území“ 

2.2.3.1 „C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území“ 

Celá kapitola C.I. je zpracována ve zcela vyhovujícím rozsahu. Z mé strany snad lze jen konstato-

vat, že by k úplnějšímu představení si stávajícího stavu území přispělo začlenění obrázků nebo fotografií do 

textu. 

2.2.3.2  „C.2  – Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném 
území“ 

2.2.3.2.1 „C.2.1. Ovzduší a klima“ 

V tabulce č.32 jsou uvedeny údaje o znečištění ovzduší, ale není zcela jednoznačné o jaké hodnoty 

se v některých případech. V případě NO2 je legislativou tolerováno nejvýše 18 překročení hodinového limitu. 
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Pro vyhodnocení se proto obvykle uvádí 19. nevyšší hodnota. Obdobně se u 24-hod koncentrací PM10 uvádí 

36. nevyšší hodnota (tolerováno je 35 překročení). 

Na konci kapitoly je vloženo vyhodnocení vlivu záměru na ovzduší. Prakticky toto patří do kapitoly 

D.I.2, kde je ve zcela stejné podobě opětovně uvedeno. 

2.2.3.2.2 C.II.2. Voda 

V první části této kapitoly jsou převzaty údaje z Oznámení kap. C.I.6 a v další části je provedeno 

podrobnější vyhodnocení prakticky ve stejné skladbě. Nepovažuji toto řešení za optimální, protože dochází 

k dublování údajů, které nemusí být případně zcela relevantní jako např. komentář o umístění záplavových 

území (odkaz na str. 116 dole je na přílohu č.2 Oznámení), přičemž záplavová území jsou vyznačena 

v příloze č.4 Dokumentace. 

Jinak je tato kapitola pro potřeby posouzení řešena zcela dostatečným způsobem. 

2.2.3.2.3 C.2.6. Flóra a fauna, ekosystémy  

Zvýšená pozornost i větší prostor v Dokumentaci odpovídá významu této problematiky a i připomín-

kám uvedeným k Oznámení.  

V hodnocení je upozorněno na masivní výskyty nepůvodních invazivních druhů rostlin a je uveden 

návod, jak minimalizovat možnost rozšíření těchto rostlin vlivem stavebních prací, případně jak se pokusit 

omezit i jejich stávající výskyt. Je vždy žádoucí, když je možno v rámci velkých investičních akcí napravit 

nevyhovující stávající stav v území. Pokud nejsou takovéto problematiky včas podchyceny (nejlépe v procesu 

EIA, pře definitivním dokončením projektu pro územní rozhodnutí) není mnohdy možné (s ohledem na zábory 

a majetkové poměry) i jednoduchá řešení do projektů začlenit. Kromě uvedené problematiky výskytu nepů-

vodních rostlin je v této Dokumentaci obdobným vhodným způsobem upozorněno na možnost zlepšení mi-

gračních cest při rekonstrukcích propustků a mostků. 

Zbývající části této kapitoly jsou zpracovány v dostatečném rozsahu pro potřeby procesu EIA. 

 

Ostatní kapitoly části C.2. jsou zpracovány vyčerpávajícím způsobem, zcela dostatečným pro po-

třeby procesu EIA. 

 

2.2.3.3  „C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 

Problematiku považuji za dostatečně zpracovanou pro potřeby procesu EIA. Když už byl do této 

kapitoly začleněn komentář o provedené rozptylové studii včetně vlivu realizace záměru na kvalitu ovzduší, 

bylo by zde vhodné uvést i porovnání realizace a nerealizace záměru, což ale nebylo možné, protože toto 

porovnání nebylo v Dokumentaci provedeno. 
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2.2.4  „D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivŧ záměru na veřejné 

zdraví a ţivotní prostředí“ 

V úvodu této kapitoly je umístěna tabulka s identifikací možných vlivů na životní prostředí a zdraví 

obyvatel. V této tabulce je i sloupec hodnotící stav po ukončení provozu a v následujícím textu je upozorněno 

na to, že „většina těchto vlivů na životní prostředí je spojena .i s etapou po ukončení provozu“. V jiných čás-

tech dokumentace ale není etapa likvidace záměru a hodnocení ukončení provozu komentována a hodnoce-

na, kromě komentářů, že tento stav není s ohledem na předpokládanou životnost a účel díla, hodnocen. 

S ohledem na charakter záměru (stavba s dlouhodobou životností) souhlasím s tím, že není potřeba (a prak-

ticky to ani není příliš možné, protože nemá smysl odhadovat budoucí zákony a předpisy) v tomto procesu 

EIA stanovovat podmínky pro likvidaci záměru.  

Celkově lze konstatovat, že v mnoha oddílech této kapitoly mi chybí v závěru hodnocené problema-

tiky jednoznačné stanovisko zpracovatele Dokumentace, zda vlivy výstavby a provozu záměru považuje (z 

hlediska vlivů záměru na životní prostředí) za přijatelné, případně za přijatelné po splnění podmínek. 

2.2.4.1  „D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a život-
ní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti“ 

2.2.4.1.1  „D.I.1.1 – Veřejné zdraví – ad 1)hluk 

V této kapitole je uvedena v porovnávacích tabulkách změna (bez záměru a se záměrem) 

v jednotlivých výpočtových bodech z hlukové studie (tyto údaje spíše patří do kapitoly D.I.3). Z této informace 

si lze udělat dobrou představu a celkové změně hluku v území, ale ne o změně (a důsledcích této změny) na 

obyvatele. Zjištění přesného počtu obyvatel je v procesu EIA u takovýchto záměru velmi problematické, ale 

přibližné hodnoty lze dnes získat jak od obcí či místním šetřením, tak i z veřejně přístupných databází (např. 

katastr nemovitostí). 

2.2.4.1.2 „D.I.1.1 – Veřejné zdraví – ad 3)Emise 

 Obecně pojem emise nemusí značit jen látky ovlivňující kvalitu ovzduší, proto bych zde dal před-

nost standardnímu názvu „Ovzduší“. Tato kapitola je zpracována zcela dostatečně pro potřeby procesu EIA 

(vzhledem k nevýznamným vlivů provozu na ovzduší by vyčíslení ovlivněných obyvatel nemělo prakticky vý-

znam). V závěru kapitoly je přidáno posouzení vlivu variant bezúvraťového propojení, ale na hluk. Toto by 

mělo být uvedeno v předcházející kapitole. 

2.2.4.1.3 „D.I.1.1 – Veřejné zdraví – ad 4) Psychosociální vlivy 

Souhlasím se zpracovatelem dokumentace, že krátkodobé narušení pohody obyvatel při výstavbě 

(hlavně výlukami železnice a staveništní dopravou) nebudou významné. 

 Pozn. Označení nadpisů při hodnocení kapitol Veřejného zdraví je převzato z Dokumentace, kde je přeskočeno označení 

ad 2). 

2.2.4.1.4 „D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima“ 

Jako nedostatek, který neumožňuje srovnání vlivu elektrifikace posuzovaného úseku železnice, je 

to, že nebyly provedeny výpočty emisí z železniční dopravy, pokud by k elektrifikaci nedošlo. Nelze si proto 

ověřit míru předpokládaného snížení negativních dopadů na ovzduší v okolí posuzovaného úseku.  
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Vzhledem ke zcela nevýznamným negativním příspěvkům ke zhoršení kvality ovzduší v území toto 

není zásadní, pro možnost celkového posouzení přijatelnosti záměru dle procesu EIA, pouze to znemožňuje 

ověření avizovaných kladných přínosů navrhovaného záměru. 

Očekával bych v této kapitole i posouzení či alespoň komentář podmínek použití recyklační základ-

ny. 

2.2.4.1.5 „D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci“ 

Hluková studie navrhuje v jednotlivých lokalitách ochranu protihlukovými clonami. Studie však neře-

ší objekty, u kterých jsou překročeny hodnoty hygienického limitu zejména v době noční a to i s navrženými 

protihlukovými clonami. Z textu není zřejmé, zda výpočtové body byly situovány v chráněném venkovním 

prostoru staveb. Dále je navržena individuelní protihluková ochrana vnitřního prostředí objektů u těch, u kte-

rých bylo rozhodnuto, že není technicky možné, či ekonomické realizovat protihlukové stěny. 

U nových staveb, modernizací tratí (přidání koleje apod.) nelze uznat starou hlukovou zátěž a nelze 

vydat podle § 31 zákona č. 258/2000 Sb časově omezené povolení na překročení hygienických limitů 

v chráněném venkovním prostoru staveb. Podle stávajících platných předpisů lze k ochraně vnitřního prostoru 

přistoupit, až pokud se v rámci provozu prokáže, že realizované protihluková opatření nejsou dostatečně 

účinná. Znamená to, že je nutno v tomto projektu navrhnout taková protihluková opatření, která by měla zajis-

tit ochranu v chráněném venkovním prostoru staveb. Individuální protihluková opatření na jednotlivých objek-

tech, která zajistí splnění hygienických limitů pouze v chráněném vnitřním prostoru staveb nelze proto dnes 

akceptovat (obce Paskov, Řepiště). 

V současné době se připravuje novelizace stávajících hygienických předpisů, která by (kromě jiné-

ho) měla vyřešit i tuto určitou nelogičnost stávajících předpisů. Proto je tato problematika v posudku řešena 

podmínkami uvedenými v návrhu stanoviska. 

2.2.4.1.6  „D.I.4. Vlivy na další fyzikální a biologické charakteristiky“ 

Kapitola je zpracována ve vhodném rozsahu. 

2.2.4.1.7 D.I.5. Vlivy na povrchové a podzemní vody“ 

V textu je správně upozorněno i na poměrně neobvyklou možnost kontaminace povrchových vod při 

realizaci mikropilot.  

V části hodnocení vlivu na charakter odvodnění mohla zde být zmíněna přeložka vodoteče Slezský 

mlýnský náhon v délce cca 150 m. Nevhodným řešením přeložky včetně souvisejících propustků může již 

dojít k negativnímu lokálnímu ovlivnění.  

Z doložených grafických příloh nelze jednoznačně určit, zda realizací nového zemního tělesa dráhy 

nemůže dojít k ovlivnění povodňových průtoků a tím ke změně zátopových území. v Dokumentaci není tato 

problematika komentována. Tuto problematiku lze zcela dostatečně řešit v dalších stupních projektové přípra-

vy stavby, proto byl požadavek na prověření tohoto možného dopadu začleněn do návrhu opatření a není 

nutno pro jeho řešení doplňovat Dokumentaci. 

Dále je problematiky řešena v potřebném rozsahu. 

2.2.4.1.8 „D.I.6 Vlivy na půdu“ 

S hodnocením souhlasím. 
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2.2.4.1.9  „D.I.7 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje“ 

S hodnocením souhlasím. 

2.2.4.1.10  „D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy“ 

V této části je uveden komentován vliv přeložky vodoteče Slezský mlýnský náhon s požadavky na 

řešení koryta, což spíše patřilo do kap. D.I.5, kde tato přeložka naopak komentována nebyla. 

 Z pohledu potřeby procesu EIA byly další problematiky této kapitoly řešeny v potřebném rozsahu, 

aby bylo možno zaujmout stanovisko k přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí a zároveň stanovit další 

potřebné podmínky pro realizaci a provoz záměru. 

2.2.4.1.11 „D.I.9. Vlivy na krajinu“ 

K hodnocení nemám připomínky. 

2.2.4.1.12  „D.I.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky“ 

V kapitole mohly být zmíněny potřebné demolice objektů nutné pro varianty bezúvraťového propo-

jení v Ostravě Kunčicích. Dále k hodnocení nemám připomínky. 

2.2.4.2  D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti a možnost přeshraničních vlivů 

Nejsem příliš ztotožněn s myšlenkou uvedenou v této kapitole a to, že „pokud to výstavba a její po-

stup umožní“ budou použita protihluková opatření pro období výstavby. Do podmínek výstavby je včleněn 

požadavek na zpracování hlukové studie pro období výstavby a její projednání s hygienou. Případné povolení 

výjimek je pak zcela v kompetenci hygieny. 

Nelze ani bez výhrad souhlasit s komentářem vlivu na hluk při provozu. Navržená protihluková opat-

ření nejsou dostatečná a řešení míst, kde dochází k překračování hygienických limitů není dostatečně 

v souladu  s dnes platnou legislativou, tj. zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně někte-

rých souvisejících zákonů v platném znění a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepřízni-

vými účinky hluku a vibrací. 

Problematika vibrací byla v rámci Dokumentace velmi podrobně vyřešena a bylo prokázáno, že k 

negativnímu ovlivňování chráněných objektů nedojde. 

K ostatním částem kapitoly nemám připomínky. 

2.2.4.3 D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a ne-
standardních stavech  

Velmi dobře je upozorněno na ne zcela obvyklou možnost kontaminace prostředí při realizaci mik-

ropilot pro základy objektů spojené s použitím technologie s vysokotlaké injektáže. Jinak k této kapitole ne-

mám připomínky. 

2.2.4.4 D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kom-
penzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

Zpracovatel použil dělení připomínek i podle jednotlivých významných složek životního prostředí, 

které vyžadují návrh opatření pro zajištění přijatelnosti záměru.  Toto řešení má své výhody, vede i 
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k jednoduššímu ověření, zda se u některé složky nezapomnělo na uvedení všech potřebných podmínek. U 

tohoto záměru se ale poměrně hodně prolínají požadavky na ochranu různých složek, což zde vedlo 

k praktickému dublování některých podmínek. Pro potřeby Dokumentace toto nepovažuji za žádný negativní 

dopad. V návrhu stanoviska by již k dublování požadavků nemělo docházet, a proto bylo od tohoto dělení 

upuštěno. 

Z formálního hlediska bych měl připomínku k číslování jednotlivých podmínek, které dvakrát začína-

jí od jedničky a potřetí od 6 až do konečné 78. 

 Podmínky vycházejí z provedených hodnocení v Dokumentaci a lze konstatovat, že podchycují 

všechny významné problematiky. 

V rámci posudku byly některé podmínky týkající se protihlukových opatření z důvodu ne zcela jed-

noznačného souladu navrženého řešení se stávajícími předpisy upraveny, jiné byly zpřesněny či zpřísněny 

(např. požadavky na řešení rekonstrukcí propustků s ohledem na zachování či obnovení jejich migračního 

významu).  

Dále byly některé připomínky zjednodušeny (např. u problematiky odpadů), kde mnohé podmínky 

vycházejí z příslušných zákonů, které nejde v rámci následujícího procesu povolování výstavby a provozu 

opominout, a není je proto nutno jednotlivě vyjmenovávat.  

2.2.4.5  D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokla-
dů při hodnocení vlivů 

Souhlasím s řešením této kapitoly zpracovatelem dokumentace. Domnívám se také, že není nutno 

do této kapitoly začleňovat podrobný popis všech použitých metodik a že stačí odkaz na přílohy, kde jsou 

metodiky uvedena a případně i podrobně popsány. 

2.2.4.6 D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskyt-
ly při zpracování dokumentace 

Uvedené nedostatečné podklady by bylo možno rozšířit o počty obyvatel, kteří budou provozem 

záměru (hlavně vlivem hluku) ovlivněni a neznalost chráněných objektů a druhu pozemků z pohledu chráně-

ných venkovních prostor vůči hluku. Dále bez připomínek. 

2.2.5 ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

V této kapitole je provedeno multikriteriální porovnání variant, které byly podrobněji komentovány 

v předcházejících částech Dokumentace. Je uvedeno, že bylo použito metodiky z Věstníku EIA v letech 1997-

2001 (v kap. D.V je uvedeno z let 1999-2000), bez přesnější specifikace v čem spočívá modifikace výpočtu 

významnosti jednotlivých koeficientů. 

K tomuto posouzení bych měl dvě připomínky –  

1) aby bylo možno maximálně objektivně porovnat uvedené varianty bylo by nezbytné 

hodnotit a porovnat dopady v celém území, kde se projeví. Pro takové hodnocení by 

ale bylo nutno rozšířit hodnocené území výrazně mimo hranice zde hodnoceného zá-

měru. Takovéto podklady neměli zpracovatelé hodnocení pravděpodobně k dispozici, a 

proto použily jen výstupy zpracované v rámci této dokumentace. 
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2) Při použití multikriteriálního hodnocení se na výsledku velmi významně projeví zvolená 

metodika. V tomto případě zcela rozhodující vliv při porovnání vyšel jen u 3 kritérií (vli-

vy na obyvatelstvo-ostatní, zábor ZPF a likvidace, narušení budov a kulturních pamá-

tek). Proto bych v tomto případě dal přednost jiné metodě, které umí přesněji specifiko-

vat výhodnost při tak malém počtu rozhodujících kriterií. Uvedená čísla v závěru hod-

nocení by mohla snadno vést k laickým argumentacím typu „varianta 1 je cca 1,6* vý-

hodnější než ostatní varianty“ což z provedeného posouzení zcela jistě nevyplývá. 

Celkově je zřejmé, že varianta 1 musí mít v posuzovaném prostoru méně negativních dopadů než 

obě varianty s bezúvratí, které vlastní lokalitě záměru přinášejí prakticky jen negativní dopady. Pozitivní do-

pady se projeví hlavně mimo hodnocené území (i když i podle komentáře zpracovatele dokumentace na str. 

204 by hlavně ve vlivu na hluk a dopravu neměly být významné). Při komplexním multikriteriálním posouzení 

uvedených variant, by bylo nutno zahrnout kromě rozšíření posuzovaného území i problematiku změn do-

pravních intenzit vlaků, finanční náročnost, majetkoprávní vztahy (demolice soukromých obytných objektů, 

zábor soukromých pozemků), nutnost změny územního plánu a z uvedeného vysoce pravděpodobně plynou-

cí velké prodloužení doby přípravy této stavby a z toho plynoucí dopady na prodloužení období, kdy bude 

doprava místo po železnici vedena po komunikacích. Takovéto posouzení by ale muselo zahrnout velmi širo-

ké území a kromě značných finančních nákladů by si vyžadovalo i delší doby zpracování. Otázka, nakolik by 

toto posouzení mohlo být přínosné pro celkové řešení problematiky bezúvraťového napojení není řešitelná 

v rámci posudku hodnocené akce. 

2.2.6 „ČÁST F. ZÁVĚR 

Když už je tato část koncipována jako stručný souhrnný komentář provedených posouzení postrá-

dám zde i část o dopadech na hluk v území, který byl v předcházejícím hodnocení identifikován jako jeden 

z nejvýznamnějších a zároveň nejproblematičtějších vlivů posuzovaného záměru. Mohl by zde být uveden i 

kladný přínos pro zlepšení migrační prostupnosti přes těleso dráhy (při rekonstrukci propustků dle požadavků 

uvedených ve stanovisku). Chybí mi zde přímé vyjádření zpracovatele Dokumentace, zda považuje záměr 

z hlediska vlivů na životní prostředí za přijatelný. Toto vyjádření je uvedeno až v kap. G. 

Jinak je kapitola zpracována v potřebném rozsahu. 

2.2.7 ČÁST G.  Všeobecné shrnutí netechnického charakteru 

Kapitola je zpracována výstižně a podchycuje všechny problematiky v dostatečném rozsahu v sou-

ladu s výsledky posouzení v Dokumentaci. Za vhodné považuji vložení komentářů o vazbách na celkovou 

modernizaci „beskydské“ trati a na vazby se souvisejícími železničními stavbami. 

2.2.8 H. Přílohy 

Seznam příloh je uveden v Dokumentaci, protože jsou přílohy samostatný dokument, přispělo by 

k lepší orientaci v nich, kdyby byl seznam příloh přiložen i na začátku tohoto dokumentu. 

Do přílohy bylo možné zařadit více výkresů z projektu pro územní rozhodnutí, doporučil bych koor-

dinační situaci, popř. některé vybrané příčné řezy, aby bylo možno si udělat názornější představu o velikosti 
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zásahu do okolí stávajícího železničního tělesa. Z přiložené mapy chráněných zájmů (která je jinak pro svůj 

účel zpracovaná velmi dobře) si tuto představu příliš udělat nelze. 

2.2.9 Příloha č.5 - Rozptylová studie 

Již v předcházejícím textu jsem uvedl, že mi zde chybí posouzení emisí a tím vlivu provozu železni-

ce po navrhované výstavbě se stavem, kdyby elektrifikace a intenzifikace provedena nebyla. Pak by bylo 

možno závěrečné vyhodnocení o vlivu výrazného útlumu nezávislá trakce kvantifikovat a přesvědčivě doložit 

čísly. 

Do této studie bych považoval za vhodné začlenit posouzení či vyhodnocení možností použití mo-

bilní recyklační linky např. s odhadem dosahu negativních vlivů na ovzduší.  

2.2.10 Příloha č.6 - Hluková studie – varianta 1 

Hluková studie je zpracována softwarem LimA a to holandskou výpočtovou metodikou pro výpočet 

hluku ze železnice. Výpočtový model včetně metodiky je ověřen na základě měření (tab. „Modelové hodnoty 

hluku v decibelech vypočtené v místech měření“ na straně 14).  

Hluková studie navrhuje v jednotlivých lokalitách ochranu protihlukovými clonami. Studie však neře-

ší objekty, u kterých jsou překročeny hodnoty hygienického limitu zejména v době noční a to i s navrženými 

protihlukovými clonami. Z textu není zřejmé, zda výpočtové body byly situovány v chráněném venkovním 

prostoru staveb. Pokud jsou hodnoty překračující hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb, 

je nutné navržená ochranná opatření uvést do souladu se stávající platnou legislativou, tj. zákon č. 258/2000 

Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a nařízení vlády č. 

148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kde je uvedeno: 

„Na ochranu pouze vnitřních prostorů lze přistoupit pouze u stávajících komunikací a železničních tratí, 

kdy je třeba zažádat o výjimku z důvodu překročení hygienických limitů v chráněném venkovním prosto-

ru staveb (stará hluková zátěž), ale musí být dodržen hygienický limit v chráněném vnitřním prostoru 

staveb. U nových staveb, modernizací tratí (přidání koleje apod.) nelze uznat starou hlukovou zátěž a 

nelze vydat podle § 31 zákona č. 258/2000 Sb časově omezené povolení na překročení hygienických 

limitů v chráněném venkovním prostoru staveb.“ 
 

Požadavky na úpravu navržených protihlukových opatření v rámci projektu pro územní rozhodnutí 

jsou začleněny do návrhu stanoviska. 

 

2.2.11 Příloha č.9 – Biologické hodnocení 

Studii považuji za zpracovanou v potřebném rozsahu pro potřeby procesu EIA. Samostatně bych 

vyzvedl názorně zpracovanou část „Migrační prostupnosti trati“, která je velmi vhodně doplněna obrázky jed-

notlivých propustků a mostů a doplněná o návrh vhodného technického řešení propustků a mostků z hlediska 

migrační prostupnosti. 

___________________________ 
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Ostatní části Dokumentace a další přílohy jsou zpracovány v takovém rozsahu a podrobnostech (z 

pohledu procesu EIA), že umožňují rozhodnout o vydání souhlasu či nesouhlasu s navrhovaným záměrem. 

Připomínky uvedené k jednotlivým částem Dokumentace nejsou takového zásadního charakteru, aby zne-

možňovaly provedení celkového posouzení záměru pro  potřeby procesu EIA.  

2.3 Pořadí variant  z hlediska vlivŧ na ţivotní prostředí  

V Dokumentaci jsou komentovány další možné či požadované varianty, které ale řeší jen změny 

v koncových úsecích navrhované výstavby. Varianta bezúvraťového napojení ve Frýdku-Místku směrem na 

Ostravu byla označena (na základě zpracovateli Dokumentace dostupných podkladů) z technických důvodů 

nerealizovatelná a nebyla dále hodnocena. Pro ověření uvedeného tvrzení jsem si vyžádal od investora do-

klad, který by prokazoval technickou nereálnost tohoto řešení (Studii zpracovala firma MORAVIA CONSULT 

Olomouc a.s.) a je uvedena v příloze tohoto posudku. Studie potvrzuje údaje uvedené v Dokumentaci, že 

bezúvraťové spojení tratí č.323 a č.322 ve Frýdku-Místku není z technického hlediska realizovatelné. 

Dalšími variantami, které byly v Dokumentaci posouzeny, byly dvě varianty bezúvraťového napojení 

v Ostravě Kunčicích. Z posouzení provedeného v Dokumentaci vyšla jako nejvhodnější základní varianta bez 

realizace bezúvraťového propojení. Výhrady k provedenému multikriteriálnímu hodnocení variant jsem uvedl 

v kap. 2.2.5 Posudku.  

Při komplexním multikriteriálním posouzení uvedených variant, by bylo nutno zahrnout kromě rozší-

ření posuzovaného území i problematiku změn dopravních intenzit vlaků, finanční náročnost, majetkoprávní 

vztahy (demolice soukromých obytných objektů, zábor soukromých pozemků), nutnost změny územního plá-

nu a z uvedeného vysoce pravděpodobně plynoucí velké prodloužení doby přípravy této stavby a z toho ply-

noucí dopady na prodloužení období, kdy bude doprava místo po železnici vedena po komunikacích. Takové-

to posouzení by ale muselo zahrnout velmi široké území a kromě značných finančních nákladů by si vyžado-

valo i delší doby zpracování. Otázka, nakolik by toto posouzení mohlo být přínosné pro celkové řešení pro-

blematiky bezúvraťového napojení není řešitelná v rámci posudku hodnocené akce. 

2.4 Hodnocení významných vlivŧ záměru na ţivotní pr o-

středí přesahující státní  hranice  

Posuzovaný záměr nebude producentem žádných vlivů, které by mohly zasahovat přes státní hra-

nice. 



Posudek Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí akce –  

Optimalizace trati Ostrava Kunčice-Fr. Místek-Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, 2 část_______________________           18 

 

                                                                                                   

_______________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                          

3.  POSOUZENÍ TECHNICKÉH O ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OH LE-

DEM NA DOSAŢENÝ STUP EŇ POZNÁNÍ  POKUD JDE  O 

ZNEČIŠŤOVÁNÍ Ţ IVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ  

Vlastní technické řešení železniční trati je s ohledem na charakter záměru řešeno pro potřeby po-

souzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v dokumentaci dostačujícím způsobem. Připomínky mám 

k technickému řešení protihlukových opatření, která je nutno upravit tak, aby byla i detailu v souladu se stáva-

jícími zákony. Dále si myslím, že lze v rámci takovéto akce, pokud je to možné za smysluplných investičních 

nákladů, řešit i jiné, s technickým řešením související problematiky, zde se jedná o nevyhovující stav někte-

rých propustků pro migrační účely. Proto jsou do návrhu stanoviska začleněny požadavky na úpravu technic-

kého řešení rekonstruovaných propustků a přeložky vodoteče tak, aby splňovaly požadavky na zlepšení mi-

grační prostupnosti území a vhodnější začlenění do území. 

4.  POSOUZENÍ NAVRŢENÝCH OPATŘ ENÍ K  PREVENCI ,  

VYLOUČENÍ,  SNÍŢENÍ ,  POPŘÍPADĚ KOMPENZACI  NEPŘÍ-

ZNIVÝCH VLIVŦ NA ŢIV OTNÍ PROSTŘEDÍ  

Podmínky vycházejí z provedených hodnocení v Dokumentaci a lze konstatovat, že podchycují 

všechny významné problematiky.  

Z formálního hlediska bych měl připomínku k číslování jednotlivých podmínek, které dvakrát začína-

jí od jedničky a potřetí od 6 až do konečné 78. 

V rámci posudku byly některé podmínky týkající se protihlukových opatření z důvodu ne zcela jed-

noznačného souladu navrženého řešení se stávajícími předpisy upraveny, jiné byly zpřesněny či zpřísněny 

(např. požadavky na řešení rekonstrukcí propustků s ohledem na zachování či obnovení jejich migračního 

významu). Dále byly některé připomínky zjednodušeny a upraveny (např. u problematiky odpadů).  

Opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která musí oznamovatel respektovat, a 

která budou automaticky řešena v dalších stupních projektové přípravy stavby, nejsou v obecné poloze 

v rámci podmínek návrhu stanoviska řešena. 

5.  VYPOŘÁDÁNÍ  VŠECH OBD RŢENÝCH VYJÁDŘENÍ  K 

DOKUMENTACI  

5.1 Vyjádření  

K vyjádření k posuzované dokumentaci se dle § 8 odst. 2 a 3 zák.č.100/2001 Sb. vyjádřily následu-

jící  obce, orgány státní správy a veřejnost: 
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5.1.1 Dotčené územní samosprávné celky 

Město Vratimov, č.j. MUVR 296/2010, ze dne 15.9.2010 

Obec Řepiště, č.j. 599/2010, ze dne 11.8.2010 

5.1.2 Dotčené správní úřady    

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 

164924/2010, ze dne 4.10.2010 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MMFM 105778/2010, 

ze dne 1.9.2010 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, č.j. SMO/213928/10/OŽ/Bey, ze dne 

16.8.2010 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,  se sídlem v Ostravě, č.j. HOK/OV-

8624/2.5/10, ze dne 6.9.2010 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, č.j. 

ČIŽP/49/IPP/0909215.005/10/VMJ, ze dne 8.9.2010 

5.1.3 Vyjádření veřejnosti – 

Občanské sdružení Střítež – Za zdravé životní prostředí, ze dne 8.9.2010 

5.2 Vyhodnocení připomínek  

V následujícím textu je vždy nejprve uvedena kopie komentované části příslušného vyjádření, popř. 

podstata připomínky, a za ním následně komentář zpracovatele posudku. Uváděny jsou vždy jen ty části vy-

jádření, které jsou z mé strany komentovány, nebo mají přímý dopad na zpracované stanovisko. Kopie jednot-

livých vyjádření jsou uvedeny v příloze tohoto posudku. 

5.2.1 Město Vratimov, č.j. MUVR 296/2010, ze dne 15.9.2010 

 

BBeezz  kkoommeennttáářřee  
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5.2.2 Obec Řepiště, č.j. 599/2010, ze dne 11.8.2010 

 

BBeezz  kkoommeennttáářřee  

 

5.2.3 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ţivotního prostředí a ze-

mědělství, č.j. MSK 164924/2010, ze dne 4.10.2010 

Ochrana přírody a krajiny - 

 

PPoožžaaddaavvkkyy  uuvveeddeennéé  vv  DDookkuummeennttaaccii  bbyyllyy  ppoouužžiittyy  jjaakkoo  zzáákkllaadd  pprroo  nnáávvrrhh  ssttaannoovviisskkaa,,  ddooššlloo  kk  jjeejjiicchh  úúpprraavvěě  

nnaa  zzáákkllaadděě  vvyyjjááddřřeenníí  kk  DDookkuummeennttaaccii  aa  vvýýsslleeddkkůů  zzpprraaccoovváánníí  ppoossuuddkkuu  aa  ddáállee  kk  úúpprraavváámm  kkoommeennttoovvaannýýmm  

vv  kkaapp..  čč..  22..22..44..44..  ppoossuuddkkuu..  

SS  ppoožžaaddaavvkkeemm  čč..  33  ssoouuhhllaassíímm,,  aa  jjee  zzaapprraaccoovváánn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

 

Odpadové hospodářství - 

 

SS  ppoožžaaddaavvkkyy  ssoouuhhllaassíímm,,  aa  jjssoouu  zzaapprraaccoovváánnyy  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  
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5.2.4 Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ţivotního prostředí a zeměděl-

ství, č.j. MMFM 105778/2010, ze dne 1.9.2010 

 

 

BBeezz  kkoommeennttáářřee  

  

Z hlediska zákona č.86/2002 Sb. O ochraně ovzduší 

 

PPrroovvoozz  mmoobbiillnníícchh  rreeccyykkllaaččnníícchh  lliinneekk  uummoožžňňuujjee  rreeccyykkllaaccii  vvhhooddnnýýcchh  ooddppaaddůů  vv  mmííssttěě  ččii  bbllíízzkkoossttii  jjeejjiicchh  vvzznnii--

kkuu  aa  ttíímm  mmiinniimmaalliizzuujjee  nneeggaattiivvnníí  vvlliivvyy  zz  ddoopprraavvyy  ttěěcchhttoo  mmaatteerriiáállůů  kk  rreeccyykkllaaccii  aa  zzppěěttnnéé  ddoopprraavvyy  nnaa  mmííssttoo  

ddaallššííhhoo  vvyyuužžiittíí..  VVllaassttnníí  pprroovvoozz  rreeccyykkllaaččnníí  lliinnkkyy  aallee  zzaassee  nneeggaattiivvnněě  oovvlliivvňňuujjee  jjeejjíí  bbllíízzkkéé  ookkoollíí..  NNeejjvvýýzznnaamm--

nněějjššíí  nneeggaattiivvnníí  ddooppaaddyy  jjssoouu  vv  oobboouu  ppřřííppaaddeecchh  sstteejjnnéé  ––  hhlluukk  aa  vvlliivv  nnaa  kkvvaalliittuu  oovvzzdduuššíí..  BBeezz  ppooddrroobbnnééhhoo  

ppoossoouuzzeenníí  nneellzzee  ppřřeeddeemm  řřííccii,,  zzddaa  bbuuddoouu  hhoorrššíí  nneeggaattiivvnníí  ddooppaaddyy  ppřřii  ppoouužžiittíí  mmoobbiillnníí  rreeccyykkllaaččnníí  lliinnkkyy,,  ččii  zzddaa  

jjee  vvhhooddnněějjššíí  ppřřeevváážžeett  ooddppaaddyy  kk  rreeccyykkllaaccii  jjiinnaamm..  PPooddrroobbnnéé  ppoossoouuzzeenníí  llzzee  pprroovvéésstt  uu  ttééttoo  ssttaavvbbyy  aažž  nnaa  

zzáákkllaadděě  ppřřeessnněějjššíícchh  ppooddkkllaaddůů  aa  ppřřeessnnééhhoo  hhaarrmmoonnooggrraammuu  pprraaccíí  ((oobboojjee  nneenníí  aa  aannii  nneemmůůžžee  bbýýtt  vv  úúrroovvnnii  

pprroocceessuu  EEIIAA  kk  ddiissppoozziiccii))..    PPrroottoo  ssee  ddoommnníívváámm,,  žžee  ggeenneerreellnníí  zzáákkaazz  ppoouužžiittíí  mmoobbiillnníícchh  rreeccyykkllaaččnníícchh  lliinneekk  

vv  ččáássttii  úúzzeemmíí  vvýýssttaavvbbyy  jjiižž  vv  pprroocceessuu  EEIIAA  bbyy  mmoohhll  bbýýtt  zz  hhlleeddiisseekk  ddooppaaddůů  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  kkoonnttrraapprroo--

dduukkttiivvnníí  aa  ttíímm  nneevvhhooddnnýý..  PPrroottoo  nneenníí  vvýýššee  uuvveeddeennýý  ppoožžaaddaavveekk  zzaaččlleenněěnn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa  aa  jjee  ttaamm  

ddáánnaa  ppooddmmíínnkkaa,,  žžee  ppřřííppaaddnnéé  uummííssttěěnníí  mmoobbiillnníícchh  rreeccyykkllaaččnníícchh  lliinneekk  mmuussíí  bbýýtt  ppřřeedd  zzaappooččeettíímm  jjeejjiicchh  pprroovvoo--

zzuu  ppooddrroobbnněě  ppoossoouuzzeennoo  aa  ooddssoouuhhllaasseennoo  ii  mmííssttnněě  ppřříísslluuššnnýýmm  úúzzeemmnněě  ssaammoosspprráávvnnýýmm  cceellkkeemm..  
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5.2.5 Magistrát města Ostravy, odbor ochrany ţivotního prostředí, č.j. 

SMO/213928/10/OŢ/Bey, ze dne 16.8.2010 

 

BBeezz  kkoommeennttáářřee  

 

5.2.6 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,  se sídlem 

v Ostravě, č.j. HOK/OV-8624/2.5/10, ze dne 6.9.2010 

 

SS  uuvveeddeennoouu  ppřřiippoommíínnkkoouu  ssoouuhhllaassíímm  aa  ppoožžaaddaavveekk  nnaa  jjeeddnnoozznnaaččnnéé  vvyymmeezzeenníí  cchhrráánněěnnýýcchh  pprroossttoorr  ((zz  ppoo--

hhlleedduu  hhlluukkuu))  jjee  zzaapprraaccoovváánn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

 

5.2.7 Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, č.j. 

ČIŢP/49/IPP/0909215.005/10/VMJ, ze dne 8.9.2010 

 

PPoožžaaddaavveekk  nnaa  řřeeššeenníí  mmoossttkkůů,,  pprrooppuussttkkůů  aa  ppřřeelloožžkkyy  vvooddootteeččee  ii  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  mmiiggrraaččnníí  pprroossttuuppnnoosstt  úúzzeemmíí  

jjee  zzaapprraaccoovváánn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

PPoožžaaddaavveekk  nnaa  vvýýssttaavvbbuu  bbaarriieerr  ssmměěřřuujjííccíícchh  žžiivvooččiicchhyy  ddoo  pprrooppuussttkkůů  jjee  vvee  ffoorrmměě  nnáávvrrhhuu  zzaapprraaccoovváánn  ddoo  

nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

PPoožžaaddaavveekk  nnaa  ooppaattřřeenníí  pprroottii  ššíířřeenníí  iinnvvaazziivvnníícchh  ddrruuhhůů  rroossttlliinn  jjee  zzaapprraaccoovváánn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  
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PPoožžaaddaavveekk  nnaa  uuvveeddeennéé  tteecchhnniicckkéé  řřeeššeenníí  pprroottiihhlluukkoovvýýcchh  ssttěěnn  jjee  vv  ssoouullaadduu  ss  ppoožžaaddaavvkkyy  uuvveeddeennýýmmii  

vv  DDookkuummeennttaaccii  aa  jjee  zzaapprraaccoovváánn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

  

 

RRoozzssaahh  sslleeddoovvaannýýcchh  sskkuuppiinn  bbiioollooggiicckkééhhoo  hhooddnnoocceenníí  jjee  ppllnněě  vv  ssoouullaadduu  ss  cchhaarraakktteerreemm  zzáámměěrruu,,  ttjj..  rreekkoonn--

ssttrruukkccee  žžeelleezznniiččnníí  ttrraattii  aa  jjeejjííhhoo  zzddvvoojjkkoolleejjnněěnníí  aa  vvyybbuuddoovváánníí  ttrraakkččnnííhhoo  vveeddeenníí  ss  jjeehhoo  mmoožžnnýýmm  vvlliivveemm  nnaa  

žžiivvéé  sslloožžkkyy  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí..    

SSoouuhhllaassíímm  ssee  zzpprraaccoovvaatteelleemm,,  žžee  uu  ttoohhoottoo  zzáámměěrruu  nneenníí  ssmmyysslluuppllnnéé  pprroovváádděětt  ppooddrroobbnnéé  bbiioollooggiicckkéé  hhooddnnoo--

cceenníí  pprroo  oobbddoobbíí  lliikkvviiddaaccee  ssttaavvbbyy..  JJeeddnnaalloo  bbyy  ssee  ((vvzzhhlleeddeemm  kk  nneezznnaalloossttii  tteecchhnnoollooggiiee  lliikkvviiddaaccee  zzáámměěrruu,,  

bbuuddoouuccíícchh  ppřřeeddppiissůů  aa  zzáákkoonnůů  aa  ssttaavvuu  ffaauunnyy  aa  ffllóórryy  vv  úúzzeemmíí  vv  ddoobběě  lliikkvviiddaaccee)),,  oo  ččiirréé  ssppeekkuullaaccee,,  kktteerréé  

nneemmoohhoouu  ppřřiinnéésstt  nniicc  úúččeellnnééhhoo  pprroo  ppoottřřeebbyy  ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA..  

ZZpprraaccoovvaatteell  ppoossuuddkkuu  ssii  nneecchhaall  uudděěllaatt  eexxppeerrttíízzuu  bbiioollooggiicckkééhhoo  hhooddnnoocceenníí  vv  DDookkuummeennttaaccii..  ZZpprraaccoovvaatteell  

eexxppeerrttíízzyy  ((iinngg..  SSaammuueell  BBuurriiaann))  ppoovvaažžuujjee  zzpprraaccoovváánníí  pprroovveeddeennéé  vv  DDookkuummeennttaaccii  pprroo  ppoottřřeebbyy  pprroocceessuu  EEIIAA  

zzaa  vveellmmii  ddoobbrréé..  ZZddee  jjee  nnuuttnnoo  ssii  uuvvěěddoommiitt  úúččeell  pprroocceessuu  EEIIAA  aa  ddllee  ttoohhoo  ssttaannoovviitt  ccoo  jjee  nnuuttnnéé  pprroo  mmoožžnnoosstt  

ssoouuhhllaassuu  ččii  nneessoouuhhllaassuu  ss  nnaavvrrhhoovvaannýýmm  zzáámměěrreemm..  ZZáássaaddnníí  jjee  zzíísskkaatt  iinnffoorrmmaaccee  pprroo  ssttaannoovveenníí  oocchhrraannnnýýcchh  

ooppaattřřeenníí  nnaa  mmiinniimmaalliizzaaccii  mmoožžnnýýcchh  nneeggaattiivvnníícchh  ddooppaaddůů  nnaa  ffaauunnuu  aa  ffllóórruu  aa  ppooddcchhyyttiitt  cchhrráánněěnnéé  ddrruuhhyy..  

PPooddrroobbnnéé  ppooddmmíínnkkyy  pprroo  jjeejjiicchh  oocchhrraannuu  bbuuddoouu  ppaakk  ssttaannoovveennyy  vv  ppřřííppaaddnněě  vvyyddaannéé  vvýýjjiimmccee..  ZZ  ppoohhlleedduu  

ppoottřřeebb  pprroocceessuu  EEIIAA  ppoovvaažžuujjii  pprroovveeddeennéé  bbiioollooggiicckkéé  hhooddnnoocceenníí  zzáámměěrruu  zzaa  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíí..  

  

 

OOppaattřřeenníí  nnaa  oommeezzeenníí  pprraaššnnoossttii  zzee  ssttaavveenniiššttnníí  ddoopprraavvyy  aa  ppoožžaaddaavvkkyy  nnaa  rreeccyykkllaaččnníí  lliinnkkuu  jjssoouu  zzaaččlleenněěnnaa  ddoo  

nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

 

PPoožžaaddaavveekk  jjee  zzaapprraaccoovváánn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

 

PPoožžaaddaavveekk  jjee  zzaapprraaccoovváánn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  
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ZZ  mmýýcchh  vvýýššee  uuvveeddeennýýcchh  kkoommeennttáářřůů  kk  bbiioollooggiicckkéémmuu  hhooddnnoocceenn  jjee  zzřřeejjmméé,,  žžee  ssee  nneezzttoottoožžňňuujjii  ss  ppoožžaaddaavv--

kkeemm  nnaa  aakkttuuaalliizzaaccii  bbiioollooggiicckkééhhoo  hhooddnnoocceenníí..  

RRoozzssaahh  aa  zzppůůssoobb  zzaapprraaccoovváánníí  ppooddmmíínneekk  vvýýssttaavvbbyy  zz  DDookkuummeennttaaccee  ddoo  PPoossuuddkkuu  jjee  ppooddrroobbnněě  ssppeecciiffiikkoovváánn  

nnaappřř..  vv  kkaapp..  44  aa  77  ppoossuuddkkuu..  

 

5.2.8 Občanské sdruţení Stříteţ – Za zdravé ţivotní prostředí, ze dne 8.9.2010 

Občanské sdružení vydalo nesouhlasné stanovisko k Dokumentaci. Důvodem je nedostatečné vy-

hodnocení a posouzení varianty bezúvraťové spojky ve Frýdku-Místku směrem na Ostravu Kunčice. Dokládají 

to odkazy na přiložené materiály, které (oproti tvrzení uvedeném v Dokumentaci, že realizace tohoto bez-

úvraťového napojení není technicky možná) uvádějí, že toto řešení je technicky možné. 

VV  DDookkuummeennttaaccii  jjssoouu  uuvveeddeennyy  oobbrráázzkkyy  mmoožžnnééhhoo  vveeddeenníí  bbeezzúúvvrraaťťoovvééhhoo  pprrooppoojjeenníí  vvee  FFrrýýddkkuu--MMííssttkkuu  ssmměě--

rreemm  nnaa  OOssttrraavvuu  KKuunnččiiccee  ddoopprroovváázzeennéé  ssttrruuččnnýýmm  kkoommeennttáářřeemm,,  kktteerrýý  ((ii  ss  ooddkkaazzeemm  nnaa  jjiižž  zzpprraaccoovvaannéé  mmaa--

tteerriiáállyy))  kkoonnssttaattuujjee,,  žžee  ttaattoo  vvaarriiaannttaa  nneenníí  tteecchhnniicckkyy  mmoožžnnáá..  NNeecchhaall  jjsseemm  ssii  oodd  iinnvveessttoorraa  ppřřeelloožžiitt  ssttuuddiiii  ((vviizz  

ppřříílloohhaa  1100..  PPoossuuddkkuu))  vvee  kktteerréé  jjee  pprroovveeddeennoo  pprroovvěěřřeenníí  mmoožžnnýýcchh  vvaarriiaanntt  ppoožžaaddoovvaannééhhoo  bbeezzúúvvrraaťťoovvééhhoo  

nnaappoojjeenníí..  VV  zzáávvěěrruu    VV  zzáávvěěrruu  ssttuuddiiee  jjee  kkoonnssttaattoovváánnoo,,  žžee  bbeezzúúvvrraaťťoovvéé  nnaappoojjeenníí  ttrraattíí  čč..332233  aa  čč..332222  vvee  

FFrrýýddkkuu--MMííssttkkuu  nneenníí  zz  tteecchhnniicckkééhhoo  hhlleeddiisskkaa  rreeaalliizzoovvaatteellnnéé..    

  

Dále doporučují, že je nutno hledat optimálnější řešení bezúvraťové spojky Ostrava Bartovice-

Vratimov než jsou dvě varianty popsané v Dokumentaci, které by se vyhnulo v dostatečné vzdálenosti lidským 

obydlím. 

TTeennttoo  ppoožžaaddaavveekk  jjee  zzaaččlleenněěnn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

6.  CELKOVÉ POSOUZENÍ AK CEPTOVATELNOSTI  ZÁMĚ RU 

Z HLEDISKA VLIVŦ NA ŢI VOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Posouzení a hodnocení provedená v rámci předcházejících materiálů procesu EIA prokazují, že lze 

limity kvantifikovatelných parametrů jednotlivých složek životního prostředí dostupnými technickými opatření-

mi splnit. Vlastní emise z provozu a výstavby záměru nebudou (při dodržení navržených opatření v návrhu 

stanoviska) příčinou překračování limitních hodnot hygienických norem. 

Navrhovaný záměr by měl přispět ke zvýšení kapacity železniční dopravy stávající železnice a tím 

ke snížení nutné silniční dopravy, zároveň elektrifikací trati nedojde při zvýšení intenzity provozu ke zhoršení 

negativního ovlivňování kvality ovzduší. Při splnění požadovaných opatření dojde ke zlepšení stávajícího 

nevyhovujícího stavu hluku u chráněných objektů podél dnešní železniční tratě a při respektování požadavků 

na rekonstrukci propustků ke zlepšení migrační prostupnosti přes železnici. 
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Zpracovatel Dokumentace konstatuje, že při splnění  podmínky a dalších doporučení k minimalizaci 

negativních vlivů uvedené v kapitole D.IV., je možné záměr v dané lokalitě realizovat. 

 

V žádném vyjádření orgánů státní správy k Dokumentaci není uveden nesouhlas s realizací navr-

hovaného záměru (při požadovaném splnění uvedených požadavků). Jediné občanské sdružení, které se 

k Dokumentaci vyjádřilo, nesouhlasí s realizací z důvodů nedostatečného vyhodnocení bezúvraťového napo-

jení ve Frýdku-Místku ve směru na Ostravu Kunčice. 

 

Hodnocení provedená v rámci posudku prokázala platnost závěrů uvedených v Dokumentaci a 

možnost stanovení takových požadavků na výstavbu a provoz areálu, která jednak zajistí nepřekračování 

hygienických a dalších kvantifikovatelných limitů jednotlivých složek životního prostředí a kromě přínosu pro 

zkapacitnění železniční dopravy zlepší ochranu chráněných objektů před hlukem a zlepší migrační prostup-

nost přes těleso dráhy. 

 

Na základě všech realizovaných hodnocení konstatuji, ţe navrhovaný záměr výstavby areálu 

„Optimalizace trati Ostrava Kunčice-Fr. Místek-Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace ţst. Č. Těšín, 2 

část" je z hlediska vlivŧ záměru na ţivotní prostředí přijatelný za podmínky splnění všech opatření 

uvedených ve stanovisku. 
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7.  NÁVRH STANOVISKA  

7.1 Identifikační údaje  

7.1.1 Název záměru 

Optimalizace trati Ostrava Kunčice-Fr. Místek-Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. 

Č. Těšín, 2 část 

 

7.1.2 Kapacita záměru 

Účelem záměru je optimalizace úseku trati z Ostravy Kunčic do Frýdku-Místku, která bude předsta-

vovat především zdvojkolejnění celého zmíněného úseku a elektrizaci trati, která bude provedena včetně 

předelektrizačních úprav přímo souvisejících a podmiňujících elektrizaci a včetně modernizace sdělovacího a 

zabezpečovacího zařízení. Stavba dále zahrnuje úpravy železničního spodku a svršku, mostů a propustků, 

vyplývajících z požadavku na zvýšení rychlosti trati na rychlost 100 až 120 km/hod (odstraněním místního 

omezení rychlosti) a zajištění úrovně přechodnosti D4 a průchodnosti trati. 

Rozsah stavby je od km 7,825 po km 21,204 kde navazuje na stavbu „Optimalizace trati Ostrava 

Kunčice – Fr. Místek – Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, 1. část“. Délka optimalizovaného 

úseku je tedy cca 13,4 km. Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí byly prověřovány i koncové úseky 

stavby, ve kterých dochází k navázání nově zřízených stavebních objektů a provozních souborů na stávající 

stav. V žst. Frýdek – Místek, kde se v koleji č. 1. napojuje předmětná stavba na stavbu 1. část, pokračuje do 

cca km 21,6 kolej č. 2.  

V obou koncových železničních stanicích vybíhají za oficiálně vedené konce stavby kabelové trasy, 

které jsou nutné pro správné napojení stavby na navazující úseky trati. Vzhledem k tomuto byla stavba z hle-

diska vlivu na životní prostředí posuzována v rozsahu cca km 6,8 – 22,6. 

7.1.3 Umístění záměru 

kraj:   Moravskoslezský  

obce:    Ostrava, Vratimov, Řepiště, Paskov, Frýdek-Místek 

katastrální území:  Kunčice nad Ostravicí, Vratimov, Řepiště, Paskov, Lískovec u Frýdku-

Místku, Frýdek 

7.1.4 Obchodní firma oznamovatele 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
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7.1.5 IČ oznamovatele 

709 942 34 

7.1.6 Sídlo oznamovatele 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 - Nové Město 

Oprávněný zástupce oznamovatele: 

Ing. Karel Obzina  

    Stavební správa Olomouc 

    Nerudova 1 

    Olomouc, 772 58 

7.2 Prŧběh  posuzování  

7.2.1 Oznámení 

Zpracovatel Oznámení EIA:  Bosák Jaroslav Bc., RNDr. 

Polomí 70, 798 55, Polomí 

tel.: 603 584 222 

Číslo autorizace: 36817/ENV/06 

Číslo osvědčení: 14563/1610/OPVŽP/97  

Datum předložení Oznámení  : 11.5. 2009 

 

7.2.2 Dokumentace  

Zpracovatel Dokumentace EIA: Bosák Jaroslav Bc., RNDr. 

Polomí 70, 798 55, Polomí 

tel.: 603 584 222 

Číslo autorizace: 36817/ENV/06 

Číslo osvědčení: 14563/1610/OPVŽP/97  

Datum předložení Dokumentace :  9.8. 2010 
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7.2.3 Posudek 

Zpracovatel posudku :   Ing. Richard Kuk 

Hrabákova  11/1969 

Praha 4, 148 00 

Číslo autorizace: 40709/ENV/06 

Číslo osvědčení: 15700/4161/OEP/92 

 

Datum  předložení posudku :  11.3.2011 

7.2.4 Veřejné projednání 

Místo konání veřejného projednání : ……………………. 

Datum veřejného projednání:   .................. .2011 

 

7.2.5 Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí), a vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dal-

ších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 

 

Zjišťovací řízení k záměru „Optimalizace trati Ostrava Kunčice-Fr. Místek-Č. Těšín, včetně PEÚ a 

optimalizace žst. Č. Těšín, 2 část“ bylo zahájeno dne 11.5.2009, č.j. MSK 80303/2009 

K Oznámení se vyjádřili: 

Občanské sdružení Beskydčan ze dne 2.6.2009 

Občanské sdružení Střítež – Za zdravé životní prostředí, ze dne 2.6.2009 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, č.j. 

ČIŽP/49/IPP/0909215.002/09/VMJ, ze dne 1.6.2009 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,  se sídlem v Ostravě, č.j. HOK/OV-

4585/215.1.2/09, ze dne 29.5.2009 

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, č.j. TSKZaH/994/09/Bo, ze dne 

4.6.2009 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 

100129/2009, ze dne 1.6.2009 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, č.j. OŽP/8634/09/BE, ze dne 20.5.2009 
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Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. OŽ-

PaZ/03182/2009/Har/246, ze dne 27.5.2009 

 

Zjišťovací řízení bylo ukončeno 11.6.2009 pod č.j. MSK 101642/2009 s následujícím závěrem: 

„Optimalizace trati Ostrava Kunčice-Fr. Místek-Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, 2 

část“ 

 bude dále posuzována podle citovaného zákona. 

 

(Zákony č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.) 

 

Informace o zveřejněni dokumentace vlivů záměru na životní prostředí byla pod č.j. MSK 

134474/2010 podána dne 9.8.2010 

 

K Dokumentaci se vyjádřily: 

Město Vratimov, č.j. MUVR 296/2010, ze dne 15.9.2010 

Obec Řepiště, č.j. 599/2010, ze dne 11.8.2010 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 

164924/2010, ze dne 4.10.2010 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MMFM 105778/2010, 

ze dne 1.9.2010 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, č.j. SMO/213928/10/OŽ/Bey, ze dne 

16.8.2010 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,  se sídlem v Ostravě, č.j. HOK/OV-

8624/2.5/10, ze dne 6.9.2010 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, č.j. 

ČIŽP/49/IPP/0909215.005/10/VMJ, ze dne 8.9.2010 

Občanské sdružení Střítež – Za zdravé životní prostředí, ze dne 8.9.2010 

 

Příslušný úřad zajistil dle §9 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb  zpracování Posudku dle přílohy č.5 zá-

kona u ing. Richarda Kuka držitele osvědčení o odb. způsobilosti č.j. 15700/4161/OEP/92,  číslo autorizace 

č.j.  40709/ENV/06. Zadání zpracování posudku k dokumentaci „Optimalizace trati Ostrava Kunčice-Fr. Mís-

tek-Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, 2 část“ bylo zasláno dne 5.1.2011. podklady byly zpra-

covateli posudku doručeny 15.1.2011. 

 

Posudek byl zpracován v zákonné lhůtě k termínu 11.3.2011 a zaslán dle odst.7 §9 zákona zák.č.. 

100/2001 Sb. k vyjádření. 
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Závěr posudku byl z pohledu zák.č.. 100/2001 Sb. shodný se závěrem v Dokumentaci a to, že na-

vrhovaný záměr „Optimalizace trati Ostrava Kunčice-Fr. Místek-Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. 

Těšín, 2 část " je z hlediska vlivů záměru na životní prostředí přijatelný za podmínky splnění opatření uvede-

ných ve stanovisku. 

 

K posudku se vyjádřily … 

 

Veřejné projednání bylo konáno ….. 

 

7.2.6 Seznam subjektŧ, jejichţ vyjádření jsou ve stanovisku zčásti, nebo zce-

la zahrnuta 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - vyjádření k 

Oznámení i k Dokumentaci 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství - vyjádření k Oznámení i k 

Dokumentaci 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,  se sídlem v Ostravě - vyjádření k Oznámení i 

k Dokumentaci 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava - vyjádření k Dokumentaci 

Občanské sdružení Střítež – Za zdravé životní prostředí Česká inspekce životního prostředí, Ob-

lastní inspektorát Ostrava - vyjádření k Dokumentaci 

 

7.3 Hodnocení záměru  

7.3.1 Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivŧ záměru na ţivotní 

prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Záměr „Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Fr. Místek – Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. 

Č. Těšín, 2. část“ předkládá řešení požadavku Usnesení vlády č. 550 ze dne 10.5.2006, v němž je zakotvena 

potřeba zkapacitnění dopravní infrastruktury navazující na činnost strategické Průmyslové zóny Nošovice a 

automobilky Hyundai. Jedním z prvků této infrastruktury je také trať v řešeném úseku Ostrava Kunčice - Frý-

dek-Místek. Navrhovaný záměr by tak měl přispět ke zvýšení kapacity železniční dopravy stávající železnice 

a tím ke snížení nutné silniční dopravy. 

Negativní dopady na obyvatelstvo se projeví prakticky jen v období výstavby a to jednak omezením 

železniční dopravy při výlukách a pak klasickými doprovodnými negativními dopady ze staveništní dopravy 

hlavně na hluk zvýšenou prašnost. Tyto vlivy budou krátkodobé a při dodržení navržených opatření nebudou 

mít negativní dopady na zdraví obyvatel. 
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Při splnění požadovaných opatření dojde ke zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu hluku u 

chráněných objektů podél dnešní železniční tratě, což by měl být jeden z dalších kladných vlivů realizace 

záměru. 

Elektrifikací trati dojde ke snížení emisí ovlivňujících negativně kvalitu ovzduší (i když se počítá, že 

několik nákladních vlaků bude i nadále provozováno v nezávislé trakci (dieselové)). Zlepšení bude ale z hle-

diska kvality ovzduší a případných dopadů na lidské zdraví zcela zanedbatelné, protože negativní dopady na 

kvalitu ovzduší provozem železnice jsou velmi malé již dnes. 

Při respektování požadavků na rekonstrukci propustků dojde ke zlepšení migrační prostupnosti přes 

železnici, což lze považovat za přínos záměru. 

Významným negativním dopadem výstavby by mohlo být ovlivnění zvláště chráněných živočichů, 

jejichž přítomnost byla v prostoru výstavby prokázána. Při dodržení podmínek výstavby ve stanovisku a ve 

vydaných výjimkách budou negativní dopady na faunu a flóru v území výstavby krátkodobé, vratné, a proto by 

neměly mít významnější negativní vliv.  

Díky rekonstrukci železniční tratě se očekává rovněž mírné snížení generovaných vibrací. Již v 

současnosti zde podle výsledků měření nedochází k překročení limitních hodnot vibrací a po provedené opti-

malizaci lze reálně předpokládat pokles hladiny zrychlení vibrací minimálně o 5 dB, proto ani navýšení dopra-

vy na železniční trati nebude představovat riziko pro obyvatelstvo či pro stabilitu objektů podél trati. 

Vlastní realizace záměru optimalizace železniční tratě bude představovat trvalé zábory zeměděl-

ského půdního fondu (ZPF) a dočasné a trvalé zábory pozemků určených k plnění funkce lesa (PUP FL). 

Jedná se vesměs o pozemky těsně přiléhající k tělesu železnice a jejich rozsah je malý, proto tento dopad 

negativní není nutno považovat za významnější. 

Vlivy na ostatní složky životního prostředí jsou pod úrovní požadovaných limitů a zároveň lze navr-

ženými opatřeními minimalizovat dopady na jednotlivé složky životního prostředí na vyhovující úroveň. 

Záměr nebude mít negativní přeshraniční vlivy. 

 

7.3.2 Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosaţený stupeň 

poznání pokud jde o znečišťování ţivotního prostředí 

Vlastní technické řešení železniční trati je s ohledem na charakter záměru řešeno pro potřeby po-

souzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v dokumentaci dostačujícím způsobem. Připomínky mám 

k technickému řešení protihlukových opatření, která je nutno upravit tak, aby byly i detailu v souladu se stáva-

jícími zákony. Dále si myslím, že lze v rámci takovéto akce, pokud je to možné za smysluplných investičních 

nákladů, řešit i jiné, s technickým řešením související problematiky, zde se jedná o nevyhovující stav někte-

rých propustků pro migrační účely. Proto jsou do návrhu stanoviska začleněny požadavky na úpravu technic-

kého řešení rekonstruovaných propustků a přeložky vodoteč tak, aby splňovaly požadavky na zlepšení mi-

grační prostupnosti území. 
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7.3.3 Návrh opatření k prevenci, vyloučení, sníţení a kompenzaci nepřízni-

vých vlivŧ záměru na ţivotní prostředí 

V této kapitole jsou navržena opatření a podmínky výstavby, které nejsou automaticky řešeny v 

procesu územního povolování stavby a při vydávání stavebního povolení, nebo v tom případě, kdy se vyžadu-

je rozšíření požadavků na investora a dodavatele stavby nad standardní úroveň a zvyklosti. 

Navržená opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vycházejí z procesu posuzová-

ní vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejí-

cích zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jsou specifikována 

jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. 

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména 

opatření na ochranu zdraví obyvatelstva před hlukem, ochranu zvláště chráněných druhů živočichů, opatření 

pro zlepšení migrační prostupnosti železnice a opatření na ochranu povrchových a podzemních vod, 

Návrh opatření, uvedených v Dokumentaci byl použit jako základ pro návrh opatření v posudku, do-

šlo k jejich úpravě na základě vyjádření k Dokumentaci a výsledků zpracování posudku a dále k úpravám 

komentovaným v kap. č. 2.2.4.4. posudku. Úplný soupis opatření je uveden v kap. 7.3.6. tohoto posudku. 

 

7.3.4 Pořadí variant z hlediska vlivŧ na ţivotní prostředí 

V Dokumentaci jsou hodnoceny varianty, které ale řeší jen změny v koncových úsecích navrhované 

výstavby. Varianta bezúvraťového napojení ve Frýdku-Místku směrem na Ostravu byla označena 

z technických důvodů nerealizovatelná a nebyla dále hodnocena.  

Dalšími variantami, které byly posouzeny, byly dvě varianty bezúvraťového napojení v Ostravě 

Kunčicích. Z posouzení provedeného v Dokumentaci vyšla jako nejvhodnější základní varianta bez realizace 

bezúvraťového propojení.  

Varianty bezúvraťového propojení v Ostravě Kunčicích jsou nevýhodné hlavně pro nutnost demolic 

stávajících obytných objektů, záboru soukromých pozemků a nesouladu s platným územním plánem. 

Při komplexním multikriteriálním posouzení uvedených variant, by bylo nutno zahrnout kromě rozší-

ření posuzovaného území i problematiku změn dopravních intenzit vlaků, finanční náročnost, majetkoprávní 

vztahy (demolice soukromých obytných objektů, zábor soukromých pozemků), nutnost změny územního plá-

nu a z uvedeného vysoce pravděpodobně plynoucí velké prodloužení doby přípravy této stavby a z toho ply-

noucí dopady na prodloužení období, kdy bude doprava místo po železnici vedena po komunikacích. Takové-

to posouzení by ale muselo zahrnout velmi široké území a kromě značných finančních nákladů by si vyžado-

valo i delší doby zpracování. Otázka, nakolik by toto posouzení mohlo být přínosné pro celkové řešení pro-

blematiky bezúvraťového napojení není řešitelná v rámci hodnocené akce. 
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7.3.5 Vypořádání vyjádření k Dokumentaci a k posudku 

7.3.5.1 Vypořádání vyjádření k Dokumentaci a k posudku 

K Dokumentaci se vyjádřily následující orgány a organizace: 

1. Město Vratimov, č.j. MUVR 296/2010, ze dne 15.9.2010 

2. Obec Řepiště, č.j. 599/2010, ze dne 11.8.2010 

3. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 

164924/2010, ze dne 4.10.2010 

4. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MMFM 

105778/2010, ze dne 1.9.2010 

5. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, č.j. SMO/213928/10/OŽ/Bey, 

ze dne 16.8.2010 

6. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,  se sídlem v Ostravě, č.j. HOK/OV-

8624/2.5/10, ze dne 6.9.2010 

7. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, č.j. 

ČIŽP/49/IPP/0909215.005/10/VMJ, ze dne 8.9.2010 

Vyjádření veřejnosti: 

8. Občanské sdružení Střítež – Za zdravé životní prostředí, ze dne 8.9.2010 

 

7.3.5.1.1 Město Vratimov, č.j. MUVR 296/2010, ze dne 15.9.2010 

 

BBeezz  kkoommeennttáářřee  

 

7.3.5.1.2 Obec Řepiště, č.j. 599/2010, ze dne 11.8.2010 

 

BBeezz  kkoommeennttáářřee  
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7.3.5.1.3 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
č.j. MSK 164924/2010, ze dne 4.10.2010 

Ochrana přírody a krajiny - 

 

PPoožžaaddaavvkkyy  uuvveeddeennéé  vv  DDookkuummeennttaaccii  bbyyllyy  ppoouužžiittyy  jjaakkoo  zzáákkllaadd  pprroo  nnáávvrrhh  ssttaannoovviisskkaa,,  ddooššlloo  kk  jjeejjiicchh  úúpprraavvěě  

nnaa  zzáákkllaadděě  vvyyjjááddřřeenníí  kk  DDookkuummeennttaaccii  aa  vvyyhhooddnnoocceenníí  pprroovveeddeennýýcchh  vv  rráámmccii  zzpprraaccoovváánníí  ppoossuuddkkuu..  

SS  ppoožžaaddaavvkkeemm  čč..  33  ssee  ssoouuhhllaassíí,,  aa  jjee  zzaapprraaccoovváánn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

 

Odpadové hospodářství - 

 

SS  ppoožžaaddaavvkkyy  ssee  ssoouuhhllaassíí,,  aa  jjssoouu  zzaapprraaccoovváánnyy  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

 

7.3.5.1.4 Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 
MMFM 105778/2010, ze dne 1.9.2010 

 

 

BBeezz  kkoommeennttáářřee  

  

Z hlediska zákona č.86/2002 Sb. O ochraně ovzduší 
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PPrroovvoozz  mmoobbiillnníícchh  rreeccyykkllaaččnníícchh  lliinneekk  uummoožžňňuujjee  rreeccyykkllaaccii  vvhhooddnnýýcchh  ooddppaaddůů  vv  mmííssttěě  ččii  bbllíízzkkoossttii  jjeejjiicchh  vvzznnii--

kkuu  aa  ttíímm  mmiinniimmaalliizzuujjee  nneeggaattiivvnníí  vvlliivvyy  zz  ddoopprraavvyy  ttěěcchhttoo  mmaatteerriiáállůů  kk  rreeccyykkllaaccii  aa  zzppěěttnnéé  ddoopprraavvyy  nnaa  mmííssttoo  

ddaallššííhhoo  vvyyuužžiittíí..  VVllaassttnníí  pprroovvoozz  rreeccyykkllaaččnníí  lliinnkkyy  aallee  zzaassee  nneeggaattiivvnněě  oovvlliivvňňuujjee  jjeejjíí  bbllíízzkkéé  ookkoollíí..  NNeejjvvýýzznnaamm--

nněějjššíí  nneeggaattiivvnníí  ddooppaaddyy  jjssoouu  vv  oobboouu  ppřřííppaaddeecchh  sstteejjnnéé  ––  hhlluukk  aa  vvlliivv  nnaa  kkvvaalliittuu  oovvzzdduuššíí..  BBeezz  ppooddrroobbnnééhhoo  

ppoossoouuzzeenníí  nneellzzee  ppřřeeddeemm  řřííccii,,  zzddaa  bbuuddoouu  hhoorrššíí  nneeggaattiivvnníí  ddooppaaddyy  ppřřii  ppoouužžiittíí  mmoobbiillnníí  rreeccyykkllaaččnníí  lliinnkkyy,,  ččii  zzddaa  

jjee  vvhhooddnněějjššíí  ppřřeevváážžeett  ooddppaaddyy  kk  rreeccyykkllaaccii  jjiinnaamm..  PPooddrroobbnnéé  ppoossoouuzzeenníí  llzzee  pprroovvéésstt  uu  ttééttoo  ssttaavvbbyy  aažž  nnaa  

zzáákkllaadděě  ppřřeessnněějjššíícchh  ppooddkkllaaddůů  aa  ppřřeessnnééhhoo  hhaarrmmoonnooggrraammuu  pprraaccíí  ((oobboojjee  nneenníí  aa  aannii  nneemmůůžžee  bbýýtt  vv  úúrroovvnnii  

pprroocceessuu  EEIIAA  kk  ddiissppoozziiccii))..    PPrroottoo  ggeenneerreellnníí  zzáákkaazz  ppoouužžiittíí  mmoobbiillnníícchh  rreeccyykkllaaččnníícchh  lliinneekk  vv  ččáássttii  úúzzeemmíí  vvýý--

ssttaavvbbyy  jjiižž  vv  pprroocceessuu  EEIIAA  bbyy  mmoohhll  bbýýtt  zz  hhlleeddiisseekk  ddooppaaddůů  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  kkoonnttrraapprroodduukkttiivvnníí  aa  ttíímm  nnee--

vvhhooddnnýý..  PPrroottoo  nneenníí  vvýýššee  uuvveeddeennýý  ppoožžaaddaavveekk  zzaaččlleenněěnn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa  aa  jjee  ttaamm  ddáánnaa  ppooddmmíínnkkaa,,  žžee  

ppřřííppaaddnnéé  uummííssttěěnníí  mmoobbiillnníícchh  rreeccyykkllaaččnníícchh  lliinneekk  mmuussíí  bbýýtt  ppřřeedd  zzaappooččeettíímm  jjeejjiicchh  pprroovvoozzuu  ppooddrroobbnněě  ppoossoouu--

zzeennoo  aa  ooddssoouuhhllaasseennoo  ii  mmííssttnněě  ppřříísslluuššnnýýmm  úúzzeemmnněě  ssaammoosspprráávvnnýýmm  cceellkkeemm..  

 

7.3.5.1.5 Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, č.j. 
SMO/213928/10/OŽ/Bey, ze dne 16.8.2010 

 

BBeezz  kkoommeennttáářřee  

 

7.3.5.1.6 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,  se sídlem v Ostravě, č.j. 
HOK/OV-8624/2.5/10, ze dne 6.9.2010 

 

SS  uuvveeddeennoouu  ppřřiippoommíínnkkoouu  ssee  ssoouuhhllaassíí  aa  ppoožžaaddaavveekk  nnaa  jjeeddnnoozznnaaččnnéé  vvyymmeezzeenníí  cchhrráánněěnnýýcchh  pprroossttoorr  ((zz  ppoo--

hhlleedduu  hhlluukkuu))  jjee  zzaapprraaccoovváánn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  
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7.3.5.1.7 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, č.j. 
ČIŽP/49/IPP/0909215.005/10/VMJ, ze dne 8.9.2010 

 

PPoožžaaddaavveekk  nnaa  řřeeššeenníí  mmoossttkkůů,,  pprrooppuussttkkůů  aa  ppřřeelloožžkkyy  vvooddootteeččee  ii  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  mmiiggrraaččnníí  pprroossttuuppnnoosstt  úúzzeemmíí  

jjee  zzaapprraaccoovváánn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

PPoožžaaddaavveekk  nnaa  vvýýssttaavvbbuu  bbaarriieerr  ssmměěřřuujjííccíícchh  žžiivvooččiicchhyy  ddoo  pprrooppuussttkkůů  jjee  vvee  ffoorrmměě  nnáávvrrhhuu  zzaapprraaccoovváánn  ddoo  

nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

PPoožžaaddaavveekk  nnaa  ooppaattřřeenníí  pprroottii  ššíířřeenníí  iinnvvaazziivvnníícchh  ddrruuhhůů  rroossttlliinn  jjee  zzaapprraaccoovváánn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

PPoožžaaddaavveekk  nnaa  uuvveeddeennéé  tteecchhnniicckkéé  řřeeššeenníí  pprroottiihhlluukkoovvýýcchh  ssttěěnn  jjee  vv  ssoouullaadduu  ss  ppoožžaaddaavvkkyy  uuvveeddeennýýmmii  

vv  DDookkuummeennttaaccii  aa  jjee  zzaapprraaccoovváánn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

  

 

RRoozzssaahh  sslleeddoovvaannýýcchh  sskkuuppiinn  bbiioollooggiicckkééhhoo  hhooddnnoocceenníí  jjee  ppllnněě  vv  ssoouullaadduu  ss  cchhaarraakktteerreemm  zzáámměěrruu,,  ttjj..  rreekkoonn--

ssttrruukkccee  žžeelleezznniiččnníí  ttrraattii  aa  jjeejjííhhoo  zzddvvoojjkkoolleejjnněěnníí  aa  vvyybbuuddoovváánníí  ttrraakkččnnííhhoo  vveeddeenníí  ss  jjeehhoo  mmoožžnnýýmm  vvlliivveemm  nnaa  

žžiivvéé  sslloožžkkyy  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí..    

UU  ttoohhoottoo  zzáámměěrruu  nneenníí  ssmmyysslluuppllnnéé  pprroovváádděětt  ppooddrroobbnnéé  bbiioollooggiicckkéé  hhooddnnoocceenníí  pprroo  oobbddoobbíí  lliikkvviiddaaccee  ssttaavvbbyy..  

JJeeddnnaalloo  bbyy  ssee  ((vvzzhhlleeddeemm  kk  nneezznnaalloossttii  tteecchhnnoollooggiiee  lliikkvviiddaaccee  zzáámměěrruu,,  bbuuddoouuccíícchh  ppřřeeddppiissůů  aa  zzáákkoonnůů  aa  ssttaa--

vvuu  ffaauunnyy  aa  ffllóórryy  vv  úúzzeemmíí  vv  ddoobběě  lliikkvviiddaaccee)),,  oo  ččiirréé  ssppeekkuullaaccee,,  kktteerréé  nneemmoohhoouu  ppřřiinnéésstt  nniicc  úúččeellnnééhhoo  pprroo  

ppoottřřeebbyy  ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA..  

ZZpprraaccoovvaatteell  ppoossuuddkkuu  ssii  nneecchhaall  uudděěllaatt  eexxppeerrttíízzuu  bbiioollooggiicckkééhhoo  hhooddnnoocceenníí  vv  DDookkuummeennttaaccii..  ZZpprraaccoovvaatteell  

eexxppeerrttíízzyy  ((iinngg..  SSaammuueell  BBuurriiaann))  ppoovvaažžuujjee  zzpprraaccoovváánníí  pprroovveeddeennéé  vv  DDookkuummeennttaaccii  pprroo  ppoottřřeebbyy  pprroocceessuu  EEIIAA  

zzaa  vveellmmii  ddoobbrréé..  ZZddee  jjee  nnuuttnnoo  ssii  uuvvěěddoommiitt  úúččeell  pprroocceessuu  EEIIAA  aa  ddllee  ttoohhoo  ssttaannoovviitt  ccoo  jjee  nnuuttnnéé  pprroo  mmoožžnnoosstt  

ssoouuhhllaassuu  ččii  nneessoouuhhllaassuu  ss  nnaavvrrhhoovvaannýýmm  zzáámměěrreemm..  ZZáássaaddnníí  jjee  zzíísskkaatt  iinnffoorrmmaaccee  pprroo  ssttaannoovveenníí  oocchhrraannnnýýcchh  

ooppaattřřeenníí  nnaa  mmiinniimmaalliizzaaccii  mmoožžnnýýcchh  nneeggaattiivvnníícchh  ddooppaaddůů  nnaa  ffaauunnuu  aa  ffllóórruu  aa  ppooddcchhyyttiitt  cchhrráánněěnnéé  ddrruuhhyy..  

PPooddrroobbnnéé  ppooddmmíínnkkyy  pprroo  jjeejjiicchh  oocchhrraannuu  bbuuddoouu  ppaakk  ssttaannoovveennyy  vv  ppřřííppaaddnněě  vvyyddaannéé  vvýýjjiimmccee..  ZZ  ppoohhlleedduu  

ppoottřřeebb  pprroocceessuu  EEIIAA  ppoovvaažžuujjii  pprroovveeddeennéé  bbiioollooggiicckkéé  hhooddnnoocceenníí  zzáámměěrruu  zzaa  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíí..  
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OOppaattřřeenníí  nnaa  oommeezzeenníí  pprraaššnnoossttii  zzee  ssttaavveenniiššttnníí  ddoopprraavvyy  aa  ppoožžaaddaavvkkyy  nnaa  rreeccyykkllaaččnníí  lliinnkkuu  jjssoouu  zzaaččlleenněěnnaa  ddoo  

nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

 

PPoožžaaddaavveekk  jjee  zzaapprraaccoovváánn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

 

PPoožžaaddaavveekk  jjee  zzaapprraaccoovváánn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

 

 

ZZ    vvýýššee  uuvveeddeennýýcchh  kkoommeennttáářřůů  kk  bbiioollooggiicckkéémmuu  hhooddnnoocceenn  jjee  zzřřeejjmméé,,  žžee  ssee  nneeppoovvaažžuujjee  zzaa  nnuuttnnéé  pprroovvéésstt  

pprroo  ppoottřřeebbyy  pprroocceessuu  EEIIAA  aakkttuuaalliizzaaccii  bbiioollooggiicckkééhhoo  hhooddnnoocceenníí..  

7.3.5.1.8 Občanské sdružení Střítež – Za zdravé životní prostředí, ze dne 8.9.2010 

Občanské sdružení vydalo nesouhlasné stanovisko k Dokumentaci. Důvodem je nedostatečné vy-

hodnocení a posouzení varianty bezúvraťové spojky ve Frýdku-Místku směrem na Ostravu Kunčice. Dokládají 

to odkazy na přiložené materiály, které (oproti tvrzení uvedeném v Dokumentaci, že realizace tohoto bez-

úvraťového napojení není technicky možná) uvádějí, že toto řešení je technicky možné. 

VV  DDookkuummeennttaaccii  jjssoouu  uuvveeddeennyy  oobbrráázzkkyy  mmoožžnnééhhoo  vveeddeenníí  bbeezzúúvvrraaťťoovvééhhoo  pprrooppoojjeenníí  vvee  FFrrýýddkkuu--MMííssttkkuu  ssmměě--

rreemm  nnaa  OOssttrraavvuu  KKuunnččiiccee  ddoopprroovváázzeennéé  ssttrruuččnnýýmm  kkoommeennttáářřeemm,,  kktteerrýý  ((ii  ss  ooddkkaazzeemm  nnaa  jjiižž  zzpprraaccoovvaannéé  mmaa--

tteerriiáállyy))  kkoonnssttaattuujjee,,  žžee  ttaattoo  vvaarriiaannttaa  nneenníí  tteecchhnniicckkyy  mmoožžnnáá..  ZZpprraaccoovvaatteell  ppoossuuddkkuu  ssii  nneecchhaall  oodd  iinnvveessttoorraa  

ppřřeelloožžiitt  ssttuuddiiii,,  vvee  kktteerréé  jjee  pprroovveeddeennoo  pprroovvěěřřeenníí  mmoožžnnýýcchh  vvaarriiaanntt  ppoožžaaddoovvaannééhhoo  bbeezzúúvvrraaťťoovvééhhoo  nnaappoojjeenníí..  

VV  zzáávvěěrruu  ssttuuddiiee  jjee  kkoonnssttaattoovváánnoo,,  žžee  bbeezzúúvvrraaťťoovvéé  nnaappoojjeenníí  ttrraattíí  čč..332233  aa  čč..332222  vvee  FFrrýýddkkuu--MMííssttkkuu  nneenníí  

zz  tteecchhnniicckkééhhoo  hhlleeddiisskkaa  rreeaalliizzoovvaatteellnnéé..    

Dále doporučují, že je nutno hledat optimálnější řešení bezúvraťové spojky Ostrava Bartovice-

Vratimov než jsou dvě varianty popsané v Dokumentaci, které by se vyhnulo v dostatečné vzdálenosti lidským 

obydlím. 

TTeennttoo  ppoožžaaddaavveekk  jjee  zzaaččlleenněěnn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

 

7.3.5.2 Vypořádání vyjádření k  posudku 

 

K Posudku se vyjádřily následující orgány a organizace: 

…………………………………. 
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7.3.6 Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivŧ záměru na 

ţivotní prostředí 

Na základě vypracované Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro stavbu „Optimali-

zace trati Ostrava Kunčice-Fr. Místek-Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, 2 část", posudku o 

vlivech záměru akce „Optimalizace trati Ostrava Kunčice-Fr. Místek-Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. 

Č. Těšín, 2 část" na životní prostředí, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných 

 

Vydává 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ži-

votní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 

znění pozdějších předpisů, z hlediska hodnocení vlivů záměru na životní prostředí 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

 

k záměru 

 

Optimalizace trati Ostrava Kunčice-Fr. Místek-Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. 

Č. Těšín, 2 část 

 

s tím, že podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové do-

kumentace a zahrnuty jako součást podmínek návazných správních řízení 

 

PODMÍNKY SOUHLASNÉHO STANOVISKA 
 

Pro fázi přípravy – 

1) Investor nechá zpracovat prověřovací studii bezúvraťového napojení v Ostravě Kunčicích. Ta 

prověří, zda není možné navrhnout trasu tak, aby se v dostatečné vzdálenosti vyhnula lidským 

obydlím. 

2) Rekonstrukce propustků bude navržena tak, aby umožnila zlepšení migrační prostupnosti želez-

nice (zvětšení profilů, migrační lavice, přírodní materiály definitivních povrchů (dno i stěny), bez-

barierová průchodnost – překážky do 5 cm výšky, atd.). Navržené technické řešení odsouhlasit 

s orgány ochrany přírody. 

3) Investor nechá podrobně prověřit vhodnost realizace barier směřujících živočichy do propustků a 

v případě potřeby začlení výstavbu těchto barier do projektu stavby. 

4) V případě souhlasu správce vodoteče navrhnout zrušení vodního stupně (popř. jeho posunutí dá-

le od železnice) u propustku na vodním toce Podšajtarka (km 17,262 - SO 10-19-08) a nové ře-

šení realizovat tak, aby propustek mohl sloužit i pro migrační účely. 
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5) Přeložku vodního toku Slezský mlýnský náhon přepracovat tak, aby měl v maximální míře cha-

rakter přirozeného toku s meandry a pro opevnění břehů a dna použít přednostně přírodní mate-

riály. 

6) V projektu pro územní rozhodnutí bude provedeno prověření možného ovlivnění průchodu vel-

kých vod a tím zátopových území v řece Ostravici novým tělesem železnice 

7) V projektové dokumentaci pro územní řízení je třeba vypracovat novou hlukovou studii, která bu-

de řešit ochranu všech chráněných staveb a chráněných prostorů tak, aby byly splněny hygienic-

ké limity nejen vnitřním prostoru staveb ale současně i v chráněném venkovním prostoru staveb 

v souladu s platnými předpisy v době podání žádosti o územní rozhodnutí. Individuální protihlu-

ková opatření na jednotlivých objektech, která zajistí splnění hygienických limitů pouze 

v chráněném vnitřním prostoru staveb nelze za stávajících předpisů ve fázi projektové přípravy 

stavby akceptovat (obce Paskov, Řepiště). Tato studie zároveň jednoznačně vymezí všechny 

chráněné stavby a chráněné venkovní prostory podél záměru. 

8) Technické řešení protihlukových stěn navrhnout s maximálním ohledem na ochranu ptáků před 

nárazem. Nenavrhovat průhledné a zrcadlící se materiály. Pokud by použití těchto materiálů bylo 

prokazatelně zcela nezbytné, pojmout je jako neprůhledné, nebo s pruhováním (šířka pruhů 

1 cm, rozestupy 2÷10 cm). Doporučuje se protihlukové stěny v intravilánu obcí a měst navrhnout 

směrem k zástavbě ozeleněné. 

9) Před vlastní realizací výstavby zpracovat podrobný projekt opatření k minimalizaci možného ší-

ření invazivních druhů nepůvodních rostlin (ekologicky šetrný herbicid, likvidace křídlatky před 

započetím stavby, kontrola mezideponií zeminy apod.), který bude projednán se zainteresova-

nými orgány ( AOPK ČR, Krajským úřadem dotčeného kraje, atd.).  

10) Pro výstavbu v blízkosti vodotečí, popř. přímo ve vlastních vodních tocích použít přednostně 

technologie, které nemohou způsobit nekontrolovatelnou kontaminaci vodních toků a jejich pod-

loží (nevyužívat vysokotlaké injektáže, apod.). 

11) V těsném sousedství ochranných pásem vodních zdrojů provést podrobné posouzení jejich mož-

ného ohrožení při úniku závadných látek, nebo při odvádění dešťových vod z kolejiště. V případě 

potřeby realizovat ochranná opatření (odvést vody mimo tato ochranná pásma, vybudovat zá-

chytné bezodtokové jímky, aj.). 

12) V rámci projektu pro stavební povolení provést podrobné posouzení vlivu provozu recyklační zá-

kladny na okolní chráněné objekty z hlediska hluku a dopadů na kvalitu ovzduší. Toto posouzení 

projednat a odsouhlasit s místně příslušnými orgány státní správy a s hygienou. 

13) V rámci projektu pro stavební povolení zpracovat podrobnou bilanci materiálů a výkopových ze-

min. Součástí bude i návrh využití zemin, ornice a štěrkového lože z ploch rekonstruovaných 

úseků trati. Vzhledem k jejich možné mírné kontaminaci se doporučuje je využít do konstrukcí 

nového tělesa železnice včetně ohumusování svahů nového tělesa železnice. Bez podrobného 

prověření jejich skutečných vlastností se nedoporučuje je použít k zúrodnění zemědělských po-

zemků, ani k rekultivaci pozemků pro nezemědělské účely.  

14) Před započetím výstavby zpracovat a s příslušnými orgány státní správy odsouhlasit nakládání 

s odpady i vytěženou přebytečnou zeminou pro období výstavby. S odpady je nutno nakládat dle 

zákona o odpadech v platném znění. Přednostně se požaduje separace odpadů spojená s jejich 
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recyklací a použitím při vlastní výstavbě. Dodavatel bude mít před započetím stavby smluvně za-

jištěno zneškodňování a druhotné využití všech odpadů, které se mohou při výstavbě vyskytnout. 

15) V rámci projektu pro stavební povolení podrobně specifikovat stromy, které bude nutno pokácet a 

stromy, které bude nutno po dobu výstavby ochránit (ochrana kmenů, okamžitý zásah při případ-

ném poškození koruny stromů, atd.). Harmonogram kácení je nutno projednat s orgány ochrany 

přírody, obecně je potřeba kácení provést mimo vegetační období a mimo období hnízdění ptá-

ků.  

16)  Vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů bude nutno požádat o výjimku ve smyslu § 56 

zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění. Investor a dodavatelé stav-

by jsou povinni se řídit všemi požadavky, které budou v případné výjimce uvedeny a přizpůsobit 

jim i harmonogram výstavby areálu. 

17) Před zahájením stavby je nutné, aby investor zažádal o povolení k zásahu do významných kra-

jinných prvků u příslušného orgánu ochrany přírody (pro VKP ze zákona - vodní toky, údolní nivy, 

les). 

18) Již do projektu pro stavební povolení zapracovat požadavky na omezení prašnosti při stavbě. 

19) V projektu pro stavební povolení vypracovat projekt organizace výstavby (POV). Do tohoto pro-

jektu zapracovat i návrh tras staveništní techniky. Přístupové trasy budou projednány s místně 

příslušnými orgány státní správy s vlastníky pozemků a s hygienou. 

20) Vzhledem k výskytu ještěrky obecné (Lacerta agilis) v okolí štěrkového lože v drážním 11,7 km 

by bylo vhodné načasování realizace stavby (nebo přesněji činností spojených s úpravou štěrko-

vého lože) mimo nejkritičtější období životního cyklu ještěrky (kladení vajec apod.). Vhodným 

způsobem preventivní ochrany je také realizace „pahorků“ pro ještěrky (hromad volně loženého 

kamene) ještě před vlastní výstavbou v lokalitách, kde byl výskyt ještěrky potvrzen. 

21) Při zpracování harmonogramu výstavby zohlednit i požadavek na omezení zásahů do vodních 

toků v době rozmnožování ryb a obojživelníků, tj. nejlépe tyto zásahy provádět v podzimních či 

zimních měsících. 

22) V projektu pro stavební povolení zpracovat před započetím výstavby Režim pro používání jednot-

livých strojů a zařízení v průběhu výstavby. Jeho dodržováním bude zajištěno nepřekračování 

hygienických norem hlavně hluku v období výstavby. Doporučuje se do tohoto elaborátu začlenit 

také požadavky na používání automobilů (nutnost jejich očištění před výjezdem na veřejnou ko-

munikaci atd.). Součástí elaborátu budou i dopravní trasy staveništní techniky.  

23) Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifi-

kování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou dél-

ku stavby a ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních 

postupů výstavby s využitím životnímu prostředí šetrných technologií.  

24) Vypracovat plán havarijních opatření z hlediska ochrany vod pro fázi výstavby, ten řešit i s ná-

vrhem vícestupňové ochrany (norná stěna na vodním toku, dostatek absorpčního materiálu, vý-

borný stav techniky, ekologický dozor aj.). 
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25) Zpracovat povodňový plán pro období výstavby, do tohoto plánu zapracovat i požadavky na 

uskladňování látek v prostoru stavenišť a podmínky výjimečného krátkodobého uskladňování 

ropných látek. 

 

7.3.6.1 Pro fázi výstavby – 

1) Před započetím prací realizovat všechny průzkumy navržené v projektu pro stavební povolení, 

na základě výsledků těchto průzkumů případně provést úpravy harmonogramu výstavby. Tento 

podrobný harmonogram výstavby musí zohlednit i dobu rozmnožování ryb a obojživelníků, dobu 

hnízdění ptáků, kladení vajec ještěrek, atd. 

2) Investor a dodavatelé stavby se budou důsledně řídit všemi požadavky, které budou ve výjimce 

udělené ve smyslu § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění, 

uvedeny a přizpůsobí jim i harmonogram výstavby. 

3) Důsledně dodržovat realizaci prací dle odsouhlaseného harmonogramu pro výstavby, zvláště se 

upozorňuje na nutnost dodržení všech požadovaných termínů prací v obdobích, kdy nemohou 

ohrozit faunu a flóru (zásahy do vodních toků mimo období rozmnožování ryb a obojživelníků, 

kácení stromů mimo období hnízdění ptáků, omezení prací, při kterých by mohl v řece Ostravici 

vzniknout zákal, mimo období tření a raného vývoje jedinců vranky obecné, atd.). Odchylky od 

schváleného harmonogramu lze realizovat jen po odsouhlasení orgánů ochrany přírody.  

4) Z hlediska výskytu hlínatky rohaté je nutno dodržovat a realizovat opatření pro minimalizaci zá-

sahů do charakteru břehů Ostravice, přesněji do zavodněných pobřežních částí řeky. Při případ-

ných úpravách použít vhodné přírodní materiály (nevhodný je např. i kamenný zához). Zásahy 

realizovat nejlépe v podzimních a zimních měsících. 

5) S ohledem na lokalizaci stavby se požaduje zajistit pro výstavbu odborný ekologický dozor, který 

bude provádět průběžný monitoring a případný záchranný transfer. 

6) Důsledně dodržovat požadavky na nakládání se zeminou a na ochranná opatření proti šíření ne-

původních druhů rostlin. Realizovat všechna opatření pro omezení nepůvodních druhů rostlin na-

vržená v projektu pro realizaci stavby.  

7) Při rekonstrukcích propustků a výstavby přeložky potoka je nutno zajistit, aby materiály používa-

né při výstavbě neunikaly do okolního prostředí a nedocházelo tak ke znečišťování vody. Při pří-

padných injektážích a podlévání ložisek mostních objektů je třeba zabránit úniku látek do okolí. 

V případě vzniku havarijního stavu okamžitě realizovat záchranné práce a informovat orgány 

ochrany přírody.  

8) Při rekonstrukci mostních objektů a propustků bude zamezeno sesuvu demoličních a stavebních 

materiálů k patě svahu, vodního koryta či vodních tůní. V případě, že k sesuvu dojde, bude ihned 

sjednána náprava. 

9) Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v blízkosti vodních toků a na zařízeních stave-

nišť v bezprostředním okolí vodotečí, musí být v dokonalém technickém stavu. Bude nezbytné je 

kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravi-

delně, vždy před zahájením prací v těchto územích. 
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10) V případě kontaminace vodního toku bude bezodkladně zajištěn odborný odběr vzorků uhynu-

lých organismů a jejich vyšetření specializovaným pracovištěm. Bude informován místně přísluš-

ný vodohospodářský orgán, orgán ochrany přírody správce vodního toku a organizace ČRS. 

11) Likvidaci splaškových vod v etapě výstavby bude zhotovitel stavby řešit trvalými sociálními zaří-

zeními napojenými na splaškovou kanalizaci respektive suchými WC s chemickou náplní nebo 

odvozem splašků na smluvní ČOV. 

12) Realizovat všechny protihluková opatření pro období výstavby včetně např. mobilních protihluko-

vých stěn dle hlukové studie zpracované před započetím výstavby. Trvalá protihluková opatření, 

která je možno realizovat před započetím výstavby (pokud by nebránila následným stavebním 

pracem) se doporučuje vybudovat před započetím vlastní realizace stavby. 

13) Při zemních úpravách a kácení stromů a keřů se požaduje, v rámci předběžné opatrnosti, zajistit 

odborný biologický dozor. 

14) U zachovávaných stromů v blízkosti prováděných stavebních prací se požaduje navrhnout nejen 

ochranu kmene stromu, ale řešit organizaci výstavby tak, aby byla minimalizována šance na po-

škození koruny strom. Při jejím případném poškození ihned provést sadovnické úpravy poškoze-

ných částí. 

15) Plochy zařízení stavenišť a kolem stavebních objektů je třeba po stavbě uvést do původního sta-

vu nebo minimálně oset přeměněné plochy vhodnou travino-bylinnou směsí, aby nedošlo k zá-

růstu nepůvodními či invazními druhy. Dále je vhodné zajistit následnou údržbu travnatých ploch 

sečením. 

16) Na celé stavbě a všech dotčených pozemcích je nutno monitorovat nástup nepůvodních invaziv-

ních druhů rostlin (neoindigenofytů) a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany přírody (např. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje) nebo odbornou organizací (AOPK ČR Ostrava) přistoupit 

k jejich likvidaci. 

17) Navrhujeme provádět průběžný biomonitoring živých složek přírodního prostředí, a to zejména 

během výstavby. Je potřebné zajistit mj. bezpečné migrace obojživelníků a vodních savců přes 

stavební plochy a příjezdové trasy. V případě nutnosti přistoupit k záchrannému transferu dle 

podmínek orgánů ochrany přírody. 

18) V období terénních přípravných prací, výstavby a provozu záměru bude plně respektován zákaz 

vypalování travnatých ploch podél železniční trati, vč. samotného tělesa. 

19) Před zahájením demolic a zemních prací budou provedeny průzkumy možné kontaminace ze-

min. V případě, že se prokáže riziko kontaminace, musí být s kontaminovaným materiálem na-

kládáno v souladu se zákonem o odpadech v platném znění. 

20) Požaduje se zpracovat podrobnou hlukovou studii pro období výstavby, která bude vycházet 

z podrobného POV, tras a intenzit staveništní dopravy, harmonogramu nasazení jednotlivých 

strojů. Studie bude obsahovat i podmínky pro případnou výstavbu o sobotách a nedělích a stá-

tem uznaných svátcích a v době od 7,00÷8,00 hod a v době od 19,00÷21,00 hod v pracovní dny. 

Zpracovanou studii je nutno odsouhlasit s příslušnou hygienickou stanicí.  

21) K omezení vzniku prachové zátěže (sekundární i primární při vlastní činnosti rozpojování a pře-

misťování tuhých hmot) je proto třeba zajistit: 
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a.   v místech  rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem. tzn. je  zkrápět, pře-

dem vlhčit, využívat operativně k činnostem produkujícím prašnost vlhká období  

b. zajistit očistu všech mechanizmů při odjíždění ze staveniště na veřejné plochy a komunikace 

c. prašné materiály na korbách aut zajisti před jízdou zaplachtováním  

d. zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací. Ten neřešit pouze spla-

chem, nýbrž i sběrem 

e. všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a zajistit 

prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními  

f. v suchých obdobích zajistit skrápění ploch staveniště, aby nedocházelo k emisím sekundární 

prašnosti do okolí stavby 

22) Nakládání s odpady provádět důsledně podle zákona o odpadech a příslušných vyhlášek se za-

měřením zejména na třídění stavebních odpadů a oddělené ukládání jednotlivých druhů staveb-

ních odpadů do patřičných nádob nebo kontejnerů, využitelné odpady recyklovat nebo zužitkovat.  

23) Dodavatel bude mít před započetím výstavby prokazatelně smluvně zajištěny oprávněné organi-

zace či osoby k nakládání s odpady a to včetně nakládání s nebezpečnými odpady, které se mo-

hou v průběhu výstavby vyskytnout. Přebytečné využitelné odpady budou přednostně nabídnuty 

k dalšímu využití. 

24) Na staveništích budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů od-

padů, o způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence.  Ke kolaudačnímu řízení předloží 

investor specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a doklady o způsobu jejich využití popř. 

likvidaci. 

25) Omezit skladování a deponování prašných materiálů na staveništi na nezbytné technologické 

minimum. 

26) Se závadnými látkami nakládat jen na zabezpečených plochách a pod dohledem odpovědných 

pracovníků 

27) Výstavbu je potřeba organizovat tak, aby sadové úpravy byly realizovány již v průběhu výstavby 

a byly dokončeny před zprovozněním areálu.  

28) Doporučujeme, aby dodavatelská firma měla v rámci společnosti zavedený systém řízení životní-

ho prostředí (Enviroment Management System), který bude rozpracován a certifikován pro kon-

krétní stavbu. 

29) Investor je povinen informovat obyvatele v okolí stavby v dostatečném předstihu o délce a cha-

rakteru jednotlivých etap a fází výstavby. Pro účely informování obyvatel ustanovit kontaktní oso-

bu, na kterou se budou moci občané obrátit s případnými žádostmi nebo stížnostmi. 

 

Pro fázi provozu – 

1) Prověřit dodržování hygienických limitů hluku u chráněných objektů a prostor, pokud nebudou 

navrhnout a realizovat ochranu vnitřního prostoru staveb.  

2) Po dokončení výstavby, a následně pravidelně, zkontrolovat stav výskytu nepůvodních či invaz-

ních druhů rostlin (především křídlatky, bolševníku, slunečnici topinamburu a netýkavky žlázna-
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té). V součinnosti s AOPK ČR Ostrava či KÚ Moravskoslezského kraje zajistit jejich případnou 

likvidaci. 

3) Rok po dokončení výstavby zkontrolovat stav propustků, zda nedošlo k odplavení materiálů či 

změně technického stavu do takové míry, že by to znemožnilo či závažně omezilo jejich migrační 

účel. V případě potřeby zajisti jejich opravu. 

 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona 

č. 413/2005 Sb., a nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních 

předpisů. 

 

Platnost stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele pro-

dloužena o 2 roky, a to i opakovaně, nedošlo-li k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotče-

ném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií 

využitelných v záměru. Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních práv-

ních předpisů. 
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8.  PROHLÁŠENÍ  

Prohlašuji, že nejsem zainteresován na posuzovaném záměru ani činnosti předkladatele, investora 

nebo provozovatele posuzovaného záměru a že jsem se žádnou formou neúčastnil zpracování dokumentace 

ani oznámení k posuzovanému záměru. 

 

Datum zpracování posudku: 11.3.2011 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování posudku: 

 

Ing. Richard Kuk 

Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 

   tel. 602 662 530  

    e-mail: kuk@chello.cz 

 

Autorizace ke zpracování posudku: osvědčení odborné způsobilosti dle zákona ČNR č.244/92 Sb. 

č.j. 15700/4161/OEP/92,  číslo autorizace č.j.  40709/ENV/06. 

 

Podpis zpracovatele posudku: 

 

 

Pro ověření některých údajů uvedených v dokumentaci jsem si vyžádal posouzení od následujících 

odborníků: 

Ing. Samuel Burian – problematika biologického hodnocení 

Ing. Michaela Vrdlovcová – problematika hluku 

 

 

Pro potvrzení údajů o nereálnosti bezúvraťového napojení ve Frýdku-Místku jsem si vyžádal 

podrobné podklady od investora, které jsou v kapitole č.10 posudku. 

Dále jsem si od investora vyžádal projektové podklady o řešení rekonstrukcí propustků a přeložky 

vodoteče Slezský mlýnský náhon. Na základě těchto podkladů byly upřesněny požadavky na jejich zpracová-

ní do projektu pro územní rozhodnutí. 
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9.  KOPIE VYJÁDŘENÍ  PŘÍSL UŠNÝCH OBCÍ  A DOTČEN ÝCH 

ORGÁNŦ STÁTNÍ  SPRÁVY  A DALŠÍCH ORGANIZACÍ  K  

DOKUMENTACI  

Seznam jednotlivých vyjádření – 

1. Město Vratimov, č.j. MUVR 296/2010, ze dne 15.9.2010 

2. Obec Řepiště, č.j. 599/2010, ze dne 11.8.2010 

3. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 

164924/2010, ze dne 4.10.2010 

4. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MMFM 

105778/2010, ze dne 1.9.2010 

5. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, č.j. SMO/213928/10/OŽ/Bey, 

ze dne 16.8.2010 

6. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,  se sídlem v Ostravě, č.j. HOK/OV-

8624/2.5/10, ze dne 6.9.2010 

7. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, č.j. 

ČIŽP/49/IPP/0909215.005/10/VMJ, ze dne 8.9.2010 

Vyjádření veřejnosti: 

8. Občanské sdružení Střítež – Za zdravé životní prostředí, ze dne 8.9.2010 
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10.  BEZÚVRAŤOVÉ SPOJENÍ  TRATÍ  Č.323 A Č.322 VE 

FRÝDKU -MÍSTKU  
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1 Identifika ční údaje stavby  
 

Název :   Bezúvraťové spojení tratí č.323 a č.322 ve Frýdku-Místku 

 

Místo stavby:   Frýdek-Místek 

 

Město:    Frýdek-Místek 

 

Pověřený obecní úřad: Frýdek-Místek 

 

Katastrální území:  Frýdek 

 

Kraj:    Moravskoslezský 

 

Projektant:   MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Legionářská 8, 77200 Olomouc,  

 

Objednatel:   Správa železniční dopravní cesty, so. 

Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8 – Karlín 

v zastoupení: Stavební správa Olomouc 

Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

 

Stupeň:   Studie  

 

 

2 Popis projektu 
Předmětem zpracované studie je prověřit možnost bezúvraťového spojení tratí č.323 

(Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek) a č.322 (Frýdek-Místek – Český Těšín) ve Frýdku-
Místku. 

Spojka se má odpojovat z trati č.323 před jejím mimoúrovňovým křížením se silnicí 
I/48. Spojka poté kříží silnici I/48 pod stávající estakádou a následně se připojuje k trati č.322 
před jejím mimoúrovňovým křížením s třídou T. G. Masaryka. Tím by vznikl nad ostravským 
zhlavím žst. Frýdek-Místek triangl, který by umožňoval jízdu železničních vozidel ve směru 
Český Těšín – Ostrava-Kunčice a Ostrava-Kunčice – Český Těšín bez nutnosti zajíždět do žst. 
Frýdek-Místek. 

Podkladem pro zpracování studie bylo : 

• geodetické zaměření předmětné lokality 

• projekty staveb "Optimalizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek - Český Těšín, 
včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 1. a 2. část" 

• ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha – Část 1: Projektování 
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• Stavební a technický řád drah 

3 Popis jednotlivých variant řešení 

3.1  Směrové řešení 
Směrově byly zvažovány 3 varianty řešení. Jejich grafické znázornění je v příloze č.2 

Situace. 

3.1.1 Varianta 1 
Varianta 1 je navržena na rychlost 50 km/h a předpokládalo se vložení pouze takových 

oblouků, aby nebylo nutné zřizovat ve spojce převýšení koleje (tedy kromě připojení na trať 
č.322, kde je převýšení zřízeno již ve výhledovém projektovaném stavu). To znamená, že je 
možné vložit do spojky poloměr směrového oblouku minimálně 300 m. 

Spojka se odpojuje z koleje č.1 trati č.323 cca v jejím km 21,088 výhybkou   J49-1:9-
300-Llb. Za výhybkou je umístěna krátká přímá a složený kružnicový oblouk (poloměr 400 a 
560 m) a spojka zde vede krátce v souběhu s tratí č.323. Spojka se potom odvrací od trati 
č.323 přímou délky 63,876 m a obloukem o poloměru 300 m. Za tímto obloukem následuje 
přímá, ve které je umístěna vzestupnice, která umožní vystoupání levého kolejnicového pásu 
do převýšení o hodnotě 95 mm, které bude zřízeno ve výhledovém stavu v oblouku trati č.322 
o poloměru 300 m, do kterého bude spojka zaústěna. Toto zaústění bude provedeno pomocí 
výhybky J49-1:9-300-Lpb, přičemž spojka bude vedena v její přímé větvi a trať č.322 ve 
větvi odbočné v poloměru 300 m. Výhybka bude ve výše uvedeném převýšení 95 mm, což je 
pro jízdu vozidla a opotřebení nepřevýšeného kolejnicového pásu velmi nepříznivé a je to na 
hranici hodnot, které povoluje norma ČSN 73 6360-1. 

3.1.2 Varianta 2. 
Varianta 2 je navržena také na rychlost 50 km/h, přičemž budou použity menší 

poloměry směrových oblouků, které si vyžádají zřízení převýšení v těchto obloucích. 
Vložením menšího poloměru oblouku do spojky bude dosaženo provozně lepšího napojení na 
trať č. 323. 

Začátek varianty 2 je stejný jako u varianty 1. Rozdíl je až při odvratu od trati č.323, 
kdy je u varianty 2 použit oblouk o poloměru 220 m s převýšením 70 mm. Délka krajní 
přechodnice je 35 m. V tomto oblouku je třeba zřídit rozšíření rozchodu koleje o teoretické 
hodnotě 7 mm. Spojka dále pokračuje mezilehlou přechodnicí, kdy trasa spojky přechází do 
protisměrného oblouku o poloměru 752,178 m, který navazuje na jednu z větví 
transformované obloukové výhybky Obl-j49-1:12-500 (752,178/300,000)-I-Lpb, kterou je 
spojka zaústěna do trati č.322. Tato výhybka je opět v převýšení 95 mm, avšak spojka je ve 
výhybce vedena v oblouku, což je oproti variantě 1 výhodnější vzhledem k plynulosti jízdy 
vozidla a opotřebení vnitřního kolejnicového pásu. 

3.1.3 Varianta 3 
Varianta 3 je navržena tak, aby začátek spojky byl co nejblíže žst. Frýdek-Místek. 

Proto byly voleny následující parametry spojky: rychlost 40km/h a oblouky o minimálním 
poloměru 190 m bez převýšení (poloměr 190 m je minimální poloměr, který povoluje norma 
ČSN 73 6360-1 v průběžných traťových kolejích). 

Spojka se odpojuje z koleje č.1 trati č.323 cca v jejím km 21,400 výhybkou JS49-
1:7,5-190-Lld. Oblouk o poloměru 190 m pokračuje i za výhybkou, v tomto oblouku je 
navrženo rozšíření rozchodu koleje o teoretické hodnotě 12 mm. Spojka dále pokračuje 
mezilehlou přechodnicí, kdy trasa spojky přechází do protisměrného oblouku o poloměru 
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497,254 m, který navazuje na jednu z větví transformované obloukové výhybky Obl-j49-1:14-
760 (497,254/300,000)-Lpb, kterou je spojka zaústěna do trati č.322. Tato výhybka je opět 
v převýšení 95 mm, co se týče plynulosti jízdy ve výhybce a opotřebení vnitřního 
kolejnicového pásu, je to podobné jako u varianty č.2. 

3.1.4 Úpravy v trati č.323 
Do trati č.323 je vložena kolejová spojka tak, aby umožňovala přejíždění z koleje č.2 

do spojky s tratí č.322. Kolejová spojka je vložena do mezipřímé mezi oblouky v km 20,986 – 
21,136 a jsou na ni použity dvě výhybky J49-1:11-300-Lpb. Rychlost v kolejové spojce je 
navržena 50 km/h. 

Vytvoření této kolejové spojky vyžaduje osovou vzdálenost kolejí 4,75 m (v trati 
č.323 je navrhována vzdálenost 4,00 m). Zvětšení osové vzdálenosti traťových kolejí je 
dosaženo úpravou parametrů navazujících oblouků. 

3.1.5 Úpravy v trati č.322 
Napojení variant 1 a 2 spojky je navrženo v místě, kam zasahuje zaoblení jednoho 

z lomů sklonu koleje v trati č.322. Aby bylo toto eliminováno, je navrženo snížení poloměru 
zaoblení tohoto lomu sklonu z 4000 m na 2900 m. 

3.1.6 Vyhodnocení směrového vedení variant 
Všechny varianty jsou v kolizi s konstrukcí estakády silnice I/48. Křížení spojky a 

silnice I/48 je ve velmi nepříznivém úhlu a této kolizi nelze zabránit úpravou parametrů 
směrového vedení koleje. Varianta 1 dokonce zasahuje do opěry estakády a zemního tělesa za 
opěrou. Varianty 2 a 3 jsou v kolizi s podpěrami estakády vždy v jedné řadě. 

Dle Stavebního a technického řádu drah je možné vkládat do hlavních kolejí u tratí 
s traťovou rychlostí 50 km/h a vyšší pouze výhybky, které umožňují v odbočném směru jízdu 
rychlostí nejméně 50 km/h. Z tohoto hlediska není možné realizovat variantu 3, protože 
výhybka vložená do trati č.323 (JS49-1:7,5-190-Lld) umožňuje jízdu rychlostí pouze 40 km/h. 

Co se týče napojení na trať č.322, jsou varianty 2 a 3 příznivější než varianta 1, jak 
bylo uvedeno výše. 

Dalším  aspektem pro zhodnocení realizovatelnosti bezúvraťového spojení jsou 
demolice pozemních objektů mezi silnicí I/48 a tratí č.322. V tomto prostoru se v současnosti 
nachází 5 pozemních objektů, z toho 3 jsou obytné rodinné domy a 2 objekty jsou výrobního 
charakteru. Varianty 2 a 3 by znamenaly demolici všech těchto objektů, varianta 1 by tyto 
objekty ještě více uzavřela v již tak úzkém prostoru a objekty by se staly pravděpodobně 
neobyvatelnými. 

Pro zhodnocení směrového vedení variant bezúvraťového spojení byla zpracována 
následující tabulka: 

kritérium varianta 1 varianta 2 varianta 3 

křížení se silnicí I/48 - - - 

napojení na trať č.323 + + - 

napojení na trať č.322 - + + 

demolice pozemních objektů 0 - - 

celkem bodů -1 0 -2 

- = -1 bod, 0 = 0 bodů, + = +1 bod 
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Ze zhodnocení vyplývá, že nejvýhodnější je varianta 2, která bude dále rozpracována i 
ve výškovém řešení. 

3.2 Výškové řešení varianty 2 
Jako limitní podélný sklon koleje byl zvolen sklon 20,0‰, který je na hranici 

možností provozování nákladní kolejové dopravy. Složité směrové vedení spojky (výhybka 
v převýšení, velká celková délka přechodnic vzhledem k celkové délce spojky) dávají velmi 
omezené možnosti pro umístění lomů sklonu. Dalším limitujícím prvkem je výhybkové 
napojení na obě trati, kdy musí být použit stejný sklon v přímé i odbočné větvi výhybky. 

S uvážením všech výše uvedených aspektů byla vypracována příloha č.3 Podélný 
profil – varianta 2. Pro vyhodnocení možností výškového vedení byla dále vypracována 
příloha č.4 Výškový vztah silnice I/48 a trati Frýdek-Místek – Český Těšín ve Frýdku-Místku. 

Pro výškové vedení spojky je důležité dosažení dostatečné podjezdné výšky pod 
estakádou silnice I/48. Tato výška byla odhadnuta na základě známé výšky rozdílu nivelety 
(povrchu vozovky) silnice I/48 a nivelety trati č.323 v jejich stávajícím mimoúrovňovém 
křížení. Tato výška činí cca 8,5 m pod niveletou silnice a na výše uvedených přílohách je tato 
hodnota vynesena zelenou čárkovanou čarou. Kóta této výšky je 287,310 m n.m. Z podélného 
profilu varianty 2 vyplývá, že maximální výška nivelety spojky pod estakádou činí 290,588 m 
n.m. Rozdíl potřebné výšky a výšky, kterou bylo možné dosáhnout limitním výškovým 
vedením spojky, tedy činí 287,310 – 290,588 = -3,278 m. To znamená, že pod estakádou není 
dost prostoru pro vedení této spojky a to o velmi vysokou hodnotu 3,278 m. 

Pokud bychom teoreticky uvažovali, o kolik by bylo nutné spojku směrově prodloužit, 
aby sestoupala limitním sklonem 20,0‰ o těchto 3,278 m, dostali bychom hodnotu: 

l = 3,278/0,02 = 169,300 m. 

Z pohledu na situaci je zřejmé, že dosažení tohoto prodloužení trasy spojky není 
možné, protože jsme limitováni polohou výhybky před mostem, na kterém je vedena třída 
T.G. Masaryka. Případné posunutí výhybky za tento most by také tento problém nevyřešilo, 
protože zde je trať vedena již ve sklonu okolo 20‰ a případným dřívějším odpojením 
bychom žádného výraznějšího sklesání oproti předkládané variantě 2 nedosáhli. 

Pokud bychom teoreticky uvažovali, jaký sklon trati by byl nutný ke sklesání spojky 
do výšky potřebné pro vedení koleje pod estakádou, museli bychom vydělit rozdíl výšky 
nivelety v lomu sklonu v km 0,667 503 a nutné výšky koleje pod estakádou vzdáleností těchto 
míst: 

s = (294,158 – 287,310)/(667,503 – 489,000)*1000 [‰] = 38,36‰ 

Tento sklon je z hlediska provozování dráhy neakceptovatelný, protože by 
neumožňoval provoz drážních vozidel. 

4 Závěr 
Směrově i výškově jsou navržené varianty v kolizi s estakádou silnice I/48, realizace 

spojky by si dále vyžádala rozsáhlé demolice a další vyvolané investice. Žádnou úpravou 
trasy spojky není možné tyto problémy vyřešit. 

Zbývá ještě zvážit, zda by nebyla spojka realizovatelná při úpravě výškového vedení 
trati č.322 nebo při přestavbě estakády silnice I/48. 

Trať č.322 je v těsné blízkosti napojení spojky vedena ve velmi vysokém podélném 
sklonu 21,55‰ (viz příloha č.4), který není dále možné zvyšovat s ohledem na provoz 
drážních vozidel. Úprava výškového vedení trati č.322 tedy není možná.  
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Estakáda silnice I/48 je výškově dána niveletou silnice I/48. Za pevné body výškové 
trasy silnice je třeba považovat mimoúrovňové křižovatky před a za estakádou, jejich 
vzdálenost je přibližně 460 m. V místě křížení silnice a spojky by bylo nutné zdvihnout 
niveletu silnice o cca 3,3 m (výška, která chybí pod estakádou pro vedení koleje). Od tohoto 
místa by silnice vedla na obě strany příkrým klesáním do prostoru stávajících 
mimoúrovňových křižovatek, kde by se niveleta silnice napojovala na stávající stav. Na 
malém prostoru by tak vznikly 3 lomy sklonu nivelety silnice, které by neumožňovaly vložení 
normových poloměrů zaoblení lomů sklonu nivelety silnice, které jsou nutné pro bezpečnou 
jízdu silničních vozidel. Úpravu výškového vedení estakády silnice I/48 není tedy možné 
provést v takovém rozsahu, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro vedení koleje spojky pod 
estakádou. 

 

Z VÝŠE UVEDENÉHO VYPLÝVÁ, ŽE BEZÚVRA ŤOVÉ 
SPOJENÍ TRATÍ Č.323 A Č.322 VE FRÝDKU-MÍSTKU NENÍ 

Z TECHNICKÉHO HLEDISKA REALIZOVATELNÉ. 
 

 

 

 

V Olomouci, červenec 2009     Ing. Tomáš Vachutka 
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