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Úvod
Pro připravovanou stavbu „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl – obchvat“ je na základě
požadavku investora zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí. Navrhované varianty vycházejí ze zpracované
Porovnávací studie „Krnov, Petrův důl, sil.I/57“ (Dopravoprojekt Ostrava spol.s r.o.,
03/2007). Označení variant v tomto oznámení dle zák.č.100/2001 Sb.zachovává číslování dle
Porovnávací studie (varianty 1, 1a, 2 a 3). Podrobně je řešena varianta 3 v Technické studii
(Dopravoprojekt Ostrava spol.s r.o., 10/2007) a na základě požadavku Města Krnov varianta 2
(Dopravoprojekt Ostrava spol.s r.o., 03/2007).
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení): - bod 9.1. Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních
komunikací I.a II.třídy (záměry neuvedené v kategorii I), sloupec B.
Varianta 3 rozpracována dále v Technické studii (Dopravoprojekt Ostrava spol.s r.o., 10/2007)

Varianta.2 dle požadavku Města Krnov (Dopravoprojekt Ostrava spol.s r.o., 03/2007)
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A. Údaje o oznamovateli
Investor

IČO
DIČ
Oznamovatel

Oprávněný zástupce
oznamovatele
Zastoupený

Ve věcech technických

Projektant
Sídlo
IČO
DIČ

Odpovědný zástupce projektanta
Ve věcech technických

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
65993390
CZ65993390
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

Odbor přípravy staveb Brno
Šumavská 33, 612 54 Brno
Ing. Michalem Příkazským
náměstkem pro přípravu staveb Brno
tel.: 549133436
Mgr.Natálie Thonová
tel: 549133743
natalie.thonova@rsd.cz
Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o.
Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava
42767377
CZ42767377
tel. 595132011
fax. 595132081
dpova@dpova.cz
Ing. Svatopluk Bijok, jednatel společnosti
Ing. Matějíčková Pavla

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru

Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat

2. Kapacita (rozsah) záměru

Přeložka dvoupruhové komunikace
Kategorie
S 11,5/80
Délka
1,6 km

3. Umístění záměru

kraj Moravskoslezský
Město Krnov
k.ú. Opavské předměstí
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4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
Záměrem stavby je přeložka silnice I/57 v úseku mezi projektovanou okružní křižovatkou
v lokalitě Petrův důl a křižovatkou s účelovou komunikací z průmyslové zóny Červený Dvůr
do nové trasy. Tato trasa zajistí odstranění bodové závady (malého poloměru směrového
oblouku) za křižovatkou do průmyslové zóny Červený Dvůr a zabezpečí ochranu stávajících i
výhledových obytných území před účinky hluku z provozu na silnici I/57.
Silnice I/57 je komunikací nadregionálního významu. Je součástí trasy Ostrava – Opava –
Krnov – Bartultovice vedoucí po silnici I/11 a I/57 k přechodu v Bartultovicích a zde
navazuje na silnici 413 na Polském území do Prudnika.
V současné době je trasa stávající I/57 vedena centrem Krnova a její přeložku, jejímž cílem je
vymístění tranzitní dopravy z centra Krnova, řeší stavba „Silnice I/57 Krnov –
severovýchodní obchvat“. Trasa silnice I/57 je navržena v kategorii S 11,5/80 a v současné
době je zpracovávána dokumentace pro stavební povolení této stavby. Trasa
severovýchodního obchvatu Krnova neřeší území Petrův důl. Vedena je intravilánem a
zahrnuje dopravní funkci místní sběrné komunikace. V územním plánu města je její funkce
zachována, vedena je ve stávající trase s rekonstrukcí na požadovanou kategorii S 11,5 a
s úpravami vzhledem k navrhovanému využití území dle územního plánu zóny.
Základním požadavkem v současné době je potřeba řešit negativní vlivy dopravy v území
Petrův důl z hlediska vlivu na stávající zástavbu (hluková zátěž), ale zejména s ohledem na
rozvoj města v této části území.
Navrhovaná stavba respektuje polohu a tvar okružní křižovatky navržené v rámci stavby
severovýchodního obchvatu Krnova (začátek trasy). Dalším limitujícím bodem je trať ČD
Opava – Krnov. Ochranné pásmo dráhy je 60 m od osy krajní koleje. Trať ČD Opava –
Krnov bude respektována, stávající železniční nechráněný přejezd v žkm 92,253 bude
zachován.
Zároveň je požadovaná minimalizace záboru plochy navržené pro průmyslovou zónu
v předmětném území. Konec úpravy řeší úpravu nevyhovujícího stávajícího poloměru
směrového oblouku u průmyslové zóny Červený Dvůr. Respektováno musí být stávající
napojení průmyslové zóny.
Koridor navrhované trasy přeložky silnice I/57 prochází zátopovým územím řeky Opavy.
Stavba je právě z hlediska jejího umístění v záplavovém území složitá. Respektovány budou
podmínky správce toku Povodí Odry s.p. pro stavby v tomto území, zejména s ohledem na
možné variantní řešení a navržení výsledné varianty výškového vedení trasy a její konstrukce.
Provedeno bylo hydrotechnické posouzení (pro Povodí Odry s.p) a závěry jsou uvedeny
v další části tohoto oznámení.
Rovněž z hlediska odvodnění komunikace v době přívalových dešťů stavba vyžaduje
podrobné řešení. Stávající odvodňovací příkop za tratí ČD nemá v současné době v místě
propustku pod polní cestou v žel.km 93,133 dostatečnou kapacitu. Proto jsou pro zadržení
vody z komunikace v době přívalových dešťů navrženy retenční nádrže, které odtok vody do
stávajících recipientů zpomalí.
V současnosti je území využíváno zemědělsky, nejsou zde umístěny žádné stavby.
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Silnice I/57 – stávající stav

ŘEŠENÝ ÚSEK

Zájmové území nezahrnuje chráněná území dle zák.č. 114/1992 Sb. Silnice I/57 kříží
vymezenou trasu nadregionálního biokoridoru.
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V zájmovém území se nachází vedení VN, které bude přeloženo.
Jímací území Krnov Kostelec (zásobování SV Krnov RŽP/voda/8305/2000/231/120/Ur) a
Zlatá Opavice (zásobování SV Krnov Voda/1279/77/235/Pa/73/78) je mimo dosah zájmového
území.
Část území je dle územního plánu určeno k využití pro podnikání nerušivého charakteru. Jeho
dopravní infrastruktura nebude napojena přímo na silnici I/57. Druhá část území bude
napojena na stávající polní cesty (zemědělsky využívané pozemky). V současnosti je územím
vedena polní cesta, která je nouzovým příjezdem v ČOV na ulici Bližčická v době záplav a
musí být zachována.
V současné době je pro Město Krnov rozpracován nový územní plán. (Ing.arch Haluza). Bylo
ukončeno projednávání konceptu řešení a probíhají práce na sestavení pokynů pro zpracování
návrhu Územního plánu města Krnov. Součástí zadání byl dle dopisu Městského úřadu
Krnov, odboru regionálního rozvoje, zn. Mukrn/200909707/RP/UP/La z 4.3.2009 požadavek
na řešení přeložky silnice I/57 v Petrově dole ve variantě 3 (varianta dle Dopravoprojekt
Ostrava spol.s r.o. rozpracovaná v Technické studii, 10/2007). Z průběhu projednávání
konceptu byl vznesen nový požadavek města na řešení přeložky ve variantě 2 (varianta dle
Dopravoprojekt Ostrava spol.s r.o., 03/2007). Zároveň v rámci projednání konceptu uplatnil
dotčený orgán – Ministerstvo dopravy ČR Praha, dle uvedeného vyjádření z hlediska souladu
s územním plánem města, požadavek na prověření obou variant. Protože „návrh“ územního
plánu musí být invariantní, dle vyjádření s největší pravděpodobností bude do „Pokynů pro
zpracování návrhu ÚP“ dán požadavek, na zapracování té varianty, na které se dohodnou
Město Krnov s MD ČR a ŘSD ČR Brno. Významným podkladem bude posouzení vlivů
stavby na životní prostředí (v obou variantách).
Významným omezujícím prvkem je vedení trasy nadregionálního biokoridoru, jehož osa daný
prostor protíná.
Možnost kumulace s jinými záměry než výše uvedenými v zájmovém území není vymezena.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Potřeba záměru
Přeložka silnice I/57 v úseku mezi projektovanou okružní křižovatkou v lokalitě Petrův důl a
křižovatkou s účelovou komunikací z průmyslové zóny Červený Dvůr do nové trasy zajistí
odstranění bodové závady (malého poloměru směrového oblouku) za křižovatkou do
průmyslové zóny Červený Dvůr a zabezpečí ochranu stávajících i výhledových obytných
území před účinky hluku z provozu na silnici I/57.
Stavba navazuje na přeložku silnice I/57, jejímž cílem je vymístění tranzitní dopravy z centra
Krnova, která je řešena v rámci stavby „Silnice I/57 Krnov – severovýchodní obchvat“. Trasa
severovýchodního obchvatu Krnova neřeší území Petrův důl.
Záměrem investora je v současné době potřeba řešit negativní dopad hluku ze silnice I/57
v území Krnov, Petrův důl nejen z hlediska vlivu na stávající zástavbu, ale zejména s ohledem
na rozvoj města v tomto území.
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Varianty
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány následující varianty :
1. Nulová varianta
2. Varianty řešené při přípravě stavby (před realizací projektu – Porovnávací
studie, Dopravoprojekt Ostrava, spol.s.r.o., 03/2007)
3. Varianta dle rozpracované Technické studie, Dopravoprojekt Ostrava,
spol.s.r.o., 10/2007 (varianta č.3 Porovnávací studie, Dopravoprojekt
Ostrava, spol.s.r.o., 03/2007)
4. Varianta č.2 (dle Porovnávací studie, Dopravoprojekt Ostrava, spol.s.r.o.,
03/2007)
1. Nulová varianta
Varianta nulová by předpokládala ponechat stav dopravy ve stávajícím stavu bez zlepšení
dopravních charakteristik území. Nulová varianta by znamenala prohlubování dalších
negativních důsledků dopravy v řešeném úseku, zejména v souvislosti s nově připravovanými
aktivitami vymezenými v rámci územně plánovací dokumentace.
2. Varianty řešené při přípravě stavby (před realizací projektu – Porovnávací studie,
Dopravoprojekt Ostrava, spol.s.r.o., 03/2007)
Pro město Krnov byla zpracována Porovnávací studie „Krnov, Petrův důl, sil.I/57“
Dopravoprojektem Ostrava spol.s r.o. v 03/2007. Součástí Porovnávací studie byla Hluková
studie, kterou zpracovala firma EnviRoad Ostrava.
V rámci Porovnávací studie byly zpracovány varianty 1, 1a, 2 a 3 respektující SV obchvat
Krnova. Cílem Porovnávací studie byl výběr varianty, která je nejvýhodnější z hlediska
dopravního, ekonomického a ekologického. Pro možnost srovnání jednotlivých variant byla
zvolena délka úpravy homogenizace silnice I/57 na kategorii S 11,5 shodná pro všechny
varianty, tj.od na silnici I/57 po napojení průmyslové zóny Červený Dvůr včetně úpravy
směrového oblouku v tomto místě.
Studie se zabývala i dalšími možnostmi trasy silnice I/57 mimo varianty 1-3. Především byla
prodiskutována varianta, která by řešila obchvat Krnova včetně obchvatu Petrova dolu.
Křižovatka rozdělující dopravu od Opavy směrem na obchvat (sil. I/57) a do centra Krnova
by byla umístěna již v místě stávající křižovatky do průmyslové zóny Červený Dvůr. Obchvat
by byl dále veden v souběhu s tratí ČD až do místa křížení s ČD v místě stávající ul.
Bližčické. Doprava do centra Krnova by byla vedena po stávající silnici I/57 a plnila by
funkci místní komunikace. Tato varianta nebyla dále zpracovávána, neboť hluková zátěž
z provozu na této místní komunikaci by nevyhovovala hygienickým limitům.
Z celkového poctu vozidel na silnici I/57- směr Opava bude obchvatem odkloněno asi 50 %.
Zbylých 50 % tvoří směr Krnov.
Další možnou trasou, by bylo vedení silnice I/57 společně s obsluhou průmyslové zóny i s
obsluhou obytné zástavby v dostatečné vzdálenosti od zástavby, tj. ve vzdálenosti asi 95 m.
Řešení nevyžaduje protihlukovou ochranu, ale tato varianta byla nepřijatelná z důvodu
znehodnocení plochy určené pro průmyslovou zónu. Jejími dalšími nevýhodami je omezení
rychlosti na silnici I/57 na 50 km/hod a velká vzdálenost komunikace s autobusovými
zastávkami od obytných území. Varianta rovněž nebyla dále zpracovávána.
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Na základě závěrů této Porovnávací studie byla pro investora stavby ŘSD ČR vypracována
Technická studie firmou Dopravoprojekt Ostrava spol.s r.o, která podrobně rozpracovala
variantu 3.
Varianty Porovnávací studie
Varianta 1 - trasa obchvatu Krnova dle územního plánu (změna č. 5) a záměru ŘSD ČR
Varianta minimalizuje zásah do trasy stávající silnice I/57. Úprava šířkového uspořádání na
kategorii S 11,5 navazuje na záměr ŘSD ČR homogenizovat na tuto kategorii silnici I/57 v
úseku z Opavy do Krnova. V územním plánu je tato kategorie přizpůsobena vedení trasy v
zastavěném území. Rozšíření komunikace na požadovanou kategorii je uvažováno směrem k
podnikatelské zóně, tj. vpravo směrem do centra města. Stávající nevyhovující směrový
oblouk 260 m je dle návrhu upraven pro návrhovou rychlost 80 km/hod na poloměr 650 m. Z
důvodu obsluhy stávající zástavby v Petrově dole ze silnice I/57 je na silnici I/57 od vjezdu do
obce dovolená rychlost 50 km/hod. Místní komunikace v lokalitě a jejich napojení na silnici
I/57 vytvářejí roštový systém s možností okruhu. Nové úrovňové křižovatky budou zřízeny
pro napojení podnikatelské zóny Vrbina 2 určené pro podnikání nerušivého charakteru a pro
napojení další bytové zástavby v Petrově dole. Na stávajících i nově navrhovaných
křižovatkách jsou dle této varianty navrženy jízdní pruhy pro odbočení vlevo. Pro posouzení
hygienických imisních limitu hluku byly do dopravních intenzit v posuzovaném úseku
započteny intenzity dopravy z podnikatelské zóny i bydlení.
Hlukovým hygienickým limitům nevyhovuje stávající zástavba určená k bydlení do
vzdálenosti 65 m od silnice, tj. první tři řady domů. V této variantě domy nelze před hlukem z
dopravy chránit. Jediným řešením dle této varianty je využití zástavby zasažené nadlimitními
hladinami hluku k jiným než bytovým účelům, popřípadě jejich demolicí a z toho vyplývající
náhradní výstavba domu k bydlení. Bezpečnost chodců lze proti stávajícímu stavu zvýšit
zřízením světelné signalizace řízené poptávkou na stávajícím přechodu pro chodce, popřípadě
výstavbou nadchodu, jehož umístění by bylo umožněno uvolněním některé z lokalit
zasažených hlukem z dopravy.
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Hodnocení varianty (dle Porovnávací studie):
Klady :
• připravenost stavby vzhledem ke schváleným stupňům
dokumentací (územní plán města, územní plán zóny Petrův důl,
územní plán podnikatelské zóny, VÚC Jeseníky, dopravní
studie silnice I/57, schválená dokumentace pro územní řízení
stavby Silnice I/57 Krnov – SV obchvat a další) a zajištěnost
koordinace všech připravovaných záměrů
• maximální využitelnost plochy mezi I/57 a ČD pro budování
podnikatelské zóny
• obsluha území vyřešena územním plánem zóny, při
rekonstrukci na kategorii S 11,5
• navržena samostatná levá odbočení ze silnice I/57 na MK
• nevyžaduje rekonstrukci ul. U lazebníka a ul. Petrův důl
• možnost částečného využití stávající trasy silnice I/57 při její
rekonstrukci
Zápory :
• nelze vybudovat protihlukové bariéry (návrh varianty 1a
prokázal jejich nereálnost z hlediska dopadu na obsluhu území)
• v případě výkupu 12 rodinných domků v těsné blízkosti nejsou
žádné další náklady na protihluková opatření
• demolice rodinných domků
• v průjezdu zastaveným územím Petrova dolu je omezena
rychlost na 50 km/hod

Varianta 1a – trasa silnice I/57 dle varianty 1 s návrhem protihlukových stěn
Podél silnice I/57 je navržena protihluková stěna, která ruší napojení místních komunikací ul.
Zátiší a Zukalova na silnici I/57 a je nutno je propojit komunikací umístěnou souběžně se sil.
I/57 a veškerá doprava z lokality Petrův důl je vedena po ulici U Lazebníka, jejíž směrové a
zejména šířkové parametry jsou zcela nevyhovující.
Rekonstrukce této místní komunikace do požadovaných parametrů není reálná bez demolice
rodinných domků v zúženém profilu a vybudování zárubních zdí ve svažitém terénu. Pro
obsluhu lokality je nutná nová organizace dopravy systémem jednosměrných komunikací a
jejich zokruhování.
Místní komunikace kolmé ke stávající silnici I/57 kopírují stávající svažitý terén a jejich
podélné sklony jsou při jednosměrném provozu zejména v zimním období nevyhovující. Je
nutná jejich celková rekonstrukce. Nevýhodou této varianty je demolice obytných domů jak u
silnice I/57 (3 domy), tak v ulici U Lazebníka (1 dům).
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Hodnocení varianty (dle Porovnávací studie):
Klady :
• maximální využitelnost plochy mezi sil. I/57 a ČD pro budování
podnikatelské zóny
• možnost částečného využití stávající trasy silnice I/57 při její
rekonstrukci
Zápory :
• v průjezdu zastavěným územím Petrova dolu je omezená
rychlost na 50 km/hod
• závlek obsluhy Petrova dolu ze silnice I/57
• nutnost rekonstrukce ul.U lazebníka a ul.Petrův důl (velmi
stísněné poměry) z důvodu zokruhování MK
• rekonstrukce ulic Zátiší a Zukalova
• demolice rodinných domků na ul. U lazebníka a u silnice I/57
• velmi nevyhovující výškové poměry MK (zejména v zimě) pro
okružní systém obsluhy
• zvýšení provozu a hlučnosti na ostatních místních
komunikacích
• podstatné zhoršení dostupnosti lokality vzhledem k MHD,
zejména v blízkosti okružní křižovatky
• nutnost vybudování nadchodu s bezbariérovým přístupem
• nutnost vybudovat opěrné zídky na propojovací místní
komunikaci z důvodu jejího umístění ve svažitém terénu
Vzhledem k nepřijatelnosti varianty 1a z hlediska dopravního řešení nebylo již dále
zpracováváno její porovnání z ostatních hledisek
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Varianta 2 – souběžná MK se silnicí I/57
Stávající nevyhovující směrový oblouk 260 m bude upraven pro návrhovou rychlost 80
km/hod na poloměr 650 m. Návrh řešení dopravní situace v lokalitě Petrův důl vychází z
oddělení provozu na silnici I/57 a obsluhy podnikatelské zóny od obsluhy obytné zástavby. Z
důvodu obsluhy podnikatelské zóny zůstává na silnici I/57 od vjezdu do obce dovolená
rychlost 50 km/hod. Silnice I/57 je navržena v souběhu se stávající silnicí – ul. Opavskou,
která bude převedena do místních komunikací a bude plnit obslužnou funkci pro celou
lokalitu. Místní komunikace (stávající silnice I/57) bude sloužit pro obsluhu stávající zástavby
a bude připojena na silnici I/57 nově vybudovanou místní komunikací do okružní křižovatky,
která je součástí navrhovaného SV obchvatu Krnova. Vzdálenost mezi oběma komunikacemi
musí umožnit osazení protihlukových sten, které budou rovněž sloužit jako opatření proti
oslnění protijedoucích vozidel.
Trasa propojení ul. Opavské do okružní křižovatky respektuje výškové poměry v dané
lokalitě, proto není v souladu s Urbanistickou studií Krnov – Petrův důl, která se zabývala
návrhem obytné zóny v tomto území.
Točna autobusu bude zřízena v podnikatelské zóně a její dostupnost k zástavbě je podmíněna
umístěním přechodu pres silnici I/57. Vzhledem k nutnosti snížení dovolené rychlosti na
silnici I/57 na 50 km/hod z důvodu návrhu tří křižovatek pro napojení podnikatelské zóny, byl
přechod pro chodce navržen úrovňový se světelnou signalizací.
Počet chodců na přechodu bude snížen vedením městské hromadné dopravy do lokality
Petrův důl, jež je podmíněno zřízením obratiště autobusu v této lokalitě.

Podnikatelská zóna je napojena ze silnice I/57, proto na nové místní komunikaci Opavská
dojde k výraznému snížení intenzity dopravy. Hlukové zatížení zástavby podél silnice I/57,
která bude oddělena protihlukovou zdí, bude tímto řešením minimalizováno. Podstatným
problémem této varianty je dostupnost městské hromadné dopravy a přístup pěších do lokality
podnikatelské zóny přes silnici I/57 a protihlukovou zeď.
Hodnocení varianty (dle Porovnávací studie):
Klady :
• umožňuje celkové odhlučnění dotčené zástavby protihlukovou
stěnou, tj. včetně průmyslové zóny
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Zápory :

•

snižuje dopravní intenzity v těsné blízkosti zástavby na
intenzity odpovídající obslužné místní komunikaci.

•

omezení rychlosti na silnici I/57 na 50 km/hod z důvodu
vzdálenosti křižovatek pro napojení podnikatelské zóny a
přístupu chodců do tohoto území
zmenšení plochy pro podnikatelskou zónu
zvýšení záboru pro vybudování místní komunikace – napojení
nové místní komunikace do okružní křižovatky
závlek obsluhy Petrova dolu směrem do Opavy
zhoršení propojení dostupnosti lokality průmyslové zóny Petrův
důl pro chodce
výrazné zvýšení nákladů na stavbu

•
•
•
•
•

Dle dopisu Města Krnov, kancelář místo starosty, zn. Mukrn/200902673/KT/OR/Za
z 20.1.2009 a Městského úřadu Krnov, odboru regionálního rozvoje, zn.
Mukrn/200909707/RP/UP/La z 4.3.2009 z průběhu projednávání konceptu byl vznesen
požadavek města na řešení přeložky v této variantě 2. Z toho důvodu je tato varianta zvolena
dále jako srovnávaná varianta.
Varianta 3 – obchvat Petrova dolu
Trasa obchvatu Petrova dolu je navržena na kategorii S 11,5/80. Varianta 3 je obchvatem
Petrova dolu včetně průmyslové zóny. Navrhovaný obchvat je upraven tak, aby umožňoval
napojení lokality Petrův důl směrem od Opavy i směrem od Krnova.
Stávající styková křižovatka u průmyslové zóny Červený Dvůr je upravena na křižovatku
průsečnou s ramenem napojujícím Petrův důl. Vzdálenost křižovatek splňuje normové
požadavky. Délka úpravy zároveň umožňuje odstranění bodové závady, kterou je
nevyhovující směrový oblouk před zástavbou Petrova dolu.
Nově navržená trasa silnice I/57 je vedena okrajem ochranného pásma dráhy. Systém obsluhy
území je shodný se stávajícím stavem, obsluha výhledové zástavby bude využívat stávající
silnici I/57.
Podnikatelská zóna je napojena ze stávající silnice z důvodu dodržení normové vzdálenosti
křižovatek na obchvatové trase. Toto řešení zachovává místní provoz včetně nárůstu provozu
z průmyslové zóny, tranzitní doprava je odkloněna na obchvat Petrova dolu.
Autobusové zastávky budou zřízeny za okružní křižovatkou na místní komunikaci a na točně
autobusu v podnikatelské zóně.
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Hodnocení varianty (dle Porovnávací studie):
Klady :
• silnice I/57 je navržena na kategorii S 11,5/80
• stávající zástavba není dotčena hlukem z dopravy na silnici I/57
• je umožněn další rozvoj obytných zón v této lokalitě
• napojení podnikatelské zóny na místní komunikaci, ul.
Opavskou, propojenou se silnicí I/57 směrem do Krnova i do
Opavy
• zachování stávající dostupnosti lokality vzhledem k
autobusovým zastávkám
Zápory :
• zmenšení plochy pro podnikatelskou zónu
• zrušení nejbližšího příjezdu k ČOV ze směru od Opavy, obsluha
přes přeložku ulice Blížčické
• zástavba zůstává dotčena hlukem z podnikatelské zóny (nutnost
zamezit podnikání se zdrojem hluku a dopravní obsluhou v
noční době)
• při dalším rozvoji lokality Krnov, Petrův důl dojde k
postupnému zvyšování intenzity dopravy na místní komunikaci
a obtěžování hlukem z dopravy se bude opakovat
• zvýšení záboru pro komunikaci a rozdělení parcel
• dva průchody komunikací trasou biokoridoru (budoucí místní
komunikace ul. Opavská a nová silnice I/57)
• zvýšení nákladu na stavbu
• zrušení stávajícího úrovňového železničního přejezdu u ČOV
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Závěr (dle Porovnávací studie)
Podrobné srovnání bylo provedeno pro varianty 1, 2 a 3.
Varianta 1 je výhodná z hlediska ekonomického a z hlediska souladu vedení trasy silnice
I/57 s platným územním plánem a s tím související přípravy SZ obchvatu Krnova. Vyžaduje
však zajištění odstupu stávající obytné zóny od silnice I/57 do vzdálenosti min 65 m, tj.
nutnost demolic s vybudováním náhradního bydlení, což je nevýhodné z hlediska
společenského.
Varianta 1a řeší trasu silnice I/57 dle varianty 1 s návrhem protihlukových stěn.
Rekonstrukce této místní komunikace do požadovaných parametrů není reálná bez demolice
rodinných domků v zúženém profilu a pro obsluhu lokality je nutná nová organizace dopravy
systémem jednosměrných komunikací a jejich zokruhování.
Varianta 2 vyhovuje z hlediska využití území, obsluha území je však značně omezena, proto
tato varianta nebyla Porovnávací studií (Dopravoprojekt s.r.o. Ostrava, 03/2007) doporučena.
Varianta 3 se jevila po zvážení všech hledisek nejvýhodnější z hlediska dopravně
technického posouzení silnice I/57 i z hlediska obsluhy území.
Na základě závěrů Porovnávací studie byla v rámci Technické studie firmou Dopravoprojekt
Ostrava spol. s r.o. v 10/2007 podrobněji rozpracována a dále řešena původně vybraná
varianta 3.
V Technické studii jsou řešeny z hlediska Q100 dvě varianty z hlediska výškového řešení a
variantní napojení na okružní křižovatku.
Varianty výškového řešení
Varianta 3 - „A“
V rámci této varianty je trasa silnice vedena v násypu tak, aby silniční pláň byla v celé trase
0,50 m nad hladinou Q100. Navržený podélný sklon nivelety zajišťuje dodržení minimálního
výsledného sklonu vozovky.
Ve variantě A je stávající polní cesta napojena přímo na silnici I/57 v km 0,31295
jednostranně vlevo. Nutné je navrhnout úpravu zamezující vjezdu vozidel v běžném provozu.
Příjezd k ČOV po polní cestě přes úrovňový železniční přejezd bude umožněn pouze v době
zaplavení ulice Blížčické, která je příjezdovou komunikací k ČOV.
Ve variantě A jsou navrženy dva mostní objekty. Jeden bude v místě křížení s trasou
regionálního biokoridoru, druhý v nejnižším místě terénu jako most inundační pro převedení
vody v době záplav. Třetí most je navržen pod polní cestou v km 0,31295 pro zajištění odtoku
vody v případě záplav.
Varianta 3 - „B“
Trasa silnice I/57 v řešeném úseku je v rámci této varianty navržena v místě průchodu
komunikace aktivní zónou záplavového území, tj. od km 0,260 až po km 0,896 po estakádě.
Celková délka přemostění je navržena tak, aby bylo dosaženo mimoúrovňového křížení se
stávající polní cestou v km 0,312 95. Niveleta polní cesty nelze snížit, neboť zajišťuje obsluhu
ČOV v době záplav.
V této variantě kříží přeložka silnice I/57 stávající polní cestu mimoúrovňově a její využití
zůstane stávající.
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Ve variantě B je komunikace vedena v délce 636 m po estakádě a nebrání rozlivu vody
v době záplav. Pro estakádu je navržena dvojtrámová konstrukce z předpjatého betonu
s maximálním rozpětím 44 m.
Obě uvedené varianty návrhu zachovávají stávající odtok vody z území. Mimo dobu záplav se
jeví limitující pro odtok vody z území nevyhovující technický stav a výškové poměry
v odvodňovacím příkopu za propustem v žkm 93,11.
Varianta „A“

Varianta „B“
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Varianty napojení na okružní křižovatku
Varianta 3 - „a“
Ve variantě 3- „a“ je křižovatka navržena pětiramenná, čtvrtým ramenem bude místní
komunikace ke stávající zástavbě Petrova dolu, tj. ulice Zukalova a Zátiší, a budoucím
průmyslové zóně. Pátým ramenem bude místní komunikace společná pro novou výstavbu
v Petrově dole (dle územního plánu).
Varianta 3 - „b“
Ve variantě 3- „b“ bude křižovatka čtyřramenná, čtvrté rameno bude tvořit místní komunikace
společná pro obsluhu celého území Petrova dolu.
V současné době je pro Město Krnov v rozpracovaném územním plánu města řešena
přeložka silnice I/57 v Petrově dole ve variantě 3. Z průběhu projednávání konceptu byl
vznesen požadavek na zapracování do územního plánu města nikoliv varianty 3, ale
varianty 2. Z toho důvodu je jako srovnávací varianta k rozpracované variantě 3
zvolena varianta 2 dle Porovnávací studie.
Posuzované varianty vedení trasy:

VARIANTA 2

VARIANTA 3
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V současnosti byl k 31.12.2008 dokončen projekt „Územně analytické podklady pro správní
obvod Městského úřadu Krnov“. Územně analytické podklady jsou od 1.1.2007 novým
nástrojem územního plánování. V souladu s ustanoveními §§ 26 - 29 zákona č. 183/2006Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, jsou pořizovány pro území obce s
rozšířenou působností a jejich úkolem je zejména zajištění a vyhodnocení stavu a vývoje
území. Územně analytické podklady slouží jako podklad pro pořizování politiky územního
rozvoje, pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací.
Územně analytické podklady pro správní obvod městského úřadu Krnov zpracoval
Ing. arch. Jaroslav Haluza. Dle tohoto materiálu je rovněž zanesena do problémového výkresu
navrhovaná varianta 3.
Následující situace ukazuje výřez grafické části Rozboru udržitelného rozvoje území –
problémový výkres. – schéma (dle Ing. arch. Jaroslav Haluza)

Navrhované trasy ve variantě 2 a 3 jsou v rámci oznámení podrobně posouzeny z hlediska
možných vlivů obou navrhovaných tras navrhované přeložky.
V rámci varianty 3 jsou posouzeny varianty technického řešení – varianta 3-„A“ a 3-„B“ dle
výškového členění a varianty 3-„a“ a 3-„b“ dle napojení na okružní křižovatku.
Stavba bude napojena na stávající navazující dopravní charakteristiky území a bude řešena
v souladu s tímto dopravním systémem území. Bude součástí komplexního řešení dopravního
systému území. Navrhované řešení výsledné doporučené varianty bude sledováno z hlediska
možného uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření.
Navrhovaná varianta předkládaná oznamovatelem musí být přijatelná a znamenat řešení
zlepšení dopravních charakteristik v předmětném území, jichž bude předmětný úsek stavby
součástí.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Navrhované řešení je sledováno ve dvou variantách – variantě 2 a 3 dle Porovnávací studie
(Dopravoprojekt Ostrava spol.s r.o., 03/2007)
Varianta 2
Návrh řešení dopravní situace v lokalitě Petrův důl vychází z oddělení provozu na silnici I/57
a obsluhy podnikatelské zóny od obsluhy obytné zástavby. Silnice I/57 je navržena v souběhu
se stávající silnicí – ul. Opavskou, která bude převedena do místních komunikací a bude plnit
obslužnou funkci pro celou lokalitu.
V rámci varianty 2 bude stávající nevyhovující směrový oblouk 260 m upraven pro
návrhovou rychlost 80 km/hod na poloměr 650 m.
Pro obsluhu podnikatelské zóny zůstává na silnici I/57 od vjezdu do obce dovolená rychlost
50 km/hod.
Místní komunikace (stávající silnice I/57) bude sloužit pro obsluhu stávající zástavby a bude
připojena na silnici I/57 nove vybudovanou místní komunikací do okružní křižovatky, jež je
součástí navrhovaného SV obchvatu Krnova.
Vzdálenost mezi oběma komunikacemi musí umožnit osazení protihlukových stěn, které
budou rovněž sloužit jako opatření proti oslnění protijedoucích vozidel.
Trasa propojení ul. Opavské do okružní křižovatky respektuje výškové poměry v dané
lokalitě.
Točna autobusu bude zřízena v podnikatelské zóně a její dostupnost k zástavbě je podmíněna
umístěním přechodu pres silnici I/57.
Vzhledem k nutnosti snížení dovolené rychlosti na silnici I/57 na 50 km/hod z důvodu návrhu
křižovatek pro napojení podnikatelské zóny, byl přechod pro chodce navržen úrovňový se
světelnou signalizací.
Počet chodců na přechodu bude snížen vedením městské hromadné dopravy do lokality
Petrův důl, jež je podmíněno zřízením obratiště autobusu v této lokalitě.
Podnikatelská zóna je napojena ze silnice I/57, proto na nové místní komunikaci Opavská
dojde k výraznému snížení intenzity dopravy. Hlukové zatížení zástavby podél silnice I/57,
která bude oddělena protihlukovou zdí, bude tímto řešením minimalizováno.
Podrobně musí být v rámci podrobné projektové přípravy řešena dostupnost městské
hromadné dopravy a přístup pěších do lokality podnikatelské zóny přes silnici I/57.
Protihluková zeď musí být navržena s ohledem na možnost průchodu územím. V rámci této
varianty se trasa nedotýká trati ČD ani není řešena v jejím ochranném pásmu.

Varianta 3
Začátek úpravy trasy silnice I/57 je umístěn do okružní křižovatky, která je součástí stavby
severovýchodního obchvatu Krnova. Od této křižovatky je trasa navržena složeným
pravotočivým směrovým obloukem o poloměrech 375 a 700 m s mezilehlou přechodnicí.
Následně se trasa přibližuje železniční trati ČD Opava – Krnov. V uvedeném úseku je silnice
I/57 vedena v ochranném pásmu železnice tak, aby byla maximálně zachována velikost
plochy mezi stávající a přeloženou silnicí I/57. Jedná se o prostor, který je v územním plánu
navržen pro využití jako zóna průmyslová, nerušivého charakteru.
Od trati ČD se trasa odklání směrem ke stávající křižovatce u průmyslové zóny Červený
Dvůr, kde je protisměrným obloukem o poloměru 700 m napojena na stávající silnici I/57.
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Tímto směrovým obloukem je eliminována bodová závada, nevyhovující směrový oblouk, na
stávající komunikaci. Směrové vedení trasy vyhovuje požadované návrhové rychlosti 80
km/hod od km 0,200.
Směrový oblouk v místě napojení do okružní křižovatky vyhovuje dovolené rychlosti 70
km/hod.
V začátku trasy je komunikace výškově napojena na projektovaný stav okružní křižovatky.
V km 1,2392 40 přeložky silnice I/57 je respektována výška v místě stávající křižovatky u
Červeného Dvora a v konci úpravy je trasa napojena na stávající komunikaci.
Výškové řešení trasy je navrženo ve dvou variantách. Toto řešení souvisí s posouzením území
z hlediska odtokových poměrů během záplav.
Navržena je varianta 3 - „A“ a 3 - „B“, jak již bylo uvedeno výše. V rámci varianty „A“ je
trasa silnice vedena v násypu tak, aby silniční pláň byla v celé trase 0,50 m nad hladinou Q100.
Navržený podélný sklon nivelety zajišťuje dodržení minimálního výsledného sklonu vozovky.
Ve variantě „A“ je stávající polní cesta napojena přímo na silnici I/57 v km 0,31295
jednostranně vlevo. Nutné je navrhnout úpravu zamezující vjezdu vozidel v běžném provozu.
Příjezd k ČOV po polní cestě přes úrovňový železniční přejezd bude umožněn pouze v době
zaplavení ulice Blížčické, která je příjezdovou komunikací k ČOV.
Trasa silnice I/57 v řešeném úseku je v rámci varianty B navržena v místě průchodu
komunikace aktivní zónou záplavového území, tj. od km 0,260 až po km 0,896 po estakádě.
Celková délka přemostění je navržena tak, aby bylo dosaženo mimoúrovňového křížení se
stávající polní cestou v km 0,312 95. Niveleta polní cesty nelze snížit, neboť zajišťuje obsluhu
COV v době záplav.
V této variantě kříží přeložka silnice I/57 stávající polní cestu mimoúrovňově a její využití
zůstane stávající.
Odvodnění komunikace je navrženo do silničních příkopů, jejichž výškové řešení bude
navrženo tak, aby byly zaústěny do nadzemních retenčních nádrží, které budou vyústěny do
stávajících odvodňovacích příkopů. Předpokládá se umístění tří retenčních nádrží. Nádrže
zachytí vodu v době přívalových dešťů. Voda z komunikace od km 0,000 do km 1,200 bude
odvedena do propustku pod tratí ČD v žkm 92,421. Komunikace od km 1,200 do km 1,600
bude odvodněna stávajícím způsobem silničními příkopy do odvodňovacího příkopu
zaústěného do propustku pod tratí ČD v žkm 93,111.
Obě uvedené varianty návrhu zachovávají stávající odtok vody z území. Mimo dobu záplav se
jeví limitující pro odtok vody z území nevyhovující technický stav a výškové poměry
v odvodňovacím příkopu za propustem v žkm 93,11.
Přehled základních objemů stavby
Varianta 3 – „A“
Tabulka č.1
Vozovka silnice I/57
Místní komunikace
Přístupové komunikace
Násypy
Retenční nádrže
Mosty

18 930 m2
4 738 m2
2 700 m2
76 710 m3
3 kusy
261 m2

Varianta 3 – „B“
Tabulka č.2
Vozovka silnice I/57
Místní komunikace
Přístupové komunikace

10 956 m2
4 738 m2
1 630 m2
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Násypy
Retenční nádrže
Mosty

45 100 m3
2 kusy
9 286 m2

Křižovatky
Křižovatka v začátku úpravy silnice I/57 v řešeném úseku je řešena variantně. Ve variantě 3„a“ je křižovatka pětiramenná, čtvrtým ramenem bude místní komunikace ke stávající
zástavbě Petrova dolu, tj. ulice Zukalova a Zátiší, a budoucím průmyslové zóně. Pátým
ramenem bude místní komunikace společná pro novou výstavbu v Petrově Dole (dle
územního plánu).
Ve variantě 3 – „b“ bude křižovatka čtyřramenná, čtvrté rameno bude tvořit místní
komunikace společná pro obsluhu celého území Petrova dolu.
Stávající styková křižovatka u průmyslové zóny Červený Dvůr bude průsečná s napojením
Krnova, Petrova dolu směrem od Opavy. Stávající silnice I/57 bude místní komunikací.
Křižovatka bude navržena včetně levých odbočovacích pruhů. Délka odbočovacího pruhu
vpravo do průmyslové zóny Červený dvůr bude minimalizována na délku vyřazovacího
pruhu.
Mostní objekty
Návrh mostních objektů je řešeno dle variant podélného řešení.
Ve variantě 3 – „A“ jsou navrženy dva mostní objekty. Jeden bude v místě křížení s trasou
nadregionálního biokoridoru, druhý v nejnižším místě terénu jako most inundační pro
převedení vody v době záplav. Třetí most je navržen pod polní cestou v km 0,31295 pro
zajištění odtoku vody v případě záplav. Mosty jsou navrženy přímo pojížděné a musí
vyhovovat ŠN 73 6201 z hlediska výšky spodní hrany vodorovné nosné konstrukce nad
hladinou Q100.
Ve variantě 3 – „B“ je komunikace vedena v délce 636 m po estakádě a nebrání rozlivu vody
v době záplav. Pro estakádu je navržena dvojtrámová konstrukce z předpjatého betonu
s maximálním rozpětím 44 m.
Založení mostních objektů
bude navrženo v projektové dokumentaci na základě
zpracovaného geotechnického průzkumu v místě mostů. Prověřena bude úroveň hladiny
podzemní vody a budou upřesněny základové poměry.
Obslužná zařízení
V řešeném úseku silnice I/57 nebudou umístěna.
Nároky na úpravy a přeložky souvisejících komunikací
V okružní křižovatce bude upraven vjezd na ulici Opavskou směrem do obytné zástavby
Petrova dolu. Tato úprava znamená přeložku silnice Opavské v délce 222 m.
Pro napojení Opavské ulice (stávající I/57) do křižovatky u průmyslové zóny Červený Dvůr
bude vybudována místní komunikace kategorie MS2 8,5/50, Místní komunikace bude tvořena
dvěma protisměrnými oblouky s minimálním poloměrem směrového oblouku 65 m a její
délka je 436 m.
Nároky na úpravy a přeložky souvisejících drah
Stávající železniční přejezd v žkm 92,253 bude zachován (varianta 3) z důvodu zachování
příjezdu k ČOV v době záplav. (pozn. ve variantě 2 nebude stavba řešena v ochranném pásmu
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železnice). Ve variantě 3 -„A“ bude příjezd přes železniční přejezd využíván také pro obsluhu
území, které bude výstavbou komunikace znepřístupněno.
Stavba je situována v území s následujícími inženýrskými sítěmi:
- nadzemní vedení NN 0,4 kV
- podzemní vedení NN 0,4 kv
- nadzemní vedení VN 22kV
- podzemní vedení VN 22kV
- el.stanice VN/NN 22/0,4 kV
- metalická síť, optická síť KP 7198 Telefónica O2
- optický, metalický kabel, ČD-Telematica a.s., ČD a.s., SŽDC s.o.
- sběrač DN 800, 1 000 a podél trati vodovodní řad LT DN 150 a tlaková kanalizace
LT DN 125 , Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.
- VTL dálkovod Opava, plynovod 65010 Krnov – M.Albrechtice DN 200, SMP Net
Inženýrské sítě budou v maximální možné míře respektovány. Dotčené sítě budou chráněny
nebo přeloženy.
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby
Ukončení

2012- 2014
Délka výstavby navržených stavebních objektů je odhadnuta na 2 – 3
roky.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj Moravskoslezský
Město Krnov
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Stavební povolení bude v kompetenci Stavebního úřadu města Krnova:
- územní rozhodnutí
- stavební povolení
- kolaudační rozhodnutí
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II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
Stavba bude realizována na pozemcích zemědělského půdního fondu a ostatních plochách.
Rozčlenění na ornou půdu, a TTP bude provedeno v dalším stupni projektu.
V rámci projektové dokumentace bude zpracován záborový elaborát, kterým bude stanoven
zásah stavby do pozemků.
Předpoklad celkového záboru
Porovnání záboru pozemků
Varianta 2
Varianta 3

zábor 26 200 m2
zábor 42 900 m2 ve variantě „A“
zábor 37 900 m2 ve variantě „B“

Předpoklad celkového záboru – varianta 3 (dle technického řešení)
Varianta 3 – „A“
Tabulka č.3
Stavba
ZPF
Ostatní plocha
Celkem

Zábor (ha)
4,04
0,25
4,29

Varianta 3 – „B“
Tabulka č.4
Stavba
ZPF
Ostatní plocha
Celkem

Zábor (ha)
3,55
0,24
3,79

Množství skrytých kulturních zemin
Na základě zpracovaného předběžného pedologického průzkumu budou provedeny skrývky
kulturních zemin.
Jedná se o skrývku ornice o mocnosti 0,20 m a podornice o mocnosti 0,10 m.
Velikost skrývek kulturních zemin:
Varianta 2
Tabulka č.5
Stavba
ZPF
Celkem

Zábor (ha)
2,62
2,62

Ornice
5240
5240

Podornice
2620
2620

Zábor (ha)
4,04
4,04

Ornice
8080
8080

Podornice
4040
4040

Varianta 3
Varianta 3 - „A“
Tabulka č.6
Stavba
ZPF
Celkem
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Varianta 3 - „B“
Tabulka č.7
Stavba
ZPF
Celkem

Zábor (ha)
3,55
3,55

Ornice
7100
7100

Podornice
3550
3550

Zábor (ha)
2,62
4,04
3,55

Ornice
5240
8080
7100

Podornice
2620
4040
3550

Porovnání variant:
Tabulka č.8
Stavba
Varianta 2
Varianta 3 – „A“
Varianta 3 – „B“

Z hlediska záboru zemědělského půdního fondu je předpokládán největší zábor pro variantu
3, ve variantě výškového řešení 3 -„A“, nejmenší zábor je předpokládán ve variantě 2, tj.
variantě souběžného vedení navrhované trasy se stávající trasou I/57. Ve variantě 2 nedojde
vzhledem k jejímu vedení v souběhu se stávající trasou I/57 k rozdělení pozemků.
Při záboru zemědělského půdního fondu, budou dodrženy podmínky pro nakládání dle plané
legislativy (z.č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13/1994 Sb.).
Kulturní zeminy budou po skrytí dočasně skladovány ve figuře. Pokud bude uvažováno s
krátkodobým skladováním těchto zemin (což zřejmě nebude reálné vzhledem k jejich
množství), nebude řešeno její ošetření. Pokud by došlo ke skladování delšímu než 6 měsíců,
bude navrženo ošetření tělesa uskladněné ornice pro zabránění zneškodnění kulturních zemin
zejména zabuřeněním.Tyto vstupy budou v průběhu projekčních prací upřesněny a budou se
týkat realizace nezbytně nutných záborů půd.
Půda určená k plnění funkce lesa PUPLF
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.
Chráněné území
Lokalita výstavby navrhované stavby v žádné variantě nespadá do zvláště chráněného území
ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že
neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani
přechodně chráněné plochy.
Zájmové území nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám dle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody, a požadavkům zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
Stavba se v obou variantách dotýká trasy nadregionálního biokoridoru. Stavebním řešením
bude ve variantě 3 (varianty 3 –„A“ i 3 – „B“) zabezpečen průchod tohoto prvku vyšší
hierarchické úrovně.
Lokalita nepodléhá ustanovení §18 o omezení činností v chráněném ložiskovém území dle
zákona ČSR č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství.
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2. Odběr a spotřeba vody
Období výstavby
Pitná voda bude zajištěna pro sociální potřeby při výstavbě obvyklým způsobem. Výše
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
předpoklad je maximálně cca 80 l/pracovníka/den.
Technologická voda pro přípravu betonových směsí bude zajišťována přímo v betonárnách,
hotová směs bude dovážena na stavbu. Betonové směsi budou vyráběny ve stávajících
betonárnách, které mají zajištěn dostatečný přísun vody. Případná potřeba vody přímo na
stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých klimatických podmínek) bude
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem stavebních prací. Nároky na
spotřebu vody pro tyto účely jsou časově omezené na dobu výstavby. Budování nových
přípojek vody není nutné.
Voda pro tyto účely bude dovážena ve speciálních cisternových automobilech s čistícími
nástavci, ani zde se nebude vyžadovat výstavba vodovodních přípojek.
Období provozu
V období provozu je možné uvažovat se spotřebou vody pouze při zimní údržbě nebo při mytí
komunikace. Spotřeba vody pro mytí komunikace je velmi proměnlivá a závisí zejména na
četnosti a na stupni znečištění komunikace. Z toho důvodu je spotřeba těžko odhadnutelná,
ale vychází z obecných požadavků na údržbu obdobných komunikací. Ve fázi provozu se
předpokládá běžný nárok na přísun vody pro čištění povrchu vozovky.
Spotřeba vody nebude pro provoz předmětné komunikace rozhodujícím ani omezujícím
faktorem.
Odběr a spotřeba vody v době výstavby a v době provozu nebude v rámci variant 2 a 3
rozdílná.

3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie v souvislosti s výstavbou komunikace bude souviset se
zabezpečením stavebních prací. Tato potřeba nevyžaduje výstavbu nových sítí nebo zvýšení
stávajících příkonů.
Další část elektrické energie bude zapotřebí pro případné vytápění zařízení staveniště, pokud
bude nutné. Jedná se o malé množství, co do využití časově omezeného na zimní období
výstavby dle doby provádění prací.
Potřeba elektrické energie nebude v rámci variant 2 a 3 rozdílná.
Stavební materiály
Spotřeba materiálů pro konstrukci silničního tělesa bude odpovídat požadavkům na výstavbu
profilu tohoto objektu (odpovídá délce komunikace, šířce a profilu skládajícímu se
z jednotlivých komponentů).
V rámci projektu bude stav upřesněn na základě podrobných prací dle jednotlivých úseků
silnice.
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U varianty 3 při porovnání potřeby násypu dle variant výškového řešení stavby vyžaduje
varianta „A“ násyp 76 710 m3 zeminy a varianta „B“ 45 100 m3, což je 58,8 % násypu
varianty „A“.
Stromová a keřová zeleň
Součástí projektu stavby bude rovněž řešení vegetačních úprav, jejich úkolem je zapojení
nové stavby do okolní krajiny s výsadbou stromů a keřů. Pro výsadbu bude navržena druhová
skladba stromů a keřů dle požadovaných cílových stavů vegetace v území.

4. Doprava
Vlastní posuzovaná stavba je řešením dopravní situace v předmětném území.
Období výstavby
Realizace stavby bude znamenat dořešení dopravního napojení jednotlivých silnic v území
stavby. Vlastní stavba vyžaduje dopravu stavebního materiálu. Přístup na staveniště bude
řešen ze stávající silniční sítě, t.j ze stávajících navazujících komunikací.
Výstavba komunikace v místech napojení na stávající silnici I/57 bude realizována bez
vyloučení silničního provozu. Jedná se o napojení komunikace v začátku úpravy do okružní
křižovatky a úpravu směrového oblouku včetně napojení na stávající silnici I/57 v konci
úpravy. Od km 1,200 do konce úpravy bude navržena výstavby komunikace po polovinách
se střídavým jednosměrným provozem. V případě potřeby může být zřízena paralelní
objízdná komunikace a provoz bude během výstavby zachován obousměrný.
Období provozu
Navrhovaná přeložka silnice I/57 převede dopravu tranzitní směřující z Opavy k hraničnímu
přechodu v Bartultovicích i cílovou dopravu Krnova.
Podkladem pro stanovení výhledových intenzit dopravy je celostátní sčítání dopravy v roce
2005. Sčítací úsek 7-0842 je umístěn za koncem zástavby Krnova ve směru na Opavu.
Intenzity dopravy
Tabulka č.9
Sčítací úsek

Silnice

7-0842

I/57

Tabulka č.10
Sčítací úsek

Silnice

7-0842

I/57

Osobní
6465

Rok 2005
Těžká
1595

Celkem
8060

Osobní
8663

Rok 2005
Těžká
1707

Celkem
10370
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Dopravní prognózy intenzity dopravy – rok 2 035
Použity koeficienty pro rok 2035: osobní 1,34, těžká 1,07
Varianta 2
Tabulka č.11
Úsek
1
1 celkem
2

Silnice
I/57
PZ
I/57 + PZ
ZB

Osobní
8663
1725
10348
431

Rok 2035
Těžká
1707
342
2049
85

Celkem
10370
2067
12397
516

1.úsek – silnice I/57 mezi okružní křižovatkou na vjezdu do Krnova a napojením na stávající
trasu silnice I/57
odsunutá poloha silnice I/57 o 15,5 m od stávající osy komunikace
PZ – vliv podnikatelské zóny (odhad 20 %)
2.úsek – místní komunikace Petrův důl
v místě stávající komunikace oddělena od silnice I/57 protihlukovou zdí
ZB - vliv dopravy pro zónu bydlení (odhad 5 %)

Varianta 3
Tabulka č.12
Úsek

Silnice

1
2

I/57
PZ + ZB

Osobní
8663
2328

Rok 2035
Těžká
1707
461

Celkem
10370
2789

1.úsek – silnice I/57, obchvat Petrova dolu
okružní křižovatka na vjezdu do Krnova – křižovatka průmyslové zóny
Červený Dvůr
2. úsek – místní komunikace Petrův důl
PZ vliv podnikatelské zóny (odhad 20 %)
ZB – vliv dopravy pro zónu bydlení (odhad 7 %)

Špičková hodinová intenzita dopravy: 1/10 RPDI = 1 037 vozidel/hodinu v obou směrech.
Navrhovaná kategorie silnice I/57 S 11,5/80 vyhovuje výhledovým intenzitám dopravy do
roku 2040.
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III. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Bodový zdroj znečištění ovzduší při výstavbě se nepředpokládá. Rovněž realizací záměru
nedojde ke vzniku nových bodových zdrojů znečišťování ovzduší provozem na silnici.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Stavební činnost při výstavbě bude hlavním zdrojem znečištění ovzduší, v tomto případě
půjde především o přejezdy nákladních automobilů během stavby na stavební ploše. Do
prostředí budou emitovány tuhé znečišťující látky rozptýlené z povrchu půdy zejména za
nepříznivých klimatických podmínek. Nejvýznamněji se může tento impakt projevit při
probíhajících skrývkách kulturních zemin, při převozech těchto zemin na příslušné místo
dočasného uskladnění a při manipulaci se zeminami a výkopovými materiály.
Emise z tohoto pracovního procesu zahrnují:
- emise vozidel dopravní obsluhy, stavebních strojů, jejichž množství závisí na množství
nasazených dopravních a stavebních mechanismů, jejich technickém stavu a době
provozu,
- emise prachových částic při skrývkách zemin, skrývky zemin, prach z provozu vozidel na
zpevněných a nezpevněných (staveništních) komunikacích.
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje bude
nahodilé. Odborným odhadem je možné stanovit množství emitovaného prachu
na cca 6,5 t/stavbu (I.etapa) a 2,2 t/stavbu (II.etapa). Tato prašnost se bude projevovat
zejména za nepříznivých klimatických podmínek, a to především ve směru převládajících
větrů. Významným faktorem bude v tomto případě organizace výstavby v lokalitě. Za
příznivých klimatických podmínek se vliv stavebních činností ve zhoršení kvality ovzduší
v oblasti zástavby nad únosnou míru v oblasti zástavby neprojeví. Celkově bude mít zásadní
vliv na prašnost ovzduší zejména organizace práce na stavbě, technologická kázeň dodavatele
stavby a způsob řešení stavebních prací.
V době výstavby je nutné za zhoršených klimatických podmínek zabezpečit zkrápění
komunikací a čištění, zejména při manipulaci nebo převozu zemin a odpadů.
Tento plošný zdroj znečištění ovzduší bude působit pouze po dobu výstavby v lokalitě a za
předpokladu soustředění prací v zájmovém území je možné tento nepříznivý vliv omezit.
V tomto případě je nutná důsledná organizace výstavby a zejména kázeň ze strany dodavatele
stavebních prací.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Pro stavbu byla zpracována Rozptylová studie č.E/2449/2009 firmou TESO spol. s r.o.,
Ostrava.
Úkolem této studie je zmapovat imisní zátěž lokality mezi průmyslovou zónou Červený Dvůr
a Krnovem v případě vybudování obchvatu Petrova Dolu na silnici I/57. Cílem záměru je
přeložka silnice I/57 v úseku mezi projektovanou okružní křižovatkou v lokalitě Petrův Důl a
křižovatkou s účelovou komunikací z průmyslové zóny Červený Dvůr do nové trasy. Tato
trasa zajistí odstranění bodové závady (malého poloměru směrového oblouku) za křižovatkou
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do průmyslové zóny Červený Dvůr a zabezpečí ochranu stávajících i výhledových obytných
území před účinky hluku z provozu na silnici I/57.
Výpočet rozptylové studie je proveden ve čtyřech variantách:
• Stávající stav (nulová varianta)
• Výhledový stav – stav po realizaci záměru v projektované variantě 3 – „A“ (vedení
obchvatu po náspu)
• Výhledový stav – stav po realizaci záměru v projektované variantě 3 – „B“ (vedení
obchvatu po estakádě)
• Výhledový stav – stav po realizaci záměru v projektované variantě 2 (varianta
souběhu s I/57)
Vzhledem k použitým zdrojům (mobilní zdroje znečišťování – automobilová doprava) a
stávající imisní situaci byl výpočet proveden pro NO2, PM10 a benzen.
Emise dalších znečišťujících látek jsou v tomto případě tak nízké, že vzhledem k imisním
limitům těchto látek je výpočet bezúčelný.
Dopravní intenzity
Použity byly v rámci rozptylové studie údaje uvedené v tabulkách na straně 28 tohoto
oznámení.
Špičková hodinová intenzita dopravy: 1/10 RPDI = 1 037 vozidel/hodinu v obou směrech,
z toho 171 nákladních.
Uvažovaná průměrná rychlost vozidel je na silnici I/57 u osobních vozidel 90 km/hod,
u nákladních vozidel 80 km/hod. V obci Petrův Důl je uvažována rychlost 50 km/hod,
v blízkosti kruhového objezdu 30 km/hod.

Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 02, který slouží k výpočtu
emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2010, emisní kategorie
vozidel EURO 4. U osobních vozidel se předpokládá 30 % dieselových motorů.
Použité emisní faktory vozidel [g/km]
Tabulka č.13
Látka
NOx
PM10
Benzen

30 km/hod
0,17600
0,00593
0,00177

Osobní automobily
50 km/hod
90 km/hod
0,14915
0,17404
0,00653
0,00773
0,00154
0,00208

Těžké nákladní automobily
30 km/hod
50 km/hod
80 km/hod
2,066
1,419
1,6037
0,0964
0,0659
0,057
0,0104
0,0075
0,052
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Imisní limity
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č.597/2006 Sb.
Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí.
Imisní limity – ochrana zdraví lidí
Tabulka č.14
Doba průměrování

Imisní limit

Přípustná četnost
překročení za kalendářní
rok

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg/m3

18

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 µg/m3

-

PM10

24 hodin

50 µg/m

35

PM10

1 kalendářní rok

40 µg/m3

-

Benzen

1 kalendářní rok

5 µg/m3

-

Znečišťující
látka

3

Meze tolerance: [µg/m3]
Tabulka č.15
Znečišťující látka

Doba průměrování

2006

2007

2008

2009

Oxid dusičitý

1 hodina

40

30

20

10

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

8

6

4

2

Benzen

1 kalendářní rok

4

3

2

1

Způsob výpočtu
Pro výpočet doplňkové imisní zátěže je použit matematický model dle metodiky SYMOS´97,
která byla vydána v červnu 1998 Českým hydrometeorologickým ústavem Praha pod názvem
"Systém modelování stacionárních zdrojů". Tato metodika byla počátkem roku 2003 upravena
a doplněna na verzi 02, aby splňovala podmínky dané nařízením vlády č. 350/2002 Sb.,
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a
řízení kvality ovzduší.
Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje:
• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a
plošných zdrojů
•

výpočet znečištění od většího počtu zdrojů

•

stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a
připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků
výpočtů

•

brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám
stability mezní vrstvy ovzduší podle Klasifikace Bubníka a Koldovského

•

odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve
složitém terénu.
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Pro každý referenční bod umožňuje metodika ve verzi 2003 výpočet těchto základních
charakteristik znečištění ovzduší:
• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících
látek, které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability
ovzduší
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek
bez ohledu na třídu stability a rychlost větru

•

roční průměrné koncentrace

•

denní průměrné koncentrace

•

klouzavý osmihodinový průměr

•

doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty.

Metodika se používá při posuzování vlivu stávajících nebo nově budovaných zdrojů
znečištění ovzduší na okolí.
Charakteristika veličin nutných pro výpočet matematického modelu rozptylu škodlivin
v atmosféře byla zjištěna výpočtem. Do výpočtu je zahrnuta automobilová doprava na silnici
I/57, a to po stávající trase a na trase navrženého obchvatu. Pro výhledový stav (navržené
varianty) je uvažována doprava od jihu po navržený kruhový objezd, další napojení (obchvat
Krnova) není předmětem této studie.
Výsledkem výpočtu rozptylové studie jsou následující hlavní charakteristiky znečištění
ovzduší pro každou variantu a každý referenční bod:
• Maximální hodinové koncentrace NO2
•

Průměrné roční koncentrace NO2

•

Maximální hodnota denní koncentrace PM10

•

Průměrné roční koncentrace PM10

•

Průměrné roční koncentrace benzenu

Hodnoty vypočtených koncentrací byly porovnány s imisními limity a imisním pozadím.

Nejvyšší vypočtené hodnoty
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot
doplňkové imisní zátěže posuzované lokality (bez ohledu na umístění) s imisním pozadím a
imisním limitem, pokud je stanoven. Nejvyšší hodnoty imisních koncentrací byly vypočteny
v těsné blízkosti silnice I/57.
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Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací PM10
Tabulka č.16
Maximální hodnota průměrné
denní koncentrace [µ
µg/m3 ]
Varianta

Stávající stav
Varianta3
„A“
Varianta 3 „
„B
Varianta 2

Vypočtená
hodnota
příspěvku

Imisní
limit

1,33

Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Vypočten
% limitu á hodnota
příspěvku

50
0,902

0,3

40
0,130
0,157

2,5

Imisní
pozadí

%
pozadí

0,4

0,130

1,8
1,8

1,27

% limitu

0,158

2,7

0,905

Imisní
limit

0,5
0,4

~ 35

0,3

0,4

0,4

0,4

Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací NO2
Tabulka č.17
Maximální hodinové koncentrace
[µ
µg/m3 ]
Varianta

Stávající stav
Varianta3
„A“
Varianta 3 „
„B
Varianta 2

Vypočtená
hodnota
příspěvku

Imisní
limit

13,5
9,33

Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]

% limitu

Vypočtená
hodnota
příspěvku

6,8

0,424

4,7

0,350

Imisní
% limitu
limit

Imisní
pozadí

%
pozadí

1,1

2,1

0,9

200

40

1,8
~ 20

9,30

4,7

0,349

0,9

1,7

12,8

6,4

0,419

1,0

2,1

Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací benzenu
Tabulka č.18
Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Varianta
Vypočtená hodnota
příspěvku
Stávající stav
Varianta3
„A“
Varianta 3 „
„B
Varianta 2

Imisní limit

0,102

5

0,101

Imisní pozadí

2,0

0,0847
0,0847

% limitu

1,7

% pozadí
5,1

~2

4,2

1,7

4,2

2,0

5,1
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Vypočtené hodnoty ve vybraných referenčních bodech
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtené ve vybraných
referenčních bodech (profilech), a to u obydlených objektů v Petrově Dole západně od silnice
I/57 (profily č. 1 až 3) a na jižním okraji zástavby na ulici Bližčické (profil č. 4). Umístění
referenčních bodů je znázorněno na obrázku:
Vybrané profily
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Vypočtené hodnoty imisních příspěvků ve vybraných profilech:
Tabulka č.19

Maximální příspěvek hodinové koncentrace
Číslo
profilu

[µ
µg/m3]

Maximální příspěvek
denní koncentrace
3
[µg/m
]
[µ

NO2

PM10

Současný
stav

Var. 3 –
„A“

Var. 3 – „
„B

Var. 2

Současný
stav

Var. 3 –
„A“

Var. 3 – „
„B

Var. 2

1

2,62

1,47

1,47

2,62

0,230

0,118

0,118

0,230

2

5,46

1,43

1,43

5,45

0,487

0,110

0,110

0,485

3

1,95

0,88

0,88

1,95

0,164

0,066

0,066

0,164

4

1,90

2,95

2,81

1,60

0,195

0,239

0,228

0,120

Tabulka č.20

Příspěvek průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3]

Číslo
profilu

NO2

PM10
Var. 3 Var. 3
Var. 2
– „A“ – „ „B

Benzen

Souč.
stav

Var. 3 Var. 3
Var. 2
– „A“ – „ „B

Souč.
stav

Souč.
stav

Var. 3 Var. 3
Var. 2
– „A“ – „ „B

1

0,116

0,0439 0,0440

0,109

0,0418 0,0140 0,0141 0,0395 0,0220 0,0088 0,0088 0,0216

2

0,186

0,0477 0,0477

0,173

0,0756 0,0155 0,0155 0,0710 0,0199 0,0094 0,0093 0,0192

3

0,084

0,0315 0,0341

0,072

0,0327 0,0101 0,0110 0,0286 0,0081 0,0058 0,0063 0,0074

4

0,061

0,0392 0,0385

0,027

0,0221 0,0127 0,0125 0,0090 0,0049 0,0064 0,0063 0,0029

Grafická interpretace s izoliniemi koncentrací znečišťujících látek.
Z hodnot vypočtených koncentrací doplňkové imisní zátěže v referenčních bodech jsou
vykresleny izolinie koncentrací znečišťujících látek. Vykreslení je provedeno pro všechny
varianty včetně současného stavu a uvedeno v Rozptylové studii, která je uvedena v plném
rozsahu v části F.Doplňující údaje.
Vybudováním obchvatu ve variantě 3 - „A“ nebo 3 – „B“ lze očekávat výrazné snížení
imisní zátěže v Petrově Dole vlivem dopravy na silnici I/57.
Při využití varianty 2 (úprava stávající silnice I/57) jsou vypočtené příspěvky
koncentrací obdobné stávajícímu stavu, celková imisní situace se prakticky nezmění.
Na základě výše uvedených skutečností zpracovatel rozptylové studie uvádí, že lze
konstatovat, že vhodným řešením z hlediska ochrany ovzduší je realizace obchvatu ve
variantách 3 - „A“ i 3 – „B“.
Realizací záměru v jakékoliv variantě neočekáváme překračování imisních limitů
znečišťujících látek.
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2. Odpadní vody a jejich znečištění
Dešťové vody z území nad stávající silnicí I/57 jsou zadrženy silničním náspem a silničními
propustky a jsou soustředěny do tří recipientů, které procházejí územím směrem k násypu
trati ČD. Zpevněné plochy zastavěné části Petrova dolu jsou odvodněny stávající kanalizací
mimo předmětné území.
Stávající odvodňovací příkop od propustku u ČSPH v Petrově Dole je mimo období záplav
vsakovací, není odveden do vodoteče. Jeho trasa je přerušena stávající polní cestou.
Od propustku pod silnicí I/57 za ul.Zukalovou směrem na Opavu je odvodňovací příkop
veden do propustku pod tratí ČD v žkm 92,421. Od propustku u křižovatky Červený Dvůr je
voda odváděna odvodňovacím příkopem na zemním valu rovněž do propustku pod tratí ČD
v žkm 92,421. Lomené, prodloužené trasy odvodňovacích příkopů umožňují částečné
vsakování dešťových vod do podloží.
Množství odváděných vod za propustkem pod ČD v žkm 92,421 je ovlivněno nejen
množstvím dešťových srážek, ale také režimem nádrží Petrova rybníka. Voda je zde
odváděna v příkopu mezi železnicí a hrázi rybníka až k propustku pod polní cestou, která
kříží trať ČD v žkm 93,133. Mimo dobu záplav se v současné době jeví jako limitující pro
odtok vody z území nevyhovující technický stav a výškové poměry v odvodňovacím příkopu
za propustkem v žkm 93,111.
Stavba je situována v záplavovém území řeky Opavy. Záplavové území bylo stanoveno
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 26.3. s č.j. ŽPZ/1607/03. Celá trasa obchvatu
se nachází v záplavovém území, polovina trasy se nachází v aktivní zóně záplavového území.
Možnost realizace staveb v aktivních zónách je definována v §67 zák.č. 254/2001 Sb. o
vodách, kde je uvedeno, že je zde možno umístit nezbytné stavby dopravní infrastruktury.
Zároveň odst.2) uvádí, že je zakázáno v aktivních zónách provádět terénní úpravy zhoršující
odtok povrchových vod.
Území je zaplavováno při zvýšení hladiny řeky Opavy nad hladinu Q50. K zaplavování
území dochází od řeky Opavy ze dvou směrů – severního a východního.
Problém ochrany Krnova před záplavami je aktuální především od záplav v roce 1997.
V současné době dochází k zaplavování lokality u průmyslové zóny Červený Dvůr (09/2007)
a správce Povodí Odry s.p. řeší globální problém zaplavování Krnova i tento lokální problém.
Povodí Odry, s.p. objednalo zpracování „Proudění v záplavovém území řeky Opavy mezi
městem Krnov a Hajnickým potokem“, které zpracovala firma PÖYRY v 06/2008.
V rámci tohoto materiálu bylo posouzeno celkem 6 variant:
Varianta 0 Stávající stav
Varianta 0 je stávající stav.
Posuzovanými průtoky jsou: Q100, Q50 a Q20.
Varianta 1 Bezpečnostní přeliv na Petrovu rybníku
Varianta 1 je upravená Varianta 0 o bezpečnostní přeliv a zvýšení severovýchodní
hráze Petrova rybníka dle návrhu firmy Agroprojekt Olomouc viz podklad.
Posuzovanými průtoky jsou: Q100, Q100ovl.
Varianta 2 Bezpečnostní přeliv a zvýšení hrází na Petrovu rybníku
Varianta 2 je upravená Varianta 1 zvýšením hrází Petrova rybníka tak, aby nedošlo
k přepadu vody přes rybniční hráze.
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Posuzovanými průtoky jsou: Q100, Q100ovl.
Varianta 3 Bezpečnostní přeliv a zvýšení hrází na Petrovu rybníku včetně hrazeného
objektu pro převádění povodňových průtoků
Varianta 3 je upravená Varianta 2 návrhem hrazeného či nehrazeného bezpečnostního
přelivu pro převádění povodňových průtoků bude-li potřebný.
Posuzovanými průtoky jsou: Q100, Q100ovl.
Varianta 4 Hrázový systém navržený v rámci díla „Studie menší nádrže Nové
Heřminovy v kombinaci s dalšími opatřeními v povodí horního toku řeky Opavy“
Jedná se o upravenou Variantu 0 hrázovým systémem navrženým v rámci díla „Studie
menší nádrže Nové Heřminovy v kombinaci s dalšími opatřeními v povodí horního
toku řeky Opavy“.
Posuzovanými průtoky jsou: Q100, Q100ovl.
Varianta 5 Silniční obchvat města Krnova včetně návrhu k eliminaci případných
negativních vlivů
Varianta 5 je doplněnou Variantou 0 o obchvat města Krnova, jeho změnu ve
variantách 3 – „A“ a 3 – „B“ a o hraniční přechod.
Posuzovanými průtoky jsou: Q100, Q100ovl.
Varianta 6 Hrázový systém s obchvatem města Krnova, hraničním přechodem,
bezpečnostním přelivem a hrazeným objektem Petrova rybníku
Varianta 6 je Varianta 0 doplněná o obchvat města Krnova, jeho změnu, hraniční
přechod, hrázový systém, bezpečnostní přeliv a hrazený objekt Petrova rybníku.
Posuzovanými průtoky jsou: Q100, Q20, Q100ovl.
Jedná se o hydraulicky příznivěji upravenou variantu 4 doplněnou hrazeným objektem
Petrova rybníka pro převádění povodňových průtoků. Ve variantě jsou zahrnuty
obchvat města Krnova, hraniční přechod, bezpečnostní přeliv a hrazený objekt Petrova
Rybníka, to vše s komplexně řešeným hrázovým systémem a odstraněním hrází, které
nevhodně vzdouvaly hladinu vody.
Hladina vody na Petrovu rybníku
• Q100 – 303,85 m n. m. (regulace úrovně hladiny hrazeným objektem).
• Q100ovl – 303,85 m n. m. (regulace úrovně hladiny hrazeným objektem).
Hladinové stavy pro Q100 respektive Q100ovl ve srovnání s Variantou 0 – stávající stav:
• V místě soutoku Opavice s Opavou dojde ke zvýšení hladiny o cca 0,55 m
respektive 0,3 m.
• V místě hraničního přechodu dojde ke zvýšení hladiny o cca 0,55 m respektive
0,4 m.
• Významně se změní proudění.
Kritická místa:
• V území se neobjevují kritická místa.
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Doporučení:
• Varianta je doporučitelná pro realizaci při splnění podmínek uvedených
v následující části.

Prvopočátek přelití hrází

Pravá záp. č. Opavy a levá
záp. č. Opavice nad soutokem

Levá záplavová čára Q100ovl

Pravá záplavová čára Q100ovl

Předpokládá se větší rozliv než je
uvedeno, území vytváří retenční kapacitu.

Ohrázovaný záplavový prostor dle Varianty 6 – záplavové čáry průtoku Q100ovl, úroveň
hladiny a vektory rychlosti pro průtok 675 m3·s-1
(dle PÖYRY, 06/2008)
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Na základě provedených výpočtů, znalostí o současné situaci a výhledových záměrech
v zájmovém území byla doporučena výsledná varianta 6 (dle „Proudění v záplavovém
území řeky Opavy mezi městem Krnov a Hajnickým potokem“, PÖYRY v 06/2008) pro
průtok Q100ovl s bezpečnostním převýšením ochranných hrází o 0,8 m, která:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahrnuje silniční obchvat města Krnova.
Zahrnuje most na hraničním přechodu.
Řeší ochranu průmyslových objektů východně a jihovýchodně od Krnova.
Řeší ochranu čistírny odpadních vod před povodněmi a částečně i před průsaky
podzemní vody.
Řeší ochranu a možnost řízení hladiny i za povodní v Petrově rybníku.
Řeší ochranu polského území.
Řeší stabilitu přelévané ochranné hráze pod Petrovým rybníkem (přeliv).
Zvyšuje kapacitu záplavového území jeho efektivnějším využitím.
Pro průtok větší než návrhový zabezpečuje minimum škodlivých účinků.
Řeší odvodnění svahových vod po povodni.
Zmenšuje záplavové území a tím umožňuje další rozvoj města.
Umožňuje bezpečné převedení průtoku Q100ovl za předpokladů níže uvedených.

Na základě výše uvedeného je nutné:
•
•
•
•
•
•

Zvýšit dolní hranu mostovky mostu hraničního přechodu.
Navrhnout opatření vyplývající ze zvýšení hladiny v prostoru soutoku Opavy a
Opavice o cca 0,55 m.
Maximalizovat délku inundačního mostu příjezdové komunikace ze silničního
obchvatu na čistírnu odpadních vod.
Nezvyšovat stupeň drsnosti v záplavovém území změnou hospodaření.
Nepěstovat v záplavovém území plodiny vytvářející vysoký stupeň drsnosti např.
plošný osev kukuřice atd, případně pěstovat jen rostliny, u kterých při zvýšené
rychlosti vody (> 1 m·s-1) a hloubce 1 m dojde k polehnutí např. obiloviny.
Udržovat záplavové území bez odumřelých stromů a keřů, které by mohly vytvářet
lokální místa nápěchů.

Na základě uvedeného posouzení lze realizovat opatření zabezpečující odvedení dešťových
vod uvedených v technické studii:
Pro zadržení vody z komunikace v době přívalových dešťů jsou navrženy retenční nádrže,
které odtok vody do stávajících recipientů zpomalí. Vzhledem k výškovým poměrům budou
nádrže mělké s nárokem na zábor půdy.
Návrh velikostí retenčních nádrží pro zadržení 15min.deště.
Podrobně byla tato problematika zpracována v rámci rozpracované varianty 3. V případě
výběru řešení stavby ve variantě 2 bude v dalším stupni projektové přípravy podrobně řešena.
Varianta 3 - „A“
Plocha vozovky
Součinitel odtoku

500 x 10,5
0,9

5 250 m2

0,525 ha
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Intenzita deště
Q15min.déšť
Objem nádrže V

117 l/s/ha
0,525 x 0,9 x 117
0,0553 x 60 x 15

55,3 l/s

0,0553 m3/s
50 m3

Vzhledem k výškovým poměrům odvodňovaného území jsou navrženy nádrže s hloubkou
0,50, šířky 5 m a délky 20 m.
Varianta 3 – „B“
Plocha vozovky
Součinitel odtoku
Intenzita deště
Q15min.déšť
Objem nádrže V

900 x 10,5
0,9
117 l/s/ha
0,945 x 0,9 x 117
0,0993 x 60 x 15

9 450 m2

0,945 ha

99,5 l/s

0,0995 m3/s
90 m3

Vzhledem k výškovým poměrům odvodňovaného území jsou navrženy nádrže s hloubkou
0,50, šířky 6 m a délky 30 m.
Celá trasa bude v rámci projektové dokumentace hydrotechnicky posouzena, podrobně budou
řešeny inundační mosty a propustky pro zabránění pronikání vybřežených vod z řeky Opavy
a pro gravitační odvedení tzv.vnitřních vod z přilehlých svahů.
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3. Kategorie odpadů
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací),
- odpady vznikající při vlastním provozu
Odpad vznikající během výstavby
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
Odpady vznikající při výstavbě
Tabulka č.21
Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
17 01 01
17 01 02
17 01 06
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
20 02 01
20 02 03
20 03 01

Název druhu odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Beton
Cihly
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Biologicky rozložitelný odpad
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad

Kategorie odpadu
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy mimo staveniště, což
bude zajištěno prováděcí firmou prostřednictvím odborné firmy. Stavební dodavatel je
povinen vést průběžnou evidenci odpadů.
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností
prostřednictvím odborné firmy.
Dodržen bude Metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních
s demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (doporučené postupy při přípravě projektové
dokumentace staveb). Při dodržení doporučených postupů dojde ke snížení rizika
znečišťování nebo ohrožení životního prostředí.
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Sejmuté živičné vrstvy budou použity na výrobu recyklovaných živičných směsí nebo
uloženy na skládce příslušné skupiny.
17 03 04 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 – množství odpadu:
Bourání vozovky – varianta 2
Bourání vozovky – varianta 3

8 800 m2
4 762 m2

Stavební odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná část odpadů vzniklých
z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny.
Pro odvoz a ukládání odpadů byly vytipovány jako možné tyto skládky EKO Chlebičov a.s. a
ELIO Slezsko Holasovice a.s., obě skládky jsou ve vzdálenosti od stavby do 18 km od
navržené stavby.
Pro shromažďování veškerých druhů odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby a
bude v rámci stavebního dvora zřízen prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací
prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací
prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem
nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům
uvedeným ve vyhlášce 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou
zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním.
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou.
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů bude přesné vymezení množství odpadů podle jednotlivých druhů
vznikajících během výstavby za rok vymezeno v projektu.
Původce odpadů může s nebezpečnými odpady nakládat pouze na základě souhlasu
příslušného orgánu státní správy podle ust. §16 odst. 3 zákona o odpadech.
Odpad z provozu
Tabulka č.22
Kód
16 01 03
16 01 04
19 08 01
19 08 02
20 01 21
20 02 01
20 02 03
20 03 01
20 03 03

Odpad
Pneumatiky
Autovraky
Shrabky z česlí
Odpady z lapáků písku
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Biologicky rozložitelný odpad
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001:
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,

Kategorie
O
N
O
O
N
O
O
O
O
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-

vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo
fyzické osobě k možnému využití,
nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,
kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných
vlastností,
shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,
zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím
životní prostředí.

4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Možnost vzniku havárií v rámci stavby
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající
z používání látek nebo technologií. Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na
ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy
používané v rámci stavebních prací lze technickými opatřeními omezit na minimum.
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby.
Možnost vzniku havárií může souviset s úniky látek nebo selháním lidského faktoru.
Úniky látek
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků.
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků,
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být
v co nejkratším časovém horizontu sanována.
Riziko havárie v době provozu
Technické řešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních vod.
Mechanizace pro údržbu bude udržována v dobrém technickém stavu bez předpokladu
negativního úniku škodlivin z těchto zařízení uvedena do původního stavu.
Selhání lidského faktoru
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména
s dopravními nehodami.
Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna
opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.
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5. Hluk
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku
Stavební práce
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:
V chráněném vnitřním prostoru budov:
základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB
(§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.)
obytné místnosti
- v denní době 0 dB
- v noční době -10 dB
Z toho : LAeq,T = 40 dB pro denní dobu
LAeq,T = 30 dB pro noční dobu
Pro denní dobu pak bude hygienický limit :
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 8 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 14 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru
základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB
(§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.)
chráněné venkovní prostory
- v denní době 0 dB
- v noční době -10 dB
korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)
+15 dB
Z toho : LAeq,T = 65 dB pro denní dobu
Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby
překračovat přípustné hodnoty. Při stavebních pracích je možné vůči prostoru objektů bydlení
použít protihlukové odclonění. Taková potřeba odklonění se nepředpokládá.
Vnitřní prostor
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je
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přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21
hod.
Příloha č. 5
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení
Tabulka č.23
Druh chráněné místnosti
Nemocniční pokoje
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
Operační sály
Po dobu používání
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Po dobu používání
Obytné místnosti
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
Hotelové pokoje
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských
škol a školských zařízení
Koncertní síně, kulturní střediska
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny,
restaurace
Prodejny, sportovní haly

Korekce /dB/
0
-15
0
-5
0*
-10*
+10
0
+5
+10
+15
+20

* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je
přípustná další korekce + 5 dB
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Venkovní prostor
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku
LAZ = 50 dB a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době.
Korekce pro výpočet hodnot hluku ve venkovním prostoru
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve
venkovním prostoru následující:
Tabulka č.24
Způsob využití
území
Chráněné venkovní
prostor staveb
lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněné venkovní
prostor lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněné venkovní
prostor ostatních
staveb a chráněný
ostatní venkovní
prostor

Korekce dB
1)
-5

2)
0

3)
+5

4)
+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

1) Korekce se použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku
(§30 odst.1 zák.č.258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové
komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce.
Zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů.
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2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací,
a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se na hluk na drahách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, který je
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince
2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Přípustná hodnota pro provoz na pozemní komunikaci
denní doba LAeq = 55 dB
noční doba LAeq = 45 dB
Přípustná hodnota pro provoz na I/57
denní doba LAeq = 60 dB
noční doba LAeq = 50 dB

Vymezení referenčních bodů
Nejbližší trvalá obytná zástavba je situována západně od stávající silnice I/57 – lokalita
Petrův důl.
Tabulka č.25
Ref.bod Místo
1
p.č. 1545, LV 731, zastavěná plocha a nádvoří – objekt bydlení, č.p. 599, Zátiší 599/2, 794 01 Krnov Pod Cvilínem
2
p.č. 1594, LV 748, zastavěná plocha a nádvoří – objekt bydlení, č.p. 618, Zátiší 618/1, 791 01 Krnov pod Cvilínem
3
p.č.1598, LV 712, zastavěná plocha a nádvoří – rodinný dům, č.p. 620, Zukalova 620/4, 794 01 Krnov Pod Cvilínem
4
p.č. 1657, LV 492, zastavěná plocha a nádvoří – objekt bydlení, č.p. 642, Zukalova 642/1, 794 01 Krnov Pod Cvilínem
5
p.č.1548, LV 778, zastavěná plocha a nádvoří – objekt bydlení, č.p. 600, Zátiší 600/4, 794 01 Krnov Pod Cvilínem
6
p.č. 1592, LV 52, zastavěná plocha a nádvoří – objekt bydlení, č.p. 617, Zátiší 617/3, 794 01 Krnov Pod Cvilínem
7
p.č. 1598, LV 712, zastavěná plocha a nádvoří – rodinný dům, č.p. 620, Zukalova 620/4, 794 01 Krnov Pod Cvilínem
8
p.č. 1654, LV 509, zastavěná plocha a nádvoří – objekt bydlení, č.p. 641, Zukalova 641/3, 794 01 Krnov Pod Cvilínem
9
p.č. 1551, LV 744, zastavěná plocha a nádvoří – rodinný dům, č.p. 601, Zátiší 601/6, 794 01 Krnov Pod Cvilínem
10
p.č. 1590, LV 647, zastavěná plocha a nádvoří – rodinný dům, č.p. 616, Zátiší 616/5, 794 01 Krnov Pod Cvilínem
11
p.č. 1600, LV 803, zastavěná plocha a nádvoří – objekt bydlení, č.p. 621, Zukalova 621/3, 794 01 Krnov Pod Cvilínem
12
p.č. 1651, LV 147, zastavěná plocha a nádvoří – rodinný dům, č.p. 640, Zukalova 640/5, 794 01 Krnov Pod Cvilínem
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Situování referenčních bodů je zřejmé z následujícího grafického znázornění:
(Pozn.:zákres ve variantě 3)

Stanovení hlukové zátěže
Předpoklad hlukové zátěže byl použit na základě údajů uvedených v Technické studii „Silnice
I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“, Dopravoprojekt Ostrava, s.r.o., 10/2007.
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu
HLUK+ verze 8.1 (RNDr Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z
metodických pokynů. Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády objektů situovaných
v předmětném území (chráněný prostor staveb). Byly vypočteny průběhy izofon v
pětidecibelových odstupech dB(A). Izofony jsou zobrazeny v grafickém výstupu uvedeném
v další části. Průběhy izofon byly stanoveny ve výšce 3 m.
Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového
hlukového zatížení pro provoz navrhované trasy silnice I/57 ve variantě 2 a 3 – „A“ a 3 – „B“.
Součástí bylo posouzení akustických emisí, v němž byla podrobně rozebrána oblast hlukové
zátěže dopravy v předmětném území s komplexním návrhem protihlukových opatření ve
vazbě na obytné objekty.
Zahrnuta je dopravní zátěž uvedena na straně 28 tohoto oznámení.
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Výsledky výpočtu
Sledována byla hluková zátěž:
Stavební práce
Dopravní hluk
Varianta 2
Varianta 3 – „A“
Varianta 3 – „B“
Stavební práce
Tabulka č.26
Limit
Bod

Výška

1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
Nejistota výpočtu + 1,2 dB

LAeq dB(A)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Zjištěná hodnota –
Varianta 2
LAeq dB)
64,8
65,0
64,9
65,1
60,7
63,2
62,3
63,5
61,8
55,6
59,4
60,2

Zjištěná hodnota –
Varianta 3
LAeq dB)
52,6
57,1
56,9
58,3
52,7
55,2
54,3
55,5
53,8
47,6
51,4
52,2

Hluk ze stavebních prací
50 +15 dB ...... provádění povolených staveb, 7.00 - 21.00 hod
50 +10 dB ...... provádění povolených staveb, 6.00 – 7.00 a 21.00 – 22.00 hod
Práce budou prováděny pouze v době denní (7-21 hod.) (LAeq = 65 dB).
Z tabulky vyplývá, že vzhledem k situování stavby ve variantě 2 v blízkosti obytné zástavby
bude u nejblíže situovaných objektů bydlení v době stavebních prací bude dosahováno
limitních hodnot pro stavební práce, při započtení nejistoty výpočtu dojde k překročení
přípustných hodnot. Výstavba a s ní související doprava bude probíhat pouze v denní době.
Ve variantě 3 nebudou stavební práce znamenat překročení přípustných hodnot vzhledem
k situování stavby mimo chráněný prostor chrám objektů (dostatečná odstupován vzdálenost).
V období výstavby objektu nedojde k překročení hygienického limitu pro hluk ze
stacionárních zdrojů. Podmínkou je, aby stavební práce, zejména práce s těžkou stavební
technikou, byly prováděny v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 148/2006 Sb., v době
7.00 – 21.00 hod. Dále bude nutno dodržet podmínku maximální doby provozu těžké stavební
techniky (4 hodiny). V tomto případě nedojde k překročení hygienického limitu pro hluk ze
stacionárních zdrojů. Další podmínkou je, aby stavební práce, zejména práce s těžkou
stavební technikou byly prováděny v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,
v době 7.00 - 21.00 hod.
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Provoz
Dopravní hluk

Dopravní hluk

Varianta 2
Varianta 3 – „A“
Varianta 3 – „B“
Varianta 2

Tabulka č.27
Bod

Výška
(m)

1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
Nejistota výpočtu + 1,2 dB

Limit
LAeq dB(A)

Zjištěná hodnota
LAeq dB)
Den

Limit
LAeq dB

Zjištěná hodnota
LAeq dB
Noc

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

64,7
65,4
61,6
66,2
62,1
57,5
58,6
55,8
56,4
52,5
56,0
54,5

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

56,5
57,2
53,4
57,9
53,9
49,3
50,4
47,6
48,2
44,3
47,8
46,2

Grafické vymezení izofon hluku je uvedeno v Hlukové studii, která je v plném rozsahu v části
F.Doplňující údaje.
Z výše uvedených hodnot vyplývá, že je nezbytné v rámci této varianty realizovat
protihluková opatření. Navržena je protihluková stěna výšky 4 m, která bude situována mezi
trasou nové silnice I/57 a stávající silnicí I/57 (dle varianty 2 Dopravoprojektu Ostrava, spol.s
r.o.).
Při realizaci navrhované protihlukové stěny bodu hodnoty v chráněném prostoru chráněných
objektů následující:
Tabulka č.28
Bod

Výška
(m)

1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
Nejistota výpočtu + 1,2 dB

Limit
LAeq dB(A)

Zjištěná hodnota
LAeq dB)
Den

Limit
LAeq dB

Zjištěná hodnota
LAeq dB
Noc

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

50,1
50,6
56,6
51,2
56,9
48,1
47,5
50,7
48,4
43,8
46,4
50,5

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

48,9
49,4
50,4
54,9
50,7
41,8
41,2
44,5
42,2
38,5
41,2
43,3
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V případě realizace protihlukových opatření bude přípustná hodnota hlukové zátěže
v chráněném prostoru chráněných objektů dodržena.
Dopravní hluk
Varianta 3 – „A“
Tabulka č.29
Bod

Výška
(m)

1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
Nejistota výpočtu + 1,2 dB

Limit
LAeq dB(A)

Zjištěná hodnota
LAeq dB)
Den

Limit
LAeq dB

Zjištěná hodnota
LAeq dB
Noc

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

50,5
55,0
54,9
56,2
50,7
53,2
52,3
53,5
51,8
45,6
49,4
50,2

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

40,8
45,1
45,1
46,3
41,1
43,3
42,4
43,6
42,0
36,0
39,6
40,4

Limit
LAeq dB(A)

Zjištěná hodnota
LAeq dB)
Den

Limit
LAeq dB

Zjištěná hodnota
LAeq dB
Noc

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

50,7
55,2
55,0
56,4
50,8
53,2
52,4
53,5
51,8
45,6
49,4
50,2

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

41,0
45,3
45,2
46,5
41,1
43,3
42,4
43,6
42,0
36,0
39,6
40,4

Varianta 3 – „B“
Tabulka č.30
Bod

Výška
(m)

1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
Nejistota výpočtu + 1,2 dB

Grafické vymezení izofon hluku je uvedeno v Hlukové studii, která je v plném rozsahu v části
F.Doplňující údaje.
V rámci přípravy stavby „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“ byla sledována hluková
zátěž z provozu této stavby v obou řešených variantách varianta 2 a varianta 3 (varianta 3 –
„A“, varianta 3 – „B“).
Zátěž provozem na silnici I/57 v současnosti je dominantním zdrojem hluku v řešeném území.
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Zvoleny byly referenční body u nejblíže situovaných chráněných objektů ve výšce 3 m
vzhledem k chráněným objektům.
Doprava na stávající I/57 bude převedena na novou trasu a doprava na této komunikaci bude
souviset s napojením lokality Petrův důl.
Silnice bude přeložena dle návrhu ve variantě 3 – „A“ a 3 – „B“ do větší vzdálenosti od
zástavby v lokalitě Petrův důl. Ve variantě 2 bude vedena souběžně se stávající silnicí I/57 a
hluková zátěž ponechána v místě stávající dopravní trasy, budou řešena protihluková opatření.
Při sledování hlukové zátěže z provozu „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“ ve
variantě 2, včetně předpokládaného provozu na původní I/57, bude znamenat překročení
přípustných hodnot v chráněném prostoru nejblíže situovaných chráněných objektů pro noční
dobu. Tuto skutečnost charakterizovala již v rámci Porovnávací studie zpracovaná hluková
studie, kterou zpracovala firma EnviRoad Ostrava (Ing.Kryl, 03/2007).
Pro provoz na původní I/57 bude nezbytné provést protihlukové opatření (navržené již
Ing.Krylem, 03/57), tj. protihlukovou stěnu k ochraně chráněných objektů v lokalitě Petrův
důl.
Při uplatnění těchto opatření budou dodrženy přípustné hodnoty dle nařízení vlády číslo
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Hluková zátěž z provozu „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“ ve variantě 3 – „A“
a 3 –„B“ nebude znamenat překročení přípustných hodnot v chráněném prostoru nejblíže
situovaných chráněných objektů. Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že hluková zátěž
sledovaných objektů (referenčních bodů) nebude vlivem dopravní zátěže postihující
předpokládaný provoz stavby „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“ v zájmovém území
v chráněném venkovním prostoru překračovat povolené hodnoty pro den LAeq = 60 dB a pro
noc LAeq = 50 dB při sledování hlukové zátěže tohoto provozu.
Závěr
Z hlediska hlučnosti je příznivější použití varianty č.3 v obou navrhovaných
podvariantách výškového řešení. Varianta 2 je v území možná pouze za předpokladu
navrhovaných opatření, tj. realizace protihlukové stěny mezi nově navrhovanou trasou
silnice I/57 a stávající silnicí I/57.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Město Krnov leží v nadmořské výšce 316 m na soutoku vodotečí Opava a Opavice. Zastavěné
území není zcela kompaktní a v podstatě lemuje v celém průběhu významné vodní toky. Jádro
města je tvořeno kompaktní zástavbou mezi Cvilínským kopcem, Bezručovým vrchem a
řekou Opavicí. Na něj navazuje liniová zástavba Chomýže a Krásných Louček, Kostelce,
Hlubčického předměstí, a zástavby kolem ulice Petrovické. V odloučené poloze ve směru na
Opavu se nachází progresivně rostoucí lokalita Červený Dvůr.
Terén se směrem k řece Opavě mění v rovinu z hornaté části okolí města. V pokryvu terénu
převládá zemědělská půda. Lesní plochy pokrývají 25% rozlohy území města.
Priority dosavadního využívání dotčeného území se v jeho jednotlivých úsecích mírně liší.
Převážná část určená pro přeložku silnice I/57 v Krnově Petrův důl je zemědělsky využívána.
Silnice I/57 je součástí trasy Ostrava – Opava – Krnov – Bartultovice vedoucí po silnici I/11
a I/57 k přechodu v Bartultovicích. V současné době je trasa stávající I/57 vedena centrem
Krnova a její přeložku řeší v současnosti připravovaná stavba severovýchodního obchvatu.
Trasa severovýchodního obchvatu Krnova neřeší území Petrův důl.
Navrhovaná stavba respektuje polohu a tvar okružní křižovatky navržené v rámci stavby
severovýchodního obchvatu Krnova. Ve variantě 2 je navržena v souběhu se stávající silnicí
I/57. Ve variantě 3 je situována v ochranném pásmu trati ČD Opava – Krnov a respektuje
minimalizaci záboru plochy navržené pro průmyslovou zónu Červený dvůr a stávající
napojení průmyslové zóny.
Koridor navrhované trasy přeložky silnice I/57 prochází zátopovým územím řeky Opavy.
Rovněž odvodnění komunikace v době přívalových dešťů stavba vyžaduje řešení - zadržení
vody z komunikace v době přívalových dešťů navrženými retenčními nádržemi, které odtok
vody do stávajících recipientů zpomalí.
Základní priority trvale udržitelného využívání:
-

-

přírodní charakteristiky území (agrocenóza, zeleň),
vstupy do prvků ochrany přírody, technické řešení nezbytně nutných vstupů omezením a
zabezpečením průchodnosti tímto systémem,
zabezpečení bezproblémového provozu z hlediska nakládání s odpady, odpadními
vodami, dodržování požadavků platné legislativy z hlediska ochrany ovzduší, vod, půdy,
vody,
zabezpečení území z hlediska Q100, průchod trasy zátopovým územím
ochrana vodních zdrojů
zabezpečení základních dopravních charakteristik silnice
eliminace vlivů na obyvatelstvo – otázka hlučnosti, emisí
zabezpečení odvodnění navrhované komunikace

1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Záměr je řešen s ohledem na uvedenou problematiku a způsob návrhu v rámci řešených
variant vedení trasy. Projekt musí být řešením, které nad přijatelnou míru nezpůsobí
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nevratitelný vliv působení na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace. Tato
skutečnost je dána konečným řešením celého území a výběrem nejpříznivější varianty.
Všechna opatření zahrnující realizaci stavby ve zvolené variantě a provozu dopravních
systémů v území budou řešena s ohledem na obnovitelnost přírodních zdrojů a možnost
zásadní eliminace předmětného záměru v území vůči přírodním složkám. Tato skutečnost
bude respektována při řešení stavby „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl – obchvat“.

1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
- na územní systémy ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je definován zákonem č. 114/1992 Sb.
jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Základními pojmy používanými v souvislosti s
ÚSES jsou biocentrum, biokoridor a interakční prvek.
Základním faktorem pro stanovení prvků územních systémů ekologické stability je vymezení
ekologicky nejstabilnějších míst v území, která jsou nejbližší potenciálním přírodním
systémům.
Územní systémy ekologické stability pro zájmové území byly zpracovány a schváleny
v rámci Územního plánu města Krnova – Návrh místního systému ekologické stability na
území města Krnov, Ing.Arch Haluza, 11/1993. ÚSES je součástí územně plánovací
dokumentace a je v rámci této dokumentace schválen – schvalovací doložka č.j. 403/31 z
5.5.1994.
ÚSES dle dosavadního územního plánu města Krnov
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V rámci okresu byl zpracován generel územních systémů ekologické stability, který
zachovává v předmětném území všechny původně navržené prvky beze změny,.
V zájmovém území vychází návrh tahu ÚSES ze širších krajinných vztahů, zájmové území
zasahuje nadregionální biokoridor – niva řeky Opavy. Niva Opavy reprezentuje tzv. vlhkou
řadu, na ní navazují související tahy územních systémů. Tento tah byl řešen v rámci
regionálního ÚSES (Bínová a Culek, 1995).
Zpracován byl rovněž „Generel nadregionálního a regionálního ÚSES na území
Moravskoslezského kraje, Ageris, Brno, 11/2007. V rámci tohoto generelu je vymezen
NRBK K95 MH – mezofilní hájová osa – základní řešení. Tento NRBK propojuje
v severozápadní části mezofilní bučinnou osu NRBK K102 a NRBC 67 Cvilín. NRBC Cvilín
je propojeno na NRBK K96 N a V.
NRBK K 95 – mezofilní hájová osa směřuje z NRBC 67 Cvilín přes údolí Opavy pod
Krnovem do Polska a dále v neznámé trase přes Polsko k Hněvošicím a odtud severní částí
území kraje k NRBC 90 Dařanec. Zpracovatel „Generelu“ uvádí, že směrná lokalizace
základní trasy vyplývá z celkové poměrně značné variability možností trasování. Zároveň
materiál uvádí, že původní RBC 1554 Petrův rybník, vložené v nivě Opavy do nivní osy
NRBK K96 není pro průchozí mezofilní hájovou osu NRBK reprezentativní a nelze ho proto
považovat za její funkční část.
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Situace NRBK K 95 MH dle materiálu „Generel nadregionálního a regionálního ÚSES na
území Moravskoslezského kraje, Ageris, Brno, 11/2007.

V současné době jsou zpracovány Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje,
který zpracoval Atelier T-plan, s.r.o. Praha Holešovice v 09/2008. V rámci těchto zásad
jsou vymezeny územní systémy ekologické stability nadregionální a regionální. Respektovány
jsou závěry materiálu „Generel nadregionálního a regionálního ÚSES na území
Moravskoslezského kraje“ (Ageris, Brno, 11/2007).

Nadregionální a regionální systém ekologické stability je znázorněn na následující situaci
(dle Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje – podklad pro projednání § 37 a 338
zák.č.183/2003 Sb. – Mapa A2b Územní systém ekologické stability, výřez mapy 1 : 100 000,
Atelier T-plan, s.r.o. Praha Holešovice, 09/2008)
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Přímo dotčen bude biokoridor nadregionální úrovně, který bude křížit příčně navrhovanou
trasu komunikace. Tento stav platí pro všechny varianty, včetně nulové.
Vytváření a ochrana systému ekologické stability je ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.
veřejným zájmem, na němž se podílejí individuální vlastníci pozemků, obce i stát. Obecnou
závaznost získává ÚSES v procesu schvalování územně plánovací dokumentace, návrhu
komplexních pozemkových úprav a lesního hospodářského plánu. Schválená ÚPD musí
zachovat základní, nezbytně nutný rozsah skladebných prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů),
jejichž redukce není přípustná.
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V následující tabulce se uvádí přehled prvků ÚSES, které jsou v blízkosti dotčeného území
nebo pro území významným prvkem.
Tabulka č.31
Kód prvku dle
ÚPD

Název

Kategorie

Popis

67

Cvilín

Nadregionální biocentrum
NRBC
Výměra 1 450,36 ha

1554*

Petrův
rybník

Regionální biocentrum
RBC
Nadregionální biokoridor
NRBK - MH
13,201

Reprezentativní pro bioregion 1.55 Krnovský
Cílový ekosystém - mezofilní hájový a borový.
Jednoznačně umístěn v lesních celcích a údolí
Čižiny mezi Krnovem, Úvalnem, Úblem,
Lichnovem a Býkovem.
L2 – DB, HB, MH, B
V, B, A

K 95 - MH

K 96 - V

Nadregionální biokoridor
NRBK - V
85,877

K 96 – N

Nadregionální biokoridor
NRBK - N
81,159

K 96 - MB(MH)

Nadregionální biokoridor
NRBK - MB(MH) 14,089

Směřuje z NRBC 67 Cvilín přes údolí Opavy do
Polska, odtud dále k Hněvošicím a severní částí
řešeného území k NRBC 90 Dařanec. Směrná
lokalizace trasy, z velké části převzaté z ÚP VÚC
okresu Opava a ÚPD obcí, vyplývá z celkově
poměrně značné variability možností trasování.
Propojuje ve vazbě na tok Opavy severní částí
řešeného území NRBC 2007 Ptačí hora-Údolí
Opavy a vodní osu NRBK K 100. Jednoznačná
lokalizace většiny trasy je dána bezprostřední
vazbou na vodní prostředí v jediném korytě
Opavy.
Je vedena údolní nivou Opavy v zásadě souběžně
s vodní osou NRBK K 96 mezi NRBC 2007 Ptačí
hora-Údolí Opavy a nivní osou NRBK K 100.
Doporučená lokalizace trasy od NRBC 2007 Ptačí
hora-Údolí Opavy po Velké Hoštice je dána
bezprostřední vazbou na vodní osu NRBK,
lokalizace od Velkých Hoštic po napojení na
nivní osu NRBK K 100 větší variabilitou v zásadě
rovno-cenných možností trasování.
Propojuje v severozápadní části řešeného území
mez-filní bučinnou osu NRBK K102 a NRBC 67
Cvilín. Směrná lokalizace základní trasy, částečně
převzaté z KPÚ Zátor, ÚP VÚC Jeseníky a ÚPD
obcí, vyplývá z celkově poměrně značné
variability možností trasování.
Poznámka: oproti ÚTP R+NR ÚSES lze
předpokládat v celé délce osy NRBK spíše její
mezofilní bučinný charakter.

* dle územního plánu města Krnov, v dalších dokumentech není uváděn jako RBC
Pozn,:

V – vodní osa
N – nivní osa

MB (MH) – mezofilní bučinná osa (mezofilní hájová osa)
MH – mezofilní hájová osa

Územní systém ekologické stability se neprojevuje jako samostatný prostorový prvek, ale
jako součást krajinných struktur, jejichž podobu ovlivňuje svými funkčními nároky a
vazbami. Z důvodu probíhajícího tahu ÚSES vyšších hierarchických stupňů je významnost
tahu ÚSES v zájmovém území tím větší.
U NRBK je nutné dbát především preferovat trasování stanovišti odpovídajícími danému
typu osy a dbát na zachování maximální přípustné délky jednotlivých úseků a alespoň
minimální požadované šířky (obvykle do 40 m).
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Prvek liniového charakteru – komunikace I.třídy křížící biokoridor v příčném směru je dle
regulativů přípustný.
Ve variantě 2, která je vedena souběžně se stávající silnicí I/57 dojde k významnému
navýšení prostoru, která bude přerušujícím (bariérovým) prvkem pro průchod
nadregionálního biokoridoru.
Ve variantě 3 - „A“ je navržen mostní objekt, který bude v místě křížení s trasou
nadregionálního biokoridoru. Ve variantě 3 – „B“ je komunikace vedena v délce 636 m po
estakádě.
Parametry přemostění budou podrobně projekčně řešeny s ohledem na zabezpečení
průchodnosti nadregionálního biokoridoru územím. Rekultivaci území po výstavbě bude
nutno směrovat do zabezpečení parametrů biokoridoru v území zasaženém stavbou.
Ve variantě 2, která je trasou související s rozšířením stávající trasy je průchodnost
velmi nepříznivá. Realizací bariéry, zahrnující šířku stávající silnice + šířku nové trasy
I/57 bude střet charakterizován jako významný. Technické řešení zabezpečení
průchodnosti je vzhledem k rovinnému terénu v území možné dle dosud známých
skutečností velmi problematicky – přemostění zabezpečující průchodnost územím není
možné (znamenalo by významný násyp), řešení zeleného přemostění.
Z hlediska zabezpečení průchodnosti a funkčnosti biokoridoru v území je navrhovaná
varianta 3 – „A“ a 3 – „B“ příznivější než varianta nulová.
Varianta nulová je pro vedení trasy NRBK střetem přípustným (dle výše uvedených
materiálů).
Nová trasa ve variantě 3 navrhovaným řešením mostního objektu nebo estakádou může
zabezpečit dostatečnou průchodnost pro zájmové území.

- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně
přírody a krajiny.
Nejblíže se vyskytuje maloplošná přírodní památka Staré hliniště (kód PP 1190 Krnov –
Horní Předměstí, rozloha 4,390 ha, vyhláška Okresní národní výbor Bruntál, datum účinnosti
z 25.10.1989) s významným výskytem obojživelníků a druhů čeledi Orchideaceae, druhotně
zarostlé staré hliniště, je situována severně od zástavby města v blízkosti polských hranic.
Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický
útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s
regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle
přírody formoval svou činností člověk.
Přírodní památka je situována mimo zájmové území v dostatečné odstupové vzdálenosti.
- památné stromy
Památné stromy jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které svým
rozhodnutím vyhlásil orgán ochrany přírody. Je-li třeba památné stromy zabezpečit před
škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné
pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem
orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má každý strom základní ochranné pásmo ve
tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V
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tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba,
terénní úpravy, odvodňování nebo chemizace.
Na území města jsou vyhlášeny dva památné stromy:
č.484 Buk lesní převislý červenolistý Krnov – Horní Předměstí p.č.2903,
vyhlášen 11.11.2004
č.4739 Dub na okruhu Krnov – Horní Předměstí p.č. 2815, vyhlášen 25.3.2005
Žáden z těchto stromů nebude záměrem dotčen.
- na území přírodních parků
Trasa není situována na území přírodního parku.
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny.
Natura 2000 je evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje
zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu
příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České
republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami.
Evropsky významná lokalita je lokalita vyžadující zvláštní územní ochranu a splňující
podmínky § 45a odst.1 zákona 114/1992 Sb., která byla zařazena do národního nebo
evropského seznamu.
Nejbližší evropsky významnou lokalitou je Staré hliniště. Uvedená lokalita je situována mimo
jakýkoliv dosah zájmového území.
Kód lokality
CZ0813469
Biogeografická oblast
kontinentální
Rozloha lokality
4,6782 ha
Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území PP
Druhy:
čolek velký (Triturus cristatus)
Katastrální území
Krnov-Horní Předměstí
- na významné krajinné prvky
Ve smyslu uvedeného zákona je významný krajinný prvek ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo přispívající k udržení její stability.
Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a
ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
Registrace VKP probíhá dle zákona č. 114/1992 Sb. a §7 vyhl. MŽP ČR č. 395/92 Sb. (ve
znění pozdějších předpisů). V řešeném území zatím nebyly vyhlášeny významné krajinné
prvky (registrovány), jsou evidovány příslušným orgánem ochrany přírody ochranářsky
významné lokality (širší územní vztahy).
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
Na území města Krnov je dle oznámení o registraci č.j. 01/700/RM/ŽP/Ma uveden orgány
ochrany přírody jeden významný krajinný prvek na katastrálním území Krnov - Krásné
Loučky o celkové rozloze 66,57 ha.
Zájmové území, vymezené vedením trasy v prostoru mezi stávající I/57 a tratí ČD Opava –
Krnov, nezahrnuje významný krajinný prvek.
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- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
Zájmové území nezahrnuje žádný prvek historického, kulturního nebo archeologického
významu. Většina objektů historického významu je soustředěna v centru města. Realizací
záměru nebudou tyto objekty ovlivněny nebo dotčeny.
Z objektů na katastru města Krnova jsou do seznamu nemovitých kulturních památek
zařazeny: zámek č.p. 305, areál zámeckého parku, sloup panny Marie u kostela sv.Martina,
filiální kostel Narození p.Marie, Minoritský klášter č.p.132, kostel sv.Ducha s budovou
špitálu, Švédská zeď s Neptunovou kašnou, Neptunova kašna s podstavci, renesanční a
barokní domy na náměstí, městský dům č.p. 162, sportovní hala č.p.800, vila č.p.62, poutní
kostel p.Marie Sedmibolestné s areálem na Cvilíně, farní kostel sv.Benedikta v Kostelci,
socha sv.J.Křtitele, hradiště lidu popelnicových polí.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých
ekologických zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, nejsou v místě
realizace stavby staré zátěže evidovány.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Lokalita vymezená pro stavbu „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl – obchvat“ je situována
v údolní nivě řeky Opavy. Území je rovinaté, ohraničeno násypem železniční tratě Opava –
Krnov a násypem stávající silnice I/57. V území se nachází terénní val, který má funkci
odvodňovacího rigolu a je pokryt vzrostlou zelení.
Trasa ve variantě 2 je vedena souběžně podél silnice I/57, která v daném úseku lemuje
zástavbu v lokalitě Petrův Důl. Trasa ve variantě 3 je navržena mimo území se zástavbou.
Při přípravě realizace ”Silnice I/57 Krnov – Petrův důl – obchvat“ byly při přípravě záměru
sledovány následující složky životního prostředí, které by mohly být ovlivněny.

2.1 Vlivy na obyvatelstvo
Základním požadavkem v současné době je potřeba řešit negativní vlivy dopravy v území
Petrův důl z hlediska vlivu na stávající zástavbu (hluková zátěž) a s ohledem na rozvoj města
v této části území.
V zájmovém území dojde k žádoucí úpravě dopravních vztahů vedoucích k zajištění
udržitelnosti i při předpokládaném nárůstu dopravy v dalším období. Navrhovaná stavba
bude součástí komplexního řešení dopravy na území města.
Město potřebuje komplexní řešení dopravy v území, jen tento stav zabezpečí zlepšení
možných vlivů z dopravy ve městě.
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební
práce. Délka stavby bude pouze omezenou dobu a stavba zabezpečí úpravu dopravních
charakteristik území s ohledem na zabezpečení bezpečnosti dopravního provozu na silnici i
vůči bezpečnosti chodců v předmětném území.
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Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro
minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení:
-

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

-

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

Navrhovaná opatření jsou významná zejména pro lokalitu 2, která je situována
v souběhu se stávající trasou I/57 a je vedena v blízkosti zástavby v lokalitě Petrův důl.
Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a současným respektováním výše
uvedených doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat. Příznivější bude
vůči vlivům na obyvatelstvo varianta 3 v obou navrhovaných řešeních výšek (varianta 3
– „A“ a varianta 3 – „B“.
2.2 Ovzduší a klima
Klimatické údaje
Zájmové území je řazeno mezi oblasti mírně teplé MT2. Inverzní plochy kolem toku Opavy a
jejich přítoků se projevují v zastavěném území. V zimním období se objevuje nepříznivě
topení lokálními topivy.
MT2:
Letní období
Počet letních dnů
Teplotní poměry v červenci
Úhrn srážek v letním období
Počet ledových dnů
Teplota v lednu
Úhrn srážek v zimním období
Sněhová pokrývky

krátké
20-30
mírné až mírně chladné, 15 – 17oC
mírně vlhké 400 – 500 mm
normální 40-50
-3 až –4
250-300 mm
80-100 dnů
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Větrná růžice lokality
Stabilitní větrná růžice

Rychlostní větrná růžice

Tabulka hodnot větrné růžice
Tabulka č.32
Směr:

0°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

CALM

Součet

I. třída stability - velmi stabilní
1,70 m/s
0,48
0,16

0,25

0,37

0,52

0,34

0,39

0,36

6,44

9,31

5,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. třída stability - stabilní
1,70 m/s
1,26

0,50

0,65

0,80

1,62

1,01

0,84

0,69

7,15

14,52

5,00 m/s

0,20

0,05

0,11

0,16

0,25

0,12

0,17

0,14

0,00

1,20

11,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. třída stability - izotermní
1,70 m/s
1,51
0,54

0,59

0,67

1,56

1,20

1,07

1,05

3,13

11,32

5,00 m/s

5,00

0,94

1,39

0,84

2,80

2,70

3,62

1,19

0,00

18,48

11,00 m/s

0,04

0,00

0,00

0,00

0,07

0,03

0,11

0,06

0,00

0,31

IV. třída stability - normální
1,70 m/s
0,72
0,19

0,33

0,38

0,56

0,48

0,61

0,98

1,91

6,16

5,00 m/s

4,71

0,52

1,17

1,03

3,43

3,77

5,33

2,16

0,00

22,12

11,00 m/s

0,19

0,02

0,02

0,11

0,91

0,34

0,81

0,52

0,00

2,92

V. třída stability - konvektivní
1,70 m/s

0,65

0,18

0,32

0,29

0,39

0,38

0,63

1,09

1,59

5,52

5,00 m/s

0,94

0,04

0,24

1,67

2,28

0,28

0,33

2,36

0,00

8,14

11,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,62
10,85
0,23
15,70

1,57
1,55
0,02
3,14

2,14
2,91
0,02
5,07

2,51
3,70
0,11
6,32

4,65
8,76
0,98
14,39

3,41
6,87
0,37
10,65

3,54
9,45
0,92
13,91

4,17
5,85
0,58
10,60

20,22
0,00
0,00
20,22

46,83
49,94
3,23
100,00

Celková růžice
1,70 m/s
5,00 m/s
11,00 m/s
součet

Čistota ovzduší
Imisní situace posuzované lokality je ovlivněna dopravou na místních komunikacích, dále je
v zimním období ovlivněna emisemi z velkého zdroje znečišťování - Teplárny Krnov a
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lokálním vytápěním. V Krnově a blízkém okolí není umístěna žádná imisní měřicí stanice.
Nejbližší imisní stanice je umístěna v Opavě - Kateřinkách. Jedná se o stanici TOVKA,
reprezentativnost měřených dat je pro oblastní měřítko (4-50 km).
Imisní koncentrace znečišťujících látek – automatizovaný měřicí program TOVKA [µg/m3]
Tabulka č.33
Rok

Max. hodinová
koncentrace
NO2

Průměrná roční
koncentrace
NO2

Max. denní
koncentrace PM10

Průměrná roční
koncentrace PM10

2006

155,7
(19 MV: 129,3)

19,0

498,7
(36 MV: 75,2)

44,4

2007

78,4
(19 MV: 64,8)

16,9

164,6
(36 MV: 64,3)

34,3

Pozn.: 1) Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny
jako maximální z celého roku
2) 19 (36) MV: 19. (36.) nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen přípustný
počet překročení hodnoty limitu. V případě vyšší hodnoty než je limitní hodnota jsou
imisní limity překračovány.

Tato stanice ovšem zcela nevypovídá o imisní situaci v Krnově. Dle zkušeností lze očekávat
pozaďové koncentrace NO2 kolem 20 µg/m3, roční koncentrace benzenu asi 2 µg/m3,
koncentrace PM10 asi 35 µg/m3.
Posuzovaná oblast v působnosti Stavebního úřadu Městského úřadu v Krnově je uvedena ve
Věstníku MŽP č. 04/2008 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jsou zde
překračovány imisní limity pro denní koncentrace PM10 (66,2 % území) a hodnota cílového
imisního limitu pro benzo(a)pyren (13 % území).
2.3 Voda
Území města Krnova leží v povodí řeky Odry, v dílčím povodí dvou řek ve správě Povodí
Odry – Opavy nad soutokem s Opavicí (2-02-01-037. katastr vodnosti 370,5 km2) a Opavice
(2-02-01-038, katastr vodnosti 76 km2).
Řeka Opava protéká Krnovem Z-V směrem. Na řece bylo vybudováno několik jezů,
z celkové délky je na území Krnova regulováno asi 30 %.
Z vodních ploch je v blízkosti zájmového území situován Petrův rybník s rozlohou 36 ha a
Hájnické rybníky. Řeka Opava je v rámci České republiky relativně průtokově rozkolísanou
řekou. Pramení v Hrubém Jeseníku a ústí do Odry. Délka toku je cca 130 km a plocha povodí
2089 km2. Opava je z velké části hraničním tokem s Polskou republikou. Ve správě ji má
v rámci České republiky Povodí Odry, státní podnik. Do Opavy vlévá Opavice, která je
průtokově významným přítokem, poměr N-letých průtoků je cca (Opavice:Opava) 1:1,6.
Povodně vznikají především z letních přívalových dešťů a jarního tání sněhu. Proti toku
nejsou ovlivněny žádnou významnou umělou retencí. Přirozenou retenci tvoří vegetační
pokryv a rozliv v údolní nivě. Řeka v nivě meandruje, její přirozené meandrování
v meandrovém pásu je obvykle ohraničeno ochrannými hrázemi, které vymezují záplavové
území
V zájmové lokalitě údolní nivy je zástavba koncentrována do měst a obcí. Niva je intenzivně
zemědělsky využívána a průmysl, vzhledem k rovinatosti terénu říční nivy, v poslední době
nivu hojně obsazuje. Na údolní nivu navazují strmé svahy obvykle oseté plošným osevem,
porostlé travní vegetací či lesy. V záplavovém území je vegetace v podobě luk a polí oddělena
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ojedinělými tůněmi po protržení meandrů. Ojediněle se vyskytují i místa lesů, která s tůněmi
tvoří lokální biocentra. Hlavní spojnicí biocenter je tok Opavy a pás ochranných hrází.
Jakost vody je hodnocena jako „mírně znečištěná voda“.
Kapacita přirozené kynety koryta je přibližně na úrovni Q1, ochranné hráze v Krnově na Q20
pod Krnovem na Q5 .Hmotnostní průtok splavenin a plavenin se z dlouhodobého časového
hlediska výrazně nemění, jejich zrnitostní složení tab. 1 a zaoblenost taktéž, tedy lze hovořit o
splaveninově ustáleném toku. Pláví je transportováno tokem především při přívalových
lijácích, městem Krnovem je transportováno bezproblémově, možnost tvorby nápěchů je
spojena s nízko položenými mostovkami. V místě rozlivů pod Krnovem především před
skupinami stromů může pláví způsobovat nápěchy, které mohou snížit průtočnost
záplavového území. Pro chod ledů platí obdobné co pro pláví. Na toku jsou postaveny dva
pevné jezy s kapacitou cca Q2.
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Kapacita jednotlivých úseků toku
Tabulka č.34
Staničení [km]

Břehová kapacita,
ochrana území
vlevo
vpravo

Charakteristika

54,937 ~ 66,0

Q1

Q1

66,0 ~ 69,816

Q20 ~ Q100

Q5, nad km 68,8 Q50

Kapacita meandrujícího koryta. Při vyšších
průtocích je území na polské straně
zaplaveno zpětným vzdutím, na české
straně jsou ochranné hráze.
Koryto v Krnově a pod Krnovem je
upravené, dále poproudně meandruje.

N-leté průtoky, maximální průtoky daného roku, ovlivněné průtoky VD Nové Heřminovy a dalšími opatřeními Q [m3·s-1]
Tabulka č.35
tok

profil
hydrologické č. pov. plocha pov.
limnigraf Opav a
2-02-01-089
2-02-01-076
729
pod Čížinou
2-02-01-0760
728.09
Opava
2-02-01-060
566
pod Opavicí
2-02-01-0600
566.19
nad Opavicí
2-02-01-037
371
ústí
195.44
Opavice
Krnov
2-02-01-056
175.98

Q1
45.6
44
41
41
41
35.6
24.9
15.2
14.1

Q2
74.3
72.3
67.6
67
73
59.5
41.1
23.8
23.1

Q5
124
121
113
101
125
100
69.8
39.4
38.9

Q 10
171
167
156
135
171
138
97
54.7
53.7

Q 20
226
221
206
172
223
182
129
73
71.2

Q 50
312
305
284
237
301
250
180
102
98.5

Q 100
388
379
352
337
368
309
225
129
122

Q 1997 (ČHMU)
Zdroj
ČHMÚ 24.6.2002
647
ČHMÚ 24.6.2002
ČHMÚ 2.8.2006
Aquatis 1.2000
ČHMÚ 24.6.2002
ČHMÚ 2.8.2006
ČHMÚ 9.8.2001
375
ČHMÚ 20.2.2001

175

Q 2007 (P. Odry)

Q 100ovl (Pöyry)

270
91.3
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2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry
Trasa prochází údolím řeky Opavy. Nadmořská výška terénu se pohybuje v rozmezí 302 –
307 m n.m. Z geomorfologického hlediska náleží daná oblast do okrsku Opavsko-moravické
nivy, podcelku Pootavská nížina, celku Opavská pahorkatina, podsoustavy Slezská nížina, ,
soustavy Středopolské nížiny a provincie Středoevropská nížina. Jedná se o širokou údolní
nivu řeky Opavy. Zájmové území se nachází na okraji nivy u hranice s okrskem Lichnovská
vrchovina (svah elevací Hradiska a Cvilín).
Geologické poměry
Skalní podloží zájmového území a jeho širšího okolí je tvořeno horninami Moravického
souvrství paleozoického stáří (spodní karbon, svrchní visé). Litologicky se jedná s flyšové
souvrství spodního karbonu reprezentované střídáním jílovců, prachovců a pískovců,
s převahou jílovců. Ve svrchních partiích jsou horniny předkvartetního podloží postiženy
procesy intenzivního zvětrávání. V reliéfu karbonského horninového masívu se vyskytuje
tektonicky predisponovaná prohlubeň, která byla v pleistocenu modelovaná kontinuálním
ledovcem a následně vyplněná mladšími sedimenty.
Kvartérní pokryv je tvořen v oblasti prohlubně ve skalním reliéfu ledovcovými sedimenty
značné mocnosti a pestrého složení. Na ledovcových sedimentech a mimo prohlubeň na
karbonských horninách leží v údolní nivě komplex deluviálních a fluviálních sedimentů.
Báze komplexu je tvořena štěrky údolní terasy řeky Opavy. Směrem do nadloží přecházejí
štěrkovité sedimenty do hlinitých sedimentů údolní nivy. Na úbočí a úpatí svahů mimo nivu
je kvartér zastoupen deluviálními sedimenty kamenito-hlinitého až hlinito-kamenitého
charakteru. Vrstevní sled je lokálně ukončen humózní hlínou nebo antropogenními
uloženinami (navážkami).
Podélný geologický řez je uveden v části F.Doplňující údaje.
Hydrogeologické poměry
Dle hydrogeologické rajonizace ČR spadá celé území do rajónu 152 – fluviální a glacigenní
sedimenty v povodí Opavy. Daná oblast je
odvodňována řekou Opavou a jejími
oboustrannými přítoky. Zájmová lokalita je z širšího hlediska řazena k povodí řeky Odry.
Hydrograficky je zájmové území řazeno k povodí Opavy. Zájmová oblast spadá do
hydrografického pořadí 2-02-01-060,
Podzemní vody kvartérního původu jsou v zájmovém území vázány především na společný
kolektor polohy fluviálních a glaciálních sedimentů štěrkovitého charakteru. Tyto polohy
jsou granulometricky příznivé pro proudění podzemní vody a vytvářejí tak kolektor
charakterizovaný průlinovou propustností. Fluviální a glaciální štěrky jsou mírně propustné až
dosti propustné, s koeficientem propustnosti kr = n . 10-5 až v . 10-3. Část podzemní vody
kolektoru je dotovaná infiltrací z řeky Opavy. Hladina podzemní vody je mírně napjatá.
Stropní izolátor tvoří vrstva relativně málo propustných fluviálních hlín a jílů proměnlivé
mocnosti (0,2 – 4,0 m).
V oblasti úbočí kopců může být kvartérní voda vázána na příznivé polohy hlinito kamenitých
sutí, při jejich styku s předkvartérním podložím. Zvodnění je převážně málo výrazné a
závislé zejména na dotaci ze srážek. Někdy se však mohou vyskytovat drobné prameny se
stálejší vydatností, jsou-li plněny puklinovými vodami.
V reliéfu karbonského horninového masívu se vyskytuje tektonicky predisponovaná
prohlubeň, která byla v pleistocénu modelovaná kontinentálním ledovcem a následně
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vyplněna ledovcovými sedimenty. Tyto jsou vodohospodářsky využívaným kolektorem jako
zdroj pitné vody. Kolektor je tvořen průlinově propustnými štěrkopísky s koeficientem
filtrace n . 10-5 m/s. Mocnost zvodně se pohybuje od 10 m, v místech největšího prohloubení
dosahuje cca 40 m.
Podzemní vody hlubokého oběhu jsou vázány na puklinové systémy a poruchové zóny hornin
skalního podloží. Karbonské horniny vytváří puklinová kolektor s proměnlivým podílem
průlinové porozity v pásmu přípovrchového rozpukání a rozpojení hornin. Oběh podzemní
vody je sice omezován flyšovým charakterem vrstev, ale převážně v drobových a
slepencových polohách mohou vznikat příznivé podmínky pro soustřeďování podzemních
vod. Větráním břidlic vzniká jílovitá substance zatěsňující pukliny, která může téměř
znemožňovat oběh podzemní vody.
Hladina podzemní vody byla při průzkumných pracích prováděných v minulosti naražená
v hloubce 1,9 – 4,2 m p.t., ustálila se v hloubce 1,6 – 2,9 m. Její aktuální úroveň je však
závislá na sezónních atmosférických srážkách a stavu vody ve vodoteči. Dle rozdílu naměřené
hloubky mezi ustálenou a naraženou hladinou podzemní vody lze očekávat hladinu mírně
napjatou.
Geologické podmínky
Pro stavbu „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl – obchvat“ byla zpracována firmou K-GEO
v 10/2007 geologická rešerže (č.úkolu 2007 123).
Cílem bylo na základě archívní dokumentace zhodnocení inženýrsko-geologických poměrů
v oblasti trasy silnice I/57.
V úseku 0,000-1,150 km bude trasa vedena po novém násypu výšky do 5 m. Od km 1,150 je
trasa vedena po sávajícím násypu silnice I/57 (hodnoceno bylo dle archivních vrtů HP-1/3,
K ¼, S 38/7, S-2/9, S39/7, S 1/9, V-13/1, S-2/8, KCD-3/5). Geologický profil tvoří shora
fluviální sedimenty. Pod vrstvou ornice mocné 00,2 – 0,3 m byly zastiženy fluviální hlíny
mocnosti okolo 0,3 – 3,8 m. Jedná se o jíly s nízkou plasticitou až střední plasticitou a písčité
jíly. Konzistenci mají tuhou až pevnou, málo měkkou. Výše uvedené druhy zemin lze
hodnotit do násypu jako málo vhodné až nevhodné v závislosti na podílu jemnozrnných
částic a mezi tekutosti. Pro podloží jsou řazeny do V.-VIII. Skupiny silničního podloží. Jsou
mírně až nebezpečně namrzavé, při napojení vodou nestabilní a rozbřídavé. U těchto hlín je
možno dosáhnout zlepšení podloží příměsí vápna.
Pod nimi byly zastiženy fluviální štěrky. Vrstva fluviálních štěrků byla zachycena
v mocnosti 4 – 6 m. Pro podloží jsou zařazeny do II. – IV. Skupiny silničního podloží, což
představuje zeminy velmi dobré až dobré. Jsou mírně namrzavé až namrzavé.
Pod štěrky na začátku trasy bylo zastiženo skalní podloží tvořené jílovci moravického
souvrství. Jedná se o horniny charakteru R5-R3, proměnlivě navětralé (vrt HP-1/3). Pro
zbytek trasy nejsou k dispozici údaje o podloží fluviálních štěrků. V podloží fluviálních štěrků
v úsecích trasy blízko okraje nivy je pravděpodobný výskyt karbonských hornin nebo
svahových sutí tvořených úlomky karbonských hornin. V úsecích vzdálenějších okraji nivy je
možný výskyt glaciálních zemin pod fluviálními štěrky.
V km 0,556 bude přemostěn biokoridor, v km 0,629 se bude nacházet inundační most.
Zpracovatel geologické řešet uvádí, že lze usuzovat, že svrchní polohu tvoří fluviální hlíny a
písčití jíly o mocnosti 1-2 m. Pod hlínami lze očekávat 4-6 mocnou polohu fluviálních štěrků.
Jejich podloží patrně tvoří glaciální sedimenty a pod nimi skalní podloží nebo přímo skalní
podloží. Plošné založení mostů je dle zpracovatele možné v poloze fluviálních štěrků, ale je
nutno počítat s možností problematického odvodňování stavební jámy. Alternativou je
hlubinné založení mostů na pilotách. Podle znalosti úrovní hladin podzemní vody v místě
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mostů a po upřesnění znalosti o úrovni stropu a báze polohy fluviálních štěrků a jejich
podloží.

Půda
V zájmovém území na pozemcích vedených jako zemědělská půda se vyskytují typičtí půdní
představitelé. Zemědělsky využívaná půda není znehodnocena antropogenní činností.
Základní půdní charakteristiky
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a
3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo
vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti
půdního profilu).
V zájmovém území se nachází BPEJ:

HPJ:

5.43.10
5.58.00
5.70.01
43, 58, 70

Základní charakteristika hlavních půdních jednotek
43

58
70

Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích),
středně těžké, ve spodině
i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení.
Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně
příznivé, po odvodnění příznivé
Gleje modální, gleje fluvické a fluvizemě glejové na nivních uloženinách,
popřípadě s podložím teras,
při terasových částech širokých niv, středně těžké až velmi těžké, při zvýšené
hladině vody v toku trpí záplavami.

K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany
(I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle ”Metodického pokynu odboru ochrany lesa a
půdy Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.”.
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané
zemědělské půdy pro zájmové území platí:
5.43.10
II.třída ochrany
5.58.00
I.třída ochrany
5.70.01
V.třída ochrany
Do I.a II.třídy ochrany jsou zařazeny půdy bonitně nejcennější, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně pro obnovu ekologické stability území a pro
liniové stavby.
Půdy V. třídy ochrany je možné využít pro výstavbu, jde o půdy s podprůměrnou produkční
schopností.
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Půda zájmové oblasti patří obecně k velmi kvalitním. Nový zábor v bezprostředním okolí
města Krnova se nevyhne záborům kvalitních půd.
V rámci řešení stavby nesmí dojít k narušení organizace půdního fondu a zhoršení
odtokových a hydrologických poměrů v řešeném území.

2.5 Flóra, fauna a ekosystémy
Flora
Biogeograficky je oblast řazena do západokarpatské podprovincie, leží na styku
s podprovincií oderskou a hercynskou.
Zájmové území spadá dle biogeografického členění dle Culka:
2. Podprovincie Polonská
Bioregion krnovský
Biota této oblasti je 4. vegetačního stupně dubojehličnatého s charakteristickým zastoupením
krajinných prvků s normální živnou řadou nebo obohacenou dusíkem, převážně zamokřenou.
Dle mapy geobotanické rekonstrukce (Mikyška, 1972) patří území do podmáčených bučin.
Ve volné krajině převažuje orná půda, značně zastoupeny jsou vlhké louky a lužní lesy.
Zařazení lokality dle fytogeografického členění (Hejný, Slavík) z hlediska přírodních
systémů:
Tabulka č.36
Fytogeografická oblast:
Fytogeografický obvod:
Fytogeografický okres:

MEZOFYTIKUM (Mesophyticum) – M
Českomoravské mezofytikum (Mesophyticum Massivi bohemici) –
Českomor.M
74 Slezská pahorkatina
b) Opavská pahorkatina

Dle mapy potenciální přirozené vegetace spadá území do 11 – dubohabřiny a lipové doubravy
(Carpinion) – lipová dubohabřina (Tilio carpinetum).Tato jednotka sdružuje třípatrové (často
čtyřpatrové) lipové dubohabřiny s příměsí smrku (Picea abies), osiky (Populus tremula),
jeřábu (Sorbus aucuparia), keřové patro je časti velmi hustý. Bylinné patro je husté, převládá
Stelaria holostea, Carex brizoides, Galeobdolon luteum, Oxalis acetosela, Poa nemoralis,
Asarum europaeum, Galium galeobdolon.
V území se vyskytují z širšího pohledu náhradní společenstva následující struktury:
Lesní:
Keřová:
Luční, pastvinná:
Ruderální:

smrkové a borové, řídce modřínové kultury (Picea abies, Pinus
sylvestris, Larix decidua) – přímo v zájmovém území se nevyskytují
porosty Sambuscus nigra, Berberidion
Molinietalia, Cynosurion, Arrenatherion
Galio – Urticetea, Dauco – Melilotion

Ekologicky nejstabilnější jsou v území společenstva, která jsou nejbližší potenciálním
přírodním ekosystémům. Kostra ekologické stability byla v území zpracována v rámci návrhu
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generelu ÚSES (1994), zahrnuje ekologicky významná společenstva, významné krajinné
prvky, zvlášť chráněná území (dle zákona č. 114/1992 Sb.).
Významnými krajinnými prvky v zájmovém území jsou prvky chráněné ze zákona (zákon č.
114/92 Sb.), t.j. v zájmovém území zejména niva vodoteče Opavy a jejích přítoků.
V rámci průzkumů území byla zachycena stávající vzrostlá zeleň, charakterizována
základními vzrostlými prvky. Jde zejména o zeleň liniovou, krajinnou a drobnou rozptýlenou
zeleň a soliterní zeleň. Při průzkumu byla věnována pozornost zejména soliterům a liniové
doprovodné zeleni. Liniová zeleň, zejména doprovázející vodoteče a trasy dopravních
systémů má v území nezastupitelný význam. V základním přírodním krajinném systému je
nutné sledovat limity a bariéry využití prostorově funkčních ploch jako základní problematiku
ochrany přírodních složek životního prostředí.
Při přípravě stavby bylo provedeno posouzení předmětné lokality s ohledem na sledování
výskytu flory a fauny v předmětném území.
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo
fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.
Zájmové území je možné rozdělit do několika částí – málo stabilních agrocenóz, stabilních
trvalých travních porostů, po stabilní liniové prvky související zejména s doprovodným
porostem, lesním porostem a ekosystémy vodotečí. Významným prvkem v území je niva
vodoteče Opavy.
Při terénním průzkumu přímo v trase vymezené pro realizaci stavby byla věnována zvýšená
pozornost sledování výskytu možných lokalit zahrnujících významná společenstva bylinného
patra, která by mohla být přímo negativně dotčena.
Nutné je vzít v úvahu požadavek na technologickou kázeň a zvýšenou kontrolu stavebních
prací. Druhová pestrost přírodních systémů v současnosti je v území dostatečná.
Vzhledem k tomu, že stavba je situována především na zemědělském půdním fondu, byl
průzkum mimo ucelené prvky s významnými společenstvy přírodních systémů. Přírodní
systémy vysoké kvality se nacházejí za tratí ČD – Petrův rybník a v prostoru podél vodoteče
Opava východně od zájmového území a v prostoru jižně a jihozápadně v prostoru
nadregionálního biocentra.
V aktuální vegetaci území zasaženého stavbou převládají vzhledem k osídlení, klimatickým
podmínkám a bonitě půdy společenstva zemědělské a urbanizované krajiny, především
fytocenózy řady Chenopodietea, Artemisieteta vulgarit, Galio-Urticetea, Agropyretea
repentis.
Výčet druhů determinovaných v území při biologickém průzkumu
E3 Stromové patro
Alnus glutinosa (olše lepkavá), Betula verrucosa Ehrh. (bříza bradavičnatá), Fraxinus
excelsior L. (jasan ztepilý), Malus silvestris Mill. (jabloň lesní), Picea abies (smrk ztepilý),
Populus nigra L. (topol černý), Quercus robur (dub letní), Salix caprea L.(vrba jíva), Salix
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fragilis – vrba křehká, Salix alba (vrba bílá), Syringa vulgaris (šeřík obecný), Sorbus
aucuparia L. (jeřáb obecný), Tilia cordata Mill. (lípa srdčitá)
E2 Keřové patro:
Corylus avellana (líska obecná), Crataegus monogyna (hloh jednoblizný), Rosa canina (růže
šípková), Salix caprea (vrba jíva), Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný), Prunus spinosa
(trnka obecná), Salix sp. (vrba), Symphoricarpos racemosus (pámelník hroznovitý),
Sambucus nigra (bez černý), Swida sanguinea (svída krvavá), Syringa vulgaris (šeřík
obecný).
V agrocenóze byly determinovány byly následující druhy bylinného patra: Aegopodium
podagraria (bršlice kozí noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis stolonifera
(psineček výběžkatý), Agrostis tenuis (psineček tenký), Agrimonia eupatoria (řepík lékařský),
Anthyllis vulneraria (úročník bolhoj), Arctium tomentosum (lopuch plstnatý), Achillea
millefolium (řebříček obecný), Ajuga reptans (zběhovec plazivý), Alchemilla vulgaris
(kontryhel obecný), Alopecurus pratensis (psárka luční), Arthemis (rmen), Asperula odorata
(mařinka vonná), Atriplex (lebeda), Arrhenatherum elatius (ovsíř), Baldingera arundinacea
(chrastice).
Bellis perennis (sedmikráska chudobka), Brassica campestris (brukev obecná), Brassica
rappa (brukev řepka), Brachypodium pinnatum (válečka), Capsella bursa pastoris (kokoška
pastuší tobolka), Cardamine pratensis (řeřišnice luční), Cirsium arvense (pcháč rolní),
Cirsium vulgare (pcháč obecný), Convolvulus arvensis (svlačec rolní), Dactylis glomerata
(srha říznačka), Daucus carota (mrkev obecná), Echium vulgare (hadinec obecný), Elytrigia
reensp (pýr plazivý) (ens), Equisetum arvense (přeslička rolní), Euphorbia cyparisias (pryšec
chvojka), Euphorbia ascula (pryšec obecný), Festuca pratensis (kostřava luční), Fumaria
officinalis (zemědým lékařský), Galeopsis tetrahit (konopice polní), Galium aparine (svízel
přítula), Galium mollugo (svízel povázka), Geranium robertianum (kakost krvavý), Glechoma
hederacea (popenec břečťanovitý), Hypericum maculatum (třezalka skvrnitá),
Chrysanthemum leucanthemum (kopretina bílá), Chenopodium album (merlík bílý), Lolium
perenne (jílek vytrvalý), Lolium multiflorum, (jílek), Lotus corniculatus (štírovník růžkatý),
Matricaria chamomilla (heřmánek pravý), Phleum pratense (bojínek luční), Pimpinella
saxifraga (bedrník obecný), Plantago media (jitrocel prostřední), Poa pratensis (lipnice
luční), Polygonum aviculare (rdesno ptačí), Poa pratensis (lipnice luční), Poa annua (lipnice
roční), Potentilla anserina (mochna husí), Ranunculus arvensis (pryskyřník luční), Sinapis
arvensis (hořčice rolní), Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý), Symphytum officinale
(kostival lékařský), Taraxacum officinale (tařice lékařská), Thlaspi arvense (penízek rolní),
Tragopogon pragensia (kozí brada), Trifolium arvense (jetel rolní), Taraxacum officinale
(smetánka lékařská), Trifolium pratense (jetel luční), Tussilago farfara (podběl lékařský),
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek).
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory nebo fauny
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je
ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II
(kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).
Údaje je možné dokladovat, jak je uvedeno výše, mimo vlastní průzkum rovněž na základě
stanovení aktuálního stavu krajiny v rámci zpracování generelu ÚSES, kdy byla provedena
podrobná rekognoskace terénu.
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Aktuální fauna
Proveden byl průzkum ornitologický, zkoumán byl prostor vymezen pro stavbu mezi stávající
silnicí I/57 a tratí ČD Opava – Krnov.
Seznam zjištěných druhů:
Bažant obecný Phasianus colchicus, brhlík lesní Sitta europaea, budníček menší
Phylloscopus collybita, budníček větší Phylloscopus trochilus, červenka obecná Erithacus
rubecula, drozd kvíčala Turdus pilaris, drozd zpěvný Turdus philomelos, holub domácí
Columba livia domestica, holub hřivnáč Columba palumbus, hrdlička zahradní Streptopelia
decaocto, jiřička obecná Delichon urbica, káně lesní Buteo buteo, konipas bílý Motacilla
alba, konopka obecná Carduelis cannabina, kos černý Turdus merula, linduška lesní Anthus
trivialit, pěnkava obecná Fringilla coelebs, pěvuška modrá Prunella modularit, poštolka
obecná Falco tinnunculus, rehek domácí Phoenicurus ochruros, skřivan polní Alauda
arvensis, sojka obecná Garrulus glandarius, stehlík obecný Carduelis carduelis, straka
obecná Pica pica, strakapoud velký Dendrocopos major, strnad obecný Emberiza citrinella,
sýkora babka Parus palustris, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Parus caeruleus,
šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris, špaček obecný Sturnus vulgarit, vrabec domácí
Pazder domesticus, vrabec polní Pazder Montanu, vrána obecná Corpus corone, zvonek
zelený Carduelis chloris.
Prokázáno bylo (širší území) hnízdění holuba hřivnáče, kosa černého a špačka obecného.
V zájmovém území se nachází běžná lovná zvěř.
Na stojaté vody jsou vázány další typy živočichů – zejména obojživelníci a hmyz (prostor za
tratí ČD).
Na subtermofilních ponechaninách se vyskytuje množství entomocenóz.
V rámci další přípravy stavby (projekční práce) bude sledování fauny pokračovat. Těsně před
vlastní realizací stavby bude provedeno okamžité posouzení odborníkem, zejména proveden
průzkum vymezující možnosti hnízdění bezprostředně před stavbou.
Mikropopulace drobných hlodavců a hmyzožravců osidlujících remízky a vegetační prostory
přímým záborem postiženy nebudou.
Tento závěr významně záleží na technologické kázni stavitele silnice s minimalizací vstupu
do toho prostoru.
Řada druhů obratlovců se širokou ekologickou valencí a velkou odolností vůči antropogenním
vlivům, přijde o část svých domovských okrsků a o část prostoru v němž. trvale či sezónně
nachází potravu.
Kompenzací vlivu může být kvalitní řešení sadových úprav náspu. Na negativní vliv imisí,
hluku a nočního osvětlení se živočichové dokáží v určité míře adaptovat. Pro zamezení
osvětlení budou v rámci stavby v místech vyžadujících eliminovat tento jev (oblast průchodu
mostním objektem navržena clonící opatření.
V předmětném území je významné řešení zásahů souvisejících s kácením dřevin a odstranění
keřového patra, úprav v terénu s požadavkem na dodržení základních prvků:



zásahy omezit na nezbytné minimum,
v rámci přechodu mostními objekty minimalizovat vliv stavby na porost, zabezpečit
minimální vliv na ekologickou stabilitu porostu,
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zabezpečit omezení narušení porostů dřevin nebo spodního patra porostů dřevin u
soliterních stromů nedotčených stavbou,
zabezpečit ochranu kořenového systému dřevin, které nebudou přímo stavbou dotčeny
dodržovat v rámci výsadeb vhodné druhy

Navržené podmínky pro realizaci stavby:
 Zásadní připomínkou a zároveň doporučením pro stavbu je, aby veškerý materiál
používaný pro stavbu byl netoxický a ekologicky nezávadný.
 Z pohledu ochrany živočichů bude nutné velmi šetrné zacházení v místech blízkostí
vodotečí jejich niv, aby nedocházelo k poškozování přírodního prostředí pro bentické
živočichy a ryby, doprovodný porost tvořící základní ekosystém prostoru.
 Před zahájením stavby bude proveden průzkum odborníkem (ornitolog) z hlediska
možného hnízdění.
 Bude nutné zabránit úniku stavebních hmot.
 V průběhu projektového řešení bude průběžně problematika realizace mostního
objektu zabezpečujících průchodnost území pro nadregionální biokoridor a
průchodnost pro floru a faunu konzultována s autorizovaným projektantem územních
systémů ekologické stability.
 Při šetrném a ekologickém postupu stavby nebudou mít zvolené postupy negativní
dopad a nebudou výrazněji poškozovat přirozené populace rostlin a živočichů
v prostoru stavby a jeho okolí.
 Přesun všech materiálů v rámci stavby provádět velmi šetrnou formou, aby nedošlo k
poškození přírodního prostředí a nejbližšího okolí.
Vliv navrhovaných variant
Varianta 2 - v rámci realizace vedení trasy v této variantě dojde ke vstupu do ucelené řady
liniové vzrostlé zeleně v současnosti lemující stávající trasu I/57. Jedná se o kvalitní liniovou
řadu porostu s lípou srdčitou Tilia cordata.
Varianta 3 - v rámci realizace vedení trasy v této variantě dojde při průchodu trasy přes
porost doprovodný místní vodoteči bude dotčeno stromové a keřové patro doprovodného
porostu v úseku cca 100 m (šikmý průchod).
Podrobná inventarizace zeleně navržené ke kácení v souladu s požadavky zák.č. 114/1992 Sb.
ve znění platných předpisů bude provedena v rámci přípravy stavby ve zvolené variantě.
2.6 Krajina, krajinný ráz
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky,
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání.
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.
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Předmětné území je tvořeno souvislým komplexem agrocenózy, členěné liniovou zelení podél
polních komunikací a vodotečí, které protékají územím. Porosty slouží jako úkryt pro volně
žijící živočichy.
Reliéf
Reliéf je dominantní charakteristikou ovlivňující vzhled každé krajiny, vazba krajinné
typologie na reliéf je velmi silná, neboť základní charakteristiky reliéfu nemohou být
potlačeny ani výrazně pozměněny činností člověka v krajině. Reliéf zájmového území je
právě svým situováním a návazností na další liniové stavby a kompletní dopravní systém
významným prvkem krajinného rázu a znamená nezastupitelný charakterizující prvek v tomto
území.
Krajina je prostředím pro život člověka, nese stopy lidské činnosti. Základním prvkem
hodnocení je tedy člověk a jeho psychické, fyzické a sociální vlastnosti. Harmonické měřítko
krajiny je tedy dáno harmonickým souladem měřítka prostorové skladby krajiny s měřítkem
staveb, zařízení případně hospodářské činnosti prvků.
Stavba ve variantě 2 je navržena podél stávající trasy silnice I/57. Tato trasa zůstane v území
zachována. Zároveň bude realizována mezi oběma trasami protihluková stěna. Realizací
stavby v navrhované lokalitě vznikne v území bezprostředně navazujícím na stávající
zástavbu v lokalitě Petrův důl ucelená linie dvou dopravních tras mezi nimiž bude viditelně
řešena protihluková stěna. V případě realizace zabezpečení průchodnosti trasy NRBK 96
v rámci této varianty, bude nutné průchodnost zabezpečit objektem, který bude vzhledem
k výškovým poměrům území viditelnou pohledovou charakteristikou.
Vlastní stavba ve variantě 3 je situována v oblasti mimo zástavbu, zástavba je situována
západně v odstupové vzdálenosti. Stavba je řešena s ohledem na terénní charakteristiky,
realizací varianty 3 – „A“ nedojde k vytvoření prvku se zvýšenou pohledovou
charakteristikou. V případě realizace varianty 3 – „B“ by došlo k vytvoření prvku, jehož
pohledová charakteristika by byla pro území výraznější.
Tabulka vlivu navrhovaného záměru
Tabulka č.37
Rysy a hodnoty krajinného rázu dle
§12
Vliv na rysy a hodnoty přírodní
charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní
charakteristiky
Vliv na ÚSES
Vliv na VKP
Vliv na CHLÚ
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Vliv navrhovaného záměru –
varianta 2

Vliv navrhovaného
záměru – varianta 3

Středně silný

Středně silný

Slabý

Slabý

Silný
Středně silný
Žádný
Žádný
Silný
Silný
Silný

Středně silný
Středně silný
Žádný
Žádný
Středně silný
Středně silný
Středně silný

Stávající využití území se vyznačuje pozitivními rysy krajinného rázu. Je dáno morfologii
terénu, i estetickými hodnotami krajinných systémů.
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Navrhovaný záměr bude ve variantě 2 ovlivňovat středně silně hodnoty charakteristik,
hodnoty estetické a harmonických vztahů v krajině, harmonické měřítko krajiny a vliv na
územní systémy ekologické stability budou silné. Stavba ve variantě 2 slabě zasahuje do
hodnot kulturních charakteristik, vliv na CHLÚ a kulturní dominanty bude slabý, vliv na
prvek ÚSES bude silný.
Ve variantě 3 stavba středně silně zasahuje do estetických hodnot krajiny a do harmonického
měřítka a do harmonických vztahů v krajině – zásah do klidného charakteru prostor (stávající
agrocenózy bez přítomnosti antropogenní zóny, ale i přírodních – vegetačních – systémů) ,
vliv na prvek ÚSES bude středně silný.
.
2.7 Hmotný majetek a kulturní památky
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo
kulturních památek.

2.8 Hodnocení
Tabulka č.38
Předmět hodnocení
Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy na ovzduší a klima
Vliv na hlukovou situaci
Vliv na povrchové a podzemní vody
Vliv na půdu
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
Vliv na floru a faunu
Vliv na ekosystémy
Vliv na krajinu
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

Kategorie významnosti
I.
II.
III.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vysvětlivky:
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.
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D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována v tomto oznámení. Posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva bylo
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně:
Vliv znečištěného ovzduší
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.
V době po provedené stavbě a zahájení provozu na silnici I/11 (severní obchvat) nebude
ovzduší znečištěno nad přípustnou úroveň, jak je dokladováno závěry zpracované rozptylové
studie.
Hodnocení dle zpracované rozptylové studie
Pro zpřehlednění výsledků jsou pro hodnocení jednotlivých variant vytvořeny grafy
s vypočtenými imisními příspěvky:
Imise NO2
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Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl u současného stavu
vypočten 13,5 µg/m3, při využití varianty 2 došlo k poklesu na 12,8 µg/m3, u varianty 3 – „A“
(resp. 3- „B“) na 9,33 µg/m3 (resp. 9,3 µg/m3).
V profilech 1, 2 a 3 lze očekávat výrazný pokles imisí NO2 v případě využití variant 3 - „A“ a
3 - „B“ (až více než 70 %), v profilu č. 4 lze očekávat nárůst až o 55 %. Varianta 2 nemá na
imisní situaci v Petrově Dole prakticky žádný vliv.
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Vypočtené příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2 se pohybují v řádech desetin
µg/m3, maximum bylo vypočteno v současné době – 0,424 µg/m3 , dále u varianty 2 - 0,419
µg/m3 , u varianty 3 – „A“ 0,35 µg/m3 resp. 0,349 u varianty 3 – „B“.
Pokles je zřetelný u všech variant obchvatu, hlavně však v profilu č. 2 ve variantě 3 – „A“ i
„B“.
U varianty 2 je sice též vypočten pokles imisního příspěvku, tento je však méně zřetelný než u
jiných variant.
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Imise PM10
Maximální denní koncentrace PM 10
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Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 1,33 µg/m3, a to
v současné době, tj. přibližně 2,6 % hodnoty imisního limitu (50 µg/m3). Výhledově byla
maxima vypočtena 1,27 µg/m3 u varianty 2, případně 0,905 (0,902) u varianty 3 – „A“ („B“).
V porovnávaných profilech v blízkosti zástavby došlo s výjimkou profilu č. 4 k výraznému
poklesu imisních příspěvků, zejména v profilu č. 2 (viz graf). V profilu č. 4 byl vypočten
nárůst denních imisních příspěvků PM10, a to o cca 22 % u varianty 3 – „A“ a „B“, u varianty
2 byl vypočten pokles o 30 % proti současnému stavu. V profilů umístěných v Petrově Dole
v blízkosti silnice I/57 jsou však absolutní hodnoty koncentrací PM10 v současné době
znatelně vyšší než ve vzdálenějších lokalitách. I vzhledem k četnější obytné zástavbě je volba
variant 3 – „A“ nebo „B“ prospěšnější proti variantě 2.
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Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 je 0,158 µg/m3
(současný stav), případně 0,157 µg/m3 (varianta 2) a 0,13 µg/m3 (varianta 3 – „A“ a „B“). Při
využití jakékoliv varianty obchvatu lze očekávat snížení imisních příspěvků PM10, zejména u
stávající komunikace I/57 v Petrově Dole, kde jsou vypočteny příspěvky nižší o více než 60
% proti současnému stavu. U varianty 2 je pokles velmi nízký, pouze v profilu č. 4 znatelný, a
to z důvodu nižší rychlosti u kruhového objezdu.
Vybudování obchvatu, ať již ve variantě 3 – „A“ nebo 3 – „B“, bude mít zřetelně pozitivní
vliv na imisní koncentrace prachových částic frakce PM10 v Petrově Dole.
Ve výpočtu nebylo uvažováno se sekundární prašností, jelikož její výpočet je zatížen značnou
nejistotou (závislost na meteorologické situaci, materiálu komunikace, zimní údržbě). Pokud
však budeme uvažovat stejnou změnu imisních koncentrací PM10, jako u výše uvedených
vypočtených hodnot imisí ze spalování paliv v motorových vozidlech, bude se jednat o
významné snížení imisní zátěže prachovými částicemi bez ohledu na jejich velikost.
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Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,102 µg/m3 u
současného stavu, u variant obchvatu 3 – „A“ a „B“ 0,85 µg/m3. Výrazné snížení proti
současnému stavu je zřetelné u zástavby v Petrově Dole v blízkosti stávající komunikace I/57,
vypočtené imisní příspěvky jsou u variant 3 – „A“ a „B“ menší než polovina současného
příspěvku. U varianty 2 je výraznější pokles v profilu č. 4, což je způsobeno nižší rychlostí
vozidel u kruhového objezdu.
Vybudováním obchvatu ve variantě 3 - „A“ nebo 3 – „B“ lze očekávat výrazné snížení
imisní zátěže v Petrově Dole vlivem dopravy na silnici I/57.
Při využití varianty 1 (souběh se stávající silnicí I/57) jsou vypočtené příspěvky
koncentrací obdobné stávajícímu stavu, celková imisní situace se prakticky nezmění.
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Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že vhodným řešením z hlediska
ochrany ovzduší je realizace obchvatu ve variantách 3 – „A“ i 3 – „B“.
Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že realizací záměru v jakékoliv variantě
neočekáváme překračování imisních limitů znečišťujících látek.

Vliv hlukové zátěže
V hlukové studii bylo provedeno posouzení hlukového zatížení území v okolí chráněných
objektů a chráněného venkovního prostoru.
Sledována byla hluková zátěž z provozu navrhované stavby v obou řešených variantách
(varianta 2, varianta 3 – „A“, varianta 3 – „B“) a hluková zátěž nové trasy komunikace
současně s předpokládanou dopravou na stávající silnici I/57 (po realizaci stavby nové trasy
I/57).
Zátěž provozem na silnici I/57 v současnosti je dominantním zdrojem hluku v řešeném území.
Ve variantě 2 bude silnice I/57 vedena souběžně se stávající I/57 a dopravní zátěž bude
rozdělena do těchto dvou souběžných tras.
Silnice bude přeložena dle návrhu ve variantě 3 – „A“ a 3 – „B“ do větší vzdálenosti od
zástavby v lokalitě Petrův důl a doprava na stávající I/57 bude z velké části převedena na
novou trasu. Doprava na této komunikaci bude souviset s napojením lokality Petrův důl.
Hluková zátěž z provozu „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“ nebude znamenat
překročení přípustných hodnot v chráněném prostoru nejblíže situovaných chráněných
objektů.
Z hodnot uvedených v Hlukové studii a na straně 49-52 oznámení je zřejmé, že hluková zátěž
sledovaných objektů (referenčních bodů) vlivem provozu silnice I/57 řešené ve variantě
3 – „A“ a 3-„B“ nebude vlivem dopravní zátěže postihující předpokládaný provoz stavby
„Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“ v zájmovém území v chráněném venkovním
prostoru překračovat povolené hodnoty Den LAeq = 60 dB Noc LAeq = 50 dB při sledování
hlukové zátěže tohoto provozu.
Při sledování hlukové zátěže ve variantě 2, tj. provoz na původní I/57 a nově vybudované
souběžné silnici I/57 bude znamenat překročení přípustných hodnot v chráněném prostoru
nejblíže situovaných chráněných objektů pro noční dobu. Tato skutečnost je v souladu se
závěry hlukové studie, kterou zpracovala firma EnviRoad Ostrava (Ing.Kryl, 03/2007).
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Pro provoz na původní I/57 bude nezbytné provést protihlukové opatření (navržené již
Ing.Krylem, 03/2007), tj. protihlukovou stěnu k ochraně chráněných objektů v lokalitě
Petrův důl. Při uplatnění těchto opatření budou dodrženy přípustné hodnoty dle nařízení
vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Při uplatnění navržených protihlukových opatření je možné uvést, že budou
v chráněném prostoru chráněných objektů hodnoty stanovené vládním nařízením
č.148/2006 Sb. dodrženy v obou variantách. Ve variantě 3 (3- „A“, 3 – „B“) bude
hluková zátěž z dopravy na I/57 situována do větší vzdálenosti od obytné zástavby. Ve
variantě 2 musejí být provedena protihluková opatření – protihluková stěna k ochraně
hlukové zátěže z provozu na nové I/57 ve variantě 2.
Vliv produkce odpadů
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu,
zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.
Sociální, ekonomické důsledky
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické důsledky. Trasa
silnice zlepší stávající stav území z hlediska dopravy.
Narušení faktoru pohody
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze
strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Stavba
bude probíhat po omezenou dobu, jejím výsledkem bude příznivé ovlivnění pohody bydlení
pro obyvatele předmětného území (řešení opatření, přesun dopravy). Při porovnání variant je
možné uvést, že varianta 3 je situována mimo přímý dosah nejbližší zástavby, varianta 2 je
situována v blízkosti zástavby. Zejména v době stavebních prací musejí být přijata významná
opatření pro omezení vlivu na pohodu obyvatel nejblíže situované zástavby Petrův důl.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah vlivů záměru realizovat záměr „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“ vztažený
k předmětnému dotčenému území a populaci dle technického řešení bude znamenat dopad
dokladovaný výše uvedenými skutečnostmi, charakteristikami a opatřeními dle sledovaných
možných vlivů.
Negativní účinky záměru se v obytném území projeví pouze po dobu výstavby, obyvatelstvo
bude omezeno vlastními stavebními pracemi a s tím souvisejícími dopravními omezeními.
Toto ovlivnění bude eliminováno organizací výstavby a bude po dobu stavby, zpracované
zejména s ohledem na zástavbu města.
Provozem řešené trasy budou vlivy na zdraví obyvatelstva v souladu s požadavky platné
legislativy za předpokladu důsledného uplatnění navrhovaných opatření. Pro variantu 2 jsou
navrhovaná opatření z hlediska vlivu na obyvatelstvo požadována významnější (období
výstavby, protihluková opatření).
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3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
Předmětný záměr související s realizací stavby „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat”
není zdrojem možných vlivů, přesahujících státní hranice.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
 Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního materiálu budou
organizací stavby omezeny.

správnou

 Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.
 Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Nakládání
s odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství
kraje.
 Provedeny budou skrývky kulturních zemin, v dalším stupni projektu bude zpracován
podrobný pedologického průzkumu. Se zeminami bude nakládáno v souladu s požadavky
zák.č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších zákonů.
 Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.
 Zabezpečena bude funkčnost nadregionálního biokoridoru ve variantě 3 navrženým
mostním objektem (prověřeno autorizovaným projektantem územních systémů ekologické
stability). V případě realizace varianty 2 bude příslušným odborníkem (autorizovaným
projektantem ÚSES) prověřena průchodnost prvku vyššího hierarchického prvku územních
systémů ekologické stability (např.možnost umístění „zeleného“ mostu pro průchod).
 Dodrženy budou podmínky zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §4 odst.2 opatřeno bude závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k umístění stavby do lokality.
 Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy
závadných látek.
 Projekčně bude trasa řešena v souladu s požadavky materiálu „Proudění v záplavovém
území řeky Opavy mezi městem Krnov a Hajnickým potokem“ (PÖYRY v 06/2008),
v navrženém řešení doporučené varianty 6 vyplývají požadavky (maximalizovat délku
inundačního mostu příjezdové komunikace ze silničního obchvatu na čistírnu odpadních vod,
nezvyšovat stupeň drsnosti v záplavovém území změnou hospodaření, nepěstovat
v záplavovém území plodiny vytvářející vysoký stupeň drsnosti např. plošný osev kukuřice
atd, případně pěstovat jen rostliny, u kterých při zvýšené rychlosti vody (> 1 m·s-1) a hloubce
1 m dojde k polehnutí např. obiloviny, udržovat záplavové území bez odumřelých stromů a
keřů, které by mohly vytvářet lokální místa nápěchů), podmínky budou v potřebném rozsahu
v rámci projektové přípravy stavby dodrženy.
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 Pro zadržení vody z komunikace v době přívalových dešťů budou řešeny retenční nádrže
pro zpomalení odtoku vody do stávajících recipientů.
 Zpracována bude podrobná inventarizace zeleně se zhodnocení možnosti zachování
jednotlivých jedinců vzhledem k rozsahu stavby. Tento stav bude řešen v rámci dalšího
stupně projektové dokumentace a podrobně projednán s orgánem ochrany přírody.
 Provedena budou protihluková opatření v případě varianty 2 pro zabezpečení dodržení
limitních hodnot v noční době na okraji obytné zástavby, realizována bude protihluková stěna
v prostoru stávající I/57 dle podrobné hlukové studie, která bude zpracována na základě
projekčního řešení. V případě realizace varianty 3 – „A“ nebo 3 – „B“ bude zpracována nová
hluková studie, která na základě konečného technického prověří závěry tohoto oznámení.
 Projekt bude obsahovat vegetační úpravy pro začlenění stavby do území. Navrženo je
uplatnění obdobné liniové zeleně, jaká je v území výrazným typem krajinného rázu území.
Odstraněná zeleň bude nahrazena novou výsadbou (náhradní výsadba).
 Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými
podmínkami provozu.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při
specifikaci vlivů
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady. Oznámení bylo zpracováno na
základě údajů Porovnávací studie (Dopravoprojekt Ostrava, spol.s r.o., 03/2007) a Technické
studie (Dopravoprojekt Ostrava, spol.s r.o., 10/2007).
Z hlediska vodohospodářského byly použity odborné závěry uvedené v materiálu „Proudění
v záplavovém území řeky Opavy mezi městem Krnov a Hajnickým potokem“, které
zpracovala firma PÖYRY v 06/2008.
Všechny vlivy na životní prostředí jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností.
Stanoveny jsou podmínky pro další potřebný průzkum v rámci projektové dokumentace
(dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení).
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Pro variantní posouzení stavby byly sledovány varianty nulová, varianta 2 (vycházející
z Porovnávací studie (Dopravoprojekt Ostrava, spol.s r.o., 03/2007) a varianta 3 – „A“ a 3 –
„B“ podrobně rozpracované v Technické studii (Dopravoprojekt Ostrava, spol.s r.o.,
10/2007).
Varianta nulová ponechá stav dopravy ve stávajícím stavu bez zlepšení dopravních
charakteristik území. Nulová varianta by znamenala prohlubování dalších negativních
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důsledků dopravy v řešeném úseku, zejména v souvislosti s nově připravovanými aktivitami
vymezenými v rámci územně plánovací dokumentace.
V rámci Porovnávací studie „Krnov, Petrův důl, sil.I/57“ zpracované Dopravoprojektem
Ostrava spol.s r.o. v 03/2007 byly zpracovány varianty 1, 1a, 2 a 3 respektující SV obchvat
Krnova. Cílem studie byl výběr varianty, která je nejvýhodnější z hlediska dopravního,
ekonomického a ekologického. V rámci tohoto oznámení bylo nadále používáno označení
variant dle Porovnávací studie.
Varianta 1 - trasa obchvatu Krnova dle územního plánu (změna č. 5) minimalizuje zásah do
trasy stávající silnice I/57. Úprava šířkového uspořádání na kategorii S 11,5 navazuje na
záměr ŘSD ČR homogenizovat na tuto kategorii silnici I/57 v úseku z Opavy do Krnova. V
územním plánu je tato kategorie přizpůsobena vedení trasy v zastavěném území. Rozšíření
komunikace na požadovanou kategorii je uvažováno směrem k podnikatelské zóně, tj. vpravo
ve směru do centra města. Nevyhovující směrový oblouk 260 m je dle návrhu upraven pro
návrhovou rychlost 80 km/hod na poloměr 650 m. Z důvodu obsluhy stávající zástavby
v Petrově dole ze silnice I/57 je na silnici I/57 od vjezdu do obce dovolená rychlost 50
km/hod. Místní komunikace v lokalitě a jejich napojení na silnici I/57 vytvářejí roštový
systém s možností okruhu. Nové úrovňové křižovatky budou zřízeny pro napojení
podnikatelské zóny Vrbina 2 určené pro podnikání nerušivého charakteru a pro napojení další
bytové zástavby v Petrově dole. Na stávajících i nově navrhovaných křižovatkách jsou
navrženy jízdní pruhy pro odbočení vlevo. Pro posouzení hygienických imisních limitů hluku
byly do dopravních intenzit v posuzovaném úseku započteny intenzity dopravy z
podnikatelské zóny i bydlení. Hlukovým hygienickým limitům nevyhovuje stávající zástavba
určená k bydlení do vzdálenosti 65 m od silnice, tj. první tři řady domů. V této variantě domy
nelze před hlukem z dopravy chránit. Řešením je jejich demolice a z toho vyplývající
náhradní výstavba domu k bydlení. Bezpečnost chodců lze proti stávajícímu stavu zvýšit
zřízením světelné signalizace řízené poptávkou na stávajícím přechodu pro chodce, popřípadě
výstavbou nadchodu, jehož umístění by bylo umožněno uvolněním některé z lokalit
zasažených hlukem z dopravy.
Podél silnice je navržena protihluková stěna, která ruší napojení místních komunikací.Ulice
Zátiší a Zukalova je v této variantě nutno propojit komunikací umístěnou souběžně se silnicí
I/57 a veškerá doprava z lokality Petrův důl je vedena po ulici U Lazebníka. Nevýhodou této
varianty je demolice jedné řady obytných domů a nevyhovující současné parametry a
technický stav ulice U Lazebníka. Podélné sklony místních komunikací kopírují stávající
svažitý terén a překračují normou stanovená maxima pro místní komunikace.
Varianta je z výše uvedených důvodů zejména s ohledem na obyvatelstvo nepřijatelná.
Varianta 1a – trasa silnice I/57 je navržena dle varianty 1 s návrhem protihlukových stěn.
Zahrnuje protihlukovou stěnu, která ruší napojení místních komunikací ul. Zátiší a Zukalova
na silnici I/57 a je nutno je propojit komunikací umístěnou souběžně se silnicí I/57 a veškerá
doprava z lokality Petrův důl je vedena po ulici U Lazebníka, jejíž směrové a zejména šířkové
parametry jsou zcela nevyhovující. Rekonstrukce této místní komunikace na požadované
parametry není reálná bez demolice rodinných domků v zúženém profilu a vybudování
zárubních zdí ve svažitém terénu. Pro obsluhu lokality je nutná nová organizace dopravy
systémem jednosměrných komunikací a jejich zokruhování. Místní komunikace, kolmé ke
stávající silnici I/57, kopírují stávající svažitý terén a jejich podélné sklony jsou při
jednosměrném provozu zejména v zimním období nevyhovující. Je nutná jejich celková
rekonstrukce. Nevýhodou této varianty je demolice obytných domu u silnice I/57 (3 domy) a
v ulici U Lazebníka (1 dům).
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Varianta je z výše uvedených důvodů zejména s ohledem na obyvatelstvo i přes
navrhovaná protihluková opatření nepřijatelná.
Vzhledem k nepřijatelnosti varianty 2 a 1a z hlediska dopravního řešení nebylo již dále
zpracováváno její porovnání z ostatních hledisek
Varianta 2 je navržena jako souběžná se stávající silnicí I/57. Návrh řešení dopravní situace
v lokalitě Petrův důl vychází z oddělení provozu na silnici I/57 a obsluhy podnikatelské zóny
od obsluhy obytné zástavby.
Z důvodu obsluhy podnikatelské zóny zůstává na silnici I/57 od vjezdu do obce dovolená
rychlost 50 km/hod. Silnice I/57 je navržena v souběhu se stávající silnicí – ul. Opavskou,
která bude převedena do místních komunikací a bude plnit obslužnou funkci pro celou
lokalitu. Místní komunikace (stávající silnice I/57) bude sloužit pro obsluhu stávající zástavby
a bude připojena na silnici I/57 nově vybudovanou místní komunikací do okružní křižovatky,
která je součástí navrhovaného SV obchvatu Krnova. Vzdálenost mezi oběma komunikacemi
musí umožnit osazení protihlukových stěn, které budou rovněž sloužit jako opatření proti
oslnění protijedoucích vozidel.
Trasa propojení ul. Opavské do okružní křižovatky respektuje výškové poměry v dané
lokalitě, proto není v souladu s Urbanistickou studií Krnov – Petrův důl, která se zabývala
návrhem obytné zóny v tomto území. Podnikatelská zóna je napojena ze silnice I/57, proto na
nové místní komunikaci Opavská dojde k výraznému snížení intenzity dopravy. Hlukové
zatížení zástavby podél silnice I/57, která bude oddělena protihlukovou zdí, bude tímto
řešením minimalizováno. Podstatným problémem této varianty je dostupnost městské
hromadné dopravy a přístup pěších do lokality podnikatelské zóny přes silnici I/57 a
protihlukovou zeď.
Točna autobusu bude dle návrhu zřízena v podnikatelské zóně a její dostupnost k zástavbě je
podmíněna umístěním přechodu pres silnici I/57.
Vzhledem k nutnosti snížení dovolené rychlosti na silnici I/57 na 50 km/h z důvodu návrhu
křižovatek pro napojení podnikatelské zóny, byl přechod pro chodce navržen úrovňový se
světelnou signalizací. Počet chodců na přechodu bude snížen vedením městské hromadné
dopravy do lokality Petrův důl. To je podmíněno zřízením obratiště autobusu v této lokalitě.
Tato varianta byla dále v oznámení porovnávána s variantou 3, její posouzení a zařazení
bylo vyžádáno Městem Krnov na základě projednávání přípravy územně plánovací
dokumentace města.
Ve variantě 3 – obchvat Petrova Dolu je trasa obchvatu Petrova dolu navržena na kategorii
S 11,5/80. Varianta 3 je obchvatem Petrova dolu včetně průmyslové zóny. Navrhovaný
obchvat je upraven tak, aby umožňoval napojení lokality Petrův důl směrem od Opavy i
směrem od Krnova. Stávající styková křižovatka u průmyslové zóny Červený Dvůr je
upravena na křižovatku průsečnou s ramenem napojujícím Petrův důl. Vzdálenost křižovatek
splňuje normové požadavky. Délka úpravy zároveň umožňuje odstranění bodové závady,
kterou je nevyhovující směrový oblouk před zástavbou Petrova dolu. Začátek úpravy
obchvatu Petrova dolu je před úpravou tohoto směrového oblouku, konec úpravy v napojení
do okružní křižovatky v začátku úpravy obchvatu Krnova. Nově navržená trasa silnice I/57 je
vedena okrajem ochranného pásma dráhy. Systém obsluhy území je shodný se stávajícím
stavem, obsluha výhledové zástavby bude využívat stávající silnici I/57. Podnikatelská zóna
je napojena ze stávající silnice z důvodu dodržení normové vzdálenosti křižovatek na
obchvatové trase. Toto řešení zachovává místní provoz včetně nárůstu provozu z průmyslové
zóny, tranzitní doprava je odkloněna na obchvat Petrova dolu. Autobusové zastávky budou
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zřízeny za okružní křižovatkou na místní komunikaci a na točně autobusu v podnikatelské
zóně.
Po zvážení všech hledisek se jevila nejvýhodnější varianta 3. Je nejlepší z hlediska
dopravně technického posouzení silnice I/57, z hlediska obsluhy území, vlivu na
hlukovou zátěž chráněného prostoru chráněných objektů a zabezpečení průchodnosti
významného prvku územních systémů ekologické stability.
V rámci Technická studie firmou Dopravoprojekt Ostrava spol.s r.o. byla podrobněji
rozpracována a dále řešena vybraná varianta 3, která je z hlediska Q100 řešena ve dvou
variantách návrh výškového řešení. V rámci varianty 3 –„A“ je trasa silnice navržena
v násypu tak, aby silniční pláň byla v celé trase 0,50 m nad hladinou Q100. Navržený podélný
sklon nivelety zajišťuje dodržení minimálního výsledného sklonu vozovky.
Ve variantě 3 - „A“ jsou navrženy dva mostní objekty. Jeden bude v místě křížení s trasou
nadregionálního biokoridoru, druhý v nejnižším místě terénu jako most inundační pro
převedení vody v době záplav. Třetí most je navržen pod polní cestou v km 0,31295 pro
zajištění odtoku vody v případě záplav.
Ve variantě 3 – „B“ je trasa silnice I/57 v řešeném úseku je v rámci této varianty navržena
v místě průchodu komunikace aktivní zónou záplavového území, tj. od km 0,260 až po km
0,896 po estakádě. Celková délka přemostění je navržena tak, aby bylo dosaženo
mimoúrovňového křížení se stávající polní cestou v km 0,312 95. Niveleta polní cesty nelze
snížit, neboť zajišťuje obsluhu COV v době záplav.
Zpracována byla Hluková studie a Rozptylová studie, které posoudily jednotlivé varianty
z hlediska zátěže včetně možných navrhovaných opatření.
Rozptylová studie v závěru uvádí, že realizací záměru v jakékoliv variantě nebudou
překračovány imisních limity znečišťujících látek.
Pokud zpracovatel rozptylové studie porovnával varianty, uvedl, že vybudováním obchvatu
ve variantě 3 - „A“ nebo 3 – „B“ lze očekávat výrazné snížení imisní zátěže v Petrově Dole
vlivem dopravy na silnici I/57.
Při využití varianty 2 (úprava stávající silnice I/57) jsou vypočtené příspěvky koncentrací
obdobné stávajícímu stavu a celková imisní situace se prakticky nezmění.
Na základě výše uvedených skutečností zpracovatel rozptylové studie konstatoval, že
vhodnějším řešením z hlediska ochrany ovzduší je realizace obchvatu ve variantách 3 - „A“ i
3 – „B“.
V rámci hlukové studie bylo provedeno porovnání variant z hlediska hlukové zátěže
z provozu této stavby v řešených variantách 2 a 3 (varianta 3 –„A“, varianta 3 – „B“).
Zátěž provozem na silnici I/57 v současnosti je dominantním zdrojem hluku v řešeném území.
Silnice bude přeložena dle návrhu ve variantě 3 – „A“ a 3 – „B“ do větší vzdálenosti od
zástavby v lokalitě Petrův důl. Ve variantě 2 bude vedena souběžně se stávající silnicí I/57 a
hluková zátěž ponechána v místě stávající dopravní trasy, budou řešena protihluková opatření.
Při sledování hlukové zátěže z provozu ve variantě 2, včetně předpokládaného provozu na
původní I/57, bude docházet k překročení přípustných hodnot v chráněném prostoru nejblíže
situovaných chráněných objektů pro noční dobu. Bude nezbytné provést protihlukové
opatření (navržené již Ing.Krylem, 03/57), tj. protihlukovou stěnu k ochraně chráněných
objektů v lokalitě Petrův důl.
Hluková zátěž z provozu „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“ ve variantě 3 – „A“
a 3 –„B“ nebude znamenat překročení přípustných hodnot v chráněném prostoru nejblíže
situovaných chráněných objektů. Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že hluková zátěž
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sledovaných objektů (referenčních bodů) nebude vlivem dopravní zátěže postihující
předpokládaný provoz stavby „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“ v zájmovém území
v chráněném venkovním prostoru překračovat povolené hodnoty pro den LAeq = 60 dB a pro
noc LAeq = 50 dB při sledování hlukové zátěže tohoto provozu.
V hlukové studii je uvedeno, že z hlediska hlučnosti je příznivější použití varianty č.3 v obou
navrhovaných podvariantách výškového řešení. Varianta 2 je v území možná pouze za
předpokladu navrhovaných opatření, tj. realizace protihlukové stěny mezi nově navrhovanou
trasou silnice I/57 a stávající silnicí I/57.
Významným prvkem zájmového území je směrové vedení nadregionálního biokoridoru.
Vzhledem k tomu, že trasa biokoridoru není přesně vymezena (vymezeno je směrné vedení
trasy - „Generel nadregionálního a regionálního ÚSES na území Moravskoslezského kraje,
Ageris, Brno, 11/2007, Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, který zpracoval
Atelier T-plan, s.r.o. Praha Holešovice v 09/2008), bude možné konečné řešení realizovat
s uplatněním konečného technického řešení navrhovaným mostním objektem (ve variantě 3 –
„A“ i 3 – „B“). Ve variantě 3 - „A“ je navržen mostní objekt, který umožní průchod
biokoridoru. Ve variantě 3 – „B“ je komunikace vedena v délce 636 m po estakádě.
Ve variantě 2, která je vedena souběžně se stávající silnicí I/57 dojde k významnému
navýšení šířky prostoru, která bude přerušujícím (bariérovým) prvkem pro průchod
nadregionálního biokoridoru.
Bylo využito zjednodušeného postupu ekologické expertizy staveb, označované autorem prof.
J. Říhou s využitím následující verbálně-numerické stupnice.
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod

optimální řešení (impakty téměř nulové, minimální riziko, minimální obtížnost, jakost řešení
nadprůměrná, minimální náklady)
vhodné řešení (impakty slabé, riziko podprůměrné, jakost /kvalita řešení/ nadprůměrná,
dostupná obtížnost, nižší náklady)
průměrné ještě přijatelné řešení (impakt průměrný na hranici limitu, riziko průměrné, jakost
průměrná, průměrná obtížnost, průměrné náklady)
nepříliš vhodné řešení (impakty a míra narušení silné, riziko nadprůměrné, jakost řešení
podprůměrná, obtížná dostupnost, značné náklady)
nevhodné řešení (impakty silně zatěžující životní prostředí, riziko výjimečně nadprůměrné,
jakost řešení nevyhovující, velká obtížnost dostupnosti, nepřijatelně vysoké náklady)

Vzhledem k tomu, že všechna kritéria nemají stejný relativní význam ve vztahu k
posuzovanému problému, byla jejich poměrná důležitost stanovena zjednodušeně jako tzv.
váha kritéria.V daném případě byla zvolena jednodušší metoda přímého individuelního
stanovení váhy kritéria zejména s ohledem na řešený problém.
Stupnice vah byla volena následovně:
123-

malý vliv
střední vliv
značný vliv.

U posuzovaných variant byly hodnoceny následující kategorie impaktů:
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

V oblasti biofyzikálního prostředí
Zábor zemědělské půdy
Emise škodlivin
Emise hluku
Fauna a flora
Vliv na ÚSES
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1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Krajinný ráz
Emise prachu
Znečištění povrchových vod
Znečištění podzemních vod
Zátěž území odpady
Kumul. vlivy na obyvatelstvo

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

V oblasti sociálního prostředí
Rekreace a turistika
Dostupnost dopravy
Historie a kultura
Vliv na území a soulad s ÚP
Investiční náklady
Provozní náklady
Rentability

Uvedená kritéria a jejich kvantifikaci lze pro navrhované varianty uspořádat do následující
tabulky a provést jejich vyhodnocení.
Tabulka č. 39
Kriterium
1.1 Zábor zemědělské půdy
1.2 Emise škodlivin
1.3 Emise hluku
1.4 Fauna a flóra
1.5 Vliv na ÚSES
1.6 Krajinný ráz
1.7 Emise prachu
1.8 Zneč.povrch.vod
1.9 Zneč.podzem.vod
1.10 Zátěž území odpady
1.11Kumul.vlivy na obyv
2.1 Rekreace turistika
2.2 Dostupnost dopravy
2.3 Historie a kultura
2.4 Území a soulad s ÚP
2.5 Invest.náklady
2.6 Provozní náklady
2.7 Rentabilita

CELK Celkem
Hodnocené pořadí

Váha
2
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
1
3
1
3
3
1
2

Varianta
2
Bodů.
Přep.b.
4
8
3
9
3
9
3
9
2
6
3
9
3
9
4
12
4
12
5
5
2
6
4
4
3
9
5
5
3
9
4
12
4
4
4
8
145
3

Varianta
3 – „A“
Bodů
Přep.b
3
6
2
6
4
12
3
9
4
12
4
12
4
12
4
12
4
12
5
5
4
12
4
4
5
15
5
5
4
12
4
12
4
4
4
8
170
1

Varianta
3 – „A“
Bodů.
Přep.b.
3
6
2
6
4
12
3
9
4
12
3
9
4
12
4
12
4
12
5
5
4
12
4
4
5
15
5
5
4
12
3
9
4
4
4
8
164
2

Závěr
Na základě tohoto posouzení je navržena jako doporučena varianta 3. V rámci této varianty
jsou možná obě navrhovaná výšková řešení, tj. varianta 3 – „A“ a 3 – „B“. Z hlediska typu
území, s přihlédnutím na nižší vliv na krajinný ráz ve variantě 3 – „A“ oproti variantě 3 –„B“
a vzhledem k ekonomickým ukazatelům je doporučena varianta 3 – „A“. O výsledné variantě
výškového řešení ve variantě 3 rozhodne v dalším postupu přípravy řešení stavby zřejmě
hledisko ekonomické.
Variantu je možné považovat za přijatelnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a
navrhovaných opatření. Stavba bude napojena na stávající navazující dopravní charakteristiky
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území a bude řešena v souladu s tímto dopravním systémem území a bude součástí jeho
komplexního řešení. Uvedena varianta zároveň
zabezpečí průchodnost biokoridoru
nadregionální úrovně.
Navrhovaná varianta předkládaná oznamovatelem je přijatelná a znamená řešení zlepšení
dopravních charakteristik v předmětném území, jichž bude předmětný úsek stavby součástí.
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za ekologicky přijatelnou za
předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Stavba bude napojena na
stávající navazující dopravní charakteristiky území a bude řešena v souladu s tímto dopravním
systémem území a bude součástí komplexního řešení dopravního systému území.

F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
Přehledná situace „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“, měřítko 1 : 50 000
„Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“
Varianta 1
Varianta 1a
Varianta 2
Varianta 3
(dle Porovnávací studie, Dopravoprojekt Ostrava, spol.s r.o., 03/2007)
„Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“
Situace v ortofotomapě – varianta 3 – „A“, měřítko 1 : 2 000
Situace Varianta 3 – „A“, měřítko 1 : 2 000
Situace Varianta 3 – „B“, měřítko 1 : 2 000
Vzorové příčné řezy
(dle Technické studie Dopravoprojekt Ostrava, spol.s r.o, 10/2007)
Rozptylová studie č.E/2449/2009 „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“, TESO s.r.o.,
Ostrava, 02/2009
Hluková studie „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“, EPRO, 03/2009

2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném
oznámení.
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Záměrem stavby je přeložka silnice I/57 v úseku mezi projektovanou okružní křižovatkou
v lokalitě Petrův důl a křižovatkou s účelovou komunikací z průmyslové zóny Červený Dvůr
do nové trasy. Tato trasa zajistí odstranění bodové závady (malého poloměru směrového
oblouku) za křižovatkou do průmyslové zóny Červený Dvůr a zabezpečí ochranu stávajících i
výhledových obytných území před účinky hluku z provozu na silnici I/57.
Silnice I/57 je komunikací nadregionálního významu. Je součástí trasy Ostrava – Opava –
Krnov – Bartultovice vedoucí po silnici I/11 a I/57 k přechodu v Bartultovicích a zde
navazuje na silnici 413 na Polském území do Prudnika.
V současné době je trasa stávající I/57 vedena centrem Krnova a její přeložku, jejímž cílem je
vymístění tranzitní dopravy z centra Krnova, řeší stavba „Silnice I/57 Krnov –
severovýchodní obchvat“. Trasa silnice I/57 je navržena v kategorii S 11,5/80 a v současné
době je zpracovávána dokumentace pro stavební povolení této stavby. Trasa
severovýchodního obchvatu Krnova neřeší území Petrův důl. Vedena je intravilánem a
zahrnuje dopravní funkci místní sběrné komunikace. V územním plánu města je její funkce
zachována, vedena je ve stávající trase s rekonstrukcí na požadovanou kategorii S 11,5 a
s úpravami vzhledem k navrhovanému využití území dle územního plánu zóny.
Základním požadavkem v současné době je potřeba řešit negativní vlivy dopravy v území
Petrův důl z hlediska vlivu na stávající zástavbu (hluková zátěž), ale zejména s ohledem na
rozvoj města v této části území.
Navrhovaná stavba respektuje polohu a tvar okružní křižovatky navržené v rámci stavby
severovýchodního obchvatu Krnova (začátek trasy). Dalším limitujícím bodem je trať ČD
Opava – Krnov. Ochranné pásmo dráhy je 60 m od osy krajní koleje. Trať ČD Opava –
Krnov bude respektována, stávající železniční nechráněný přejezd v žkm 92,253 bude
zachován.
Zároveň je požadovaná minimalizace záboru plochy navržené pro průmyslovou zónu
v předmětném území. Konec úpravy řeší úpravu nevyhovujícího stávajícího poloměru
směrového oblouku u průmyslové zóny Červený dvůr. Respektováno musí být stávající
napojení průmyslové zóny.
Koridor navrhované trasy přeložky silnice I/57 prochází zátopovým územím řeky Opavy.
Stavba je právě z hlediska jejího umístění v záplavovém území složitá. Respektovány budou
podmínky správce toku Povodí Odry s.p. pro stavby v tomto území, zejména s ohledem na
možné variantní řešení a navržení výsledné varianty výškového vedení trasy a její konstrukce.
Provedeno bylo hydrotechnické posouzení (pro Povodí Odry s.p) a závěry jsou uvedeny
v další části tohoto oznámení.
Rovněž z hlediska odvodnění komunikace v době přívalových dešťů stavba vyžaduje
podrobné řešení. Stávající odvodňovací příkop za tratí ČD nemá v současné době v místě
propustku pod polní cestou v žel.km 93,133 dostatečnou kapacitu. Proto jsou pro zadržení
vody z komunikace v době přívalových dešťů navrženy retenční nádrže, které odtok vody do
stávajících recipientů zpomalí.
V současnosti je území využíváno zemědělsky, nejsou zde umístěny žádné stavby.
Zájmové území nezahrnuje chráněná území dle zák.č. 114/1992 Sb. Silnice I/57 kříží směrnou
trasu nadregionálního biokoridoru.
V zájmovém území se nachází vedení VN, které bude přeloženo.
Jímací území Krnov Kostelec (zásobování SV Krnov RŽP/voda/8305/2000/231/120/Ur) a
Zlatá Opavice (zásobování SV Krnov Voda/1279/77/235/Pa/73/78) je mimo dosah zájmového
území.

91

V současné době je pro Město Krnov rozpracován nový územní plán. (Ing.arch Haluza). Bylo
ukončeno projednávání konceptu řešení a probíhají práce na sestavení pokynů pro zpracování
návrhu Územního plánu města Krnov. Součástí zadání byl dle dopisu Městského úřadu
Krnov, odboru regionálního rozvoje, zn. Mukrn/200909707/RP/UP/La z 4.3.2009 požadavek
na řešení přeložky silnice I/57 v Petrově dole ve variantě 3 (varianta dle Porovnávací studie,
Dopravoprojekt Ostrava spol.s r.o. rozpracovaná v Technické studii). Z průběhu projednávání
konceptu byl vznesen nový požadavek města na řešení přeložky ve variantě 2 (varianta dle
Dopravoprojekt Ostrava spol.s r.o.). Zároveň v rámci projednání konceptu uplatnil dotčený
orgán – Ministerstvo dopravy ČR Praha dle uvedeného vyjádření z hlediska souladu
s územním plánem města požadavek na prověření obou variant.
Pro variantní posouzení stavby byly sledovány varianty nulová, varianta 1, 1a, 2 a 3 dle
Porovnávací studie, Dopravoprojekt Ostrava, spol.s.r.o., 03/2007 Varianta 3 byla podrobně
rozpracována v Technické studii , Dopravoprojekt Ostrava, spol.s.r.o., 10/2007.
Navrhované trasy ve variantě 2 a 3 jsou v rámci oznámení podrobně posouzeny z hlediska
možných vlivů obou navrhovaných tras navrhované přeložky. V rámci varianty 3 jsou
posouzeny varianty technického řešení – varianta 3-„A“ a 3-„B“ dle výškového členění a
varianty 3-„a“ a 3-„b“ dle napojení na okružní křižovatku.
Stavba bude napojena na stávající navazující dopravní charakteristiky území a bude řešena
v souladu s tímto dopravním systémem území. Bude součástí komplexního řešení dopravního
systému území. Navrhované řešení výsledné doporučené varianty bude sledováno z hlediska
možného uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření.
Navrhovaná varianta předkládaná oznamovatelem musí být přijatelná a znamenat řešení
zlepšení dopravních charakteristik v předmětném území, jichž bude předmětný úsek stavby
součástí.
Varianta 2
Návrh řešení dopravní situace v lokalitě Petrův důl vychází z oddělení provozu na silnici I/57
a obsluhy podnikatelské zóny od obsluhy obytné zástavby. V rámci varianty 2 bude stávající
nevyhovující směrový oblouk 260 m upraven pro návrhovou rychlost 80 km/hod na poloměr
650 m. Pro obsluhu podnikatelské zóny zůstává na silnici I/57 od vjezdu do obce dovolená
rychlost 50 km/hod. Silnice I/57 je navržena v souběhu se stávající silnicí – ul. Opavskou,
která bude převedena do místních komunikací a bude plnit obslužnou funkci pro celou
lokalitu. Místní komunikace (stávající silnice I/57) bude sloužit pro obsluhu stávající zástavby
a bude připojena na silnici I/57 nove vybudovanou místní komunikací do okružní křižovatky,
jež je součástí navrhovaného SV obchvatu Krnova.
Vzdálenost mezi oběma komunikacemi musí umožnit osazení protihlukových stěn, které
budou rovněž sloužit jako opatření proti oslnění protijedoucích vozidel.
Trasa propojení ul. Opavské do okružní křižovatky respektuje výškové poměry v dané
lokalitě. Točna autobusu bude zřízena v podnikatelské zóně a její dostupnost k zástavbě je
podmíněna umístěním přechodu přes silnici I/57.
Vzhledem k nutnosti snížení dovolené rychlosti na silnici I/57 na 50 km/hod z důvodu návrhu
tří křižovatek pro napojení podnikatelské zóny, byl přechod pro chodce navržen úrovňový se
světelnou signalizací.
Počet chodců na přechodu bude snížen vedením městské hromadné dopravy do lokality
Petrův důl, jež je podmíněno zřízením obratiště autobusu v této lokalitě.
Podnikatelská zóna je napojena ze silnice I/57, proto na nové místní komunikaci Opavská
dojde k výraznému snížení intenzity dopravy. Hlukové zatížení zástavby podél silnice I/57,
která bude oddělena protihlukovou zdí, bude tímto řešením minimalizováno.
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Podrobně musí být v rámci podrobné projektové přípravy řešena dostupnost městské
hromadné dopravy a přístup pěších do lokality podnikatelské zóny přes silnici I/57. Rovněž
protihluková zeď musí být navržena s ohledem na možnost průchodu územím. V rámci této
varianty se trasa nedotýká trati ČD ani není řešena v jejím ochranném pásmu.
Varianta 3
Začátek úpravy trasy silnice I/57 je umístěn do okružní křižovatky, která je součástí stavby
severovýchodního obchvatu Krnova. Od této křižovatky je trasa navržena složeným
pravotočivým směrovým obloukem o poloměrech 375 a 700 m s mezilehlou přechodnicí.
Následně se trasa přibližuje železniční trati ČD Opava – Krnov. V uvedeném úseku je silnice
I/57 vedena v ochranném pásmu železnice tak, aby byla maximálně zachována velikost
plochy mezi stávající a přeloženou silnicí I/57. Jedná se o prostor, který je v územním plánu
navržen pro využití jako zóna průmyslová, nerušivého charakteru. Od trati ČD se trasa
odklání směrem ke stávající křižovatce u průmyslové zóny Červený Dvůr, kde je
protisměrným obloukem o poloměru 700 m napojena na stávající silnici I/57. Tímto
směrovým obloukem je eliminována bodová závada, nevyhovující směrový oblouk, na
stávající komunikaci. Směrové vedení trasy vyhovuje požadované návrhové rychlosti 80
km/hod od km 0,200. Směrový oblouk v místě napojení do okružní křižovatky vyhovuje
dovolené rychlosti 70 km/hod.
V začátku trasy je komunikace výškově napojena na projektovaný stav okružní křižovatky.
V km 1,2392 40 přeložky silnice I/57 je respektována výška v místě stávající křižovatky u
Červeného Dvora a v konci úpravy je trasa napojena na stávající komunikaci.
Výškové řešení trasy je navrženo ve dvou variantách. Toto řešení souvisí s posouzením území
z hlediska odtokových poměrů během záplav.
Navržena je varianta „A“ a „B“, jak již bylo uvedeno výše. V rámci varianty „A“ je trasa
silnice vedena v násypu tak, aby silniční pláň byla v celé trase 0,50 m nad hladinou Q100.
Navržený podélný sklon nivelety zajišťuje dodržení minimálního výsledného sklonu vozovky.
Ve variantě „A“ je stávající polní cesta napojena přímo na silnici I/57 v km 0,31295
jednostranně vlevo. Nutné je navrhnout úpravu zamezující vjezdu vozidel v běžném provozu.
Příjezd k ČOV po polní cestě přes úrovňový železniční přejezd bude umožněn pouze v době
zaplavení ulice Blížčické, která je příjezdovou komunikací k ČOV.
Trasa silnice I/57 v řešeném úseku je v rámci varianty B navržena v místě průchodu
komunikace aktivní zónou záplavového území, tj. od km 0,260 až po km 0,896 po estakádě.
Celková délka přemostění je navržena tak, aby bylo dosaženo mimoúrovňového křížení se
stávající polní cestou v km 0,312 95. Niveleta polní cesty nelze snížit, neboť zajišťuje obsluhu
COV v době záplav.
V této variantě kříží přeložka silnice I/57 stávající polní cestu mimoúrovňově a její využití
zůstane stávající.
Odvodnění komunikace je navrženo do silničních příkopů, jejichž výškové řešení bude
řešeno tak, aby byly zaústěny do nadzemních retenčních nádrží, které budou vyústěny do
stávajících odvodňovacích příkopů. Předpokládá se umístění tří retenčních nádrží. Nádrže
zachytí vodu v době přívalových dešťů. Voda z komunikace od km 0,000 do km 1,200 bude
odvedena do propustku pod tratí ČD v žkm 92,421. Komunikace od km 1,200 do km 1,600
bude odvodněna stávajícím způsobem silničními příkopy do odvodňovacího příkopu
zaústěného do propustku pod tratí ČD v žkm 93,111.
Obě uvedené varianty návrhu zachovávají stávající odtok vody z území. Mimo dobu záplav se
jeví limitující pro odtok vody z území nevyhovující technický stav a výškové poměry
v odvodňovacím příkopu za propustem v žkm 93,11.
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Nároky na úpravy a přeložky souvisejících drah
Stávající železniční přejezd v žkm 92,253 bude zachován z důvodu zachování příjezdu
k ČOV v době záplav. Ve variantě 3 – „A“ bude příjezd přes železniční přejezd využíván také
pro obsluhu území, které bude výstavbou komunikace znepřístupněno. Varianta 2 nebude
řešena ani v ochranném pásmu železnice.
Stavba je situována v území s následujícími inženýrskými sítěmi: nadzemní vedení NN 0,4
kV, podzemní vedení NN 0,4 kV, nadzemní vedení VN 22kV, podzemní vedení VN 22kV,
el.stanice VN/NN 22/0,4 kV, metalická síť, optická síť KP 7198 Telefónica O2, optický,
metalický kabel, ČD-Telematica a.s., ČD a.s., SŽDC s.o., sběrač DN 800, 1 000 a podél trati
vodovodní řad LT DN 150 a tlaková kanalizace LT DN 125 , Krnovské vodovody a
kanalizace, s.r.o., VTL dálkovod Opava, plynovod 65010 Krnov – M.Albrechtice DN 200,
SMP Net. Inženýrské sítě budou v maximální možné míře respektovány. Dotčené sítě budou
chráněny nebo přeloženy.

H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Vyjádření z hlediska souladu s územním plánem města, Městský úřad Krnov, Odbor
regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, zn. Mukrn/200900956/RR/UP/La
z 13.1.2009
Město Krnov, Městský úřad Krnov, kancelář místostarosty, zn. Mukrn/200902673/KT/OR/Za
z 20.1.2009
Vyjádření z hlediska souladu s územním plánem města, Městský úřad Krnov, Odbor
regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, zn. Mukrn/200909707/RR/UP/La
z 4.3.2009
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
„Silnice I/57 Krnov – Petrův Důl – obchvat“ – stanovisko podle § 45i zákona č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 5861/2009, zn.:ŽPZ/1806/2009/Bil
z 15.1.2009
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Silnice I/57 Krnov –
Petrův důl - obchvat“ je ekologicky přijatelná a lze ji
doporučit k realizaci.
Na základě odborných posouzení a závěrů tohoto oznámení je doporučena varianta 3. V rámci
této varianty jsou možná obě navrhovaná řešení dle výškového řešení stavby - varianta 3 –
„A“ a varianta 3 – „B“. Vzhledem charakteru území, vliv na krajinný ráz a ekonomickou
stránku je doporučena varianta 3 – „A“.
Řešení varianty 2 je možné při řešení navrhovaných protihlukových opatření, průchodnost
nadregionálního biokoridoru nebude v případě této varianty zabezpečena.

Oznámení bylo zpracováno: březen 2009

Zpracovatel oznámení:

Ing.Jarmila Paciorková
číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92

Selská 43, 736 01 Havířov
Tel/fax 596818570, 602749482
e-mail eproj@volny.cz
Spolupracovali:
Dopravoprojekt Ostrava spol.s r.o.
TESO Ostrava, spol.s r.o.

Podpis zpracovatele oznámení:

…….………………………….
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Přehledná situace „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“, měřítko 1 : 50 000
„Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“
Varianta 1
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
(dle Porovnávací studie, Dopravoprojekt Ostrava, spol.s r.o., 03/2007)
„Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“
Situace v ortofotomapě – varianta 3 – „A“, měřítko 1 : 2 000
Situace Varianta 3 – „A“, měřítko 1 : 2 000
Situace Varianta 3 – „B“, měřítko 1 : 2 000
Vzorové příčné řezy
(dle Technické studie Dopravoprojekt Ostrava, spol.s r.o, 10/2007)
Rozptylová studie č.E/2449/2009 „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“, TESO s.r.o.,
Ostrava, 02/2009
Hluková studie „Silnice I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“, EPRO, 03/2009
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H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Vyjádření z hlediska souladu s územním plánem města, Městský úřad Krnov, Odbor
regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, zn. Mukrn/200900956/RR/UP/La
z 13.1.2009
Město Krnov, Městský úřad Krnov, kancelář místostarosty, zn. Mukrn/200902673/KT/OR/Za
z 20.1.2009
Vyjádření z hlediska souladu s územním plánem města, Městský úřad Krnov, Odbor
regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, zn. Mukrn/200909707/RR/UP/La
z 4.3.2009
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
„Silnice I/57 Krnov – Petrův Důl – obchvat“ – stanovisko podle § 45i zákona č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 5861/2009, zn.:ŽPZ/1806/2009/Bil
z 15.1.2009

