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Úvod 
 
Pro připravovanou stavbu ”Oprava silnice III/01142, k.ú. Karpentná – Oldřichovice“, která je 
projekčně připravena ve stupni dokumentace pro územní řízení je na základě požadavku 
investora zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí.  
 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do bodu 10.15 Záměry, které nedosahují 
příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny. V příloze č.1 je 
uveden bod 9.1.  Novostavby a rekonstrukce silnic o šíři větší než 10 m (záměry neuvedené 
v kategorii I), sloupec B v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení).   
 
Předmětná stavba je projektována v kategorii S 7,5/50 v délce 750 m. 
 
 
 
Situování zájmového území 
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Prohlášení 
 
Oznámení je zpracováno oprávněnou osobou vlastnící autorizaci č.j. číslo osvědčení 
15251/3988/OEP/92 
 
Prohlašuji, že nejsem zainteresována na posuzovaném záměru ani na činnosti oznamovatele. 
 
 
V Havířově dne …………………2006 
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A. Údaje o oznamovateli 
 
Investor    Správa silnic Moravskoslezského kraje 

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

příspěvková organizace 
Sídlo                                                   Úprkova 1, Ostrava – Přívoz 
     Středisko Frýdek Místek 
Zástupce ve věcech technických Ing.Kožuch 

ul.Horymírova 2287, 738 33 Frýdek Místek 
IČ     00095711 
DIČ     CZ 00095711 

tel.558404580, 737231446  
 
Projektant   Ing.Sauer Igor 
  Ing.PLAN  
Sídlo                                                   Klímova 1631/15, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 
IČ      13436970 
    
 
B. Údaje o záměru                                         
I. Základní údaje                                                                               
 
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1   
 
Oprava silnice III/01142, k.ú. Karpentná – Oldřichovice 
 
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 10.15 Záměry, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty 
v příloze uvedeny   
 
= dle bodu 9.1.  Novostavby a rekonstrukce silnic o šíři větší než 10 m (záměry neuvedené 
v kategorii I), sloupec B.  
 
 
2.   Kapacita (rozsah) záměru   

směrové, výškové a šířkové řešení trasy silnice  
III/01142 k.ú. Karpentná - Oldřichovice 
Délka   0,750 km 
Kategorie  S2 7,5/50 
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3. Umístění záměru   kraj Moravskoslezský 

Třinec – k.ú.Karpentná, Oldřichovice  
 
 
4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými, uvažovanými) 
 
Záměrem investora je oprava silnice III/01142 v k.ú. Karpentná, Oldřichovice v délce 750 m. 
Oprava spočívá v komplexní směrové a výškové opravě předmětného úseku silnice. Stávající 
stav uvedené silnice je  nevyhovuje obousměrnému provozu, je zde vedena i autobusová 
doprava. Silnice je v předmětném úseku rovněž  tvarována v současnosti s neodpovídajícími 
směrovými oblouky, vykazuje nefunkční odvedení  povrchových vod z navazujícího lesního 
pozemku. Silniční těleso je z návodní strany podmáčené a dochází k celkové tvarové 
deformaci silničního tělesa. Z uvedeného důvodu je nezbytné provést celkovou opravu 
uvedeného úseku silnice.  
 
Začátek stavby „III/01142 k.ú. Karpentná - Oldřichovice“ je navržen v k.ú. Oldřichovice 
v lokalitě před osamělou rodinnou zástavbou. Trasa je vedena v začátku úseku v délce cca 80 
m v souladu s původním směrovým vedením, následně přechází ze silničního tělesa a je 
navrženo zkrácení  původního nevhodného směrového vedení silnice, napojuje se na původní 
silnici v k.ú. Karpentná. Zde bude pokračovat dle návrhu v původním směrovém  výškovém 
vedení silnice III/01142.  
Dle paspartu silnice je úsek veden  v začátku v km 4,342, konec v km 3,592 km. 
Prakticky celá trasa  je lemována v převaze lesními a zemědělskými pozemky. 
 
 

 
Začátek stavby                                 Průchod silnice III/01142 lesním porostem  
 
 
Stavba je v souladu Územním plánem města Třince, její realizací bude provedena oprava 
stávajícího nepříznivého stavu komunikace. Tento požadavek je významným vzhledem 
k tomu, že poškozenou, deformovanou a nevhodně trasovanou silnicí s neodpovídajícími 
směrovými oblouky projíždějí nejen osobní vozidla, ale i  autobusy. 
 
Vlastní stavbou nebudou přímo dotčeny stavební objekty, stávající komunikace i nově řešené 
trasování je vedeno mimo zástavbu. 
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Místo situování stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Začátek stavby                                                                              Ukončení stavby 
 
 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a  
      hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, stávající komunikace III/01142 v k.ú. Karpentná a 
Oldřichovice je v současnosti ve špatném stavu a vyžaduje opravu. Oprava bude znamenat 
nejen povrchovou úpravu, ale je potřeba v daném úseku provést změnu trasování silnice, 
neboť trasa má neodpovídající směrové oblouky. Rovněž šířka komunikace je od 4,5 m po 5 
m. Tato šířka nevyhovuje obousměrnému provozu. V místě tvoří dopravu nejen osobní auta, 
ale také autobusy veřejné dopravy. 
Rovněž konstrukčně je silnice v nevyhovujícím stavu. Úsek je deformován nevhodným a 
nefunkčním odvedením povrchových vod z lesního pozemku. Silniční těleso je tak 
podmáčené a docházelo v průběhu času ke změně mechanicko pevnostních hodnot zeminy 
v silničním násypu. Následně došlo k celkové tvarové deformaci silničního tělesa. 

Opravovaný úsek
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Z uvedených důvodů musí být řešena  komplexní oprava uvedeného úseku silnice, tj. směrové 
a výškové vedení trasy a odstranění části stávající silnice. 
 
Na území stavby nejsou žádné kulturní, architektonické a historické památky ani geologická 
naleziště.    
Stávající trasa silnice je hranicí CHKO Beskydy. 
V rámci přípravy stavby budou řešena opatření pro zabezpečení koexistence stavby 
s přírodními charakteristikami území.  
 
Varianty 
S ohledem na řešení opravy silnice je záměr předkládán v jedné geografické variantě. Trasa 
silnice vychází z potřeby řešení opravy silnice v předmětném úseku a technicky řeší 
odstranění nedostatků předmětné komunikace v řešeném úseku.  
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty nulová a varianta 
předkládaná oznamovatelem. 
 
Nulová varianta 
Varianta nulová by předpokládala ponechat komunikaci ve stávajícím stavu. Tento stav je 
v současnosti nevyhovující, komunikace je značně poškozena a vyžaduje komplexní opravu. 
Ponechání předmětného úseku ve stávajícím stavu je hazardování s bezpečností provozu na 
předmětné komunikaci. Tento stav by požadoval ponechání stávajícího nepříznivého 
charakteru dopravy v území s ponecháním veškerých negativních vlivů souvisejících 
s liniovou trasou v území.. 
 
Varianta předkládaná oznamovatelem 
Varianta umožňuje opravu předmětného úseku silnice III/01142 na k.ú. Karpentná a 
Oldřichovice se zabezpečení bezpečnosti dopravního provozu v území. 
Komunikace tvoří hranici CHKO Beskydy a stavba bude vyžadovat zabezpečení omezení 
vlivů stavby na prostory související s tímto významným územím. Taková opatření budou 
přijata, v případě dodržení všech opatření v době stavby a následně i provozu na silnici je 
možné považovat navrhované řešení opravy silnice za ekologicky přijatelné.  
 

Navrhovaná varianta předkládaná oznamovatelem je ekologicky přijatelná a znamená řešení 
nepříznivých dopravních charakteristik v předmětném území. 
 
 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Stavba „Oprava silnice III/01142, k.ú. Karpentná – Oldřichovice“ řeší komplexní opravu 
silnice se směrovým a výškovým vedením trasy, odstraněna bude část stávající silnice. 
Zároveň  budou upraveny  přítoky bezejmenných vodních přítoků, jejich koryta v blízkosti 
silničního tělesa. Přítoky  pod komunikací budou bezpečně převedeny kapacitními 
betonovými propusty. 
 
Záměr bude zahrnovat následující stavební objekty:  
 
 C 101 Silnice III/01142 
 C 441 Přeložka kabelu DOK 
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C 901 Rekultivace silnice III/01142 
 
Výše uvedené objekty charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené 
problematiky. 
 
Nová trasa silnice je navržena v délce 750 m. Jedná se o dvoukruhovou silnici směrově 
nerozdělenou obousměrnou. Šířka jízdního pruhu bude 3 m, vodící proužek 0,25 m a 
nezpevněná krajnice bude široká 0,75 m. V trase silnice jsou navrženy tři prosté trasové 
oblouky (poloměr 2 000 m, 500 a 628 m) a oblouk o velikosti poloměru 326 m. 
Základní příčný sklon krytu vozovky bude mít dle projektu 2,5 %.V oblouku o poloměrech 
menších než 2 000 m přechází oboustranný střechovitý sklon na jednostranný příčný sklon o 
velikosti 2,5 %. Sklon přechodnice je navržen 0,81 %. Maximální hodnota podélného sklonu 
bude v začátku úpravy + 1,69 %. 
Silniční těleso je zřízeno na zemní pláni s příčným sklonem 3 % směrem od osy vozovky. Na 
zhutněnou pláň budou položeny konstrukční vrstvy. 
 
Konstrukce vozovky 
 
Podsyp  štěrkodrť 0/32   Š  180 mm 
Podklad štěrk  32/63   Š  150 mm 
   Infiltrační postřik emulzí  PI  0,40 kg/m2 
   Obalované kamenivo střednězrné OKS I  60 mm 
   Spojovací postřik asf.emulzí  PS  0,25 kg/m2 
   Asfaltový beton hrubozrnný  ABH  50 mm 
   Spojovací postřik asf.emulzí  PS  0,26 kg/m2 
Kryt   asfaltový beton střednězrný  ABS  40 mm 
 
Celkem konstrukce vozovky      480 mm  

Všechny sjezdy na lesní pozemky budou opatřeny bezprašným asfaltovým krytem. Jeho 
konstrukce bude v projektu upřesněna. Tato charakteristika bude projednána s Lesní správou 
a CHKO. 

Povrchové vody budou z vozovky budou  svedeny a zachyceny do podélného otevřeného 
příkopu.  

Silniční příkop na návodní straně bude dle projektu převeden na návodní straně v místě 
pravostranných bezejmenných přítoků na druhou stranu silničního tělesa trubními propusty. 

Podpovrchové vody ze silniční pláně budou svedeny  pomocí podsypné odvodňovací vrstvy 
do svahu silničního tělesa. 

Opuštěné silniční těleso (stávající) bude po ukončení stavby a převedení provozu na nový 
úsek silnice rozebráno a provedena rekultivace uvedeného části pozemku. 

 
V obvodu stavby se nacházejí inženýrské sítě:  
 
Kabel DOK – optický kabel TELECOMU – provedena bude přeložka do nové kynety  podél 
upravené silnice.  

 

Projekt navrhuje výstavbu ve dvou samostatných úsecích. Stavba bude probíhat za 
omezeného provozu, po polovinách. 
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Úroveň navrhovaného technického řešení 
 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Navržený způsob realizace záměru a oprava předmětného úseku silnice je řešena tak, aby vliv 
na životní prostředí byl minimalizován. Zhodnocení stavu produkce škodlivin do ovzduší je 
řešeno rozptylovou studií. Zpracováno je hlukové posouzení. 
Začlenění trasy do předmětného území je řešeno tak, aby bylo směrové a výškové vedení trasy 
v souladu s typem území.  
 
Navržené technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena 
oprava komunikace řeší přiměřeným způsobem uvedenou liniovou trasu s ohledem na okolní 
objekty, přírodní prvky a dopravní charakteristiky územ.  
Technické řešení je koncipováno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a 
dopravních  požadavků.  
 
 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení stavby       2007 
Ukončení         2007  
 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj    Moravskoslezský  
Město    Třinec – k.ú.Karpentná, Oldřichovice  
 
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá. 
 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Stavební řízení bude v kompetenci příslušného stavebního úřadu Městského úřadu v Třinci. 
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II. Údaje o vstupech 
1. Zábor půdy 
 
Stavba bude realizována na pozemcích v k.ú.Oldřichovice u Třince a Karpentná  
Tabulka č.1 

P.č. KN Kultura BPEJ LV 

k.ú.Oldřichovice u Třince 
808 Lesní pozemek  234 

2944/4 zahrada 8.48.11 604 
2944/5 TTP 8.48.11 352 
2944/1 TTP 8.48.11 352 
2944/2 Ostatní plocha 8.48.11 352 
2944/7 Orná půda 8.48.11 352 
2944/10 Orná půda 8.48.11 352 
3387/7 Ostatní plocha  559 
2930/5 TTP 8.48.11 352 
3387/3 Ostatní plocha  550 
3387/5 Ostatní plocha  559 
2846/13 Lesní pozemek  1143 
3387/5 Ostatní plocha  559 
3387/4 Ostatní plocha  559 
2846/13 Lesní pozemek  1143 
3387/3 Ostatní plocha  550 
2846/12 Lesní pozemek  1143 

3498 Vodní plocha  1143 
2846/13 Lesní pozemek  1143 

3045 Orná půda 8.48.11 1143 
3060/1 Orná půda 8.48.11 598 
3058/1 Orná půda 8.48.11 598 
3472 Ostatní plocha  550 

K.ú. Karpentná  
783 Ostatní plocha  288 

216/1 Lesní pozemek  288 
782 Ostatní plocha  235 

216/1 Lesní pozemek  288 
224/4 TTP 8.48.11 190 
224/16 Orná půda 8.48.11 190 
781/1 Ostatní plocha  235 

 
 
Součástí projektu bude majetkoprávní elaborát, který podrobně řeší zábor pozemků a 
vymezuje skutečný rozsah pozemků dotčených stavbou (trvalý, dočasný zábor). 
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Stavbou budou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu (jak vyplývá z tabulky č.1): 
 Tabulka č.2 

P.č. KN Kultura BPEJ Zábor 

k.ú.Oldřichovice u Třince 
2944/4 zahrada 8.48.11 29,45 
2944/5 TTP 8.48.11 128,22 
2944/1 TTP 8.48.11 128,32 
2944/7 Orná půda 8.48.11 76,09 
2944/10 Orná půda 8.48.11 98,28 
2930/5 TTP 8.48.11 625,91 
3045 Orná půda 8.48.11 23,14 

3060/1 Orná půda 8.48.11 34,78 
3058/1 Orná půda 8.48.11 9,26 

Celkem 
 

 1153,45 zaokr. 
1153 

 
K.ú. Karpentná  

224/4 TTP 8.48.11 34 
224/16 Orná půda 8.48.11 8 
Celkem   42 

 
Celkový zábor zemědělské půdy bude činit 1195 m2, skryto bude 239 m3 ornice.  
Při záboru zemědělského půdního fondu, budou dodrženy podmínky pro nakládání dle plané 
legislativy (z.č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13/1994 Sb.).  
 
Předpoklad množství skryté ornice 
K.ú. Karpentná 663816 
Tabulka č.3 

P.č. Výměra Velikost skrývek 
 m2 m3  

224/4 33,32 6,664 
224/16 8,14 1,628 
Celkem  41,50 8,29 

zaokr. 8,30 
 
K.ú. Oldřichovice u Třince 710032 
Tabulka č.4 

P.č. Výměra Velikost skrývek 
 m2 m3 

2944/4 29,45 5,89 
2944/5 128,22 25,644 
2944/1 128,32 25,664 
2944/7 76,09 15,218 
2944/10 98,28 19,656 
2930/5 625,91 125,182 
3045 23,14 4,628 
3060/1 34,78 6,956 
3058/1 9,26 1,852 
Celkem 1 153,50 230,69  

zaokr. 230,70 
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Rekapitulace 
Tabulka č.5 

Katastrální území Výměra Velikost skrývek 
 m2  m3  
Oldřichovice u Třince  1153,5 230,70 
Karpentná     41,5     8,30 
Celkem          1 195,0                    239,00 

 
Předmětné pozemky jsou dosud zemědělsky využívány. Agrotechnická použitelnost půd je 
dobrá, není předpoklad znehodnocení půd dosavadní činností. Využití půd je možné jak pro 
rekultivaci, tak i pro vylepšení půdního profilu. 
 
Kulturní zeminy budou po skrytí dočasně skladovány ve figuře, pokud bude uvažováno s 
krátkodobým skladováním těchto zemin, není navrženo její ošetření. Při skladování delším 
než 6 měsíců, bude těleso uskladněné ornice ošetřováno (před jejím využitím v jiné lokalitě) 
pro zabránění zneškodnění kulturních zemin zejména zabuřeněním.  
 
Půda určená k plnění funkce lesa  
Půda určená k plnění funkce lesa bude záměrem dotčena v následujícím rozsahu:  
Tabulka č.6 

P.č. KN Kultura Zábor LV 

k.ú.Oldřichovice u Třince 
808 Lesní pozemek 22 234 

2846/13 Lesní pozemek 3251 1143 
2846/13 Lesní pozemek 148 1143 
2846/12 Lesní pozemek 1826 1143 
2846/13 Lesní pozemek 37 1143 
Celkem  5284  

K.ú. Karpentná  
216/1 Lesní pozemek 570 288 
216/1 Lesní pozemek 51 288 

Celkem  621  

 
Pro zábor  půdy určené k plnění funkce lesa budou dodrženy podmínky zákona č. 289/1995 
Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) – odnětí pozemků plnění 
funkce lesa, hodnota faktoru ekologické váhy lesa, poplatek za odnětí). 
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Období výstavby 
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavně obvyklým způsobem. Výše 
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 
předpoklad je maximálně cca 80 l/pracovníka/den.  
Technologická voda pro přípravu směsí  bude k dispozici přímo v místech výroby směsí, 
hotová směs bude dovážena na stavbu. Betonové směsi budou vyráběny ve stávajících 
betonárnách, které mají zajištěn dostatečný přísun vody. Případná potřeba vody přímo na 
stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých klimatických podmínek) bude 
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem stavebních prací. Nároky na 
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spotřebu vody pro tyto účely budou časově omezené na dobu výstavby. Budování nových 
přípojek vody není nutné. 
Voda pro tyto účely bude dovážena ve speciálních cisternových automobilech s čisticími 
nástavci, ani zde se nebude vyžadovat výstavba vodovodních přípojek. 
 
Období provozu 
V období provozu je možné uvažovat se spotřebou vody pouze při zimní údržbě nebo při mytí 
komunikace. Spotřeba vody pro mytí komunikace je velmi proměnlivá a závisí zejména na 
četnosti a na stupni znečištění komunikace, proto je spotřeba těžko odhadnutelná, ale vychází 
z obecných požadavku na údržbu obdobných komunikací. Spotřeba vody nebude pro provoz 
předmětné komunikace rozhodujícím ani omezujícím faktorem. 
 
 
3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Elektrická energie 
El. energie v souvislosti s realizací stavby bude potřebná pro zabezpečení stavebních prací. 
Toto zabezpečení nevyžaduje výstavbu nových sítí nebo zvýšení stávajících příkonů. 
 
Ostatní materiály 
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby silnice je specifikován a uveden v projektu 
stavby. Jeho množství odpovídá velikosti výstavby a konstrukci vozovky a jednotlivých částí 
stavby. 
 
štěrkodrť 0/32   Š  180 mm 
štěrk   32/63   Š  150 mm 
Infiltrační postřik emulzí  PI  0,40 kg/m2 
obalované kamenivo střednězrné OKS I  60 mm 
spojovací postřik asf.emulzí  PS  0,25 kg/m2 
asfaltový beton hrubozrnný  ABH  50 mm 
spojovací postřik asf.emulzí  PS  0,26 kg/m2 
asfaltový beton střednězrný  ABS  40 mm 
Celkem       480 mm 
 
Výše uvedené hmoty budou pro stavbu potřebným vstupním materiálem (vymezený dle 
velikosti plochy). 
 
 
 
4. Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu 
 
Doprava v době výstavby 
  
Vlastní posuzovaná stavba je řešením opravy stávající silnice v lokalitě k.ú. Oldřichovice – 
Karpentná. Její realizace nevyžaduje vytvoření nového dopravního napojení ani neznamená 
jiný významný nárok na dopravní infrastrukturu, která by v území nebyla v současnosti 
řešena.  
Vlastní stavba vyžaduje dopravu stavebního materiálu. Tyto vstupní materiály budou 
dovezeny po stávajících komunikacích. Dopravní náročnost této přepravy odpovídá běžným 
požadavkům na zabezpečení stavby obdobného rozsahu v území.  
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Bude pro vlastní provedení stavby zpracován plán organizace výstavby s ohledem na 
dopravní zabezpečení stavby, neboť stavba bude probíhat bez přerušení dopravy za 
omezeného provozu, po polovinách.  
 
 
Intenzity dopravy  
 
Intenzita dopravy komunikaci III/01142 byla získána místním šetřením dne 13.10.2006 mezi 
9:00 a 10:00. Informace o intenzitě dopravy jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
Zjištěná  hodinová intenzita dopravy 
Tabulka č.7 

Úsek 
Osobní 
automobily 

Lehké nákladní 
automobily Autobusy 

Silnice č. III/01142 Karpentná - Oldřichovice  82 8 4* 

* V době šetření nebyl zaznamenán průjezd autobusu, je použita hodnota z jízdního řádu linky 860226  
  
V současné době je komunikace ve velmi špatném stavu. Průměrnou rychlost vozidel 
v lesním úseku, který bude rekonstruován, lze odhadnout na cca 60 km/hod. 
 
Hodnoty předpokládaných intenzit dopravy po přepočtu na rok 2010 jsou použity 
v rozptylové a hlukové studii. 
 
Jiná infrastuktura 
V prostoru stavby se nachází optický kabel Telecomu vedený podél stávající silnice 
III/01142. Kabel bude přeložen.  
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II. Údaje o výstupech   
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Pro provoz zdroje byla zpracována rozptylová studie (TESO spol.s r.o. Ostrava, 10/2006), 
která jsou přílohou oznámení. 

 
Imisní charakteristika lokality 
 
Imisní situace lokality je v převážné míře ovlivněna místními zdroji - lokálními zdroji 
(vytápění rodinných domků) a dopravou na opravované komunikaci.    
Pro znázornění stávající situace jsou níže uvedeny koncentrace znečišťujících látek, naměřené 
automatizovanými měřicími programy TTRKA (č. 1187 Třinec - Kanada), TTROA (č. 1188  
Třinec - Kosmos) a manuálním měřicím programem TNUJM (č.1357 Návsí u Jablunkova). 
Reprezentativnost měření stanic v Třinci je pro okrskové měřítko (0,5 až 4 km), cílem 
měřicích programů je stanovení reprezentativních koncentrací pro osídlené části území. 
Reprezentativnost měření stanice v Návsí je pro oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 
50 km), cílem je stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací. 
  
Koncentrace znečišťujících látek v r. 2005 [ µg/m3 ] 
Tabulka č.8 

KMPL 
(Staré číslo 

ISKO a 
název) 

Max. 
hodinová 

koncentrace  
NO2 

Průměrná 
roční 

koncentrace  
NO2 

Průměrná 
roční 

koncentrace  
NOx 

Max. denní 
koncentrace 

PM10 

Průměrná 
roční 

koncentrace 
PM10 

Průměrná 
roční 

koncentrace 
benzenu 

TTRKA 
(1187 Třinec-

Kanada) 

143,1 
(19 MV: 
72,1)2) 

18,7 22,5 
131,3 1) 
(36 MV: 
53,8)2) 

30,3 -- 

TTROA 
(1188 Třinec-

Kosmos) 

158,6 
(19 MV: 
76,7)2) 

21,5 27,8 
214 1) 

(36 MV: 
76,2)2) 

43,8 2,0 

TNUJM 
(1357 Návsí 

u Jablunkova) 
-- 17,4 -- 

159 1) 
(36 MV: 64)2) 

38,3 -- 

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. 

 
Imisní koncentrace benzo(a)pyrenu nejsou v blízkém okolí měřeny. Oblast Třinecka (v 
působnosti Stavebního úřadu při Městském úřadu v Třinci) je uvedena ve Věstníku MŽP č. 
5/2006 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jsou zde překračovány imisní 
limity PM10 pro ochranu zdraví lidí a hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. 
 
 
Imisní limity pro znečišťující látky 
 
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 350/2002 Sb., 
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a 
řízení kvality ovzduší. Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro 
ochranu zdraví lidí.  
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem 
výpočtu rozptylové studie: 
Imisní limity – ochrana zdraví lidí 
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Tabulka č.9 

Znečišťující 
látka Doba průměrování 

Hodnota imisního limitu / 
maximální povolený počet 

jeho překročení za rok 

Datum, do něhož musí být 
limit dosažen 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg/m3/ 18 1.1.2010 
Oxid dusičitý 1 rok 40 µg/m3 1.1.2010 
Suspendované 
částice PM10   

24 hodin 50 µg/m3 / 35 - 

Suspendované 
částice PM10   

1 rok 40 µg/m3  - 

Benzen 1 rok 5 µg/m3  1.1.2010 
 
Meze tolerance [µg.m-3 ] 
Tabulka č.10 

Znečišťující 
látka 

Doba průměrování 2005 2006 2007 2008 2009 

Oxid dusičitý 1 hodina 50 40 30 20 10 
Oxid dusičitý 1 rok 10 8 6 4 2 

Benzen 1 rok 5 4 3 2 1 
 
 
Imisní limity CO – ochrana zdraví lidí 
Tabulka č.11 

Znečišťující 
látka 

Doba průměrování Hodnota cílového 
imisního limitu 

Datum splnění limitu 

Benzo(a)pyren 1 rok 1 ng/m3 1.1.2010 
 
 
Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 
Tabulka č.12 

Znečišťující 
látka Doba průměrování Hodnota imisního limitu 

Oxidy dusíku 1 rok 30 µg/m3 
 
 
Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti : 1. třída - slabý vítr (1,7 m/s), 2. třída - střední vítr 
(5,0 m/s) a 3. třída - silný vítr (11,0 m/s). Rychlost větru se přitom rozumí rychlost 
zjišťována ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení.  
Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší : 
 
I.superstabilní  
Vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a 
ranních hodinách, především v chladném   půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s. Velmi špatné podmínky 
rozptylu. 
II:stabilní  
Vertikální výměna vrstev ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena   inverzními situacemi. Výskyt 
v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku. Maximální rychlost větru 2 m/s. Špatné podmínky 
rozptylu. 
 
III.izotermní  
Projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle.V chladném období může být 
v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách. Často se vyskytující 
mírně zhoršené rozptylové podmínky. 
IV.normální  



 19 
 

 

Dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes 
den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit. Společně s III. třídou stability má v našich podmínkách 
zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy. 
V.konvektivní  
Projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která způsobuje rychlý rozptyl znečišťujících látek. 
Nejvyšší rychlost větru 5 m/s, výskyt v letních  měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. 
 
 
Emisní charakteristika zdroje 
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 02, který slouží k výpočtu 
emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2007, emisní kategorie 
vozidel byly odhadnuty na základě složení vozového parku a dostupných zdrojů. Výsledný 
emisní faktor je tedy dán poměrem kategorie vozidla a daného emisního faktoru z výstupu 
programu MEFA.  
Podíl naftových motorů u osobních automobilů je odhadnut na 20 % z celkového počtu. 
 
Emisní kategorie vozidel – předpokládaný podíl na celkovém počtu 
Tabulka č.13 

Konvenční EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 
10 % 20 % 30 % 30 % 10 % 

 
U autobusů se předpokládá emisní kategorie EURO 2. 
Vzhledem k charakteru vozovky (mimo obec, úsek bez zatáček, nový povrch, sklon cca 2 %) 

byla pro výpočet modelu zvolena rychlost 80 km/hod. 
 
 
Použité emisní faktory vozidel – rychlost 80 km/hod, sklon 2% [g/km] 
Tabulka č.14 
Látka  

Osobní automobily Lehké nákladní automobily Autobusy 

NOx  1,1860 2,82976 15,4265 
PM10 0,0247 0,24162 0,2666 
Benzen 0,0204 0,00406 0,0218 
Benzo(a)pyren 0,21435 µg/km 0,10282 µg/km 1,5221 µg/km 

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

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

 
 

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

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

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

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

III. izotermní - projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V chladném  
období může být v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě  v časných ranních a večerních 
hodinách. Často se vyskytující mírně zhoršené  rozptylové podmínky. 

IV. normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená  síla větru. 
Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit.  Společně s III. třídou 
stability má v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší  četnost výskytu než ostatní třídy. 

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

 
Nejvyšší vypočtené hodnoty  
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot 
doplňkové imisní zátěže posuzované lokality (bez ohledu na umístění) s platným imisním 
limitem (bez meze tolerance).  
Tabulka č.15 

NO2 [ µµµµg/m3 ] NOx  [ µµµµg/m3 ] 
Maximální hodinová koncentrace Průměrná roční koncentrace Průměrná roční koncentrace 

Vypočtená 
hodnota 

Imisní limit 
Vypočtená 
hodnota 

Imisní limit 
Vypočtená 
hodnota 

Imisní limit 

2,82 200 0,087 40 0,83 30 

 
Tabulka č.16 

PM10 [ µµµµg/m3 ] 

Průměrná denní koncentrace Průměrná roční koncentrace 

Vypočtená hodnota Imisní limit Vypočtená hodnota Imisní limit 

0,59 50 0,023 40 
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Tabulka č.17 

Benzen [ µµµµg/m3 ] Benzo(a)pyren [ pg/m3 ] 

Průměrná roční koncentrace Průměrná roční koncentrace 

Vypočtená hodnota Imisní limit Vypočtená hodnota Cílový imisní limit 

0,0082 5 0,11 1 000 

 
 

Rekonstrukcí silnice III/01142 očekáváme jisté zlepšení imisní situace v lokalitě, jelikož 
napřímením a rozšířením silnice dojde ke zvýšení plynulosti dopravy. Koncentrace 
znečišťujících látek v lokalitě po realizaci zdaleka nedosáhnou hodnot imisních limitů, navíc 
se vzrůstající vzdáleností od komunikace koncentrace znečišťujících látek znatelně klesají. 
Tato situace je zřejmá z grafických příloh uvedených v Rozptylové studii, která je v plném 
rozsahu uvedena v části F.Doplňující údaje. 
 
Imise NO2 (NOx ) 
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 2,82 µg/m3, tj. 
1,4 % hodnoty imisního limitu (200 µg/m3). 
Maximální vypočtený příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 činí 0,087 µg/m3, tj. cca 
0,2 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3).  
Maximální vypočtený příspěvek průměrné roční koncentrace NOx  činí 0,83 µg/m3, tj. cca 
2,8 % hodnoty imisního limitu pro ochranu ekosystémů a vegetace (30 µg/m3). 
Pokud tedy uvažujeme s imisním pozadím NO2 přibližně 20 µg/m3, bude nejvyšší hodinová 
koncentrace v lokalitě pod 23 µg/m3, roční koncentrace bude pod 21 µg/m3. Při stávající roční 
koncentraci NOx  kolem 25 µg/m3 budou roční koncentrace NOx přibližně 26 µg/m3. 
Rekonstrukcí komunikace nedojde k překročení imisních limitů pro hodinové a roční 
koncentrace NO2  ani imisního limitu pro roční koncentrace NOx . 
 
Imise PM10 
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 0,59 µg/m3, tj. 
cca 1,2 % hodnoty imisního limitu (50 µg/m3).  
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 0,023 µg/m3, tj. 
přibližně  0,06 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3). 
Pokud uvažujeme s imisním pozadím PM10  přibližně 38 g/m3, budou hodinové i roční 
koncentrace v lokalitě pod 39 µg/m3.  
Realizací záměru nepředpokládáme překračování imisních limitů pro PM10, opravou silnice 
lze spíše očekávat snížení prašnosti a tím i imisních koncentrací tuhých látek. 
 
Imise benzenu 
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,0082 µg/m3, tj. 
0,16 % hodnoty imisního limitu (5 µg/m3).  
Při uvažovaném imisním pozadí 2 µg/m3 bude výsledná roční koncentrace benzenu 
v posuzované lokalitě v podstatě shodná a nebude tedy  překročen imisní limit pro benzen 
(5 µg/m3). 
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Imise benzo(a)pyrenu 
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu vlivem dopravy v lokalitě 
byl vypočten 0,11 pg/m3, tj. 0,01 % cílové hodnoty imisního limitu (1000 pg/m3).  
Při uvažovaném imisním pozadí, kdy koncentrace benzo(a)pyrenu mohou překračovat cílovou 
hodnotu imisního limitu (1 ng/m3), je příspěvek ročních koncentrací benzo(a)pyrenu 
zanedbatelný. 

 
Na základě výše uvedených skutečností zpracovatel rozptylové studie konstatuje, že realizací 
záměru nedojde ke zvýšení imisní zátěže lokality a nebudou překračovány imisní limity.  
 
Model znečištění ovzduší SYMOS’97, který je dle přílohy č.8 k nařízení vlády č.350/2002 
Sb. referenční metodou výpočtu rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, používá k výpočtu 
maximálních hodnot hodinových koncentrací současný provoz všech uvažovaných zdrojů na 
jmenovitý výkon, což nemusí odpovídat skutečnosti. Zároveň je nutné poukázat na to, že 
všechny výše uvedené maximální koncentrace jsou horním odhadem, tj. nebudou překročeny 
při daných vstupních hodnotách. 
 
 
2. Odpadní vody  
 
Období výstavby 
Odpadní vody splaškové 
V době výstavby mohou být očekávány odpadní vody pouze typu  odpadních vod ze 
sociálního zařízení staveniště, tyto vody nejsou určujícím impaktem, sociální zařízení 
staveniště bude řešeno dodavatelem stavby stejným způsobem jako u obdobných staveb.
  
Období provozu 
Dešťové vody 
Povrchové vody z vozovky budou  svedeny a zachyceny do podélného otevřeného příkopu. 
Voda z příkopu bude vedena do místních stávajících odvodňovacích příkopů (otevřených). 
Silniční příkop na návodní straně bude dle projektu převeden na návodní straně v místě 
pravostranných bezejmenných přítoků na druhou stranu silničního tělesa trubními propusty. 
Propusty jsou situovány: 
   v km 0,141 50   DN 800  11 m 
   v km 0,423 50  DN 1000  16,5 m 
   v km 0,58820  DN 1000  14 m 
   v km 0,64380  DN 800  15 m 
Podpovrchové vody ze silniční pláně budou svedeny  pomocí podsypné odvodňovací vrstvy 
do svahu silničního tělesa. 
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3. Kategorizace odpadů 
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  
- odpady vznikající během výstavby  
- odpady vznikající při vlastním provozu  
 
Odpad vznikající během stavby 
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.18 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 
N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je 
povinen vést evidenci odpadů.  
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil 
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností. 
Na stavbě využitelné odpady - štěrk, zemina, kamenivo budou opětovně použity pro výstavbu 
nových komunikací nebo dočasně uloženy pro použití na jiných stavbách. Sejmuté živičné 
vrstvy budou použity na výrobu recyklovaných živičných směsí nebo uloženy na skládce 
příslušné skupiny. Části kovových konstrukcí budou předány k využití jako druhotná 
surovina. Stavební odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná část odpadů 
vzniklých z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny. 
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Odpad z provozu silnice III/01142  
Tabulka č.19 

Kód Odpad Kategorie 
16 01 03 Pneumatiky O 
16 01 04  Autovraky N 
19 08 01 Shrabky z česlí O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 

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

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

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

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

- úniky látek  
- selháním lidského faktoru 

Úniky látek 
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. 
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků, 
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být 
v co nejkratším časovém horizontu sanována.  
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Technické řešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních vod.  
 
Mechanizace pro stavbu a následně údržbu bude udržována v dobrém technickém stavu bez 
předpokladu negativního úniku škodlivin z těchto zařízení uvedena do původního stavu. 
 
Selhání lidského faktoru 
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména 
s dopravními nehodami.   
Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna 
opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.  
 
 
5. Hluk 
 
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku  
Vnitřní prostor 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb 
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní 
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní 
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má 
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.  
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená 
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je 
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 
hod. 
 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení 
Tabulka č.20 
Druh chráněné místnosti  Korekce /dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 

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

22.00 až 6.00 h 
0* 

-10* 
Hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
+10 
0 

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

 +5 

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

 +15 

Prodejny, sportovní haly  +20 
 
* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je 
přípustná další korekce + 5 dB 
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 

 
 



 26 
 

 

Venkovní prostor 
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území – doprava. 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Podle nařízení 
vlády č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  ve znění 
Nařízení vlády č.148/2006 Sb.s platností od 1.7.2006 (v době realizace záměru bude 
v platnosti, proto je vládní nařízení respektováno a vymezeny hodnoty dle tohoto vládního 
nařízení) pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve 
venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.21 

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

-5 0 +5 +15 

Chráněné venkovní 
prostor  lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní 
prostor ostatních 
staveb a chráněný 
ostatní venkovní 
prostor 

0 +5 +10 +20 

 

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

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

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

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

 
Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory:                         
Hluk z pozemních (veřejných) komunikací  Den    LAeq = 55 dB(A)    Noc    LAeq = 45 dB(A) 
 
Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro chráněný venkovní prostor 
je oprávněn provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Při 
dokladovaném splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním 
prostoru, lze rovněž předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve 



 27 
 

 

vnitřních chráněných prostorách např. staveb pro bydlení nebo staveb občanského 
vybavení. 
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby, 
- hluk v době provozu.  
 
Hluk v době výstavby 
 
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů 
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou 
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném 
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.   
Nejvyšší přípustná hladina hluku ze stavební činnosti, přepočtená pro tento časový úsek, pak 
bude (dle přílohy č. 6 nařízení vlády č.88 a č. 148/2006 Sb. s platností od 1.7.2006, kterým se 
mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací) dodržena. 
 
Hluk v době provozu 
 
Hluková zátěž ve vztahu k chráněným objektům a chráněnému prostoru byla stanovena na 
základě podrobného počítačového modelu a vzhledem k situaci v území byly vypočteny 
očekávané hodnoty stávajícího a výhledového hlukového zatížení pro jednotlivé situace.  
 
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového 
modelu. Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového 
hlukového zatížení pro nový stav vzniklý realizací připravovaného záměru v území. 
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu 
HLUK+ verze 7 (RNDr Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z  
metodických pokynů.  Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády objektů situovaných 
v předmětném území. Verze Hluk+ verze 7 má zabudovanou novelu metodiky pro výpočet 
hluku ze silniční dopravy 2004 (ing. Kozák, Csc., RNDr Liberko) zahrnující  obměnu 
vozidlového parku, rozdělení intenzit a složení dopravy, distribuci dopravy v denní a noční     
době, kategorie krytu povrchu vozovky, křižovatky) Planeta – ročník XII, číslo 2/2005. 
Hluk+ verze 7 byl plně integrován do prostředí Windows a obsahuje řadu nových funkcí a 
vlastností, zejména implementaci  "Novely metodiky pro výpočet hluku silniční 
dopravy 2004". 
 
Volba kontrolních bodů výpočtu 
 
Zájmová lokalita je situována mimo přímý dosah chráněných objektů. Tyto se nacházejí 
pouze na začátku a v konci navrhovaných úprav trasy. 
Sledována byla zátěž související s uvedenými objekty. 
 
 
 
 
 
 
Vymezení referenčních bodů 
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Tabulka č.22 
 

Kontrolní bod 
Místo chráněného venkovního 

prostoru objektu 
Vzdálenost od zdroje 

hluku 
 

Výška výpočtového bodu 
1 p.č. 808, k.ú. Oldřichovice (RD)   
2 p.č. 269, k.ú. Oldřichovice (RD)   
3 p.č. 2943, k.ú. Oldřichovice – ostatní 

chráněný prostor 
  

4 p.č. 207, k.ú. Karpentná   

* hranice parcely 
 
Referenční body 
 
 
 
 

 
 
 
Výsledky výpočtu  
Tabulka č.23 

Den Noc 
Přípustná hodnota Zjištěná hodnota Přípustná hodnota Zjištěná hodnota 

Kontrolní 
bod 

Výška 

LAeq dB LAeq dB LAeq dB LAeq dB 
1 3 55  45  
2 3 55  45  
3 3 55  45  
4 3 55  45  

 
 
Dodrženy budou limity hluku pro chráněných objektů a ostatního chráněného prostoru dle 
nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací za 
předpokladu dodržení navrhovaných protihlukových opatření. 
 
Požadovaná ekvivalentní hladina je v případech situování chráněných objektů v chráněném 
venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru bude dodržena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

4 

3 
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN  
 
 
 

 
 
 
 
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON NOC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
C.  Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
  
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Území, kde je navržena oprava silnice III/01142, se nachází mimo obytnou zástavbu v k.ú. 
Oldřichovice a Karpentná. Předmětná silnice je hranicí CHKO Beskydy. Dotčený úsek silnice 
je veden na části zemědělskými pozemky a lesními pozemky. Realizací úprav směrového a 
výškového vedení silnice dojde ke vstupu do lesních porostů a s tím související potřebě 
kácení lesního porostu.. Rekultivací opuštěného stávajícího tělesa silnice vznikne náhrada za 
plochy za zabranou půdu a tato bude rekultivována s možností umístění náhradního lesního 
porostu.  
Situování komunikace je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
Záměr realizovat potřebnou opravu stávající silnice v předmětném úseku je možné považovat 
z hlediska funkčnosti za souvisící se stanovenými prioritami trvale udržitelného rozvoje této 
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části území. Dotčené lesní pozemky budou trasou silnice dotčeny, provedena bude náhrada 
realizací rekultivace s náhradou lesního porostu po dohodě s lesním správcem.  
Prioritou trvale udržitelného využívání území v lokalitě určené pro opravu silnice III/01142 je 
liniová dopravní stavba v koexistenci s přírodními prvky v území – lesní plocha, zemědělská 
plocha, Chráněná krajinná oblast. 
Komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání jsou řešeny 
s požadavkem zabezpečit bezpečnou dopravu v předmětném území v součinnosti s přírodními 
charakteristikami území.  
  
 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Všechna opatření zahrnující  realizaci stavby a provozu dopravních systémů v území jsou 
řešena s ohledem na obnovitelnost přírodních zdrojů a možnost zásadní eliminace 
předmětného záměru v území vůči přírodním složkám. Tato skutečnost se projevila i 
v průběhu řešení při projekční přípravě opravy předmětné silnice.  
 
Realizací opravy  silnice  nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území nad 
přijatelnou úroveň.  
 
 
1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
Územní systémy ekologické stability dle Generelu lokálního systému ekologické stability pro 
k.ú. Oldřichovice a Karpentná jsou zahrnuty v územně plánovací dokumentaci.  
Prvek územních systémů ekologické stability nebude dotčen. 
 
- na zvláště chráněná území 
Stávající silnice III/01142 je hranicí Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Narovnáním 
(úpravou trasování) silnice dojde na části území ke vstupu stavby do tohoto území. Při další 
přípravě stavby budou dodrženy podmínky příslušné legislativy – zák.č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Část záměru, která se bude dotýkat již okraje CHKO Beskydy je situována ve III.zóně 
odstupňované ochrany CHKO Beskydy. 
 
- na území přírodních parků  
Zájmové území není součástí přírodního parku. 
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 

Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny (Vyjádření 
k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů pro území mimo CHKO Beskydy, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor 
životního prostředí a zemědělství, zn.: ŽPZ/40274/2006/Pal z 24.8.2006, Posouzení vlivu na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti, Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy, č.j. 
1870/BE/E/06 z 9.10.2006). 
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- na významné krajinné prvky  
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo 
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.   
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí 
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci 
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební 
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují 
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.  
Opravou silnice  (úpravou trasování) dojde k záboru lesního pozemku, stávající část 
komunikace, která se nachází mimo novou trasu silnice bude odstraněna a plocha po 
komunikaci bude rekultivována na lesní pozemek. 
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu, 
nenalézají se zde objekty uvedeného významu. 
 
- na území hustě zalidněná  
Zájmová lokalita je situována mimo obytnou zástavbu, pouze na začátku a konci řešené části 
silnice jsou v omezeném rozsahu umístěny rodinné domy 
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Zájmová lokalita je situována na území, které neznamená zátěž nad únosnou míru vzhledem 
k typu využití ve stávající lokalitě.  
 
 
2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Při přípravě realizace opravy III/01142 byly při přípravě záměru sledovány následující složky 
životního prostředí, které by mohly být ovlivněny: 
 
2.1 Vlivy na obyvatelstvo             
                                                                          
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat 
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska 
časového rozložení záměru (po dobu stavby a v době po ukončení realizace stavby - provoz 
na silnici III/01142).     
 
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na dopravu 
stavebních materiálu a stavební práce. Významným faktorem bude zejména dopravní 
obslužnost území vzhledem k provádění dostavby za omezeného provozu , po polovinách. 
Délka stavby bude pouze omezenou dobu a stavba zabezpečí úpravu dopravních 
charakteristik území, zejména zabezpečení bezpečnosti dopravního provozu na silnici. 

Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro 
minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení: 
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- Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na 
životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání 
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu 
prostředí šetrných technologií). 

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

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

                                                                  
 
 
Tabulka hodnot větrné růžice 
Tabulka č.24 

Třída [m/s] N NE E SE S SW W NW CALM  Součet 
I.t ř. 1,7 0,26 0,7 0,55 0,89 0,6 0,67 0,19 0,37 2,51 6,74 
II.t ř. 1,7 0,68 2,14 1,41 1,95 1,86 2 0,4 0,71 2,83 13,98 
II.t ř. 5 0,08 0,15 0,16 0,54 0,16 0,07 0,05 0,2 0 1,41 
III.t ř. 1,7 0,82 2,29 1,29 1,63 1,79 2,37 0,52 1,08 1,24 13,03 
III.t ř. 5 2 2,59 1,99 2,81 1,87 1,62 1,19 1,65 0 15,72 
III.t ř. 11 0,22 0 0 0 0,06 0,01 0,14 0,18 0 0,61 
IV.t ř. 1,7 0,39 0,83 0,72 0,93 0,65 0,95 0,3 1,01 0,76 6,54 
IV.t ř. 5 1,89 1,44 1,68 3,48 2,29 2,26 1,75 2,98 0 17,77 
IV.t ř. 11 0,93 0 0,15 2,46 0,75 0,14 1,04 1,44 0 6,91 
V.tř. 1,7 0,35 0,76 0,71 0,7 0,45 0,75 0,3 1,12 0,63 5,77 
V.tř. 5 0,38 0,11 0,35 5,62 1,52 0,17 0,11 3,26 0 11,52 
Sum (Graf) 8 11,01 9,01 21,01 12 11,01 5,99 14 7,97 100/100 
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Odborný odhad stabilitní větrné růžice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha - 
útvar ochrany čistoty ovzduší - oddělení modelování a expertiz.  
 
 
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s 
přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.  
Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout  zejména organizačními opatřeními - 
koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém 
technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při 
dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí 
považovat za nepodstatný.  
 
Doba provozu byla sledována zpracovanou rozptylovou studií, která umožnila posoudit vliv 
provozu silnice III/01142 na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí. Z provedeného výpočtu je 
získán  přehled, zda z provozu na předmětné silnici budou splněny imisní limity pro  oxid 
dusičitý (NO2), benzen a benzo(a)pyren z nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví 
imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, pro ochranu zdraví lidí.  
 
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po opravě silnice III/01142 budou imisní 
limity z hodnocené silniční dopravy splněny. 
Rovněž při započtení imisních koncentrací pozadí budou výsledné imisní koncentrace 
škodlivin vycházející z nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a 
podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů splněn. 
 
 
2.3 Voda  
                                                                              
Charakter odvodnění oblasti z širšího pohledu bude příznivě ovlivněn.   
Povrchové vody z vozovky budou  svedeny a zachyceny do podélného otevřeného příkopu. 
Voda z příkopu bude vedena do místních stávajících odvodňovacích příkopů (otevřených). 
Silniční příkop na návodní straně bude dle projektu převeden na návodní straně v místě 
pravostranných bezejmenných přítoků na druhou stranu silničního tělesa trubními propusty. 
V řešeném úseku budou situovány čtyři propusty. Rovněž podpovrchové vody ze silniční 
pláně budou svedeny  pomocí podsypné odvodňovací vrstvy do svahu silničního tělesa. 
Právě konstrukční stav  silnice byl deformován  nevhodným a nefunkčním odvedením 
povrchových vod z lesního pozemku. Navrhované řešení projektem zbezpečí odvedení vod 
z návodní strany silnice. 
 
 
2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Ovlivněno bude stávající využití  půdy k zemědělským účelům, dojde k záboru zemědělského 
půdního fondu a ke skrývkám kulturních zemin, jejich využití a uplatnění v prostoru 
vymezeném dotčených orgánem ochrany půdního fondu.   
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) 
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.  
 
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem: 
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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:  8.48.14 
HPJ:       48 
 
Základní charakteristika hlavních půdních jednotek: 
 

48 Hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na různých břidlicích, lehčí až středně 
těžké, až středně štěrkovité či kamenité, náchylné k dočasnému zamokření. 

 
K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany  
(I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle ”Metodického pokynu odboru ochrany lesa a 
půdy Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.” 
 
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané 
zemědělské půdy pro zájmové území platí:                              

8.48.11     8.48.14     IV.třída ochrany 
                                           

Do IV. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které 
představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi 
svažitých, hydromorfních štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou 
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat 
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou 
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního 
prostředí. 
 
Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou ovlivněny. 
 
 
2.5  Flóra, fauna a ekosystémy                                                                    
 
Při přípravě plochy pro opravu silnice III/01142 bylo provedeno  posouzení předmětného 
území s ohledem na sledování výskytu flory a fauny přímo v dotčeném úseku silnice 
III/01142.  
Zájmové území je možné rozdělit do dvou částí – nestabilních agrocenóz a stabilní plochy 
s lesním porostem. Agrocenózy jsou územím bez významných biologicko ekologických 
prvků.  
 
Výčet druhů determinovaných v území při biologickém průzkumu 

 
E3 Stromové patro 
Alnus glutinosa (olše lepkavá), Betula verrucosa Ehrh. (bříza bradavičnatá), Fraxinus 
excelsior L. (jasan ztepilý), Malus silvestris Mill. (jabloň lesní), Picea abies (smrk ztepilý),  
Quercus robur (dub letní), Salix caprea L.(vrba jíva), Salix fragilis – vrba křehká, Sorbus 
aucuparia L. (jeřáb obecný), Tilia cordata Mill. (lípa srdčitá) 
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E2 Keřové patro: 
Corylus avellana (líska obecná), Crataegus monogyna (hloh jednoblizný), Ligustrum vulgare 
(ptačí zob obecný), Salix sp. (vrba), Symphoricarpos racemosus (pámelník hroznovitý), 
Sambucus nigra (bez černý). 
 
E1 Bylinné patro:  
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.  
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), Arctium tomentosum (lopuch 
plstnatý), Achillea millefolium (řebříček obecný), Ajuga reptans (zběhovec plazivý), 
Alchemilla  vulgaris (kontryhel obecný), Alopecurus pratensis (psárka luční), Arthemis 
(rmen), Asperula odorata (mařinka vonná), Atriplex (lebeda), Bellis perennis (sedmikráska 
chudobka), Brassica campestris (brukev obecná), Brassica rappa (brukev řepka), Capsella 
bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), Cardamine pratensis (řeřišnice luční), Cirsium 
arvense (pcháč rolní), Cirsium vulgare (pcháč obecný), Convolvulus arvensis (svlačec rolní), 
Dactylis glomerata (srha říznačka), Daucus carota (mrkev obecná), Echium vulgare (hadinec 
obecný), Elytrigia reensp (pýr plazivý) (ens), Equisetum arvense (přeslička rolní), Euphorbia 
cyparisias (pryšec chvojka), Euphorbia ascula (pryšec  obecný), Festuca pratensis (kostřava 
luční), Fumaria officinalis (zemědým lékařský), Galeopsis tetrahit (konopice polní), Galium 
aparine (svízel přítula), Galium mollugo (svízel povázka), Geranium robertianum (kakost 
krvavý), Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý), Hypericum maculatum (třezalka 
skvrnitá), Chrysanthemum leucanthemum (kopretina bílá), Chenopodium  album (merlík 
bílý), Lolium perenne (jílek vytrvalý), Lotus corniculatus (štírovník růžkatý), Matricaria 
chamomilla (heřmánek pravý), Phleum pratense (bojínek luční), Pimpinella saxifraga 
(bedrník obecný), Plantago media (jitrocel prostřední), Poa pratensis (lipnice luční), 
Polygonum aviculare (rdesno ptačí), Poa pratensis (lipnice luční), Poa annua (lipnice roční), 
Potentilla anserina (mochna husí), Ranunculus arvensis (pryskyřník luční), Sinapis arvensis 
(hořčice rolní), Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý), Symphytum officinale (kostival 
lékařský), Taraxacum officinale (tařice lékařská), Thlaspi arvense (penízek rolní), Trifolium 
arvense (jetel rolní), Taraxacum officinale (smetánka 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  
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, 
- zabezpečit omezení narušení porostů dřevin nebo spodního patra porostů dřevin, které 

nebudou stavbou dotčeny, 
- zabezpečit ochranu kořenového systému dřevin, které nebudou přímo stavbou dotčeny 
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- neprovádět stavební práce mimo nezbytně nutný prostor pro stavbu – opravu silnice. 
 
 
2.6  Krajina, krajinný ráz           
                           
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.  
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání 
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a 
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. 
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích 
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot, 
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.  
Předmětné území, v němž je vedena stávající taras silnice včetně navrhované změny trasování 
je tvořeno zemědělským půdním fondem a lesními pozemky s lesním porostem.  
Dojde k úpravě vedení trasy s náhradou dotčeného lesního porostu po rekultivaci  opuštěné 
části silnice. Rekultivace (na les) bude provedena na ploše  3 585 m2. 
 
 
2.7 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
 
 
2.8 Hodnocení 
Řešení hlavních problémových okruhů 

Tabulka č.25 
Kategorie významnosti Předmět hodnocení 
I. II. III. 

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

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

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

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

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
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 nebude ovzduší znečištěno nad  přípustnou úroveň, jak je 
dokladováno závěry zpracované rozptylové studie.  
Realizací opravy silnice III/01142 neočekáváme výraznou změnu imisní situace v lokalitě, 
koncentrace znečišťujících látek v lokalitě nedosáhnou hodnot imisního limitu.  
 
Vliv hlukové zátěže  
Provedeno bylo posouzení hlukového zatížení území v okolí chráněných objektů a 
chráněného venkovního prostoru.  
Chráněné objekty (objekty bydlení) a chráněný venkovní prostor objektů včetně ostatního 
chráněného prostoru nebude opravou silnice III/01142 v k.ú. Oldřichovice a Karpentná 
ovlivněno nad přípustnou úroveň pro den ani pro noc. 
 
Vliv produkce odpadů 
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu,  
zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.  
 
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno, realizace záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších 
antropogenních systémů. 
 
Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených 
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické důsledky.  
 
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. 
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Negativní účinky záměru se za předpokladu technologické kázně ze strany dodavatele a 
zodpovědně zpracovaného plánu organizace výstavby v obytném území neprojeví. Realizace 
stavby řeší stávající a předpokládaný negativní stav v území. Vlivy na zdraví obyvatelstva 
budou v souladu s požadavky platné legislativy. 
 
 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. 
 
 
4.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 

� Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního materiálu budou  správnou 
organizací stavby eliminovány. 
 
� Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.  

 

� Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Nakládání 
s odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství 
kraje. 
 
� Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.  
 
� Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy 
závadných látek. 
 
� Při přípravě stavby budou dodrženy podmínky zák.č. 334/1992 Sb. a zák.č. 289/1995 Sb. 
v platném znění. 
 
� 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. 
 
 
�  Provedena bude rekultivace plochy po stávající silnici, plocha bude rekultivována na lesní 
plochu.  
 
� Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými 
podmínkami provozu. 
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při 

specifikaci vlivů 
 
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou 
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady. Záměr byl posouzen na základě 
zpracované dokumentace pro územní řízení (IngPLAN, 12/2003). 
Záměr je standardem obdobných aktivit. Z jejich vlivů na životní prostředí je možno v území 
vycházet. Všechny vlivy jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností. 
 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území a není řešen variantně.  
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5) 
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem.  Nulová varianta  ponechává silnici 
ve stávajícím nepříznivém stavu. Řešená varianta (předložena oznamovatelem) je řešením 
opravy stávajícího nepříznivého stavu předmětné silnice.  
  
 
 
F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 
 
Situace širších vztahů,schéma  
 
Oprava silnice III/01142 k.ú. Karpentná - Oldřichovice 

Koordinační situace, měřítko 1 : 1 000 – zmenšeno 
Situace záborů, měřítko 1 : 1 000 - zmenšeno 
Vzorový příčný řez, měřítko 1 : 50  

            (dle Ing.PLAN, 12/2003) 
 
Rozptylová Oprava silnice III/01142 k.ú. Karpentná – Oldřichovice, TESO, s.r.o.10/2006 
 
 
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 investora je oprava silnice III/01142 v k.ú. Karpentná, Oldřichovice v délce 750 m. 
Oprava spočívá v komplexní směrové a výškové opravě předmětného úseku silnice. Stávající 
stav uvedené silnice je  nevyhovuje obousměrnému provozu, je zde vedena i autobusová 
doprava. Silnice je v předmětném úseku rovněž  tvarována v současnosti s neodpovídajícími 
směrovými oblouky, vykazuje nefunkční odvedení  povrchových vod z navazujícího lesního 
pozemku. Silniční těleso je z návodní strany podmáčené a dochází k celkové tvarové 
deformaci silničního tělesa. Z uvedeného důvodu je nezbytné provést celkovou opravu 
uvedeného úseku silnice.  
Začátek stavby „III/01142 k.ú. Karpentná - Oldřichovice“ je navržen v k.ú. Oldřichovice 
v lokalitě před osamělou rodinnou zástavbou. Trasa je vedena v začátku úseku v délce cca 80 
m v souladu s původním směrovým vedením, následně přechází ze silničního tělesa a je 
navrženo zkrácení  původního nevhodného směrového vedení silnice, napojuje se na původní 
silnici v k.ú. Karpentná. Zde bude pokračovat dle návrhu v původním směrovém  výškovém 
vedení silnice III/01142.  
Prakticky celá trasa  je lemována v převaze lesními a zemědělskými pozemky. 
 
Stavba je v souladu Územním plánem města Třince, její realizací bude provedena oprava 
stávajícího nepříznivého stavu komunikace. Tento požadavek je významným vzhledem 
k tomu, že poškozenou, deformovanou a nevhodně trasovanou silnicí s neodpovídajícími 
směrovými oblouky projíždějí nejen osobní vozidla, ale i  autobusy. 
 
Vlastní stavbou nebudou přímo dotčeny stavební objekty, stávající komunikace i nově řešené 
trasování je vedeno mimo zástavbu. 
 
Stavba „Oprava silnice III/01142, k.ú. Karpentná – Oldřichovice“ řeší komplexní opravu 
silnice se směrovým a výškovým vedením trasy, odstraněna bude část stávající silnice. 
Zároveň  budou upraveny  přítoky bezejmenných vodních přítoků, jejich koryta v blízkosti 
silničního tělesa. Přítoky  pod komunikací budou bezpečně převedeny kapacitními 
betonovými propusty. 
Nová trasa silnice je navržena v délce 750 m. Jedná se o dvoukruhovou silnici směrově 
nerozdělenou obousměrnou. Šířka jízdního pruhu bude 3 m, vodící proužek 0,25 m a 
nezpevněná krajnice bude široká 0,75 m. V trase silnice jsou navrženy tři prosté trasové 
oblouky (poloměr 2 000 m, 500 a 628 m) a oblouk o velikosti poloměru 326 m. 
Základní příčný sklon krytu vozovky bude mít dle projektu 2,5 %.V oblouku o poloměrech 
menších než 2 000 m přechází oboustranný střechovitý sklon na jednostranný příčný sklon o 
velikosti 2,5 %. Sklon přechodnice je navržen 0,81 %. Maximální hodnota podélného sklonu 
bude v začátku úpravy + 1,69 %. 
Silniční těleso je zřízeno na zemní pláni s příčným sklonem 3 % směrem od osy vozovky. Na 
zhutněnou pláň budou položeny konstrukční vrstvy. 

Všechny sjezdy na lesní pozemky budou opatřeny bezprašným asfaltovým krytem. Jeho 
konstrukce bude v projektu upřesněna. Tato charakteristika bude projednána s Lesní správou 
a CHKO. 

Povrchové vody budou z vozovky budou  svedeny a zachyceny do podélného otevřeného 
příkopu. Silniční příkop na návodní straně bude dle projektu převeden na návodní straně 
v místě pravostranných bezejmenných přítoků na druhou stranu silničního tělesa trubními 
propusty. Podpovrchové vody ze silniční pláně budou svedeny  pomocí podsypné 
odvodňovací vrstvy do svahu silničního tělesa. 



 41 
 

 

Opuštěné silniční těleso (stávající) bude po ukončení stavby a převedení provozu na nový 
úsek silnice rozebráno a provedena rekultivace uvedeného části pozemku. 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Navržený způsob realizace záměru a oprava předmětného úseku silnice je řešena tak, aby vliv 
na životní prostředí byl minimalizován. Zhodnocení stavu produkce škodlivin do ovzduší je 
řešeno rozptylovou studií. Zpracováno je hlukové posouzení. 
Začlenění trasy do předmětného území je řešeno tak, aby bylo směrové a výškové vedení trasy 
v souladu s typem území.  
 
 
H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
Bude samostatně dodáno investorem 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
 

Vyjádření k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů pro území mimo CHKO Beskydy, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 
Odbor životního prostředí a zemědělství, zn.: ŽPZ/40274/2006/Pal z 24.8.2006 

 

Posouzení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, Správa Chráněné krajinné 
oblasti Beskydy, č.j. 1870/BE/E/06 z 9.10.2006 
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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 „Oprava silnice III/01142 
k.ú. Karpentná - Oldřichovice“ je ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: říjen 2006 
 
 
 
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: 
 
IngPlan, Ing. Bauer, Ostrava, DÚR, 12/2003 
TESO spol. s r.o.,Ostrava (zpracovatel rozptylové studie, 10/2006) 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 10 000 
Oprava silnice III/01142 k.ú. Karpentná - Oldřichovice 

Koordinační situace, měřítko 1 : 1 000 – zmenšeno 
Situace záborů, měřítko 1 : 1 000 - zmenšeno 
Vzorový příčný řez, měřítko 1 : 50  

            (dle Ing.PLAN, 12/2003) 
 
Rozptylová studie Oprava silnice III/01142 k.ú. Karpentná – Oldřichovice, TESO, 
s.r.o.10/2006 
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H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
Bude samostatně dodáno investorem 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
 

Vyjádření k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů pro území mimo CHKO Beskydy, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 
Odbor životního prostředí a zemědělství, zn.: ŽPZ/40274/2006/Pal z 24.8.2006 

 

Posouzení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, Správa Chráněné krajinné 
oblasti Beskydy, č.j. 1870/BE/E/06 z 9.10.2006 

 


