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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1 Obchodní firma
Město Třinec
Městský úřad Třinec
A.2 IČ
IČ:
00297313
DIČ: CZ00297313
A.3 Sídlo
Jablunkovská 160
739 61 Třinec – Staré Město
A.4 Jméno, příjmení, sídlo a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Město Třinec
RNDr. Věra Palkovská
místostarostka
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

tel:

558 306 102
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I Základní údaje
B.I.1 Název záměru
Mimoúrovňové propojení silnice č. II/468 a průmyslové zóny v Třinci - Balinách
B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Stavba mimoúrovňového propojení silnice II/468 a průmyslové zóny Třinec-Baliny je v podstatě
novostavbou mimoúrovňové křižovatky silnice II. třídy a převáděné místní komunikace se
dvěma mosty. Převáděná místní komunikace dle ČSN 736110 odpovídá kategorii MS 9/40.
MÚK Třinec je navržena ze čtyřech křižovatkových větví, šířkové uspořádání jednotlivých větví
odpovídá ČSN 736102. Součástí stavby je úprava silnice II. třídy v návrhové kategorii S 11,5/80
dle ČSN 73 6101. Celková délka komunikací mimoúrovňového propojení činí 1424,91 m.
B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Kraj Moravskoslezský
Třinec
Konská

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
Z hlediska charakteru záměru se jedná o výstavbu mimoúrovňového propojení průmyslové zóny
Třineckých železáren se silnicí II/468. Ve smyslu ČSN 73 6101 se jedná o obousměrnou směrově
nerozdělenou komunikaci, druh pozemní komunikace je silnice II. třídy, návrhová kategorie
S 11,5/80 polovina podél ramp mimoúrovňové křižovatky. Oba navrhované mosty slouží
k převedení místní komunikace v návrhové kategorii MS 9/40 přes silnici II/468 a přes železniční
trať Český Těšín – Bystřice nad Olší. Mosty jsou trvalé, silniční, jednopodlažní, nepohyblivé.
Návrh šířkového uspořádání všech komunikací je proveden s ohledem na výhledové dopravní
zátěže ve vazbě na ÚPn. Popis technického řešení záměru a jeho technické parametry jsou
uvedeny v kapitole B.I.6.
Z hlediska možnosti kumulace vlivů záměru s jinými záměry je třeba zmínit zejména
optimalizaci železniční trati Český Těšín – Bystřice nad Olší, která je součástí železniční tratě
č.320 (Bohumín – Žilina). Celostátní železniční trať č.320 je součástí III. tranzitního koridoru,
který je v širších vazbách částí hlavní transevropské železniční magistrály E 40 Le Havre – Paříž
– Frankfurt – Norimberk – Cheb – Plzeň – Praha – Přerov – Dětmarovice – Mosty u Jablunkova
– Žilina – Košice – Čop – Lvov. Modernizace III. koridoru vychází z mezinárodních dohod AGC
(evropská mezinárodní železniční magistrála) a AGTC (evropská trasa mezinárodní
kombinované dopravy). V řešeném území je v rámci zvýšení traťových rychlostí až na 160 km/h
navržena úprava kolejové svršku v souladu s optimalizací trati Bystřice nad Olší – Český Těšín.
Tomu bylo třeba přizpůsobit výšku nadjezdu nad železnicí.
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Plánovaná stavba mimoúrovňového propojení respektuje probíhající výstavbu nové haly firmy
KERN a přípravu parkoviště pro kamiony. Jiné plánované stavby jiných investorů nejsou
v současné době známy. V budoucnosti však lze na volných plochách průmyslové zóny očekávat
realizaci dalších investičních záměrů.
Z hlediska širších vztahů má předmětný záměr spojitost také s výstavbou nové automobilky
Hyundai v Nošovicích a s požadavkem na propojení s automobilkou KIA v Žilině, která má být
řešena také přeložkou silnice I/11 (I/68) v úseku Třanovice – Oldřichovice – Bystřice. Přeložka
I/11 (I/68) bude napojena na rychlostní silnici R48 v prostoru Třanovic. Výroba v obou
automobilkách se promítne i do provozu na křižovatce Třinec – Baliny zvýšenou dopravou na
silnici II/468. Součástí celkového dopravního řešení oblasti je také obchvat Českého Těšína a
propojení silnice II/468 se silnicí I/11, které zajistí odklon dopravy z centra města Třinec pro
dopravu ve směru Český Těšín-Slovensko.
B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru
Plánovaná výstavba mimoúrovňového propojení řeší nevyhovující stávající úrovňové propojení
ze silnice II/468 do průmyslové zóny, které je v současné době řízeno světelnou signalizací.
Úrovňové křížení ovlivňuje provoz hlavně na silnici II/468 při levém odbočení do průmyslové
zóny. Stávající propojení silnice II/468 s průmyslovou zónou Třinec – Baliny také úrovňově kříží
hlavní železniční trať Český Těšín – Bystřice nad Olší, propojení a železniční vlečku uvnitř
areálu. Vysoká frekvence projíždějících vlaků ČD bude při zachování stávajícího stavu
v budoucnu způsobovat velké dopravní problémy na silnici II/468.
Stávající dopravně – technický stav úrovňové křižovatky je nevyhovující z důvodu zvyšujících se
prostojů vozidel, odbočujících do průmyslové zóny. Výhledově by mohlo docházet k situaci, kdy
světelná křižovatka na silnici II/468 a závory na železniční trati neumožní průjezd části vozidel
do průmyslové zóny, a tato vozidla budou hledat jinou trasu. Dalším důvodem pro výstavbu je
snížení nehodovosti a zvýšení bezpečnosti provozu.
Výstavba nové automobilky v Nošovicích společnosti a požadavek firmy Hyundai na
dobudování dopravního spojení na Slovensko, dále dokončení obchvatu Českého Těšína,
ze kterého část nákladní dopravy jedoucí na Slovensko bude využívat silnici II/468, a
optimalizace III. rychlostního koridoru v roce 2007 v místě napojení průmyslové zóny a starého
průmyslového areálu při zachování stávajícího stavu, vytváří předpoklad dopravního kolapsu na
silnici II/468. Součástí bezproblémového dopravního řešení je urychlené vybudování
mimoúrovňového propojení silnice II/468 s průmyslovou zónou jako nezbytné součásti
dopravního řešení v této oblasti spolu s výstavbou přeložky silnice I/11 (I/68) od Třanovic (R 48)
na státní hranici se Slovenskem, obchvat Českého Těšína a propojení silnice II/468 se silnicí
I/11.
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Přehled zvažovaných variant a jejich popis
Nulová varianta
Nulová varianta znamená současný stav v zájmovém území bez realizace předmětné stavby.
Aktivní nulová varianta
Aktivní nulová varianta znamená zachování současné sítě komunikací v zájmovém území bez
realizace předmětné stavby ve výhledovém období.
Aktivní varianta
Realizace stavby mimoúrovňového propojení je navrhováno v jedné aktivní variantě. Popis této
varianty je uveden v kapitole B.I.6.

Důvody pro přijetí, resp. odmítnutí
Nulová aktivní varianta
Zdůvodnění pro odmítnutí nulové varianty je uvedeno výše (zdůvodnění potřeby záměru).
Aktivní varianta
Hodnocená stavba přispěje významnou měrou k řešení současné neutěšené dopravní situace
v zájmovém území. Vybudováním mimoúrovňového propojení silnice II/468 s průmyslovou
zónou bude znamenat zvýšení plynulosti jízdy, omezení četnosti kolizních situací a tím zvýšení
bezpečnosti silničního provozu. Z dopravního hlediska se tedy jedná o trvale pozitivní řešení.
Orientační porovnání variant z hlediska jejich vlivů na složky životního prostředí je uvedeno
v kapitole E.
B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru
B.I.6.1 Dopravně inženýrské podklady
Dopravní údaje byly čerpány z celostátního sčítání provedené v roce 2005. Dopravní zátěže do
průmyslové zóny byly poskytnuty Třineckými železárnami „Frekvence vjezdu kamiónů“. Výhled
k roku 2029 byl proveden s použitím výhledových koeficientů platných pro silniční síť v ČR.
Intenzity dopravy jsou součástí příloh H.2 (Hluková studie) a H.3 (Rozptylová studie), které tvoří
nedílnou součást oznámení záměru.
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B.I.6.2 Popis technického řešení záměru
Stávající propojení silnice II/468 a průmyslovou zónou Třinec-Balinách úrovňově kříží hlavní
železniční trať Český Těšín-Bystřice nad Olší a vlečku uvnitř areálu průmyslové zóny. Plánovaná
stavba mimoúrovňově překročí obě provozované železniční tratě a silnici II/468 dvěma mostními
objekty o celkové délce přemostění 144 m. Jedná se o dva samostatně zavěšené mosty o délce 72
m s mezilehlým výplňovým dílem délky 18 m. Na místní objekt přes železnici a vlečku navazují
rampy výjezdová a vjezdová, které jsou součástí mimoúrovňové křižovatky (SO 102). Rampy
jsou jednosměrné v šířce jízdního pruhu 5,5 m lemované vodícím proužkem a zpevněnou krajnicí
v šířce 0,25 m. Část obou ramp je řešena mostovkou v délce 78 m a zbylá část je zemní těleso
opatřené ze strany silnice II/468 opěrnou zdí. Opěrná zeď je navržena i na mimoúrovňovém
napojení podél stávajícího a výhledového objektu firmy KERN s.r.o.
Propojení SO 101 (mimoúrovňové propojení sil II/468 a průmyslové zóny) začíná v místě
odbočení do průmyslové zóny a končí na ose mostního závěru. Navrženo je v kategorii MS 9/40
s přídatnými pruhy a pokračuje i přes most nad vlečkami a železniční tratí. V dalším pokračování
most přes silnici II/468 a větve 1 a 2 jsou šířkově navrženy dle ČSN 736102 Projektování
křižovatek na silničních komunikacích. Obousměrná větev je v základní šířce 2x3,5 m zvětšena o
šířku odpovídající navrženému směrovému poloměru dle ČSN 736102 a zbylé jednosměrné
jednopruhové úseky jsou v základní šířce 5,5 m s rozšířením o hodnotu odpovídající navrženému
směrovému poloměru.
Součástí stavby je také úprava dotčeného úseku silnice II/468 (SO 103). Přehledná situace stavby
včetně rozlišení jednotlivých stavebních objektů je uvedena v mapové příloze F.1.1.
Součástí stavby jsou následující hlavní stavební objekty (SO):
1) Mimoúrovňové propojení sil. II/468 a průmyslové zóny (SO 101)
Stavební objekt začíná před odbočením do průmyslové zóny (ve směru od stávající vrátnice),
celková délka objektu činí 91,822 m. Komunikace je navržena ještě dle ČSN 736110
Projektování místní komunikace v kategorii MS 9/40 a odpovídá MO2k9/9/40 s přídatnými
pruhy pro odbočení a připojení z mimoúrovňové křižovatky. Zemní práce na objektu představují
téměř výhradně práce spojené s vytvořením násypového zemního tělesa.
2) MÚK Třinec (SO 102)
Stavební objekt řeší propojení silnice II/468 na komunikaci uvnitř areálu Třineckých železáren.
Je navržen ze čtyř křižovatkových větví umožňující bezkolizní provoz odbočujících a
připojujících vozidel na silnici II/468 a odstranění úrovňového křížení s hlavní železniční tratí
Český Těšín – Bystřice nad Olší.
Větev 1 – celková stavební délka 198,195 m - příjezd do průmyslové zóny od Třince.
Větev 2 – celková stavební délka 144,407 m – výjezd z průmyslové do Českého Těšína.
Větev 3 – celková stavební délka 154,061 m - výjezd z průmyslové zóny do Třince.
Větev 4 – celková stavební délka 96,425 m - příjezd do průmyslové zóny z Českého Těšína.
Šířkové uspořádání jednotlivých větví SO 102 odpovídá ČSN 736102.
9

abc

Mimoúrovňové propojení silnice č. II/468 a průmyslové zóny v Třinci – Balinách

Oznámení záměru podle zákona č.100/2001 Sb.

3) Úprava stávající silnice II/468 (SO 103)
Stavební objekt řeší nezbytné úpravy na silnici II/468 v souvislosti s plánovanou výstavbou
mimoúrovňového propojení sil.II/468 a průmyslové zóny Třinec-Baliny. Hlavní změnou je
odstranění úrovňového odbočení do průmyslové zóny, připojení větví mimoúrovňové křižovatky
a svislé značení.
V rozsahu mimoúrovňové křižovatky je silnice II/468 navržena v kategorii S 11,5/80 v souladu
s Kategorizací dálnic a silnic I a II tř. schválené MDS pod č.j. 29095/99-120 v roce 2000.
4) Mostní objekty
Přemostění tvoří jedna staticky spojitá konstrukce. Konstrukce je rozdělena na čtyři stavební
objekty. Objekty na větvi 1 „SO 201 – Most přes železniční tratě“ a „SO 202- Most přes silnici
II/468“ tvoří hlavní osu přemostění. Podjezdná výška mostu SO 201 již uvažuje stav po
modernizaci železniční tratě a činí 7,078 m, podjezdná výška ostatních mostních objektů je cca
5,2 m. Mosty SO 201 a SO 202 jsou síťové oblouky, mezi které je vloženo jedno pole mostu
umožňující rozplet vzestupné (větev 4 – SO 204) a sestupné rampy (větev 3 – SO 203). Mostní
objekty budou založeny na pilotách.
5) Ostatní objekty
Nově navržené propojení vyvolá přeložky inženýrských sítí, odstranění stávající světelné
signalizace, úpravu trolejového vedení na hlavní železniční trati, stavbu opěrných zdí a odvedení
povrchových vod ze zpevněných ploch.
B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:

4/2007

Uvedení stavby do provozu: 09/2008
Dokončení stavby:

10/2008

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Zájmové území náleží do působnosti města Třinec.
B.I.9 Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k tomuto zákonu
Stavba mimoúrovňového propojení silnice II/468 a průmyslové zóny Třinec-Baliny je v podstatě
novostavbou mimoúrovňové křižovatky silnice II. třídy a převáděné místní komunikace se
dvěma mosty. Převáděná místní komunikace dle ČSN 736110 odpovídá kategorii MS 9/40.
MÚK Třinec je navržena ze čtyřech křižovatkových větví, šířkové uspořádání jednotlivých větví
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odpovídá ČSN 736102. Součástí stavby je úprava silnice II. třídy v návrhové kategorii S 11,5/80
dle ČSN 73 6101. Celková délka komunikací činí 1424,91 m.
Podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění záměr náleží do bodu 9.1 kategorie II
„Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I)“. Příslušným úřadem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
B.II Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
B.II.1.1 Zemědělský půdní fond (ZPF)
Zemědělská půda obecně je rozčleněna na základě bonitovaných půdně ekologických jednotek
(BPEJ) do tříd ochrany zemědělské půdy. Tyto třídy ochrany vymezuje metodický pokyn MŽP
čj. OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996. Dle tohoto rozdělení jsou pro zemědělskou výrobu
nejcennější půdy v I. a II. třídě ochrany.
Půdu ze ZPF lze odejmout dočasně nebo trvale. Trvalé odnětí přichází v úvahu pro vedení vlastní
komunikace, dočasné zábory budou využity pro vlastní stavební činnost (zařízení staveniště,
deponie materiálu, mezideponie zeminy z výkopů, apod.). Dočasnost záboru závisí na postupu
stavebních prací. O tomto odnětí musí rozhodnout orgán ochrany ZPF, který zároveň stanoví
podmínky pro toto odnětí.
V současnosti zemědělské pozemky nejsou obdělávány. Jsou využívány jako louky, protože
vlivem vysoké hladiny podzemních vod a nedostatečným odvodňovacím systémem dochází
k jejich podmáčení a zaplavování zejména při deštích a v zimním období.
Přehled záboru zemědělské půdy byl získán ze záborového elaborátu, který byl zpracován na
základě zaměření v terénu. Přehled záborů je uveden v následujících tabulkách. Dočasný zábor je
zde rozdělen na zábor na dobu do 1 roku a ostatní dočasný zábor.
Tabulka 1: Trvalý zábor zemědělského půdního fondu
Číslo parcely
141/2
148/1
148/2
163
166/14
166/15
166/19
166/25
166/26
166/24
Celkem

Druh pozemku

BPEJ

Třída ochrany

Výměra (m²)

TTP
TTP
TTP
TTP
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda

7.22.10
7.22.10
7.22.10
7.22.10
7.22.10
7.22.10
7.22.10
7.22.10
7.22.10
7.22.10

II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.

8069
1333
276
1795
1100
2663
1106
761
10474
1456
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Tabulka 2: Dočasný zábor zemědělského půdního fondu
Číslo parcely

Druh pozemku

Dočasný zábor ZPF do 1 roku
148/1
TTP
149/2
Orná půda
166/11
TTP
166/19
Orná půda
166/12
Orná půda
137/10
Orná půda
166/10
Orná půda
Mezisoučet
Ostatní dočasný zábor
166/19
Orná půda
Mezisoučet
Celkem

BPEJ

Třída ochrany

Výměra (m²)

Zábor
(m2)

7.22.10
7.22.10
7.22.10
7.22.10
7.22.10
7.22.10
7.22.10

II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.

1333
691
2466
1106
2217
2927
2442

138
23
401
167
283
203
112
1327

7.22.10

II.

1106

28
28
1355

Tabulka 3: Přehledná tabulka záborů
Charakter záboru
Zábor ZPF
Ostatní plochy
Celkem

Trvalý zábor (m2)
26 799
2 465
29 264

Dočasný zábor (m2)
28
11 293
11 321

Zábor do 1 roku (m2)
1 327
3 993
5 320

Realizace záměru vyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu o rozloze 26 799 m2.
Dočasný záboru zemědělského půdního fondu činí 1355 m2, z čehož 1327 m2 bude zabráno na
období do 1 roku. Veškerý dotčený zemědělský půdní fond spadá do II. třídy ochrany.
Pozemky nejsou intenzivně zemědělsky obhospodařovány. Mocnost půdního horizontu činí 0,3
až 0,5 m. Humózní vrstva z prostoru staveniště bude skryta. Předpokládá se, že objem skryté
ornice bude činit 5 271 m3. Na zpětné využití v rámci ohumusování svahů předmětné stavby
bude využito cca 1 809 m3. Zbylé množství cca 3 462 m3 bude nabídnuto k využití pro úpravu
veřejných ploch a zeleně, příp. pro rekultivace nezemědělského charakteru.
B.II.1.2 Kontaminace zemědělského půdního fondu
Půda v širším okolí zájmového území (např. k.ú. Konská, Třinec, Kojkovice, Horní a Dolní
Líštná) je kontaminována provozem Třineckých železáren. Jedná se zejména o toxické kovy.
Tyto pozemky jsou nevhodné pro zemědělskou výrobu (pole, zahrady a zahradnictví, TTP pro
výživu hospodářských zvířat, apod.) v důsledku přenosu rizikových látek do potravního řetězce.
Tyto pozemky však lze využít jiným způsobem. Dle ÚPn je doporučeno upustit od rostlinné
výroby v těsné blízkosti Třineckých železáren a na lokalitách ovlivňovaných imisemi (např. k.ú.
Konská).
Maximálně přípustné hodnoty obsahu rizikových prvků a ukazatele znečištění zeminy na půdách
náležejících do zemědělského půdního fondu v půdách stanovuje vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb.,
o podrobnostech ochrany zemědělského půdního fondu.
V rámci přípravy stavby byl na lokalitě proveden pedologický průzkum jako podklad pro vynětí
dotčených pozemků ze ZPF. V rámci tohoto průzkumu byly odebrány 3 vzorky orniční vrstvy, ve
kterých byly stanoveny obsahy vybraných toxických kovů. V následující tabulce je uvedeno
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porovnání laboratorně zjištěných hodnot obsahů kovů s hodnotami limitními (pro půdy ostatní),
uvedenými v příloze č.1, tabulce č. 2 vyhlášky č.13/1994 Sb.
Tabulka 4: Obsahy toxických prvků v půdě
Prvek
As
Cd
Crcelk
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn

Limit
(mg/kg)
30
1
200
100
0,8
80
140
200

Vzorek 1

Vzorek 2

Vzorek 3

37,8
2,738
52,6
68,9
0,42
29,7
162
340

43,2
3,361
68,3
90,9
0,54
34,2
197
405

47,7
3,36
58,9
93,7
0,64
32,2
248
417

Z tabulky je zřejmé, že limitní hodnoty pro využití k zemědělským a pěstitelským účelům jsou
překročeny u As, Cd, Pb a Zn. Z toho vyplývá, že předmětné pozemky jsou ve smyslu uvedené
vyhlášky kontaminovány škodlivými látkami ohrožujícími zdraví lidí a nesmí být používány pro
výrobu zemědělských výrobků vstupujících do potravního řetězce. Skrývku ornice je však možné
využít k nezemědělským účelům, např. k povrchovým vegetačním úpravám v rámci stavby nebo
při úpravách veřejné zeleně.
Podle vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje zn.
ŽPZ/32792/2006/Fra ze dne 30.6.2006 není vhodné rekultivovat zemědělské pozemky, u kterých
bylo provedeno dočasné odnětí ze ZPF a u kterých je předpoklad následné intenzivní zemědělské
činnosti. V případě, že by však i tyto pozemky byly využity pro výsadbu zeleně, je možno
rekultivaci i v této části řešeného území ve smyslu zákona akceptovat.
Bližší údaje o kontaminaci půd a řešení předmětné problematiky jsou uvedeny také v kapitole
C.2.3.4.
B.II.1.3 Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPLF)
Realizací záměru nedojde k žádným záborům pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPLF).
Dle ÚPn stavba nezasahuje ani do ochranného pásma lesa.
B.II.1.4 Zvláště chráněná území a ochranná pásma
Zájmové území pro výstavbu předmětného záměru se nenachází ve zvláště chráněném území ve
smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Nejbližším takovým
územím je přírodní rezervace Velké doly, u níž její hranici tvoří stávající silnice č.II/468 ve
směru na Český Těšín. Přírodní rezervace Velké doly a prvky územního systému ekologické
stability a jsou zakresleny v mapové příloze F.1.2. Předmětný záměr se nenachází v blízkosti
lokalit soustavy Natura 2000. Podrobný popis dotčených zvláště chráněných území a míra jejich
ovlivnění je uvedena v kapitolách C.1.3 a D.1.7.
Ochranná pásma
V zájmu ochrany zdraví obyvatelstva bylo dnem 22.11.1963 radou ONV ve Frýdku – Místku
vyhlášeno pásmo hygienické ochrany kolem Třineckých železáren. Oznámeno bylo v roce 1964
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pod č.j. H-1043/1964-MUDr.Hu. V takto vymezené oblasti pásma hygienické ochrany byl
vysloven zákaz výstavby nových rodinných domů, občanské výstavby a rušivých zásahů do
přirozené zeleně. Zájmové území pro výstavbu mimoúrovňového propojení zasahuje do tohoto
pásma hygienické ochrany.
Trasa mimoúrovňového propojení bude křížit některá nadzemní a podzemní vedení, která mají
ochranná pásma stanovená příslušnými zákony. Jedná se zejména o ochranné pásmo silnice
II.třídy, ochranné pásmo železnice, ochranná pásma sdělovacích kabelů a elektrického vedení,
apod. Vyřešení těchto střetů bude součástí dokumentace pro stavební povolení.
B.II.2 Voda
Výstavba
Voda potřebná pro stavbu bude dovážena z nejbližšího vhodného místa. Místo odběru vody
zabezpečí zhotovitel v rámci dodávky stavebních prací.
Potřebu vody pro sociální zařízení staveniště je možné odhadnout až na základě počtu a nasazení
pracovníků na jednotlivých stavebních oddílech. Podle vyhlášky MZd. 428/2001 Sb. bude třeba
zajistit následující kapacitu vody pro sociální účely:
pro pití
pro mytí a sprchování

5l/osobu a směnu
120 l/osobu a směnu

Stavba bude mít určité nároky na potřebu vody spojené s výstavbou zejména betonových
konstrukcí mostů a mimoúrovňové křižovatky. Beton bude dodáván z centrální betonárny
v rámci jednotlivých stavebních oddílů. Potřeba provozní vody v období výstavby se bude
vztahovat zejména pro následující účely:
•
•
•
•

výroba betonových a maltových směsí
ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí
kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako ochrana proti
nadměrnému prášení
oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení

Převážná část potřeby vody bude soustředěna do areálů zařízení staveniště. Potřeba provozní
vody při výstavbě může být pokryta dovozem v cisternách, případně bude provizorně přivedena
z nejbližší vodovodní přípojky možné pro napojení. Odebírané množství a podmínky odběru
musí být dohodnuty se správcem příslušného vodního zdroje.
Potřeba vody pro sociální účely bude dodávána z veřejného vodovodu. Nepředpokládá se využití
vody z povrchových nebo podzemních zdrojů.
Provoz
Provoz komunikace nevyžaduje žádnou trvalou potřebu a tudíž ani odběr vody pro provozní
účely. Nárazová potřeba pro kropení povrchu komunikace a pro kropení zeleně na svazích
násypů a zářezů bude zajišťována dovozem vody mobilními autocisternami správce komunikace.
14

abc

Mimoúrovňové propojení silnice č. II/468 a průmyslové zóny v Třinci – Balinách

Oznámení záměru podle zákona č.100/2001 Sb.

Obecně se potřeba pitné vody vztahuje na objekty sociálních zařízení a služeb podél silnic a
komunikací. Výstavba ani vybavení služeb není součástí výstavby mimoúrovňového propojení
silnice II/468 a průmyslové zóny Třinec – Baliny a potřeba pitné vody není tedy předmětem
hodnocení.
Z hlediska potřeb vody pro technologii se podél komunikace nepočítá s umístěním žádného
zařízení, či provozovny, která by měla požadavky na množství technologické vody. Vlastní
provoz komunikace nevyžaduje zásobování požární vodou.
B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Pro stavbu posuzovaného mimoúrovňového propojení silnice č. II/468 s průmyslovou zónou
bude nutno zajistit stavební materiál a stavební hmoty, jejichž hlavní druhová skladba je uvedena
v následujícím přehledu. Půjde především o následující materiály do konstrukčních vrstev
vozovky:
•
•
•
•
•
•

zeminy vhodné pro násypy
kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci vozovky
kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce
materiál pro kryt vozovky
ocel (mostní konstrukce, zábradlí, výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.).
cement, asfalt, apod.

Konstrukce vozovek o mocnosti 470 – 550 mm se bude skládat z následujících materiálů:
- asfaltový beton střednězrnný modifikovaný
- asfaltový beton jemnozrnný
- postřik spojovací modifikovaný
- asfaltový beton hrubý
- postřik spojovací
- obalované kamenivo hrubozrnné asfaltem
- spojovací postřik
- mechanicky zpevněné kamenivo
- recyklovaný materiál
- štěrkodrť
Množství surovin potřebných k výstavbě komunikace budou podrobněji specifikovány v dalších
stupních přípravy stavby. Materiál by měl být zajištěn kombinací dovozu po stávající silniční síti
a po železnici. Následující tabulka udává základní celkové výměry stavby, pro které bude třeba
materiál zajistit.
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Tabulka 5: Celkové výměry stavby
Celkové výměry stavby
Délka (m)

1 424, 91

Plocha místní komunikace (m2)

757

Plocha MÚK (m2)

87

Plocha úpravy sil. II/468 (m2)

413

Plocha mostů (m2)

2 981

Kubatura opěrných zdí (m3)

799

Skladování materiálu, vyjma betonové a asfaltové směsi, která bude dopravována vždy přímo ze
zdroje, bude v prostoru staveniště. Skládka vytěženého zemního materiálu se v prostoru
staveniště nebude nacházet. Veškerý vytěžený zemní materiál se bude odvážet pro jiné využití a
bude v prostoru staveniště skladován jen po nejnutnější dobu pro naložení a odvoz. Volně
skladované materiály (např. výkopek, ocel, apod.) jsou inertní povahy bez vlivů na životní
prostředí.
Ohrožení životního prostředí mohou představovat pouze speciální prostředky využívané při
výstavbě, jako postřiky bednění, přísady do betonů, postřiky hotových konstrukcí, injektážní
materiály, tmely, ředidla a barvy, oleje, apod. Uvedené materiály musí být při skladování
zabezpečeny odpovídajícím způsobem. Se všemi těmito materiály je třeba zacházet vždy
v souladu s požadavky na použití dle jejich návodu a zároveň v souladu s požadavky bezpečnosti
práce. Jejich skladování a zpracování musí vždy provádět odborně způsobilá firma na zpevněném
uzavřeném prostoru bez možnosti kontaminace okolního prostředí.
Za stavební materiál lze považovat i zeminu na zásypy a násypy. V současné době je stanovena
orientační bilance zemních prací. Bilance zemních prací je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 6: Bilance zemních prací
Druh zemních prací
Předpokládané množství (m3)
Poznámka
Násyp zhutněný
- 16 088
Dovoz
Zásyp za opěrou
- 515
Dovoz
Dosypávka krajnic
- 495
Dovoz
Výkop vhodný do náspů
0
Výkop nevhodný do náspů
+ 7020
Odvoz
Aktivní zóna (dovoz)
- 5 100
Dovoz
Rozdíl
- 15 178
Poznámka: Do výše uvedeného přehledu nejsou zahrnuty zemní práce charakteru demolic stávajících vozovek a
skrývky orniční vrstvy. Tyto položky jsou zahrnuty v odpovídajících kapitolách tohoto oznámení.

Z výše uvedené tabulky vyplývá poměrně značný deficit materiálů vhodných pro násypy a
zásypy. Tento materiál bude inertní povahy a bude řešen nákupem vhodných výkopových zemin
z jiných zdrojů nebo staveb v okolí posuzovaného záměru. V nejbližším okolí zájmového území
budou vybrány vhodné lokality, ze kterých by mohl být dovezen materiál vhodný do násypů.
Nejbližším identifikovaným zdrojem by mohl být zemník Řeka vzdálený cca 8,5 km
jihozápadním směrem. Jedná se o těžený dobývací prostor na pískovec. Lze též doporučit
zhodnocení možností dovozu hlušinového materiálu z odvalů v oblasti Staříče a Oprechtic,
případně z odvalů na Karvinsku.
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Nároky na odběr elektrické energie v období výstavby nejsou v současné etapě přípravy stavby
specifikovány. Potřeba elektrické energie však bude odpovídat nárokům na obdobných stavbách.
Zásobování stavby elektrickou energií je možné v případě potřeby zabezpečit provizorní
přípojkou NN ze stávající trafostanice. Předpokládaný potřebný příkon je do 35 kVA. Odběr
elektrické energie si zajistí zhotovitel v rámci dodávky stavebních prací.
Výstavba MÚK Baliny nemá v období výstavby nároky na odběr zemního plynu nebo tepelné
energie.
Provoz
Na současné úrovni projektové rozpracovanosti není spotřeba hmot pro provádění údržby a
oprav stanovena. Půjde však o běžná množství bez výrazné spotřeby některých strategických
surovin.
Pro období provozu bude zapotřebí zajištění elektrické energie. Elektrická energie bude
používána pro osvětlení komunikace a mostu, dopravního značení a signalizace. Zásobování
elektrickou energií musí zajišťovat bezporuchový provoz s vysokou mírou bezpečnosti.
Provoz komunikace nebude mít nároky na odběr zemního plynu nebo tepelné energie.
Pro spolehlivý provoz komunikace v zimním období bude používána posypová sůl. Spotřeba
tohoto posypového materiálu je závislá na klimatických podmínkách. Na základě dosavadních
zkušeností lze očekávat jejich spotřebu v množství cca 1 až 2 kg/m2 ročně.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Z hlediska vazby na dopravní infrastrukturu nedojde výstavbou mimoúrovňového propojení
k žádné změně oproti současnému stavu. Vjezd na staveniště v době výstavby i do průmyslové
zóny v období provozu je ze silnice č.II/468.
Výstavba mimoúrovňového propojení včetně mostních objektů bude probíhat za nepřerušeného
silničního a drážního provozu. Jedná se o přerušení krátkodobé cca 90 min v nočních hodinách.
Obdobné přerušení provozu bude i na silnici č.II/468.
V době výstavby mimoúrovňového propojení sil.II/468 do průmyslové zóny bude nutno zajistit
stávající provoz vozidel i pěší provoz při zachování zabezpečovacího zařízení (světelná
signalizace a závory na hlavní trati a vlečkových kolejích). Část stávajícího příjezdu od silnice
II/468 po druhé závory směrem do průmyslové zóny bude využita z důvodu zachování ovládání
zabezpečovacího zařízení (závory) pod mostem do doby, než bude převeden provoz na nově
navržené propojení. Od tohoto místa je navržena provizorní komunikace mimo komunikaci
stávající.
V období výstavby bude zatížena stávající komunikační síť dopravou materiálu na stavbu a
odvozem výkopku ze zemních prací. Předpokládaná časová náročnost zemních prací činí cca 1
rok.
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Na předmětný záměr je v budoucnu plánováno připojení parkoviště kamionů. Protože se jedná o
komunikaci ve stejné poloze jako původní, bylo podmínkou zajistit výškovou úpravu v místě
stávajícího napojení do průmyslové zóny a do haly KERN, a.s. Na okolní pozemky patřící
Třineckým železárnám nebylo požadováno připojení z nově navržené komunikace, protože tyto
budou napojeny ze závodu.
Přeložky inženýrských sítí
Všechny dotčené funkční inženýrské sítě musí být v rámci výstavby přeloženy. Přeložky se
týkají převážně sdělovacích kabelů, místních kabelů ČD – SDC, vrchního vedení VN 22 kV,
vrchního vedení NN, dešťové kanalizace, apod.
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Charakteristika zdrojů emisí
Posuzovaná stavba je liniovou stavbou, na níž se budou pohybovat mobilní zdroje. Emise těchto
zdrojů nejsou zřeďovány pouze meteorologickými podmínkami, ale i pohybem vozidla.
Křižovatky jsou zdrojem emisí s odlišným režimem než silnice. V případě mimoúrovňových
křižovatek jsou stanoveny emise z pohybů aut po nájezdových rampách.
Výstavba
V době realizace stavby lze předpokládat vznik emisí jak z bodových, plošných, tak liniových
zdrojů. Bude se však jednat o běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební
činnosti, např. zemní práce (skrývky, zářezy, násypy), dočasné deponie sypkých materiálů
během výstavby, emise výfukových plynů stavebních mechanismů na stavbě a nákladních vozů.
V současné době není přesně znám harmonogram stavby, počty využité techniky, ani dodavatel
stavby a jeho technické možnosti a vybavení. Z tohoto důvodu nelze v této fázi projektové
přípravy spolehlivě provést odhad emisí původem z výstavby.
Provoz
Bodové zdroje
Nejsou předmětem hodnocení.
Plošné zdroje
Z hlediska výpočtu matematického modelu rozptylu škodlivin z mobilních zdrojů v atmosféře je
jako plošný zdroj emisí vnímáno obvykle parkoviště. V tomto případě se nejedná o posouzení
vlivu jakéhokoliv parkoviště na ovzduší. Jde pouze o reorganizaci dopravy v lokalitě. Plošné
zdroje nejsou předmětem hodnocení.
Liniové zdroje
Liniovými zdroji se rozumí především pohyb vozidel po komunikaci II/468, která reprezentuje
hlavní emisní zátěž lokality z liniových zdrojů. Dalším liniovým zdrojem je odbočka do
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průmyslové zóny. Jak již bylo uvedeno, realizací mimoúrovňového propojení dojde k významné
reorganizaci dopravy. Výstavba tohoto mimoúrovňového křížení způsobí výrazné zvýšení
plynulosti dopravy v těsné blízkosti křižovatky, což se promítne i do situace z pohledu znečištění
ovzduší. Záměr je posuzován v jedné variantě jako nový liniový zdroj znečišťování ovzduší.
V současné době je tímto zdrojem nulová varianta – tedy provoz automobilů po stávající trase
silnice II/468 a úrovňové křižovatky s odbočením do průmyslové zóny.
Při provozu motorů osobních i nákladních vozidel je do ovzduší emitována celá řada škodlivin.
Liniové zdroje jsou pro stanovení emisí tříděny na osobní automobily (OA), lehké nákladní
automobily (LNA), těžké nákladní automobily (TNA) a autobusy (BUS). Intenzity dopravy jsou
uvedeny v rozptylové studii, která je uvedena v příloze H.3. Vliv na složení výfukových plynů
má zejména rychlost pohybu a stáří vozidla. Pro výpočet rozptylové studie byly zvažovány tři
stavy:
Rok 2009, stále stejná světelná křižovatka – aktivní nulová varianta
Rok 2009, po výstavbě mimoúrovňového křížení silnic – aktivní varianta 2009
Rok 2029, po výstavbě mimoúrovňového křížení silnic – aktivní varianta 2029
Situace roku 2006 není účelné modelovat a je popsána jako imisní charakteristika lokality
v kapitole C.2.1 podle údajů ze stanic imisního monitoringu v Třinci.
Pro výpočet rozptylové studie se jako referenční látka popisující vliv liniového zdroje na kvalitu
okolního ovzduší obvykle volí oxidy dusíku (NOx). S ohledem na vlastnosti umístění zdroje
v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší byly v tomto případě zvoleny i další polutanty, a to
benzen a suspendované částice frakce PM10. U těchto tří látek lze předpokládat nejméně příznivý
poměr mezi množstvím emisí a imisním limitem.
Podrobnější údaje jsou uvedeny v rozptylové studii, která je přílohou H.3 tohoto oznámení.
B.III.2 Odpadní vody
Podle výkladu Ministerstva zemědělství zn. 9678/2003 – 6020 ze dne 14.3.2003 srážkové vody
na povrchu pozemních komunikací i odváděné z něho oddílnou stokovou sítí nebo dálničními a
silničními příkopy na srážkové vody jsou povrchovými vodami podle ustanovení §2 odst.1
zákona č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). Jedná se o vody přirozeně se vyskytující na
zemském povrchu, které svůj charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky,
přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.
Výstavba
V průběhu výstavby budou vznikat následující druhy vod.
Splaškové vody
Splaškové odpadní vody budou pocházet ze sociálních zařízení v rámci zařízení stavenišť.
Předpokládá se použití mobilních jednotek s chemickým WC. Vzniklé odpadní vody a kal budou
průběžně odváženy a likvidovány na ČOV.
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Technologická a oplachová voda
Stavba bude produkovat minimální množství technologických odpadních vod, např. z kropení
betonu. Oplachové odpadní vody budou vznikat zejména čištěním komunikací na příjezdových
trasách k jednotlivým stavebním oddílům a oplachem kol nákladních vozů před výjezdem ze
staveniště na tyto komunikace. K tomuto účelu bude třeba zřídit oplachové rampy s bezodtokými
jímkami a jejich obsah likvidovat předepsaným způsobem.
Průsaková a srážková voda
Průsakové podzemní vody a srážková voda ze zářezů a výkopů nejsou odpadními vodami.
Budou odváděny do příkopů zřízených na staveništi. Množství jednotlivých druhů těchto vod
nelze v současné době stanovit, protože závisí na plánu organizace výstavby (POV) konkrétního
dodavatele stavby, meteorologických podmínek a úrovně hladiny podzemních vod v době
výstavby.
Provoz
Splaškové a technologické odpadní vody
Dopravní stavba neprodukuje splaškové odpadní vody ani technologické odpadní vody.
Srážkové vody
V souvislosti s provozem uvedeného úseku budou vznikat pouze srážkové vody a splachové
vody v rámci údržby komunikace. Srážkové vody nejsou vodami odpadními.
A) Systém odvodnění
Předkládaná stavba je z části situována na zemědělských pozemcích a zbylá na stávajících
zpevněných plochách. Zpevněné plochy jsou v současné době využívány pro provoz
automobilové dopravy. Zemědělské plochy jsou využívány jako louky, protože vlivem hladiny
podzemní vody cca 0,5 m p.t. a nedostatečným odvodňovacím systémem (výška dna propustků
nad úrovní otevřených příkopů) dochází po zimním období a deštích k zaplavování povrchovou
vodou, která nemá možnost bezezbytku odtéct do řeky Olše.
Povrchové odvodnění bude zajištěno svedením do podélných otevřených příkopů na východní
straně a do mělkého monolitického betonového žlabu na západní straně a následně do dešťové
kanalizace, která ústí do řeky Olše. Podle vyjádření MěÚ Třinec pro dešťovou kanalizaci není
zpracován kanalizační řád. Podle vyjádření správce povodí Povodí Odry s.p. (zn.
5620/923/2,3/831.07/2006) osazení odlučovače ropných látek na předmětné stoce není nutné za
předpokladu, že koncentrace NEL na výusti do recipientu nepřekročí koncentraci 2 mg/l.
Systém odvodnění předmětné stavby je zajištěn systémem odvodnění mimoúrovňového
propojení a odvodnění silnice II/468.
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A.1 Odvodnění mimoúrovňového propojení
Uvedený systém řeší odvedení srážkových vod z prostoru MÚK, propojující hlavní trasu
komunikace II/468 a příjezdnou komunikaci do průmyslové zóny. Stávající dešťová kanalizace
ve správě MěÚ Třinec bude rekonstruována a částečně přeložena v místě, kde do stávající
kanalizace zasahuje výstavba silničních objektů. Celkem se bude jednat o dvě stoky.
Stoka „A“ je v úvodním úseku v podchodu u křižovatky v průmyslové zóně pouze opravována
v souvislosti s novými připojeními uličních vpustí. V následujícím úseku se pak již jedná o
kompletní rekonstrukci stávající stoky, vedené v profilu DN 400 po pravé straně stávající
komunikace do průmyslové zóny, která se pak zvětšuje na profil DN 500 a stoka se zahlubuje.
Výškové změny ve vedení stoky byly vyvolány potřebou odvodnit co nejúčinněji jednak vlastní
vozovky a těleso silnice II/468 a MÚK, jednak i přilehlé území vlevo od silnice II/468, neboť zde
v současnosti dochází při deštích k dlouhodobému zaplavování zemědělských pozemků, čímž se
snižuje jejich využitelnost. Další krátká stoka „A I“ se napojuje na hlavní stoku „A“ a slouží
pouze pro připojení odvodnění mostního objektu. Stoky jsou opatřeny revizními šachtami.
Základní výměry:
délka stok
profil stok
délka přípojek
profil přípojek
počet šachet

243 m
DN 400, 500
50 m
DN 200
10 ks

A.2 Odvodnění silnice II/468
Objekt je vyvolanou investicí výstavby MÚK Třinec-Baliny. Dešťová kanalizace obsahuje jednu
stoku a vpusti s přípojkami. Objekt řeší odvedení srážkových vod z části silnice II/468 v km cca
0,5 – 0,6. Stoka „B“ je navržena v profilu DN 300 při pravostranném svahu komunikace a odvádí
vodu do pravostranného příkopu silnice a bude opatřena revizními šachtami.
Základní výměry:
délka stok
profil stok
délka přípojek
profil přípojek
počet šachet

55 m
DN 30
15 m
DN 200
2 ks

B) Množství srážkových vod
Orientační celkové množství srážkových vod z povrchu komunikace a přilehlých nezpevněných
ploch (podmáčených luk), které budou odváděny dešťovou kanalizací do Olše bylo vypočteno
podle vztahu:
Vs = S . hs . ks [m3/rok]
Vs
S
hs
ks

objem srážkových vod z úseku silnice (m3/rok)
výměra zpevněných/nezpevněných ploch (m2)
průměrný úhrn ročních srážek (m/rok)
odtokový koeficient
21

abc

Mimoúrovňové propojení silnice č. II/468 a průmyslové zóny v Třinci – Balinách

Oznámení záměru podle zákona č.100/2001 Sb.

za použití následujících údajů:
Odvodňované nezpevněné plochy
Odtokový koeficient odvodňovaných nezpevněných ploch
Odvodňované zpevněné plochy (nulová varianta)
Odvodňované zpevněné plochy (aktivní varianta)
Odtokový koeficient
Dlouhodobá průměrná roční výška srážek (ČHMÚ, 2006)

82 135 m2
0,05 (dle ČSN 75 6101)
10 899 m2
17 740 m2
0,9 (dle ČSN 75 6101)
1051 mm

Výsledky hydrotechnických výpočtů jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 7: Bilance odtoků z řešeného území (m3/rok)
Roční odtok (m3/rok)
Nezpevněné plochy
Zpevněné plochy
Celkem
Rozdíl

Nulová varianta
4 316,19
10 309,36
14 625,55

Aktivní varianta
4 316,19
16 780,27
21 096,46
6 471

Z hydrotechnického výpočtu vyplývá, že dešťovou kanalizací, která ústí do řeky Olše, odtéká
v současné době cca 14 625 m3/rok (nulová varianta) ze zpevněných ploch. Po dokončení stavby
a jejího odvodnění bude odtékat 21 096 m3/rok srážkových vod.
Realizací stavby
mimoúrovňového propojení dojde k navýšení odtoku z oblasti o cca 6471 m3/rok.
Lze předpokládat, že v období, kdy budou používány posypové soli včetně období, po které
budou z předmětného území odtékat, bude zahrnovat srážkový úhrn v období cca listopad až
květen.
C) Znečištění srážkových vod
Množství i úroveň chemického a fyzikálního znečištění srážkových vod odtékajících
z komunikace závisí zejména na těchto faktorech:
•
•
•
•
•
•
•

intenzita, skladba a rychlost dopravního proudu
druh vozidel a jejich technický stav
směrové a výškové vedení komunikace a uspořádání příčného řezu
systém odvodnění povrchu pláně vozovky
klimatické podmínky
hydrogeologické podmínky
objem a druhy prostředků použitých v zimní údržbě

Srážkové vody z komunikací mohou být znečištěny mechanickými nečistotami, ropnými látkami
(úkapy, příp. havarijní úniky z vozidel) a rozpuštěnou posypovou solí (zejména chloridy).
Koncentrační limity pro jednotlivé ukazatele v odtékajících srážkových vodách z povrchu
komunikace nejsou stanoveny. Výjimkou je koncentrace NEL, která byla Povodím Odry s.p.
stanovena na 2 mg/l.
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A) Chloridy
Posypová sůl se používá pro zimní údržbu komunikace v zejména období listopad – březen.
Odtok iontů z aplikovaného posypu však může být podstatně delší v zejména závislosti na
rychlosti odtávání sněhové pokrývky, vyplavování solí z půdního pokryvu, apod.
Kontaminace srážkové vody chloridy vychází z dávky posypového chemického materiálu, který
může být velmi variabilní v závislosti na meteorologických podmínkách. Na základě
dlouhodobých zkušeností s obdobnými stavbami na síti dálnic a rychlostních silnic v ČR lze
očekávat průměrnou koncentraci chloridů 2 600 mg/l v odtékajících srážkových vodách v období
listopad až květen. Pro stanovení možnosti ovlivnění kvality povrchových vod v řece Olši
odtékajícími rozpuštěnými posypovými solemi byla použita směšovací rovnice.
Doplňující vstupní údaje:
Předpokládaná koncentrace chloridových iontů v odtoku ze silnice
Průměrná koncentrace chloridových iontů v Olši1)
Průměrný dlouhodobý roční průtok v Olši2)
Z toho vyplývající průměrný roční odtok z povodí Olše za zimní období
1)
2)

2 600 mg/l
19,9 mg/l
7,15 m3/s
131 531 400 m3

Údaje Třineckých železáren, odběrový profil Konská (2005)
Údaje ČHMÚ Ostrava (2006)

Z výsledků výpočtů vyplývá, že výsledná průměrná koncentrace chloridů v Olši po smísení
s odtékajícími srážkovými vodami z oblasti činí 20,02 mg/l (nulová varianta), resp. 20,09 mg/l
(aktivní varianta). Vzhledem k tomu, že dle přílohy č.3 k Nařízení vlády č.61/2003 Sb. činí
imisní standard ukazatelů přípustného stupně znečištění povrchových vod 250 mg/l, je příspěvek
k tomuto znečištění v důsledku provozu na mimoúrovňovém propojení zanedbatelný.
B) Ropné látky (NEL)
Ropné látky, jsou na rozdíl od sezónního znečištění z údržby komunikací produkované
celoročně. Jedná se především o úkapy ropných látek z vozidel pohybujících se po silnici. Podle
vyjádření Povodí Odry zn. 5620/923/2,3/831.07/2006 ze dne 17.5.2006 není vyžadováno osazení
odlučovače ropných látek na předmětných stokách za předpokladu, že obsah NEL v dešťových
vodách na výusti do recipientu nepřekročí koncentraci 2 mg/l. Sledování koncentrací NEL v Olši
není prováděno (TŽ, 2005).
Měření kvality vody v dešťových usazovacích nádržích dálničních úseků prováděná ČIŽP
(Kuběna,1993) prokázala relativně nízké koncentrace ropných látek – téměř ve všech případech
do 1mg/l. Lze tedy předpokládat, že při běžném provozu koncentrace NEL na výusti kanalizace
do recipientu budou dodrženy.
C) Nerozpuštěné látky (NL)
Koncentrace nerozpuštěných látek ve srážkových vodách z povrchových komunikací je
uvažována 740 mg/l (Znečištění srážkových vod z pozemních komunikací, VÚD Žilina, 1990)
bez ohledu na roční období. Průměrná roční koncentrace NL v profilu Konská na Olši činí 6 mg/l
(TŽ, 2005). Z výsledků výpočtů směšovací rovnice vyplývá, že výsledná průměrná koncentrace
NL v Olši po smísení s odtékajícími srážkovými vodami z oblasti činí 6,03 mg/l (nulová
varianta), resp. 6,05 mg/l (aktivní varianta). Vzhledem k tomu, že dle přílohy č.3 k Nařízení
vlády č.61/2003 Sb. činí imisní standard ukazatelů přípustného stupně znečištění povrchových
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vod 25 mg/l, je příspěvek k tomuto znečištění v důsledku provozu na mimoúrovňovém propojení
zanedbatelný.
B.III.3 Odpady
Období výstavby
Odpady budou vznikat zejména při demolicích vozovek, přeložkách inženýrských sítí, při
terénních úpravách pro konstrukci vozovek, likvidaci porostů, pokládání jednotlivých vrstev
komunikací, při výstavbě mostů a při dokončovacích pracích, apod. Stavba nezasahuje do
žádného stavebního objektu, který by bylo nutné demolovat.
Během stavebních činností budou vznikat také odpady vázané na provoz jednotlivých zařízení
stavenišť. Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru zařízení staveniště budou mít
charakter zejména přípravných a servisních činností, např. skladování materiálů, příprava
stavebních prvků, běžná údržba stavebních strojů, a administrativního a sociálního zázemí. Při
těchto činnostech budou v převážné míře produkovány zejména odpady kategorie O, v menší
míře odpady kategorie N. Produkované odpady budou v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znění, zařazovány podle Katalogu odpadů, shromažďovány, tříděny,
skladovány a evidovány podle druhů a průběžně předávány osobě oprávněné k nakládání
s odpady. U odpadů (zejména u výkopových zemin v blízkosti komunikace) je třeba kontrolovat,
zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. V souladu se zákonem je třeba zajistit
přednostní využití odpadů. Teprve, nebude-li možné odpad využít v rámci výstavby apod. a
odpad nebude možné nabídnout ani jiným subjektům k využití, tak původce zajistí jejich
přednostní recyklaci, energetické využití, popř. zneškodnění uložením na zabezpečené skládky v
okolí.
Za uvedené činnosti je odpovědný dodavatel stavby jako původce odpadu. Původce odpadu je
zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.
Následující tabulka udává předpokládané druhy odpadů původem z výstavby a způsob jejich
využití nebo likvidace.
Tabulka 8: Druhy odpadů, které mohou vznikat při výstavbě
Kód
odpadu
02 01 07
17 01 01
17 02 01
17 02 02
17 01 03
17 03 02
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04
08 01 12
17 06 04
17 09 04

Název odpadu

Odpad z lesnictví
Beton
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod č.17 03 01
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11
Izolační materiály
Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20 03 01 Směsný komunální odpad
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Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Předpokládané
využití/zneškodnění
Kompostace
Recyklace
Recyklace nebo spálení
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Skládkování
Skládkování
Recyklace
Skládkování
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Kód
Název odpadu
odpadu
20 03 04 Kal ze septiků a žump
07 03 04 Jiná organická rozpouštědla
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a
mazací oleje
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné

Kategorie
Předpokládané
odpadu
využití/zneškodnění
O
Odvoz na ČOV
N
Odstranění oprávněnou firmou
N
Skládkování
na
skládce
nebezpečných odpadů
N
Recyklace
N

Skládkování
na
nebezpečných odpadů

skládce

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
16 01 07 Olejové filtry
17 03 03 Výrobky z dehtu (odpadní lepenka, odp.bit.emulze)

N

Spálení

N
N

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující
nebezpečné látky

N

Odstranění oprávněnou firmou
Recyklace, skládkování na
skládce nebezpečných odpadů
Úprava (např. biodegradace,
solidifikace), skládkování na
skládce příslušné kategorie
Úprava (např. biodegradace,
solidifikace), skládkování na
skládce příslušné kategorie

Předpokládané množství odpadů původem z výstavby lze odhadnout u následujících odpadů.
Tabulka 9: Předpokládané množství vybraných druhů odpadů z výstavby
Kód odpadu
17 01 01
17 03 02
17 04 11
17 05 04

Název odpadu
Beton
Asfaltové směsi bez dehtu
Kabely
Zemina a kamení
neuvedené
pod číslem 17 05 03

Specifikace

Výkopová zemina
nevhodná do náspů
Podsyp vozovky

Množství (m3)
38
1 060
1 170 m
7 020
576

Výkopová zemina nevhodná do náspů bude přednostně nabídnuta stavebním firmám pro další
využití (např. pro konečné terénní úpravy), aby ji nebylo nutné uložit na skládku odpovídající
kategorie.
Provoz
Hlavní činnosti, při kterých budou vznikat odpady při provozu silnice, budou zahrnovat údržbu a
úklid komunikací, údržbu zeleně a sekání trávy, úpravy vozovek a svahů komunikace,
odstraňování znečištění komunikace, havarovaných vozidel, apod. Podrobněji lze tyto činnosti
charakterizovat jako:
•
•
•
•
•
•

úklid vozovek
sekání trávy na krajnicích a středovém pásu
seřezávání křovin a stromů v okolí komunikace
údržba komunikace v zimním období
čištění stok, dešťových vpustí
drobné úpravy vozovek a svahů silnice
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odstraňování
znečištění
z komunikace,
havarovaných
vozidel,
autovraků,
znehodnoceného nákladu při havárii a dalších odpadů vzniklých za provozu
provádění oprav silničních konstrukcí jakými jsou např. svodidla, sloupy veřejného
osvětlení, údržba konstrukcí a mostů, apod.

Na základě analogií z provozu komunikací obdobného typu, budou vznikat následující
předpokládané druhy odpadů.
Tabulka 10: Přehled předpokládaných druhů odpadů v průběhu provozu komunikace
Název odpadu

Číslo
02 01 07

Kategorie
Odpadu

Předpokládané
využití/zneškodnění
Recyklace (kompostování,
štěpkování)

Odpad z lesnictví

O
N

13 05 01

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky
Pevný podíl z lapáků písku (a odlučovačů oleje)

N

13 05 08

Směsi odpadů z lapáku písku (a odlučovačů oleje)

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Autovraky
Pneumatiky
Olejové filtry

N

Skládkování
na
skládce
nebezpečných odpadů
Úprava (např. biodegradace,
solidifikace), skládkování na
skládce příslušné kategorie
Úprava (např. biodegradace,
solidifikace), skládkování na
skládce příslušné kategorie
Spálení

N

Recyklace

N
O
N

Recyklace
Recyklace
Odstraňování
oprávněnou
firmou
Recyklace
Recyklace/zpětné využití
Úprava (např. biodegradace,
solidifikace), skládkování na
skládce příslušné kategorie
Recyklace
Kompostování
Skládkování
Skládkování
Skládkování
Odstraňování oprávněnou
firmou
Odstraňování oprávněnou
firmou

08 01 11

15 01 10
16 01 04
16 01 03
16 01 07
17 03 02
17 05 04
17 09 03

Asfaltové směsi bez dehtu
Zemina a kamení
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující
nebezpečné látky

O
O
N

17 09 04
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 06
20 01 13

Směsné stavební a demoliční odpady
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Odpad z čištění kanalizace
Zářivky

O
O
O
O
O
N

20 01 29

Detergenty obsahující nebezpečné látky

N

Množství produkovaného odpadu závisí na provozních podmínkách daného úseku komunikace.
Podle zkušeností z obdobných staveb vzniká cca 1 t/km/rok komunálního odpadu (úlety a
úmyslné znečišťování komunikací) a 0,2 t/km/rok odpadů zeleně.
Před uvedením stavby do provozu bude komunikace zahrnuta do odpadového hospodářství
správce komunikace, který musí vést evidenci odpadů a nakládat s nimi v souladu se zákonem
č.185/2001 Sb., o odpadech. Provoz hodnocené stavby bude využívat stávajících zařízení a
nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo zneškodnění odpadů.
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Správcem komunikace bude MěÚ Třinec, odbor dopravy a silničního hospodářství, v případě
silnice II/468 odbor dopravy a silničního hospodářství Moravskoslezského kraje.

B.III.4 Hluk a vibrace
B.III.4.1 Hluk
Výstavba
Hluk bude průvodním jevem výstavby mimoúrovňového propojení. Jedná se o hluk způsobený
stavebními stroji (zemní práce, pokládka konstrukčních vrstev vozovky, výstavba mostních
objektů, apod.), nákladní dopravou (staveništní doprava a doprava materiálu po stávajících
komunikacích) a dokončovací práce (montáž svodidel a osvětlení komunikace, vegetační úpravy,
apod.). Hluková zátěž způsobená výstavbou má dočasný charakter.
Úroveň hlučnosti z výstavby je závislá na mnoha faktorech, např. od souběhu hlučných prací,
výběru konkrétního dodavatele stavby, jeho strojního a automobilového parku, vzdáleností od
obytné zástavby a zvolené pasivní ochrany.
Zhotovitel stavebních prací je povinen zamezit souběhu hlučných prací, je povinen používat
především stroje a mechanismy, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém
osvědčení a udržovat je v dobrém technickém stavu a práce neprovádět mezi 21 hod. a 7 hod. Při
provozu hlučných strojů v místech blízko obytné zástavby je nutno zabezpečit jejich pasivní
ochranu před hlukem (např. mobilní protihlukové stěny, zakrytování kompresorů, apod.).
Doporučuje se výměna oken (viz kapitola D.1.3) u stanovených obytných staveb, která by měla
být provedena před zahájením staveništního provozu a stavebních prací.
Provoz
Po zahájení provozu se komunikace stane významným zdrojem hluku. Plošné a stacionární
zdroje hluku se nebudou vyskytovat. Předpokládaná úroveň emisí hluku z předmětného liniového
zdroje je uvedena v kapitole D.1.3.1 tohoto oznámení.
Základním podkladem pro zpracování prognózy hlukové zátěže jsou intenzity dopravy pro rok
2006, 2009 a 2029. Podrobné zhodnocení hlukové zátěže na nejbližší obytnou zástavbu a dotčené
obyvatelstvo včetně porovnání aktivní varianty s variantou nulovou a intenzity dopravy jsou
uvedeny v samostatné hlukové studii, která je součástí přílohy H.2.
B.III.4.2 Vibrace
Vibrace mohou ovlivňovat zdraví, statiku budov a narušovat faktor pohody. Obecně lze
výraznější projevy vibrací očekávat ve vzdálenosti řádově jednotek, výjimečně desítek metrů od
osy komunikace.
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Výstavba
Vibrace v průběhu výstavby mohou vznikat v důsledku zemních prací, při demolicích stavebních
objektů, pojezdem těžkých stavebních strojů a nákladních vozidel. Z hlediska předmětných
činností a ve vztahu k nejbližší a zejména obytné zástavbě nelze zcela vyloučit potenciální vliv
vibrací z výstavby.
Stanovení přípustné hodnoty dynamického zatížení u povrchové zástavby v zájmové oblasti
stavby (ve vymezeném pásmu inventarizačních prohlídek) musí být provedeno znalcem v oboru
posuzování dynamických účinků zemních prací na základě předložené dokumentace o výsledku
pasportizace a zhodnocení stavebně-technického a statického stavu objektu. Oblast
inventarizačních prohlídek objektů v zájmové zóně stavby se obecně předpokládá do vzdálenosti
40 m od krajnice silnice na obě strany. V případě výstavby mimoúrovňového propojení se to týká
zejména objektu čp. 10 (parcela č.572). Po ukončení výstavby bude znovu provedena prohlídka
na tomto objektu a budou zhodnoceny případné škody způsobené výstavbou.
Provoz
Automobilová doprava, zejména těžká nákladní, je výrazným zdrojem vibrací. Hlavními faktory,
které určují intenzitu vibrací z provozu, jsou intenzita a skladba dopravy, rychlost pohybů na
komunikaci a stav povrchu vozovky. Takto generované vibrace nedosahují hodnot, které by
mohly poškozovat lidské zdraví, nicméně mají velmi negativní vliv na konstrukci zasažených
staveb. Těmito vibracemi je zasažena zástavba nacházející se v těsné blízkosti od okraje
komunikace (vzdálenost v řádu metrů). Kromě počtu průjezdů těžkých nákladních vozidel je pro
jejich hodnocení důležitý i typ horninového podloží a především konstrukce a statika dotčené
budovy.
Lze předpokládat, že vliv vibrací na objekt č.p. 10 v důsledku provozu na mimoúrovňové
křižovatce nebude významný. Je to dáno jednak četností dopravy kolem objektu, zejména však
výškou náspu, který bude vibrace velmi významně tlumit. Lze proto předpokládat, že objekt č.p.
10 nebude vibracemi v důsledku provozu na MÚK významně dotčen.
B.III.5 Doplňující údaje
B.III.5.1 Elektromagnetické a radioaktivní záření
Při výstavbě a následném provozu mimoúrovňového propojení se nepředpokládá existence nebo
použití zdrojů radioaktivního, elektromagnetického a ionizujícího záření. Na základě mapy
radonového rizika z horninového podloží (list 25-22, 1:50 000) lze konstatovat, že předmětná
oblast se nachází v kategorii přechodného (nízkého až středního) radonového rizika.
B.III.5.2 Zápach
Stavba mimoúrovňového propojení nebude při provozu ani při výstavbě zdrojem význačného
zápachu.
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B.III.5.3 Významné terénní úpravy
S ohledem na morfologii území, které má poměrně plochý charakter a charakter stavby, kterým
je mimoúrovňová křižovatka s mostními objekty, bude objem zemních prací poměrně značný.
Významné terénní úpravy spočívají především ve vytvoření násypového zemního tělesa, jež bude
součástí nájezdů na mostní objekty. Protože stavba neposkytuje vhodné zeminy pro vytvoření
zemního tělesa, bude nutné vhodné zeminy, nebo jiný materiál sanovat z jiného zdroje mimo
obvod staveniště.
Z hlediska bilance zemních prací lze předpokládat výkopek o objemu cca 7 020 m3 a tvorbu
náspů o celkovém objemu 16 088 m3. Zásypy a dosypávky činí 1 010 m3. Pasivní bilance
zemních pracích předpokládá dovoz chybějícího množství zemin vhodných do násypů.
B.III.5.4 Soulad s územním plánem
Podle vyjádření Odboru stavebního řádu a územního plánování Městského úřadu v Třinci zn.
39578/2006/SŘaÚP/Pi ze dne 19.7.2006 byl pro území Třince schválen územní plán v roce 1994,
k němu pak byly postupně pořízeny změny č. 1 – 4 v letech 2001 – 2005. Poslední změna č.4
byla zastupitelstvem města schválena v roce 2005.
Stavba mimoúrovňového propojení silnice II/468 s průmyslovou zónou Třinec – Baliny je
v územním plánu zakreslena jako stavba veřejně prospěšná, vyjmenovaná pod bodem 2.28 takto:
- mimoúrovňová křižovatka v západní části řešeného území napojující podnikatelský areál na
silnici II/468.
Lze konstatovat, že výše uvedená stavba je v souladu se schváleným územním plánem města
Třince.
Stanovisko dotčeného stavebního úřadu k záměru stavby je uvedeno v příloze H.1.
B.III.6 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Výstavba
Při výstavbě mimoúrovňového propojení lze uvažovat riziko požáru, riziko úniku ropných látek
ze stavebních strojů a nákladní dopravy a riziko úniku nebezpečných chemických látek.
Dodavatel stavby bude mít zpracován Plán řízení ochrany životního prostředí při výstavbě
(EMP), požární a havarijní řád a musí učinit všechna opatření pro minimalizaci vzniku takového
nestandardního stavu.
Při provádění stavby by mohlo dojít k úniku paliva, mazacích a hydraulických olejů ze
stavebních strojů a nákladních automobilů. Z tohoto důvodu bude zařízení staveniště vybaveno
nezbytnými havarijními prostředky (vapex, sorpční rohože, označené sběrné nádoby, apod.). Pro
prevenci úniků PHM ze stavebních mechanismů budou pod tato vozidla umístněny záchytné
vaničky. V případě úniku většího množství ropných látek by měl být vyrozuměn Hasičský
záchranný sbor. Kontaminované zeminy musí být neprodleně odtěženy, uloženy do
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zabezpečeného kontejneru a předány odborné firmě s příslušným oprávněním v odpadovém
hospodářství.
Na stavbě budou používány také nebezpečné chemické látky a ostatní látky škodlivé pro životní
prostředí (penetrační nátěry, nátěrové hmoty, odbedňovací oleje atd.). Pro nebezpečné chemické
látky a přípravky musí být zpracovány písemně pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně
životního prostředí. Tato pravidla musí schválená, být volně přístupná a musí s nimi být
seznámeni všichni zaměstnanci tak, jak to požaduje platná legislativa. Součástí každé chemické
látky nebo přípravku bude bezpečnostní list. Chemické látky a přípravky budou skladovány
v přepravních a distribučních obalech k tomu určených, které budou zabezpečeny proti úniku
těchto látek a proti účinku povětrnostních vlivů. Sklady budou vybaveny záchytnými vanami
nebo sorpčními textiliemi, havarijními soupravami a budou označeny značkami výstrahy a
zákazu v souladu s Nařízením vlády č.11/2002 Sb. Při nahodilém úniku nebo vylití bude
postupováno v souladu s pokyny na havarijní kartě.
Provoz
Za běžného provozu na silnici neplynou pro řidiče a pro okolní obyvatelstvo významná rizika,
která by se vymykala provozu na komunikacích obdobného typu. Riziko bezpečnosti provozu by
představovala pouze havárie nebo mimořádná událost.
Při provozu na silnici nelze vyloučit riziko havárie s možností úniku pohonných hmot (ropných
látek). Kritická by mohla být havárie vozidla převážejícího určité nebezpečné látky (ropné látky,
některé chemikálie, odpady, radioaktivní látky). Obecně vylití těchto látek a následná
kontaminace povrchových a podzemních vod může ohrozit zdroje pitné vody, biotu a
ekologickou stabilitu vodních ekosystémů. Při přepravě nebezpečných látek je nutno dodržovat
Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
Z hlediska vzniku možných havárií, lze očekávat následující rizika:
1) kolize vozidel a autohavárie
2) únik PHM a maziv (ovlivnění půdy, podzemních a povrchových vod a ekosystémů)
3) únik přepravovaných nebezpečných látek
4) požár
Individuální kolize, příp. hromadné havárie vozidel na silnici, nelze vyloučit. Míra jejich rizika a
jejich četnost bude obdobná jako při provozu na komunikacích obdobné intenzity provozu a
návrhové rychlosti a bude řešena standardními prostředky (záchranná služba, policie, hasiči).
Při úniku PHM, dalších ropných látek, příp. přepravovaných nebezpečných látek je třeba
přijmout bezprostřední opatření. Řidič předmětného vozidla, příp. projíždějící řidiči, by měli
takovou událost nahlásit dispečinku Hasičského záchranného sboru. Únik těchto látek
nebezpečných vodám se musí nahlásit Hasičskému sboru ČR nebo Policii ČR, příp. správci
povodí (Povodí Odry), který dále informuje ČIŽP OI Ostrava a příslušný vodoprávní úřad,
kterému přísluší řízení prací při zneškodňování havárie.
Pokud by došlo k úniku nebezpečných látek až do dešťové kanalizace, lze situaci za bezdeštného
odtoku řešit uzavřením kanálového stavítka, které by se v rámci stavby osadilo do některé z
revizních šachet kanalizace před vyústěním do Olše.
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V případě, že se havárie stane za deště, je nutno tuto okolnost řešit v rámci manipulačního řádu
kanalizace. Je možné také výše uvedené stavítko uzavřít a vodu ze stoky přečerpávat přes
mobilní čisticí jednotku, která by se dočasně osadila u revizní šachty se stavítkem.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.1.1 Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje
Předmětná stavba se nachází na severním okraji města Třinec v k.ú. Konská, které má rozlohu
cca 847 ha a které spolu s dalšími katastrálními územími tvoří střediskový sídelní útvar Třinec.
Následující obrázek znázorňuje lokalizaci stavby.
Obrázek 1: Širší situace stavby

Východně a severovýchodně od území určeném pro výstavbu mimoúrovňového propojení se
nachází dotčená místní zástavba. Ta má venkovskou strukturu s rodinnými objekty, rozvolněná
zástavba – slezský typ osídlení s usedlostmi rozptýlenými mezi plochami orné půdy, luk a
pastvin. Celé území severovýchodním směrem je provázáno sítí drobných komunikací
spojujících rozptýlenou zástavbu. Velmi typickým prvkem jsou extenzivní ovocné sady,
zatravněné a bez oplocení, dále aleje ovocných stromů lemující místní komunikace a břehové
porosty podél vodotečí. Plochy zemědělské půdy jsou protkány vodotečemi bystřinného
charakteru a doplněny lesními celky.
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Západně a jihozápadně od předmětného území se naopak nachází průmyslový areál Třineckých
železáren a dalších podniků (např. Kern), které jsou od výše popsaného území odděleny silnicí
č.II/468 a železniční tratí.
Následující tabulky udávají informace o funkčním využití ploch města Třinec (ČSÚ, 2003).
Tabulka č.11 a 12: Výměra funkčního využití pozemků sídelního útvaru Třinec
Obec/druh pozemku
Celková výměra (ha)
Lesní půda (ha)
Louky (ha)
Orná půda (ha)
Ostatní plochy (ha)
Ovocné sady (ha)
Vodní plochy (ha)
Zahrady (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Zemědělská půda (ha)

Třinec
8538.2984
3253.7958
1243.6299
1991.399
980.837
11.3706
107.3633
499.0636
450.8392
3745.4631

Obec/druh pozemku
Zemědělská půda (%)
Lesní půda (%)
Ostatní plochy (%)
Vodní plochy (%)
Zastavěné plochy (%)
Celková výměra (%)

Třinec
43.9
38.1
11.5
1.3
5.3
100.0

Z výše uvedených údajů vyplývá, že širší okolí zájmového území je tvořeno z cca 44 %
zemědělskou půdou (půdou náležející k ZPF) a z cca 38 % pozemky s lesními porosty (PUPLF).
Zastavěné plochy, ostatní a vodní plochy jsou zastoupeny minoritně.
Současné i budoucí priority funkčního využívání zájmového území jsou vymezeny zejména
územním plánem města Třinec, který počítá s mimoúrovňovým propojením silnice II/468 a
průmyslové zóny v Třinci - Baliny a vede ji jako veřejně prospěšnou stavbu.
Stavba mimoúrovňového propojení se dle plánu využití území (zonace) ÚPn města Třinec
(včetně změny č. 1- 4) nachází v zóně smíšené. Sousedící plochy náleží vesměs k zóně krajinné
zeleně. Z jihozápadní strany dotčené území hraničí se silnicí II/468 a železnicí (včetně jejich
ochranných pásem). Dále se již nachází zóna průmyslové výroby. Zájmové území nemá
potenciál pro zemědělskou výrobu (kontaminace půd toxickými kovy) ani pro rekreační využití
s výjimkou každodenní rekreace místního obyvatelstva.
Základním předpokladem rozvoje města je možnost rozvoje ekonomického potenciálu. Pokud
bude město prosperovat ekonomicky, budou vznikat pracovní příležitosti a ty budou přitahovat
pracovní síly z okolních oblastí. Z hlediska územního plánu jde pak především o to, nabídnout
dostatečný rozsah ploch pro vznikající nové aktivity a specifikovat možný způsob jeho využití
včetně ujasnění nutných podmiňujících investic nebo omezujících opatření. Jednou z těchto
podmiňujících investic je právě výstavba mimoúrovňového propojení na průmyslovou zónou.
C.1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních hodnot a zdrojů
Popis funkčního využití zájmového území, jeho celková charakteristika a relativní zastoupení
přírodních nebo přírodě blízkých složek jsou uvedeny v kapitole C.1.1 a C.2.7.
Převážná část pozemků pro výstavbu předmětného záměru má zemědělský charakter, které však
nejsou využívány pro intenzivní zemědělskou výrobu (kontaminace půd toxickými kovy,
podmáčení) a tento potenciál nebudou mít ani v budoucnosti. Z hlediska klasifikace dle BPEJ se
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jedná o poměrně kvalitní půdy ve II. třídě ochrany. V dotčeném území se nenacházejí pozemky
určené k plnění funkce lesa.
V posuzovaném území se nacházejí přírodní zdroje. Celé dotčené území se nachází v CHLÚ
Česká část Hornoslezské pánve. Exploatace černého uhlí se však v zájmovém území
nepředpokládá. Horninové prostředí je tvořeno běžnými jílovito-vápnitými břidlicemi těšínského
příkrovu, které jsou překryty fluviálními sedimenty.
Zájmové území pro výstavbu mimoúrovňového propojení se nachází v blízkosti významného
vodního toku Olše, který je zároveň regionálním biokoridorem. Vodní tok je však od předmětné
stavby oddělen průmyslovou zónou. Při severním okraji dotčeného území se nachází přírodní
rezervace Velké doly, která stavbou nebude dotčena. Jiné prvky ÚSES ani zvláště chráněná
území se v zájmové oblasti nenacházejí.
V zájmovém území se vyskytují ekosystémy vázané zejména na podmáčené louky a stanoviště.
Přírodní nebo přírodě blízká společenstva se zde nenacházejí. Zoocenózy odpovídají zemědělské
kulturní stepi s výskytem běžných druhů vázaných na činnost člověka.
V zájmové oblasti se nenalézá chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV), léčivé ani
jiné přírodní zdroje. Evidované vodní zdroje pro hromadné nebo individuální zásobování
obyvatelstva pitnou vodou nebyly identifikovány.
Kvalita území bude realizací stavby změněna. V trase a nejbližším okolí stavby dojde v souladu
ÚPn města Třinec ke změně funkčního využití území a omezeným zásahům do přírodních složek
životního prostředí, které však nejsou významné.
C.1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
C.1.3.1 Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Zájmové území plánované výstavby MÚK Baliny přímo nezasahuje do žádného ze skladebných
částí ÚSES. V blízkosti se nachází řeka Olše, která protéká průmyslovou zónou Třineckých
železáren a je regionálním biokoridorem. Do Olše mají být svedeny povrchové vody
z komunikace.
Regionální biokoridor, vedený biochorou říční nivy Olše na území Třince spojuje dvě regionální
biocentra. Jižně od Třince je situováno vymezené biocentrum Karpentná s cílovou výměrou 20ha
a s cílovými společenstvy jasanových olšin 4. vegetačního stupně. Severně od Třince je
situováno navržené regionální biocentrum Ropice (část přírodní rezervace Velké doly) s cílovou
výměrou 40 ha a s cílovými společenstvy luhu 4. vegetačního stupně.
Stávající kostru ekologické stability tvoří nesouvislá pobřežní liniová dřevinná společenstva na
březích řeky Olše, případně jejích přítoků, tvořená převážně sukcesně mladými stadii náletových
dřevin (převažuje topol černý, topol osika, břízy, vrby). Břehy jsou místy zpevněné, biokoridor je
v této části funkční jen částečně (území průmyslové zóny Třineckých železáren).
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Situace územního systému ekologické stability je graficky znázorněna v příloze F.1.2.
C.1.3.2 Zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území dle zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou území
přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná. Jedná se o národní parky, chráněné
krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a
přírodní památky.
V blízkosti plánované výstavby, a to na sever podél stávající silnice ve vzdálenosti cca 200 m od
zájmové lokality, se nachází přírodní rezervace (zvláště chráněné území dle zák 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny) „Velké doly“. Jedná se o přírodní rezervaci, která se rozkládá
v prostoru mezi městy Český Těšín a Třinec, na východě ji ohraničují státní hranice s Polskem,
na západě řeka Olše a stávající silnice II/468, na jihu průmyslová zóna. Tvoří ji přirozený
smíšený lesní porost v Těšínské pahorkatině s lipovými doubravami a řadou chráněných druhů
rostlin. Přírodní rezervace se prostírá v nivě řeky Olše a na západním svahu protáhlého kopce,
který tvoří těšínský vápenec. Významný je výskyt zvláště chráněných ohrožených druhů –
vstavač mužský, okrotice bílá, lilie zlatohlavá, jaterník podléška, árón karpatský atd. Vyskytuje
se zde na 40 druhů ptáků a hnízdí tu také lejsek šedý a sluka lesní.
Ochranné pásmo přírodní rezervace je 50 m od její hranice. Lokalita výstavby nezasahuje do
přírodní rezervace, okrajově zasahuje do jejího ochranného pásma stávající silnice II/468.
Lokalita plánované výstavby nezasahuje do žádného zvláště chráněného území – národního
parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky a přírodní památky.
C.1.3.3 Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné
části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky dle zákona č. 114/1992 Sb. jsou lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi i jiné části krajiny, které zaregistruje podle §6 orgán
ochrany přírody jako významný krajinný prvek. Jedná se zejména mokřady, stepní trávníky,
remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní
útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy sídelních útvarů včetně historických
zahrad a parků.
Významné krajinné prvky dle zákona č.114/1992 Sb. jsou v zájmovém území zastoupeny řekou
Olší a její nivou, drobnou bezejmennou vodotečí, jež má koryto opevněné a zčásti napřímené bez
doprovodných porostů. Tato drobná vodoteč má charakter odvodňovací strouhy. Dalším
významným krajinným prvkem v území je lesní celek přírodní rezervace Velké doly.
Významné krajinné prvky evidované ani památné stromy se v zájmovém území nevyskytují.
Situace významných krajinných prvků je graficky znázorněna v příloze F.1.2.
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C.1.3.4 Území přírodních parků
Zájmové území plánované výstavby mimoúrovňového propojení sil II/468 s průmyslovou zónou
Třinec - Baliny nezasahuje do žádného přírodního parku.
C.1.3.5 Natura 2000
Zájmové území pro výstavbu záměru nezasahuje do lokalit zařazených v soustavě NATURA
2000, tzn. do evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí.
Podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
k předmětnému záměru stanovisko zn. ŽPZ/35557/2006/Žam ze dne 19.7.2006:
Realizace stavby mimoúrovňového propojení silnice II/468 s průmyslovou zónou Třinec –
Baliny nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je uvedeno v příloze F.2.2.
C.1.3.6 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Obecně lze území charakterizovat jako kulturní území, které však začalo být intenzivně
osidlováno až v pozdních obdobích historického vývoje. Archeologické nálezy svědčí spíše o
řídkém a přerušovaném osídlení v období pravěku. Přesto se však jedná o území s možnými
archeologickými nálezy.
Z tohoto důvodu je třeba celé stavbou dotčené území považovat za území s archeologickými
nálezy ve smyslu odst.2, § 22 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění a je zde nutné ohlásit
zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu (Královopolská 147, 612 00 Brno) a
případně současně Národnímu památkovému ústavu, ú.o.p. v Ostravě, detašované pracoviště
v Opavě (Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava) a následně umožnit provedení záchranného
archeologického výzkumu.
V trase navrhované komunikace, ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité
kulturní památky ani jinak chráněné památné objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR a trasa neprochází ani žádným plošně památkově chráněným územím.
Vyjádření Národního památkového ústavu a rozhodnutí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Městského úřadu Třinec je uvedeno v příloze F.2.1.
C.1.3.7 Území hustě zalidněná
Hustota osídlení zájmové oblasti odpovídá funkčnímu využití tohoto území, které se nachází
mezi oblastí s funkcí smíšenou a průmyslovou. V zájmové oblasti se nachází rozptýlená zástavba
tzv. slezského typu. Jedná se o poměrně řídkou zástavbu s množstvím malých ploch zemědělské
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půdy. Byty se nacházejí v nízkopodlažních objektech izolovaných různou velikostí parcel.
Celkově lze hovořit o průměrné využitelnosti území. Obyvatelstvo se v minulosti koncentrovalo
spíše v kompaktní zástavbě Třince.
Z hlediska hustoty obyvatelstva lze území členit na území hustě zalidněná a území řídce
zalidněná. Urbanistickým kritériem pro jejich odlišení je 350 obyvatel na hektar. Hustotu
obyvatelstva v Třinci udává následující tabulka.
Tabulka 13: Hustota obyvatelstva v městě Třinec
Počet
obyvatel

Obec

Třinec
(celkem)
Poznámka:

38953
a.
b.

Domy obydlené
rodinné

bytové

3482

785

Hustota obyvatelstva
na 1 ha
zastavěné
území
plochy
4.6

86.4

Kategorie zalidněnosti
území

velmi řídce zalidněné

Zpracováno podle údajů ČSÚ (2001)
Hustota obyvatelstva v celém okresu Frýdek-Místek činí 1,37 až 2,16 osob na 1 ha (ČSÚ, 2001)

Na území potenciálně dotčeném stavbou o rozloze cca 12,5 ha žije celkem cca 50 obyvatel.
Znamená to že hustota 4,2 obyvatel na hektar koresponduje s hustotou obyvatelstva v sídelním
útvaru Třinec a že stavba mimoúrovňového propojení se nachází v území velmi řídce
zalidněným. Bližší údaje o obyvatelstvu v zájmové oblasti jsou uvedeny v kapitole C.2.8.
C.1.3.8 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Imisní situace
Na celkovou situaci znečištění ovzduší v zájmové oblasti má nejzásadnější vliv působení
lokálních stacionárních a mobilních zdrojů, na úroveň pozadí má vliv také přenos znečišťujících
látek z okolního území, případně též ze vzdálenějších oblastí ČR nebo jiných států. Posuzovaná
stavba se bude nacházet v těsné blízkosti velkého průmyslového podniku Třinecké železárny a.s.
a tento podnik bude s největší pravděpodobností pro sledovanou lokalitu dominantním zdrojem
emisí škodlivin. Příspěvek znečištění ovzduší vznikající vlivem dopravy je v zájmovém území
poměrně malý a v porovnání s emisními toky vznikajícími v Třineckých železárnách prakticky
zanedbatelný. Imisní zátěž v lokalitě bude rozhodujícím způsobem ovlivněna provozem
Třineckých železáren. Celkově lze předmětnou oblast charakterizovat jako území se zhoršenou
kvalitou ovzduší.
Hluková zátěž
Stávající hluková situace podél stávajícího vedení trasy II/468 je typická pro okolí
frekventovaných silnic I. a II. třídy vedoucích venkovskou zástavbou rodinných domků, kdy je
nadlimitním hlukem zasažen pás území široký průměrně 150 m a více na obě strany od
komunikace, ve kterém jsou hlukové limity překračovány. Tato skutečnost byla potvrzena
modelovým výpočtem i přímým měřením hluku v lokalitě, přičemž dominujícím zdrojem hluku
je železniční doprava. Svým charakterem by tento pás území mohl být kvalifikován jako zatížení
starou hlukovou zátěží z dopravy.
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Bližší údaje o zatížení předmětné oblasti existující hlukovou zátěží z dopravy jsou uvedeny
v kapitole C.2.10 a ve hlukové studii (příloha H.2).
Staré ekologické zátěže
Podle systému evidence starých ekologických zátěží se v trase mimoúrovňového propojení ani
v jeho bezprostřední blízkosti nenachází území, kde by byla registrována stará ekologická zátěž.
Nejbližší lokalitou je areál Třineckých železáren, a.s. V areálu Třineckých železáren byla v roce
1999 provedena Analýza rizik (KAP, spol. s. r.o.). Pro předmětné území bylo vydáno sanační
Rozhodnutí ČIŽP č.j. 9/OV/5328/01/Veng ze dne 24.7.2001.
Podle sdělení oddělení životního prostředí Třineckých železáren stavba mimoúrovňového
propojení nezasáhne do lokalit, kde byla zjištěna kontaminace zemin či podzemních vod v rámci
řešení starých ekologických zátěží v areálu Třineckých železáren a to včetně průmyslové zóny v
majetku Města Třinec.
Kontaminaci horninového prostředí cizorodými látkami však nelze v navrhované trase zcela
vyloučit, zejména v prostoru přemostění železničního svršku a výstavbě SO 101, i když
koncentrace potenciálních kontaminantů nebudou dosahovat úrovně sanačních limitů. Při
výstavbě navrhované trasy komunikace lze doporučit, aby předmětné problematice byla
stavebním dozorem věnována zvýšená pozornost a s identifikovanými odpady bylo nakládáno
v souladu se zákonem o odpadech.
Za ekologickou zátěž lze do jisté míry považovat kontaminaci půd v prostoru určeném pro
realizaci záměru. Nejedná se však o starou ekologickou zátěž ve smyslu zákona. Problematika
kontaminace půd je diskutována v kapitole B.II.1.

C.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
C.2.1 Ovzduší a klima
Vyhodnocení klimatických a meteorologických prvků pro zájmovou oblast bylo provedeno na
základě údajů ČHMÚ, které lze je získat na internetové adrese www.chmi.cz. Data k sestavení
těchto údajů jsou získána z přízemních meteorologických měření a pozorování na
meteorologických a klimatologických stanicích, z aerologických měření vertikální sondáže
atmosféry, z radiolokačních měření, případně z družicových měření.
C.2.1.1 Klimatické poměry
Klima je na rozdíl od počasí relativně stálé. Je důsledkem probíhajících klimatotvorných
procesů, tj. fyzikálních procesů v atmosféře a aktivní vrstvě půdy (jako jsou přenos energie,
oběh vody apod.). Tyto procesy jsou důsledkem nepřetržitého působení klimatotvorných
faktorů. Nejvýznamnější klimatické a meteorologické charakteristiky, které je zapotřebí vzít
v úvahu při hodnocení lokality, jsou teplota vzduchu, sluneční záření, srážková činnost, vlhkost
vzduchu a dále vítr, jeho směr, rychlost a výskyt bezvětří.
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Klimatické podmínky vyskytující se na řešeném území jsou určeny jeho zeměpisnou polohou,
reliéfem krajiny a klimatickými faktory.
Podle Quitta je území charakterizováno třídou MT9. Tato oblast je charakteristická dlouhým
létem, teplým, suchým až mírně suchým. Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a
mírně teplým podzimem. Zima je poměrně krátká, mírná a suchá s krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Charakteristika třídy MT9
Počet letních dnů (s teplotou > 25°C)
Počet dnů s prům. teplotou 10°C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Roční srážkový úhrn
Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 – 50
140 – 160
110 –130
30 – 40
-2 - -3°C
17 – 18°C
6 – 7°C
7 – 8°C
650 – 750 mm
60– 80

Dotčené území leží na závětrné straně horských masívů Beskyd. V území vznikají především na
podzim, v zimě a předjaří místní inverzní situace, při kterých dochází ke zhoršenému rozptylu
emisí. Dle Moravce a Votýpky se jedná o oblast II. třídy klimatické regionalizace.
Není důvod předpokládat, že automobilový provoz na mimoúrovňovém propojení ovlivní klima
dané oblasti.
C.2.1.2 Meteorologické charakteristiky
Směr a rychlost větru jsou dominujícími meteorologickými charakteristikami, které mají
rozhodující podíl na stabilitě přízemní vrstvy atmosféry a na charakteru transportu a způsobu
nařeďování znečišťujících látek. V oblasti je častý výskyt méně příznivých rozptylových
podmínek pro rozptyl látek v ovzduší v souvislosti se členitostí terénu v blízkosti Beskyd, kde je
třeba počítat se vznikem místních inverzních stavů, zejména v období podzimu, zimy a předjaří.
Následující obrázek udává odborný odhad stabilitní větrné růžice pro lokalitu Třinec.
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Obrázek 2: Grafické znázornění celkové větrné růžice

Tabulka 14: Celková průměrná větrná růžice lokality města Třinec
m.s-1
1,7
5,0
11,0
Součet

N
13,20
4,90
0,90
19,00

NE
3,70
1,19
0,10
4,99

E
1,60
0,30
0,10
2,00

SE
16,81
1,50
0,70
19,01

S
21,81
5,40
1,80
29,01

SW
5,69
3,29
1,00
9,98

W
4,00
2,39
0,60
6,99

NW
6,59
1,91
0,50
9,00

Calm
0,02

0,02

Součet
73,42
20,88
5,70
100/100

Z výše uvedené tabulky lze odvodit, že nejčastěji v roce se vyskytuje jižní směr proudění větrů a
to ve 29,01% roku tj. 160 dní ročně. Rychlosti proudění větrů se nejčastěji pohybuje v rozmezí
rychlostí 0 m/s až 2,5 m/s.
Nejčastěji vyskytující se stabilitní vrstvou atmosféry je III. třída stability (izotermní) s četností
31,4% což je přibližně 115 dnů v roce. Jedná se o stav slabé inverze a malého kladného
teplotního gradientu, při kterém se mohou vyskytovat mírně zhoršené rozptylové podmínky.
Z hlediska rozptylu škodlivin je nejméně příznivá I. třída stability atmosféry charakterizovaná
častou tvorbou inverzních stavů. I. třída stability se v posuzované oblasti vyskytuje průměrně 38
dnů ročně.
C.2.1.3 Imisní charakteristika lokality
Město Třinec patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší dle § 7 odst. 1 zákona č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší ve
smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky
a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů, se rozumí vymezená část území nebo sídelní seskupení, kde bylo zjištěno na základě
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pravidelného hodnocení kvality ovzduší překročení imisního limitu nebo imisního limitu a meze
tolerance.
Posuzovaná stavba se bude nacházet v těsné blízkosti velkého průmyslového podniku Třinecké
železárny, a.s. Tento podnik bude s největší pravděpodobností dominantním zdrojem emisí
škodlivin pro sledovanou lokalitu. Na úroveň pozadí má vliv také přenos znečišťujících látek
z okolního území. Příspěvek znečištění ovzduší vznikající vlivem dopravy bude v zájmovém
území poměrně malý a v porovnání s emisními toky vznikajícími v Třineckých železárnách
prakticky zanedbatelný. Imisní zátěž v lokalitě bude rozhodujícím způsobem ovlivněna
provozem Třineckých železáren.
Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o změně vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší na základě dat roku 2004, uveřejněného ve Věstníku MŽP 5/2006, byl na 69,4 % území
překračován imisní limit denních koncentrací PM10, na 19,2 % území byl překračován imisní
limit ročních koncentrací PM10 a na 43,6% území byl překračován roční imisní limit pro BaP.
Imisní limit pro benzen nebyl překračován. V případě PM10 byly překračovány i hodnoty
imisního limitu zvýšeného o mez tolerance.
Z hodnot naměřených imisních koncentrací na stanicích imisního monitoringu v roce 2005 je
zřejmé, že přímo v zájmové lokalitě nejsou překračovány imisní limity pro oxidy dusíku a
benzen. Dle naměřených hodnot pro suspendované částice frakce PM10 se dá konstatovat, že
v lokalitě jsou překračovány denní imisní limity pro PM10. Maximální denní měřená koncentrace
PM10 je 131,3 µg/m3, 36MV (36. nejvyšší měřená hodnota denních koncentrací) je 53,8 µg/m3,
zatímco imisní limit je 50 µg/m3. Roční koncentrace PM10 nejsou v zájmové lokalitě zřejmě
překračovány.
Podrobnější údaje o imisní situaci v zájmovém území jsou uvedeny v rozptylové studii, která
uvedena v příloze H.3 tohoto oznámení.
C.2.2 Voda
C.2.2.1 Povrchové vody
Předmětné území se ze širšího hydrografického hlediska
hydrologického pořadí 2-01-01-001) .

nachází v povodí Odry (číslo

Páteřní vodotečí celého území je řeka Olše (číslo hydrologického pořadí 2-03-03-001), která se
vlévá do Odry. Řeka Olše je významným vodním tokem ve smyslu vyhlášky č.470/2001 Sb. a je
ve správě Povodí Odry. Jde o typický štěrkonosný beskydský tok s rozkolísanými průtoky. Řeka
Olše je erozní základnou předmětného území. Vodní tok Olše protéká ostrými meandry a
erozivně působí na strmé břehy. V předmětném území je Olše regulována jezy. Délka tohoto
toku ve činí 72,7 km, plocha povodí činí 383,2 km2, dlouhodobý průměrný průtok lze odhadnout
na 7,15 m3/s, odtokový činitel 0,52, specifický odtok 17,86 l/s.km2.
Dle základní vodohospodářské mapy území určené pro výstavbu mimoúrovňového propojení
Baliny náleží do povodí Olše (hydrologické pořadí povodí 2-03-03-039). Zájmové území se
nachází nedaleko říčního 43 km řeky Olše, která patří do kaprových vod.
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Zájmovým územím ve staničení cca 0,05 km protéká bezejmenný pravostranný přítok Olše (číslo
hydrologického pořadí 2-03-03-039) s plochou povodí 0,25 km2 a dlouhodobým průměrným
průtokem 3 l/s. Bezejmenná vodoteč dále podtéká silnicí II/468, železničním tělesem a ústí do
Olše.
Tabulka 15: M-denní průtoky vodních toků QMd
QMd
3

Olše (m /s)
Vodoteč (l/s)

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

355

364

17,2
7,2

11,5
4,8

8,67
3,6

6,85
2,9

5,54
2,3

4,53
1,9

3,7
1,6

3,0
1,3

2,39
1,0

1,82
0,8

1,26
0,5

0,71
0,3

0,34
0,1

Tabulka 16: N-leté průtoky QN (m3/s)
QN
Olše
Vodoteč

1
110
0,182

2
164
0,294

5
249
0,487

10
323
0,669

20
405
0,881

50
525
1,21

100
626
1,5

V zájmovém území nejsou povrchové vody využívané ke koupání dle vyhlášky č. 159/2003 Sb. a
nejsou zde koupaliště ve volné přírodě provozovaná.
Jakost vody v povrchových vodotečích
Kvalita vody v Olši není nejlepší, avšak postupně se zlepšuje. V předmětném území je to dáno
zejména rostoucím rozsahem odkanalizování s následným čištěním splaškových vod a odpadních
vod z Třineckých železáren na ČOV a poklesem intenzifikace zemědělství. Hodnocení jakosti
vody v říčních profilech se provádí podle ČSN 75 72 21 “Klasifikace jakosti povrchových vod“.
Principem klasifikace je srovnání charakteristické hodnoty ukazatelů jakosti vody se soustavou
normativů, které odpovídají hodnocení z obecného ekologického hlediska. Zařazení jakosti vody
podle jednotlivého ukazatele do třídy jakosti vody se uskutečňuje srovnáním vypočtené
charakteristické hodnoty tohoto ukazatele s jemu odpovídající soustavou mezních hodnot. Míra
znečištění povrchové vody se určuje podle pěti tříd jakosti vody :
I. třída – neznečištěná voda
II. třída – mírně znečištěná voda
III. třída – znečištěná voda
IV. třída – velmi znečištěná voda
V. třída – velmi silně znečištěná voda
Kvalita povrchových vod v říčním systému Olše je ve vybraných profilech hodnocena podnikem
Povodí Odry, Ostrava. Hodnocení jakosti vody v profilu Olše nad Třincem a Olše Ropice v
letech 1999 – 2000 (Povodí Odry, Ostrava 2001) podle ČSN 75 7221 – "Klasifikace jakosti
povrchových vod" je shrnuta v následující tabulce.
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Tabulka 17: Orientační hodnocení jakosti povrchových vod ve vybraných profilech (Povodí
Odry, 2001)

Pcelk.

Tř. celk.

Kondukt.

Rozp. l.

Nerozp. l.

Rozp. O2
CHSKMn

Cl

So4

Ca

Mg

Tř. celk.

Mn

Fe

Fek.
kol.bakt.

Biol. uk.

N-NO3

Olše
Ropice

Kovy

N-NH4

1999 –
2000
Olše
Nad
Třincem

Obecné fyzikální a chemické ukazatele

CHSKCr

Vybrané ukazatele
BSK5

Tok
profil

II

II

I

I

II

II

I

I

II

I

I

I

I

I

I

II

I

II

II

II

II

III

I

IV

IV

II

II III I

II

I

II

I

I

III

I

III

III

V profilu Olše „Konská“ na úrovni ř. km 42,18 jsou měsíčně prováděny odběry povrchových vod
(střed toku, prostý vzorek) Třineckými železárnami, a.s. Vybrané ukazatele za rok 2005 jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 18: Vybrané ukazatele kvality povrchových vod v Olši (ř.km 42,18, rok 2005)
Měsíc 2005
ukazatel
Teplota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2,7

0,1

1,2

6.4

7,7

12.8

14,2

12,3

14,3

11,5

8,0

1,7

pH

7,88

7,94

7,94

7,91

7,98

7.82

7,92

8,09

8,08

8,18

7,93

7,98

NL(mg/l)

<2

2,7

<2

5,4

5,8

5

9,4

22,0

4

3,1

6,2

16

RL celkem
(mg/l)
RL žíhané
(mg/l)
N–NH4
(mg/l)
N-NO2
(mg/l)
N-NO3
mg/l
N-anorg.
(mg/l)
CHSK Cr
(mg/l)
Sp.vodivost
(mS/m)
NEL
(mg/l)
KNK8,3
(mmol/l)
KNK4.5
(mmol/l)
Fe celk.
(mg/l)
rozp. O2
(mg/l)

130

230

240

110

120

250

170

140

230

270

370

200

100

170

190

86

94

200

140

100

190

210

290

130

0,30

0,16

0,098

0,016

2,03

1,21

2,43

1,39

<5

<5

21.6

34,8

<5

0,1

<5

<5

<5

5

<5

38,8

20,8

38,1

26,2

22,3

40.4

0,40

<5

<5

<5

<5

46.4

58,1

28,7

36,8

0,02

0,09

0,03

0,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

1.30

2,00

2,10

0,90

1,35

2,10

1,55

1,7

2,00

2,90

3,10

1,75

0,37
12,4

0,28
8,9

13,9

0,4
9,1

10,3
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Měsíc 2005
ukazatel
chloridy
(mg/l)
Sírany
(mg/l)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.5

23,9

32,5

9,2

7,8

27,4

13,9

8,3

22,2

25,0

41,4

16,7

56

45

41

21

26

42

29

27

37

62

89

30

Hodnocení jakosti vody v profilu Olše Konská je provedeno ve vybraných ukazatelích pro které
byl dostatečný počet hodnot pro hodnocení dle ČSN 75 7221. Pro sírany, chloridy rozpuštěné
látky a nerozpustné látky je výsledná jakost ve třídě I a pro elektrolytickou konduktivitu je
výsledná jakost ve třídě II.
Zátopová území
Krajský úřad Moravskoslezského kraje stanovil rozhodnutím ŽPZ/6333/03 z roku 2003
záplavová území a vymezil aktivní zónu na vodním toku Olše v km 40,435 – 47,922 (Ropice –
Třinec). Zájmové území pro výstavbu mimoúrovňového propojení neleží v zátopovém území.
Zátopové území se nachází v inundačním pásmu řeky Olše.
Situace vodních toků je zřejmá z mapové přílohy F.1.2.
C.2.2.2 Podzemní vody
Podle hydrogeologického členění ČR zájmové území náleží do hydrogeologického rajónu č.153
– Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše. Jeho hydrogeologická charakteristika je dána
fluviálními sedimenty řeky Olše. Zvodeň je vázána na průlinově propustný kolektor, tvořený
zahliněnými štěrkopísky údolní terasy Olše. Hladina podzemní vody je pod úrovní terénu
variabilní v závislosti na hladině vody v Olši.
V zájmové oblasti ani v její blízkosti se nenalézá chráněná oblast přirození akumulace vod
(CHOPAV), citlivé ani zranitelné oblasti ve smyslu zákona č.254/2001 Sb., vodách. Hranice
CHOPAV Jablunkovsko leží ve vzdálenosti cca 9 km jihovýchodním směrem.
V zájmovém území nejsou evidovány žádné objekty pro jímání a odběry podzemních vod. Bližší
údaje o hydrogeologických poměrech jsou uvedeny v kapitole C.2.4.
C.2.2.3 Vodní zdroje
Podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (2004) je většina sídel
v zájmové oblasti zásobována z Ostravského oblastního vodovodu (OOV). Vodovod je ve správě
SmVaK Ostrava - regionální správy Frýdek-Místek. Podél stávající silnice II/468 v těsné
blízkosti na východní straně vede hlavní vodovodní řad.
V zájmovém území nejsou evidovány žádné objekty pro jímání a odběry podzemních vod pro
hromadné zásobování ani individuální zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
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C.2.3 Půda
Předmětné území náleží k okresu Frýdek-Místek, ve kterém podle ÚPn VÚC Beskydy celková
rozloha ZPF činí 50 301 ha. Míra zornění činí 25%. Stav půdního fondu odpovídá současné
zemědělské politice, podle které se podíl orné půdy snižuje, ale s dalším výraznějším poklesem
podílu orné půdy se již nepočítá. V okrese je cca 21% zemědělské půdy pod vlivem imisí.
Předmětné území je zatříděno do zemědělské oblasti pahorkatinné. Z hlediska zemědělské
výrobní oblasti se jedná o oblast bramborářskou střední, převažuje podvýrobní typ
bramborářsko-žitný.
C.2.3.1 Půdní typy
Půdní pokryv je výsledkem působení exogenních činitelů a skladby horninového podloží.
Dle pedologického průzkumu lokality, který v roce 2006 zpracovala společnost G-Consult, spol.
s r.o. v rámci akce „Třinec – Baliny, Podrobný průzkum komunikace“, se v zájmovém území
nachází půdní typ ilimerizované půdy oglejené.
Ilimerizované půdy oglejené
Jsou značně rozšířeny ve středních výškových polohách, zejména v pahorkatinách a vrchovinách.
Hlavním půdotvorným procesem je ilimerizace, která se uplatňuje velmi výrazně. Pod
humusovým horizontem leží několik decimetrů mocný horizont eluviální, který je zpravidla silně
vybělen. Postupně přechází v rezivohnědý iluviální horizont, který zasahuje velmi hluboko do
matečného substrátu. Vybělený ochuzený horizont se vyznačuje často nápadnou deskovitou až
lístkovitou strukturou, zatímco horizont obohacený se rozpadá na zřetelné kostky a prizmata. U
ilimerizovaných půd se často setkáváme s oglejením. Jílem obohacený, zhutnělý, tudíž málo
vodopropustný horizont na svém povrchu dočasně zadržuje srážkovou vodu, která způsobuje
především koncentraci hydratovaných oxidů železa (a manganu) do malých, tmavě rezivých
konkrecí, tzv. bročků, které jsou hojně zastoupeny ve vyběleném eluviálním horizontu.
V hlubších horizontech půdního profilu se oglejení může projevovat přítomností tmavých
povlaků sloučenin manganu a železa.
Zrnitostně jde o středně těžké půdy a těžší půdy, těžší zejména ve spodinách. Obsah humusu je
střední a jeho kvalita je méně příznivá. Půdní reakce je obvykle kyselá, sorpční vlastnosti jsou již
silně zhoršeny. Fyzikální vlastnosti, zejména ve zhutnělém iluviálním horizontu jsou značně
nepříznivé (malé provzdušnění). Zemědělsky jsou tyto půdy nízké kvality, zejména vzhledem
k jejich občasnému převlhčení. Výhodou však zůstává značná hloubka a slabá skeletovitost
půdního profilu.
Dle ostatních pramenů (Mapa půdních typů, Katedra pedologie a pedologie ČZU, Praha) se
v zájmovém území může nacházet také půdní typ pararendziny.
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Pararendziny
Pararendziny jsou určitou obdobou hnědých půd na zvětralinách karbonátově-silikátových
Rozšíření je nezávislé na klimatu a do jisté míry i na nadmořské výšce. Dominantním
půdotvorným procesem, vedle obvyklého vnitropůdního zvětrávání, je humifikace.
Pararendziny jsou většinou mělčí skeletovité půdy lehčího až středně těžkého složení. Obsah
humusu nižší kvality je obvykle střední. Typickým znakem pararendzin je přítomnost karbonátů
buď v celém půdním profilu nebo alespoň ve spodině. Půdní reakce je proto většinou neutrální, i
když u výrazněji odvápněných povrchových horizontů může i poněkud poklesnout. Výměnná
sorpční kapacita je silně závislá na zrnitostním složení půd. Nasycení sorpčního komplexu je
většinou příznivé. Zejména u silně skeletovitých profilů můžeme pozorovat silnou náchylnost
těchto půd k vysýchání.
Po stránce produktivity jsou pararendziny, zejména vzhledem ke své časté skeletovitosti,
zemědělsky horšími půdami.
C.2.3.2 Bonitované půdně ekologické jednotky
Systém bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ) kategorizuje a hodnotí zemědělské
území z hlediska půdoznaleckého, agro-ekologického, produkčního a ekonomického. Soustava
bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ) je zpracována pro zemědělskou půdu jako
celek, bez rozlišení jejího využívání podle kultur.
Každá konkrétní BPEJ je vyčleněna na základě vyhodnocení charakteristik klimatu,
klasifikačního zařazení půdy, charakteristických půdotvorných substrátů a jejich skupin,
zrnitostního složení půdy, vodního režimu půdy, skeletovitosti půdy a hloubky půdního profilu,
svažitosti území a jeho expozice ke světovým stranám.
Při vyčleňování BPEJ se vychází za zásady, že všechny výše uvedené i další složky prostředí
jsou rovnocenné a mají stejný vliv na zařazení areálu do bonitačního systému. Konkrétní
vlastnosti určitého areálu BPEJ jsou v bonitačních mapách i datové bázi vyjádřeny pětimístným
kódem.
1. číslice značí příslušnost ke klimatickému regionu
2. a 3. číslice vyjadřuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (HPJ) dané klasifikačním
zařazením půdy (jejím typem, subtypem atd.), jejím zrnitostním složením, chemickými a
fyzikálními vlastnostmi, vodním režimem a případně dalšími ekologickými faktory
4. číslice stanovuje kombinaci svažitosti areálu a expozice ke světovým stranám
5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdních profilů
Ve sledovaném území se nachází BPEJ 7.22.10.
C.2.3.3 Třídy ochrany
Kvalitu půdy podle příslušnosti k BPEJ lze vyjádřit zařazením do tříd ochrany zemědělské půdy
podle „Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České
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republiky ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního
fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.“
Tříd ochrany je celkem 5 a jsou odstupňovány od nejhodnotnějších půd s nejvyšším stupněm
ochrany I - po půdy nejméně kvalitní s nejnižším stupněm ochrany V:
I.třída – bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách
rovinných nebo jen mírně sklonitých , které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu
pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
případně pro liniové stavby zásadního významu.
II. třída – zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou
produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně
zastavitelné.
III. třída – půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a
středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuelní výstavbu.
IV. třída – půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů, jen s omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
V. třída – zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s 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 o nižším stupněm
ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných územích dalších zájmů
ochrany životního prostředí.
Tabulka 19: Zařazení BPEJ do tříd ochrany zemědělské půdy
BPEJ
7.22.10

Třída ochrany
II.

Z výše uvedeného zařazení BPEJ do třídy ochrany vyplývá, že bude dotčena půda druhé třídy
ochrany. Do této třídy jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského
půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní
plánování také jen podmíněně zastavitelné.
O vyjmutí pozemku ze ZPF bude rozhodnuto orgánem ochrany ZPF.
C.2.3.4 Vliv imisí na kvalitu půdy
Půda patří společně s ovzduším a vodou k základním abiogenním složkám životního prostředí,
její postavení je však značně odlišné od zbývajících dvou složek. Kontaminace půd je většinou
nevratný jev a za normálních podmínek nemůže být samostatně dosaženo přirozeného stavu
odpovídajícího příslušnému horninovému prostředí.
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Hlavním zdrojem toxických kovů v půdě v oblasti je vedle přirozeného původu z matečných
hornin především antropogenní činnost (hutní průmysl, chemické látky v zemědělství).
Nadlimitní obsah kovů byl zjištěn zejména u Cd, Cr, Pb, Zn v okolí Třince. Nejvyšší obsahy TK
v půdě jsou v k.ú. Třinec, Český Puncov, Konská, Horní a Dolní Líštná a Kojkovice. Ve vztahu
k největšímu zdroji emisí TŽ Třinec jsou nejvíce kontaminovány plochy v těsné blízkosti
železáren a v severním, severovýchodním a severozápadním směru od zdroje.
Následující tabulka udává porovnání kontaminace zemědělské půdy v okolí Třince (SKZÚZ,
1990-1992) s průměrnými koncentracemi zjištěnými při pedologickém průzkumu dotčených
pozemků.
Tabulka 20: Koncentrace toxických kovů v zemědělské půdě
Toxické kovy

Koncentrace (mg/kg) - průměr

Limit (mg/kg)

Pedologický průzkum

SKZÚZ (1990-92)

Pb

202,3

143

100,0

Cd

3,15

3,97

1,0

Cr

59,9

8,1

40,0

Zn

387,3

167

100,0

Hg
0,53
0,21
Poznámka: SkZÚZ - Státního kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně (1990-1992).

0,8

Další údaje o imisním zatížení, resp. kontaminaci zemědělských půd v zájmové oblasti je také
součástí kapitoly B.II.1.
C.2.3.4 Pozemky určené k plnění funkce lesa
Zájmové území dotčené stavbou náleží do přírodní lesní oblasti Podbeskydská pahorkatina.
Odbornou správu v oblasti lesního hospodářství vykonávají v zájmovém území Krajský
inspektorát 11 Frýdek-Místek, LS Šenov. Dle ÚPn v katastrálním území Konská činí výměra
LPF 167,11 ha. V zájmovém území se však nenacházejí žádné pozemky určené k plnění funkce
lesa.
C.2.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje
C.2.4.1 Horninové prostředí
Geomorfologické poměry
Území náleží geomorfologicky k systému Alpsko-himalájskému, provincii Západní Karpaty,
subprovincii Vnější Západní Karpaty, oblasti Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská
pahorkatina, podcelku Třinecká brázda a okrsku Ropická plošina. Část reliéfu zájmového území
je v současnosti značně ovlivněna antropogenní průmyslovou činností. Generelně je reliéf
charakterizován kvartérní akumulací fluviálních sedimentů. Podle typologického členění reliéfu
je zájmová lokalita rovinou akumulačního rázu v oblasti kvartérních struktur nižších fluviálních
teras.
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Geologické poměry
Z geologického hlediska je toto území tvořeno kvartérními sedimenty řeky Olše. Kvartérní
sedimenty jsou zastoupeny fluviálními sedimenty hlavní a údolní terasy Olše. Tyto náplavy jsou
proměnlivé mocnosti (od 3 do 6 metrů) a jsou uloženy na nepravidelném reliefu jílovitovápnitých břidlic těšínského příkrovu.
Břidlice jsou zvrásnělé a tektonicky postižené. Na povrchu jsou zvětralé a degenerované stykem
s podzemní vodou. Navětralé břidlice jsou barvy tmavošedé až černošedé. Tvrdé nezvětralé
břidlice jsou šedé, jemnozrnné s lasturovým lomem. Mají střípkovitý rozpad a na vzduchu rychle
větrají. Na některých místech dotčeného území byly pod vrstvou štěrků naraženy pevné slíny,
které pak přecházejí v jílovitovápnité břidlice.
Hlavní terasa se skládá ze dvou akumulací, starší stáří mindel a mladší stáří riss. Starší
akumulace je tvořena dobře opracovanými, drobnějšími štěrky. Valouny mladší terasy jsou
převážně hrubé a slaběji opracované z důvodu kratšího transportu. Materiál je místní
provenience. Hlavní terasa bývá kryta sprašovými hlínami wurmského stáří.
Sedimenty údolní terasy jsou tvořeny na bázi písčitými štěrky, převážně slabě zahliněnými.
Štěrky jsou převážně hrubé, místy až balvanité, a jsou tvořeny převážně psamitickým materiálem
místní provenience. Terasa je překryta mladšími holocénními povodňovými hlínami a jíly,
případně v holocénu přemístěnými písčitými štěrky. Stáří údolní terasy klademe do období wurm
– holocén.
V místě budoucího staveniště jsou kvartérní vrstvy shora počínaje tvořeny písčitými hlínami na
bázi promísenými s drobnými valouny štěrku. Pod těmito hlínami je uložena vrstva hlinitého
štěrku místy silně nebo slabě písčitého. Štěrky jsou tvořeny karpatským materiálem, jsou hrubé
s valouny o profilu až 35 cm. Jsou středně ulehlé, pod hladinou podzemní vody až neulehlé.
Místy se v těchto polohách nachází prolohy zbahnělých štěrků nebo dokonce prolohy hlíny a jílu
měkké konzistence. Nelze vyloučit ani pohřbené fosilní říční koryto vyplněné bahnem.
V prostoru na JZ od silnice č. 468 je povrch překryt několika metry navážek, které jsou ze
stavebního rumu, škváry a strusky. Navážky jsou staré již několik desetiletí a jsou konsolidovány
od vlastní hmotnosti a od pojezdu vlaků a těžké dopravy.
Hladina podzemní vody je vázána na kolektor hlinitopísčitých štěrků a obecně proudí od svahů
směrem k zařízlému korytu řeky Olše. V případě vydatných povodňových srážek anebo tání
sněhu a rozvodnění řeky může být hladina až velmi mělce pod terénem.
Hydrogeologické poměry
Podle Hydrogeologické rajonizace patří sledované území k hydrogeologickému rajónu 153 –
Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše.
Významným kolektorem tohoto rajónu jsou fluviální kvartérní sedimenty. Jedná se o kolektor
průlinového typu. Akumulace vod je nejpříznivější v údolní terase se slabším zahliněním.
Hydraulické parametry kvartérní zvodně jsou do značné míry ovlivněny poměrně malou
mocností kolektoru. Zvodněná mocnost kolektoru je dále v přímé souvislosti s úrovní hladiny
v povrchovém toku Olše. V hlavní terase jsou dokumentovány vydatnosti vrtů v řádu tisícin až
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desetin sekundových litrů (v průměru 0,06 l/s), v údolní terase se vydatnost vrtů pohybuje
v setinách až desetinách sekundových litrů (v průměru 0.1 l/s).
Podložní spodní těšínské vrstvy o takřka výlučně pelitickém charakteru mají z hlediska oběhu
podzemní vody nepříznivé podmínky, k pohybu zde dochází jen lokálně v nesouvisle vyvinuté a
málo mocné přípovrchové zóně.
Nadložní povodňové jíly a hlíny mají povahu izolátoru a omezují přímou infiltraci srážkových
vod do kolektoru. Zejména v prostoru průmyslové zóny je však tato vrstva zčásti či úplně
odstraněna a nahrazena navážkami, které mají odlišné hydraulické parametry v závislosti na
svém (často velmi proměnlivém) složení.
Chemismus podzemních vod v kvartérním komplexu má převážně kalcium-hydrogenkarbonátový charakter, ojediněle kalcium-sulfátový se zvýšeným obsahem Mn a Fe. Prameny
vyvěrající z těšínských vrstev mají generelně vyšší celkovou mineralizaci. V blízkém okolí
zájmového území (Konská) jsou dokumentovány sirovodíkové prameny velmi malé vydatnosti.
C.2.4.2 Přírodní zdroje
Podle surovinového informačního systému SURIS (Geofond) zájmové území pro výstavbu
mimoúrovňového propojení leží v prostoru chráněného ložiskového území (CHLÚ) Česká část
Hornoslezské pánve č.14400000. Předmětem ochrany je zde ložisko černého uhlí o celkové
rozloze 174 398 ha, na které se vztahují zákonná opatření vyplývající ze zákona č. 44/1988 Sb.
ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o plochu v kategorii C2, na které se v současné době
nejeví pravděpodobná exploatace černého uhlí klasickými metodami, tedy na území mimo vlivy
důlní činnosti. V případě použití jiných metod (např. odplyňováním) se nepředpokládají
deformace terénu a vznik důlních škod deformacemi terénu. Podle dokumentu „Nové podmínky
ochrany ložisek černého uhlí v CHLÚ české části Hornoslezské pánve v okrese Karviná, FrýdekMístek, Nový Jičín, Vsetín, Opava a jižní část okresu Ostrava – město“ (OKD, IMGE, 1998)
vydané Rozhodnutím MŽP ČR č.j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne 27.3.1998 lze na tomto
území umístit stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním. Stavby povolí stavební úřad, aniž
by vyžadoval zvláštní opatření proti účinkům poddolování. V řešeném území není evidován
žádný dobývací prostor.
C.2.4.3 Seismicita
Dotčené území je mimo oblast s rizikem seizmických otřesů a konfigurace terénu vylučuje
pravděpodobnost svahových deformací. Zájmová lokalita není situována v oblasti se zvýšenou
vlastní seismickou aktivitou. Třinec je charakterizován seismickým ohrožením 7.stupně (dle 12
stupňové makroseismické stupnice MSK-64), používané v Evropě a patří do seismické oblasti
charakterizované efektivním špičkovým zrychlením ag 0,085 g podle EUROKÓDU 8.
Výstavbou komunikace se nepředpokládá narušení seismických ani dalších geofyzikálních
charakteristik území.
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C.2.4.4 Eroze
S ohledem na charakter zájmového území se neprojevuje žádná výrazná vodní nebo větrná eroze.
Plánovanou výstavbou nedojde ke zhoršení erozních poměrů. Povrch terénu po skončení
výstavby opět ozeleněn výsadbou nízké i vzrostlé zeleně. K určitému odnosu půdních částic
může dojít v průběhu výstavby, kdy půdní povrch bude obnažen v důsledku zemních prací.
C.2.4.5 Poddolovaná a sesuvná území
Dle databáze sesuvných jevů České geologické služby se v zájmovém území nevyskytují žádné
aktivní či potenciální sesuvy. Nejbližší potenciální sesuvné území (ostatní plocha) ev.č. 3649 se
nachází cca 70 m severně od zájmového území na území PR Velké doly. Situace tohoto
sesuvného území je zřejmá z přílohy F.1.2.
Zájmové území leží mimo vlivy důlní činnosti. Nenacházejí se zde dobývací prostory (těžené,
netěžené), stará důlní díla ani poddolovaná území.
Tabulka 21: Lokalizace nejbližších poddolovaných území
Ev. číslo
4599
5447
4596
4600

Název
Konská
Kojkovice u Třince
Dolní Žukov
Dolní Líštná

Charakteristika
bod
bod
bod
plocha

Surovina
rudy
rudy
rudy
rudy

Lokalizace
1,6 km JZ
3,3 km V
3,7 km SZ
4,7 km JV

C.2.5 Fauna a flóra
C.2.5.1 Flóra
Dominantní potenciální přírozenou vegetací jsou křovité vrbiny svazu Salicion eleagnodaphnoidis (Agrostio-Salicetum purpurae). Na sušších místech niv lze předpokládat polonské
dubohabřiny (Tilio-Carpinetum). Lesy jsou tvořeny převážně malými až středně velkými
segmenty a zpravidla tvoří doprovod podél řeky. V druhové skladbě převažuje především jasan,
olše, vrby, dub letní, topoly, smrk.
Z hlediska rostlinných společenstev se dá zájmová lokalita rozdělit zhruba na čtyři základní části:
1. mírně podmáčená louka, společenstva blízká svazu Alopecurion pratensis, nepravidelně
kosená, tvoří více než polovinu plochy lokality, ležící blíže stávající silnici a železniční
trati. Společenstva zde tvoří zbytky víceletých porostů jetelotravní směsky, především
jetel pochybný (Triforium dubium) a jetel luční (Triforium pratense), vikev setá i ptačí
(Vicia sativa, Vicia cracca) a řada zástupců běžných trav – srha říznačka (Dactylis
glomerata), bojínek luční Pheum pratense), psárka luční (Alopecurus pratensis), lipnice
luční (Poa pratensis). Z vlhčích okrajů se rozšiřují běžné druhy vlhkých až zamokřených
luk, vyskytují se zde kakost luční, kakost lesní i k. krvavý (Geranium pratense, G.
sylvaticum a G. sanquineum) , jitrocel prostřední i jitrocel kopinatý ( Plantago media, P.
lanceolata), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), svízel povázka (Galium mollugo),
řebříček obecný (Achillea millefolium).
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2. silněji podmáčená stanoviště – luční společenstva s bikou ladní (Luzula campestris) a
tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), převažujícím výrazným druhem je pcháč
zelinný (Cirsium oleraceum). Dále byla zjištěna sítina rozkladitá (Juncus effusus),
černohlávek obecný (Prunella vulgaris), celík zlatobýl (Solidago virgaurea).
3. zamokřený pás podél odvodňovací strouhy je patrně i více dotován dusíkatými látkami
(už asi ne v důsledku předchozího intenzivního hospodaření, spíše není zřejmé, z jakých a
jak znečištěných zdrojů je dotována odvodňovací strouha), vyskytují se druhy ruderální,
především kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), netýkavka malokvětá (Impatiens
parviflora), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea) a rákos obecný (Phragmites
communis) , pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), na suchých místech podél cesty
mochna husí (Potentilla anserina). Dále byly v této části lokality zjištěny šalvěj přeslenitá
(Salvia verticilata), řebříček bertrám (Achillea ptarmica), škarda dvouletá (Crepis
biennis), mléč rolní (Sonchus arvensis).
4. v mělké prohlubni je vyvinut stromový porost s vrbami, lískami a několika starými
ovocnými stromy na okraji louky (ořešák vlašský, hrušně). Tato nejvlhčí a současně
zastíněná část lokality je v bylinném patře porostlá především rákosem, poměrně početná
je populace přesličky bahenní (Equisetum palustre) a netýkavek, jak malokvěté, tak
netýkavky nedůtklivé (Impatiens parviflora, impatiens noli-tangere). Dále se vyskytují,
především na okrajích porostu druhy typické nivní potoční olšiny s olší lepkavou (svazu
Stellario-Alnetum glutinosae) – vrbovka úzkolistá (Epilobium angustifolium), šťovík
kyselý (Rumex acetosa), děhel lesní (Agelica sylvestris), zběhovec plazivý (Ajuga
reptans), pomněnka bahenní (Myosotis palustris), ptačinec prostřední (Stellaria media).
Na lokalitě nebyl zastižen žádný zvláště chráněný druh rostliny. Nepůvodní a invazivní
netýkavka žlaznatá ani jedinci křídlatky sachalinské zjištěni nebyly.
Vyšší zeleň se v lokalitě výstavby vyskytuje pouze ojediněle – úzký pás mezi tratí ČD a silnicí
II/468 (keřové druhy vrb, jasan ztepilý, trnovník akát), dále alej javorů babyk „Elsrijk“ podél
obslužné komunikace v areálu TŽ (41 ks bude přesazeno v rámci stavby). Část těchto porostů
(vše jsou dřeviny rostoucí mimo les) je určeno k odstranění z důvodu rozšiřování vozovky a
přeložek inženýrských sítí. V okolí MÚK jsou navrhovány nové výsadby jako kompenzace za
skácené dřeviny. Objem nových výsadeb (převážně z domácích druhů dřevin) je oproti káceným
dřevinám několikanásobný.
C.2.5.2 Fauna
Zoocenózy popisované krajiny náleží ke smíšené listnaté tajze středoevropské a biotopům
kulturní krajiny – zemědělské kulturní stepi. Lokalita plánované výstavby je situována v území
silně antropicky ovlivněném (průmyslová zóna, železnice, silnice – obytné domy). Nenacházejí
se zde přírodní ani přírodě blízká společenstva, vyskytují se zde běžné druhy, vázané převážně na
činnost člověka.
Pro Podbeskydský bioregion je charakteristická mozaikovitá fauna předkarpatských pahorkatin
s větším zastoupením lesního elementu.
Zvláště chráněné druhy živočichů dle přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou v textu označeny následujícími zkratkami:
O – ohrožený druh
SO – silně ohrožený druh
KO – kriticky ohrožený druh
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Bezobratlí
V rámci terénního průzkumu bylo prováděno sledování výskytu zástupců hmyzu. Vzhledem
k silně antropogenně ovlivněnému území zpracovatel nepředpokládá výskyt vzácných druhů,
pozorovány byly běžné druhy, obecně rozšířené. Nicméně lze předpokládat, že do zájmového
území výstavby mohou příležitostně pronikat druhy vyskytující se v blízké přírodní rezervaci
Velké doly. Mezi druhy hmyzu jež mohou být na lokalitě výstavby zastiženy se mohou
vyskytovat také druhy, které jsou uvedené ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb. jako druhy
ohrožené:
Ze střevlíkovitých – prskavec menší (Brachinus explodens) – běžně rozšířený druh
střevlíkovitého brouka, z blanokřídlých – čmelák zahradní (Bombus hortorum), čmelák zemní
(Bombus terrestris ), z dalších zástupců hmyzu je to mravenec (formica spp).
Měkkýši: vřetenatka nadmutá (Vestia turgida), vřetenatka hrubá (Vestia gulo), řasnatka nadmutá
(Macrogastra tumida), vlasovka karpatská (Monachoides vicina), skelnatka drnová (Oxychilus
cellarius), trojzubka stepní (Chondrula tridens), kamomil říční (Ancylus fluviatilis)
Ryby a kruhoústí: vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) O, vranka obecná (Cottus gobio) O,
střevle potoční (Phoxinus phoxinus) O, ouklejka pruhovaná (Albumoides bipunctatus) SO, lipan
podhorní (Thymallus thymallus), mihule potoční ( Lampetra planeri) KO, jelec tloušť (Leuciscus
cephalus), jelec proudník ( Leuciscus leuciscus), hrouzek obecný (Gobio gobio), mřenka
mramorovaná (Barbatula barbatula), ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus), většina ryb a
kruhoústých je ohrožena příčnými barierami na tocích.
Obojživelníci
V území přímo dotčeném záměrem výstavby se dle dostupných informací nevyskytují žádné
kriticky ohrožené druhy obojživelníků. Nicméně nelze zcela vyloučit možný výskyt skokana
hnědého (Rana temporaria), ropuchy obecné (Bufo bufo) O a ropuchy zelené (Bufo viridis) O.
Plazi
V území dotčeném záměrem výstavby se dle dostupných pramenů nevyskytují a nebyly ani
pozorovány žádné kriticky ohrožené druhy plazů. Je však možné předpokládat výskyt silně
ohrožených plazů na vhodných stanovištích zájmového území: slepýš křehký (Anguis fragilis),
ještěrka obecná (Lacerta agilis). Oba druhy jsou řazeny mezi silně ohrožené ve smyslu přílohy č.
III zákona č. 114/1992 Sb. a v širším území je lze považovat za hojně rozšířené.
Ptáci: Nejvýznamnějšími zástupci fauny v zájmovém území jsou zástupci avifauny. Jedná se
především o druhy vázané na lidská sídla, biotopy zahrádek a polí, lesní a vodní ekosystémy.
Mohou se zde při migraci vyskytovat i druhy vyhlášené jako ohrožené, nebo silně ohrožené dle
přílohy č.III zák. č. 114/1992 Sb. Mezi identifikovanými druhy ptáků je velká skupina druhů
s pozitivní vazbou na městské prostředí, nemění však svoji biologii a využívají pouze podobné
rysy urbánních a přírodních stanovišť (např. strakapoud velký, pěnkava obecná, rehek domácí,
kos černý, poštolka obecná, straka obecná, krahujec obecný apod.). Nejběžnější ptáci lesních
ekosystémů jako jsou pěnkava obecná, sýkory koňadra a modřinka, kos černý, drozd zpěvný,
pěnice černohlavá a budníček menší, tvoří druhově nejbohatší složku avifauny veškeré urbánní
zeleně.
Významné druhy ptáků jež se mohou v lokalitě výstavby vyskytovat: pisík obecný (Actitis
hypoleucos) SO, kulík říční (Charadrius dubius), skorec vodní (Cinclus cinclus), lejsek malý
(Ficedula parva) SO, hýl rudý (Carpodacus erythrinus) O, moudivláček lužní (Remiz
pendulinus) O, holub doupňák (Columba oenas) SO, ostříž lesní (Falco subbuteo) SO, jestřáb
lesní (Accipiter gentilis) O, káně lesní (Buteo buteo), poštolka obecná (Falco tinnunculus), sluka
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lesní (Scolopax rusticola) O, sojka obecná (Garrulus glandarius), bažant obecný (Phasianus
colchicus), žluva hajní ( Oriolus oriolus) SO.
Savci
Fauna savců je přímo v lokalitě výstavby reprezentována především faunou drobných hlodavců a
hmyzožravců. Ostatní uvedené druhy se na lokalitě mohou vyskytovat, pouze však při migraci a
hledání potravních příležitostí. Jedná se zejména o:
ježek východní (Erinaceus concolor), ježek západní (Erinaceus europaeus), krtek obecný (Talpa
europaea), rejsek obecný (Sorex araneus), veverka obecná (Sciurus vulgaris) O, plch lesní
(Dryomys nitedula) O, myšice temnopásá (Apodemus agrarius), norník rudý (Clethriomys
glareolus), hryzec vodní (Arvicola terrestris), zajíc polní (Lepus europaeus), vydra říční (Lutra
lutra) SO zejména na Olši, bobr evropský (Castor fiber) KO migruje po Olši, ondatra pižmová
(Ondatra zibethicus), hranostaj (Mustela erminea), kolčava (Mustela nivalis), tchoř tmavý
(Mustela putorius), kuna lesní (Martes martes), kuna skalní (Martes foina) jezevec lesní (Meles
meles), liška obecná (vulpes vulpes), prase divoké (Sus scrofa), jelen lesní (Cervus elaphus),
srnec obecný (Capreolus capreolus),
Migrační trasy
V zájmovém území nejsou prokázané významné migrační trasy zvěře.
C.2.6 Ekosystémy
Ekosystémy zájmového území v rámci Podbeskydského bioregionu jsou z typologického
hlediska řazeny do následující biochory (nižší biogeografická jednotka).
4Nk Široké kamenité nivy – niva široká 0,5 – 1 km v okolí řeky Olše. Reliéf je tvořen sledem
štěrkových teras od současné nivy přes střední až po vyšší nivní stupeň, který býval zaplavován
jen při mimořádných povodních. Substrát tvoří nedostatečně opracované kameny slabě vápnitých
flyšových pískovců. Půdy jsou písčito-kamenité, přičemž směrem po proudu se snižuje velikost
valounů a přibývá písku. Klima je mírně teplé a vlhké. Významné jsou i přízemní teplotní
inverze s mlhami. Dominantní potenciální přírozenou vegetací jsou křovité vrbiny svazu Salicion
eleagno-daphnoidis (Agrostio-Salicetum purpurae). Na sušších místech niv lze předpokládat
polonské dubohabřiny (Tilio-Carpinetum). Lesy jsou tvořeny převážně malými až středně
velkými segmenty a zpravidla tvoří doprovod podél řeky. V druhové skladbě převažuje
především jasan, olše, vrby, dub letní, topoly, smrk.
V zájmovém území plánované výstavby mimoúrovňového propojení průmyslové zóny a silnice
II/468 naprosto převládají plochy ekologicky nestabilní nebo jen málo stabilní. Prakticky vůbec
nejsou zastoupena společenstva přirozená a přírodě blízká (kromě blízké přírodní rezervace
Velké doly, kde jsou poměrně zachovalé lesní ekosystémy). Pro geobiocenoidy průmyslových
závodů je typický vysoký podíl ruderálních druhů. Tyto druhy jsou schopny velmi expanzivně
osidlovat uvolněné ekologické niky a znemožňují excesi druhům přirozeného genofondu.
Fungování akvatických ekosystémů v řece Olši a drobné vodoteči je závislé na čistotě vody a
také na komunikaci vody se zvodnělým podložím, podmíněné způsobem úpravy toku.
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C.2.7 Krajina
Území náleží geomorfologicky k systému Alpsko-himalájskému, provincii Západní Karpaty,
subprovincii Vnější Západní Karpaty, oblasti Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská
pahorkatina, podcelku Třinecká brázda a okrsku Ropická plošina.
Zájmové území pro výstavbu mimoúrovňového propojení má poměrně plochý charakter o
nadmořské výšce cca 290 m n.m. Reliéf tohoto území je charakterizován kvartérní akumulací
fluviálních sedimentů. Podle typologického členění reliéfu je zájmová lokalita rovinou
akumulačního rázu v oblasti kvartérních struktur nižších fluviálních teras.
Severním a severozápadním směrem se reliéf terénu poměrně prudce zdvihá až k nadmořské
výšce cca 365 m n.m. Na opačnou stranu přes železniční trať a řeku Olši se terén zvedá podstatně
povlovněji na kótu cca 320 m n.m.
Současné využívání širšího okolí zájmového území je významně ovlivněno provozem
Třineckých železáren, průmyslové zóny, silnice II/468 a tratí ČD.
Vpravo od silnice II/468 ve směru na Český Těšín krajina svým celkovým charakterem odpovídá
podhorským oblastem Beskyd. Jedná se o krajinu pozměněnou činností člověka, která si však
uchovala harmonický charakter. Jedná se vesměs o zemědělsky obhospodařované území.
Převažuje orná půda a hnojené travní porosty a obytná funkce.Většina sídel v řešeném území má
venkovskou strukturu s rodinnou zástavbou, v mnoha případech rozvolněnou – slezský typ
osídlení s usedlostmi rozptýlenými mezi plochami orné půdy, luk a pastvin. Velmi typickým
prvkem jsou extenzivní ovocné sady, zatravněné a bez oplocení, dále aleje ovocných stromů
lemující místní komunikace, podél vodotečí s břehovými porosty. Plochy zemědělské půdy jsou
protkány vodotečemi bystřinného charakteru a doplněny lesními celky.
Vlevo od silnice II/468 ve směru na Český Těšín se nachází průmyslová zóna, železniční trať a
seřadiště, areál Třineckých železáren. Jedná se o území s průmyslovou funkcí.
Podrobnější popis funkčního využití území je uveden v kapitole C.1.1. Vzhled krajiny je
dokumentován ve fotografické dokumentaci, která je uvedena v příloze H.5.
C.2.8 Obyvatelstvo
Navrhovaná stavba mimoúrovňového propojení silnice II/468 a průmyslové zóny v Třinci se
nachází v katastrálním území Konská, město Třinec. Na území sídelního útvaru Třinec, který
zahrnuje i k.ú. Konská, žije cca 38 953 obyvatel (ČSÚ, 2001). V nejbližším okolí zájmového
území žije 46 obyvatel v 16 stavebních objektech.
Struktura osídlení a její prostorové uspořádání jsou dány dlouholetým vývojem. Avšak nabídka
pracovních příležitostí je rozhodujícím faktorem dalšího vývoje demografie a bydlení. Z tohoto
pohledu bude významná zaměstnanost místních obyvatel v Třineckých železárnách a celé
průmyslové zóně.
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Z hlediska celkového počtu obyvatel dotčených stavbou byla hodnocena expozice 46 obyvatel
v nejbližším okolí dotčeného území. Bližší informace jsou uvedeny v příloze H.2 (Hluková
studie), v příloze H.4 (Hodnocení zdravotních rizik).
C.2.9 Kulturní památky a hmotný majetek
Obecně lze území charakterizovat jako kulturní území, které však začalo být intenzivně
osidlováno až v pozdních obdobích historického vývoje. Archeologický odkryv svědčí spíše o
řídkém a přerušovaném osídlení v období pravěku.
Přesto se však jedná o území s možnými archeologickými nálezy. Území dotčené stavbou je tedy
třeba považovat ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů za území s archeologickými nálezy. Vzhledem k potenciálnímu
výskytu archeologických nálezů v blízkém okolí plánované komunikace bude nutno, aby před
zahájením stavebních prací umožnil stavebník Archeologickému ústavu (Brno) a případně
současně i Národnímu památkovému ústavu v Opavě provést na dotčeném území v předstihu
záchranný archeologický výzkum.
V trase navrhované komunikace, ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité
kulturní památky ani jinak chráněné památné objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR a trasa neprochází ani žádným plošně památkově chráněným územím.
V území dotčeném výstavbou mimúrovňového propojení se nenachází stavební objekty, které by
bylo nutné demolovat. Bude pouze provedeno odstranění stávající světelné signalizace a
zabezpečovacího zařízení na železniční trati a vlečce.
C.2.10 Hluková zátěž
Stávající hluková zátěž je podél stávající trasy silnice č.II/468 velmi podobná. V denní době leží
limitní izofona LAeq = 60 dB generelně na hranici nejbližší obytné zástavby, tzn. ve vzdálenosti
cca 150 m. V noční době leží izofona LAeq = 60dB ve vzdálenosti cca 100 m od osy komunikace.
Limitní izofona LAeq = 50 dB vede podle situace přibližně ve vzdálenosti až 400 od komunikace.
Uvedené modelové výpočty byly potvrzeny akustickým měřením přímo v terénu. Dle
provedených měření hluku v srpnu 2006 ZÚ v Ostravě byly v úrovni ref. bodu RB4 naměřeny
hladiny ve dne LAeq = 63 dB a v noci LAeq = 61,7 dB při nejistotě měření 2 dB. Znamená to, že
v současnosti jsou hygienické limity v lokalitě překračovány. Protokol č.7047/2006 o měření
hluku v životním prostředí je uveden v příloze F.2.3.
Situace je typická pro okolí frekventovaných silnic I. třídy vedoucích venkovskou zástavbou
rodinných domků, kdy je nadlimitním hlukem zasažen pás území široký průměrně 150 m až 250
m na obě strany od komunikace, ve kterém jsou hlukové limity překračovány. Svým charakterem
by tento pás území mohl být kvalifikován jako stará hluková zátěž z dopravy.
Bližší údaje o zatížení předmětné oblasti existující hlukovou zátěží z dopravy jsou uvedeny v
hlukové studii (příloha H.2).
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska
pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Charakteristika jednotlivých vlivů předmětné stavby mimoúrovňového propojení silnice č.II/468
s průmyslovou zónou v Třinci – Balinách na životní prostředí a odhad jejich velikosti je uveden
v příslušných složkových kapitolách. V následující tabulce je uveden odhad významnosti
možných vlivů stavby na jednotlivé složky životního prostředí.
Tabulka 22: Odhad významnosti možných vlivů předmětné stavby
Charakteristika vlivů
Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na hlukové poměry
Vlivy na vodu
Vlivy na půdu
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy na krajinu
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vysvětlivky:
1 – složka mimořádného významu
2 – složka běžného významu
3 – složka méně důležitá

Odhad stupně významnosti vlivů
1
2
1
2
2
3
2
3
3

D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo
Doprava je obecně důležitou součástí moderního života. Rozšiřuje horizonty osobního rozvoje a
profesních aktivit, zvyšuje možnosti volby trávení volného času a umožňuje lepší kontakty a
porozumění mezi lidmi. Na snadné dostupnosti zaměstnanců a transportu výrobků záleží
ekonomický rozvoj celých regionů. Silniční doprava je vzhledem k flexibilitě hlavním typem
dopravy.
Tyto pozitivní aspekty jsou však úzce spojeny i s riziky, které zejména silniční doprava
představuje pro životní prostředí a lidské zdraví. Jde zejména o riziko dopravních nehod a úrazů,
riziko nepříznivých zdravotních vlivů hluku a imisí škodlivin v ovzduší a v neposlední řadě i
riziko spojené se sedavým stylem života s nedostatkem vlastního aktivního pohybu.
Vlivy na obyvatelstvo jsou popsány ve studii Hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí
z dopravy, která je nedílnou součástí tohoto oznámení (příloha H.4). Bližší informace jsou také
uvedeny v kapitole D.2 (Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci). Orientační
hodnocení rizika hluku a imisí bylo zaměřeno na obyvatele nejbližší obytné zástavby.
Hodnocený záměr mimoúrovňového propojení silnice II/468 s odbočkou do průmyslové zóny
Třinec-Baliny nemá z hlediska vlivů dopravy na obyvatelstvo zásadní význam, neboť řeší pouze
dílčí problém, který představuje stávající úrovňové propojení, které kříží hlavní železniční trať
Bohumín–Jablunkov–Žilina a komplikuje plynulost dopravního provozu. Zájmovou oblast tohoto
záměru představuje bližší okolí navržené mimoúrovňové křižovatky zahrnující stávající zástavbu
56
abc

Mimoúrovňové propojení silnice č. II/468 a průmyslové zóny v Třinci – Balinách

Oznámení záměru podle zákona č.100/2001 Sb.

rodinných domků s cca 50 obyvateli. Projevuje se zde vliv jak silniční dopravy po silnici II/468,
tak i železniční dopravy po hlavní trati Český Těšín- Bystřice nad Olší.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví souvisejících s hodnoceným záměrem je zřejmé, že
dominantním potenciálním nepříznivým vlivem je v zájmové oblasti hluk a znečištění ovzduší
z dopravy. V rámci oznámení záměru proto bylo držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví dle zákona č.100/2001 Sb., zpracováno hodnocení
zdravotních rizik zaměřené na posouzení zdravotní významnosti předpokládaných změn hlukové
a imisní zátěže obyvatel zájmového území, ke kterým by mělo dojít vlivem realizace záměru. Je
přitom přihlédnuto k aktuálním údajům o celkové stávající expozici tohoto území.
Hodnocení je zaměřeno především na obyvatele obytné zástavby, situované v nejbližším okolí
navržené stavby. Podkladem k hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí škodlivin v ovzduší
jsou výstupy hlukové a rozptylové studie.
Z provedeného hodnocení vyplývá, že stávající silniční doprava po komunikaci II/468 a zejména
železniční doprava po hlavní trati je pro obyvatele zájmového území především významným
zdrojem rizika nepříznivých zdravotních účinků hluku. Realizace navržené mimoúrovňové
křižovatky toto riziko vlivem plánovaných protihlukových stěn významně sníží až eliminuje.
Z hlediska zdravotního rizika imisí je podstatná celková úroveň znečištění ovzduší, která podle
odhadu z imisních měření představuje v dané lokalitě, stejně jako ve většině jiných oblastí,
relativně významné zdravotní riziko, na kterém se hlavní mírou podílejí suspendované částice
v ovzduší (prašný aerosol). Vlastní imisní příspěvek z hodnocené dopravy se na celkové úrovni
znečištění ovzduší podílí jen malou mírou a není zdrojem významnějšího zdravotního rizika pro
obyvatele v okolí. Tento stav se podstatně nezmění ani po realizaci záměru. Změny imisní
situace, vypočtené rozptylovou studií, jsou z hlediska míry zdravotního rizika škodlivin
v ovzduší zanedbatelné.
Z hlediska sociálních a ekonomických dopadů lze realizaci záměru hodnotit pozitivně a to
z hlediska rozvoje předmětného území, zlepšování dopravní infrastruktury a také zaměstnanosti.
D.1.2 Vlivy na klima a ovzduší
Každá liniová stavba, respektive doprava na této stavbě, je zdrojem znečišťování ovzduší.
Hlavními přímo emitovanými polutanty ovzduší při emisích z dopravy jsou oxid dusičitý,
benzen, pevné částice ale také uhlovodíky, polyaromatické uhlovodíky, oxid uhelnatý apod.
Během dopravy dochází také ke druhotným emisím, např. emisím resuspendovaných částic a
fotooxidantů. Vedle zdravotně méně významných látek jsou nejdůležitější oxid dusičitý, tuhé
látky a benzen. Vlivy těchto látek jsou v zásadě dvojího druhu.
Krátkodobé až střednědobé vlivy (hodiny až měsíce) se budou vyskytovat v období výstavby
(realizace) záměru. Tyto převážně negativní vlivy jsou v průběhu výstavby velmi proměnlivé a
přestanou působit v době dokončení stavby. V době výstavby lze předpokládat nárůst imisní
zátěže, zejména u krátkodobých koncentrací, v důsledku stavebních prací a staveništní dopravy.
Plocha staveniště bude mít vliv na okolí jako zdroj prachu, který bude mít vzhledem
k předpokládané pádové rychlosti zvířených částic prachu dosah v nejbližším okolí staveniště.
Pro obyvatele v bezprostřední blízkosti zájmové lokality bude období výstavby znamenat určité
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zhoršení stavu ovzduší, které bude dočasné a které je možné omezovat dostupnými technickými
a organizačními opatřeními na přípustnou míru.
V době realizace stavby lze předpokládat vznik emisí jak z bodových, plošných, tak liniových
zdrojů. V průběhu první fáze výstavby bude probíhat manipulace se zeminou, v dalších fázích
zásobování stavebním materiálem. Po dobu omezenou na výstavbu bude v provozu stavební
mechanizace a dojde k časově proměnnému nárůstu provozu nákladních automobilů podél celého
uvažovaného úseku. Ovzduší v okolí staveniště tak bude ovlivněno emisemi prachu, emisemi
znečišťujících látek z výfukových plynů motorů stavebních strojů a dopravy související
s výstavbou, ale např. i emisemi uhlovodíků při pokládce živičného povrchu atd.
V současné době není ještě zcela přesně znám harmonogram stavby, počty využité techniky, ani
dodavatel stavby a jeho technické možnosti a vybavení. Z tohoto důvodu nelze spolehlivě provést
odhad emisí z výstavby. To bude možné provést až po přesném stanovení četnosti dopravy
v průběhu výstavby, místa případných deponií materiálů a zeminy, určení dodavatele stavby,
určení druhů a množství materiálů a používaného strojního zařízení. Z tohoto důvodu nelze
sestavit bilanci jejich pohybu tak, aby bylo možné odhadnout v úvahu připadající emise z dopravy
materiálu.
V období na konci výstavby, kdy bude prováděna pokládka živičného povrchu, prováděny
dokončovací práce, případně používány nátěrové hmoty, nelze zcela vyloučit emise pachových
látek v míře, která by mohla obtěžovat obyvatelstvo, ale kterou nelze považovat za škodlivou pro
zdraví. Tento vliv bude krátkodobý a celkově málo významný.
Dlouhodobý vliv bude způsoben převedením významné části dopravy na mimoúrovňové
propojení. Doprava v současné době v zájmové lokalitě již existuje a přispívá k imisní situaci,
realizací záměru nedojde k jejímu navýšení, ale dojde k zásadnímu přerozdělení stávající
dopravy v posuzované lokalitě. Z hlediska vlivu na ovzduší je zkoumán především celkový efekt.
Provoz na mimoúrovňovém propojení bude mít vliv na ovzduší, ale neovlivní klimatické poměry
v dotčené lokalitě. Pro posouzení míry znečišťování ovzduší v daném území po zprovoznění
mimoúrovňového propojení byla zpracována rozptylová studie, která je přílohou H.3 tohoto
oznámení.
Výsledky rozptylové studie lze stručně charakterizovat následujícím způsobem:
•

•

•

Provoz na mimoúrovňové křižovatce nezpůsobí překračování imisních limitů pro oxid
dusičitý. Posuzovaná stavba je z pohledu imisní zátěže vlivem NO2 málo významná.
Zprovoznění stavby bude oproti dnešnímu stavu znamenat mírný pokles imisních
doplňkových koncentrací NO2.
Doplňková imisní zátěž nebude mít v zájmové lokalitě výrazný vliv na imisní zátěž
z pohledu PM10. V některých místech může dojít k mírnému zvýšení imisních
koncentrací, zejména vlivem sekundární prašnosti, ovšem velikost těchto nárůstů bude
zanedbatelná.
Provoz na mimoúrovňovém křížení silnic v Třinci-Balinách nebude mít významný vliv na
imisní zátěž benzenem. Posuzované stavba je z pohledu imisní zátěže benzenem málo
významná. Zprovoznění stavby bude oproti dnešnímu stavu znamenat mírný pokles
imisních doplňkových koncentrací benzenu.
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Navržená výstavba mimoúrovňového propojení silnic II/468 a průmyslové komunikace vedoucí
do podniku „Třinecké železárny a.s.“ nezpůsobí výrazné změny z pohledu imisní zátěže vlivem
sledovaných látek. Výstavbou mimoúrovňového křížení silnic dojde v lokalitě ke zvýšení
plynulosti dopravy, naproti tomu se zvětší celková délka komunikací vlivem výstavby
připojovacích ramp a nadjezdu. V celkové hladině imisních koncentrací bude tato změna málo
patrná a nezpůsobí změny, které by byly z pohledu znečištění ovzduší významné. Mírně
negativně se stavba může projevit pouze v blízkosti nájezdové rampy.
Výstavbou mimoúrovňového propojení dojde v lokalitě k obecnému snížení imisních
koncentrací, ovšem toto snížení nebude prakticky postižitelné. Doplňkové imisní koncentrace
vznikající provozem motorových vozidel po popsaných komunikacích v zájmové lokalitě jsou
zanedbatelné.
Porovnáním vypočtených imisních koncentrací s imisními limity lze předpokládat, že doplňková
imisní zátěž trvale obydlených oblastí posuzované lokality vyvolaná vlivem pohybu vozidel po
výstavbě mimoúrovňového propojení výše popsaných komunikací nezpůsobí překročení
imisních limitů. Výjimkou mohou být koncentrace PM10, které se ovšem pohybují těsně nad
hranicí imisního limitu již v současné době. Příspěvek posuzovaného zdroje k těmto stávajícím
koncentracím bude minimální.
D.1.3 Vlivy na hlukové poměry a další fyzikální a biologické charakteristiky
D.1.3.1 Vlivy na hlukové poměry
Pro účely oznámení záměru byla zpracována hluková studie, která hodnotí akustický vliv silniční
a železniční dopravy v zájmovém území v okolí navržené mimoúrovňové křižovatky Výpočet
vychází ze stávajících a výhledových intenzit dopravního zatížení. Hodnocena je hluková
expozice nejbližších obytných domů, které jsou od silnice II/468 vzdáleny od 50 do 170 m.
Hluková zátěž z dopravy je hodnocena pro současný stav v roce 2006, pro situaci v roce 2009 (ve
dvou variantách bez realizace MÚK a s její realizací včetně protihlukových stěn) a pro stav
v roce 2029 (ve dvou variantách s realizací a bez realizace protihlukových stěn), kdy je
předpokládaná nejvyšší intenzita silniční i železniční dopravy. V zadání pro rok 2029 jsou
použity akustické parametry vozidel na úrovni roku 2005, čímže je zajištěna dostatečná rezerva
na straně bezpečnosti výpočtu hlukové zátěže.
Pro vypočet bylo zvoleno 10 referenčních bodů zohledňujících situování obytných domů
v zájmovém území. Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku v těchto bodech je
proveden pro denní a noční dobu.
Z výsledků vyplývá ve všech variantách dominantní akustický vliv železniční dopravy.
Zpracovatel hlukové studie proto navrhl realizaci protihlukové stěny také podél železniční trati, i
když ta s předmětným záměrem nesouvisí. Akustický vliv stacionárních průmyslových zdrojů
hluku z Třineckých železáren v zájmovém území ve vztahu k celkové hlukové zátěži není dle
provedených měření významný.
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že za současného stavu (který byl ověřen měřením v bodě
č.4) jsou ve všech výpočtových bodech překročeny hlukové limity. Denní ekvivalentní hladina
akustického tlaku celkové hlukové zátěže se pohybuje v rozmezí 58,9 – 66,3 dB, noční hodnoty
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jsou v rozmezí 58,1 – 65 dB. V roce 2009 se intenzita silniční i železniční dopravy má dále
zvýšit, což povede i k mírnému zvýšení hlukové zátěže v řádu desetin dB.
Na základě zpracované hlukové studie byly navržena ochrana u přilehlých objektů. Pro ochranu
těchto objektů je navržena jednak protihluková stěna o výšce 4m v km 0,05 až 0,22 včetně větve
V1 nadjezdu a dále od km 0,305 do km 0,6. Vzhledem k dominantnímu působení železniční
dopravy a nezbytnosti dodržení imisních limitů hluku 60/50dB (den/noc) bylo nutno ještě
navrhnout protihlukovou stěnu podél železniční trati v rozsahu navržené rekonstrukce
komunikace II/468 tj. od km 0,0 do km 0,6 tak aby byl odstíněn vliv železniční dopravy. Stěny
budou ozeleněny na rubové straně popínavými dřevinami.
Realizací stavby mimoúrovňové křižovatky s protihlukovými stěnami a s protihlukovou stěnou
podél železniční trati má dojít ve všech výpočtových bodech k velmi výraznému poklesu hlukové
zátěže. V denní době ve všech referenčních bodech leží příslušné hodnoty pod limitem 60 dB,
v noční době ve všech referenčních bodech leží příslušné ekvivalentní hladiny akustického tlaku
pod limitem 50 dB. Tento stav zůstane zachován i v roce 2029, kdy se denní ekvivalentní hladina
akustického tlaku celkové hlukové zátěže pohybuje v rozmezí 45,1 – 55,7 dB, noční hodnoty
jsou v rozmezí 43,3 – 49,9 dB. Navrženými opatřeními tedy budou hygienické limity nejvyšších
přípustných ekvivalentních hladin akustického tlaku dodrženy.
Zpracovatel oznámení přesto doporučuje ještě výměnu oken se zvukovou neprůzvučností 28 dB
u objektů č.p. 6, 10, 744, 903 a 904.
Vlivy na hlukové poměry zájmového území jsou podrobně uvedeny ve hlukové studii, která je
uvedena v příloze H.2 tohoto oznámení.
D.1.3.2 Vliv vibrací
Vliv vibrací není v předmětném oznámení kvantitativně vyhodnocen. Kvantitativní vyhodnocení
vibrací je velmi komplikovaná záležitost. Při vlastní výstavbě komunikace bude této
problematice věnována náležitá pozornost tak, aby nebyly překročeny limity stanovené
Nařízením vlády č.148/2006 Sb.
D.1.3.3 Ostatní
Provoz ani výstavba mimoúrovňového propojení nebudou mít vliv na jiné fyzikální a biologické
charakteristiky území.
D.1.4 Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Výstavbou předmětného záměru dojde ke vzniku nových zpevněných ploch. V důsledku toho
dojde k navýšení odtoku srážkových vod ze zpevněných ploch vozovek v oblasti. Systém
odvodnění zájmového území však zahrnuje také odvodnění nezpevněných ploch v okolí stavby,
které jsou velmi často podmáčené. Následující tabulka udává výsledky hydrotechnických
výpočtů.
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Tabulka 23: Bilance odtoků z řešeného území (m3/rok)
Roční odtok (m3/rok)
Nezpevněné plochy
Zpevněné plochy
Celkem
Rozdíl

Nulová varianta
4 316,19
10 309,36
14 625,55

Aktivní varianta
4 316,19
16 780,27
21 096,46
6 471

Z hydrotechnického výpočtu vyplývá, že dešťovou kanalizací, která ústí do řeky Olše, odtéká
v současné době cca 14 625 m3/rok (nulová varianta) ze zpevněných ploch. Po dokončení stavby
a jejího odvodnění bude odtékat 21 096 m3/rok srážkových vod.
Realizací stavby
mimoúrovňového propojení dojde k navýšení odtoku z oblasti o cca 6 471 m3/rok. Zhruba o
uvedené množství se však může snížit velikost infiltrace srážkových vod do vod podzemních.
Srážková voda odtékající z povrchu komunikace bude obsahovat řadu kontaminantů, které
mohou mít vliv na jakost odtékajících srážkových vod. Jedná se zejména o rozpuštěné posypové
soli, úniky a úkapy ropných látek z PHM, maziv, nerozpuštěné látky, apod. Cílovým recipientem
pro odtékající srážkové vody je řeka Olše. Hydrotechnické výpočty neprokázaly ovlivnění
kvality vody v Olši v důsledku provozu na mimoúrovňovém propojení, resp. možné ovlivnění
této kvality je zanedbatelné. Uvedená problematika spolu se systémem odvodnění je podrobně
diskutována v kapitole B.III.2 (Odpadní vody).
Ovlivnění režimu podzemních vod je možno očekávat zejména v oblastech, kde výkopové práce
v projektovaných zářezech zasáhnou pod úroveň hladiny podzemní vody. V oblasti dosahu
drenážního účinku zářezu může pak v závislosti na konkrétních hydrogeologických podmínkách
(hloubka zářezu pod hladinou, filtrační parametry horninového prostředí, průběh puklinových
systémů aj.) dojít k ovlivnění hladiny podzemních vod. Hloubení výkopů bude v případě
výstavby mimoúrovňového mít dočasný charakter, který nemůže trvale ovlivnit hladinu nebo
směry proudění podzemních vod. Mostní objekty budou založeny na pilotách, které nemohou
ovlivnit směr proudění podzemních vod ani jejich kvalitu.
V zájmovém území se nenacházejí evidované vodní zdroje pro hromadné nebo individuální
zásobování obyvatelstva pitnou vodou, které by mohly být ovlivněny.
D.1.5 Vlivy na půdu
Realizace záměru si vyžádá trvalý i dočasný zábor zemědělské půdy. Rozsah trvalého i
dočasného záboru půdy nezbytného pro realizaci komunikace je podrobně specifikován v
kapitole B.II.1. V následující tabulce je shrnut trvalý a dočasný zábor půdy.
Tabulka 24: Rozsah záboru ZPF
Třída ochrany
II

Trvalý zábor (m2)
26 799

Dočasný zábor (m2)
1355

Zábor půdy je při výstavbě nové komunikace nezbytný a možnosti jeho minimalizace jsou
omezené. Dotčena bude zemědělská půda v druhé třídě ochrany. Pozemky však nejsou
intenzivně zemědělsky obhospodařovány. Pozemky náležící k ZPF jsou většinou vedeny jako
orná půda a trvalé travní porosty.
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Velmi významným faktorem je kontaminace uvedených zemědělských půd toxickými kovy,
jejichž koncentrace převyšují limity stanovené vyhláškou MŽP č. 13/1994 Sb., o podrobnostech
ochrany zemědělského půdního fondu. Z uvedeného důvodu nemůže být tato půda využívána
k zemědělským účelům v důsledku přenosu rizikových látek do potravního řetězce. Lze jich však
použít k nezemědělským účelům. Dle ÚPn je doporučeno upustit od rostlinné výroby v těsné
blízkosti Třineckých železáren a na lokalitách ovlivňovaných imisemi (např. k.ú. Konská).
Humózní vrstva z prostoru staveniště bude skryta. Předpokládá se, že objem skryté ornice bude
činit 5 271 m3. Na zpětné využití v rámci ohumusování svahů předmětné stavby bude využito cca
1 809 m3. Množství ornice, které bude nevyužitelné v rámci předmětné stavby (3 462 m3), bude
přednostně nabídnuto k dalšímu využití mimo zemědělskou a pěstitelskou výrobu, např. v rámci
údržby a rozvoje městské zeleně, úpravu veřejných ploch, příp. pro rekultivace nezemědělského
charakteru.
Podle vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje zn.
ŽPZ/32792/2006/Fra ze dne 30.6.2006 není vhodné rekultivovat zemědělské pozemky, u kterých
bylo provedeno dočasné odnětí ze ZPF a u kterých je předpoklad následné intenzivní zemědělské
činnosti. V případě, že by však i tyto pozemky byly využity pro výsadbu zeleně, je možno
rekultivaci i v této části řešeného území ve smyslu zákona akceptovat.
Výstavba předmětného mimoúrovňového křížení nebude mít nárok na zábor pozemků určených
k plnění funkce lesa.
D.1.6 Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv stavby MÚK Baliny na horninové prostředí bude zanedbatelný. Zájmové území je tvořeno
kvartérními sedimenty řeky Olše. Tyto náplavy jsou proměnlivé mocnosti (od 3 do 6 metrů) a
jsou uloženy na nepravidelném reliéfu jílovito-vápnitých břidlic těšínského příkrovu. V prostoru
mimoúrovňového propojení (SO 101) se mohou vyskytovat navážky o mocnosti až několika
metrů, které jsou tvořeny stavebním rumem, škvárou a struskou. Navážky jsou staré již několik
desetiletí
V rámci zemních prací bude odtěženo 7 020 m3 zemin a rozvolněných skalních hornin, které pro
své nepříznivé geotechnické vlastnosti nemohou být použity pro zpětné zásypy a násypy a které
budou z lokality odvezeny. Pro výstavbu záměru se předpokládá dovoz 22 198 m3 geotechnicky
vhodných zemin a lomového kamene inertní povahy. Nejbližším identifikovaným zemníkem na
pískovec je těžený dobývací prostor Řeka ve vzdálenosti cca 8,5 km jihozápadním směrem. Lze
též doporučit zhodnocení možností dovozu hlušinového materiálu z odvalů v oblasti Staříče a
Oprechtic, případně z odvalů na Karvinsku.
Stavba nebude mít vliv na zdroje nerostných surovin a další přírodní zdroje, i když se nachází
chráněném ložiskovém území Česká část Hornoslezské pánve. Jedná se o plochu v kategorii C2,
na které se v současné době nejeví pravděpodobná exploatace černého uhlí klasickými metodami,
tedy na území mimo vlivy důlní činnosti.
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D.1.7 Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy a zvláště chráněná území
D.1.7.1. Vlivy na flóru a faunu
Obecně lze vlivy výstavby a provozu na biotickou složku ŽP označit jako synergické působení
souboru civilizačních stresových faktorů s různou dobou trvání, intenzitou a s různými následky
v prostoru i čase. Přestože jsou přírodní složky v zájmovém území významně pozměněné
činností člověka, lze v širším měřítku uvažovat následující negativní vlivy stavby.
Obecně během stavby tělesa komunikace především dochází :
• při zemních pracích k obnažení zeminy a nástupu ruderálních a tím i nežádoucích druhů
• k narušení, likvidaci nebo přerušení liniových i plošných přírodě blízkých biocenóz
• ke znečištění toků s vlivem na floru a faunu
• ke kontaminaci složek ŽP cizorodými látkami, např. únik ropných látek z těžké mechanizace
• ke zvýšení hladiny hluku se stresovým vlivem na faunu
Obecně během provozu komunikací převážně dochází:
• ke kontaminaci složek ŽP emisemi polutantů, vznikajících při spalování pohonných hmot
(těžké kovy, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, semivolatilní perzistentní organické polutanty atd.)
• k lokálním kontaminacím širokým spektrem organických a anorganických polutantů z oděru
a obrušování pneumatik, brzdových destiček i samotné vozovky (nátěrové hmoty používané
na vozovkách i v jejich blízkosti), posypovými materiály při zimním ošetřování vozovky,
autohaváriemi apod.
• ke zvýšení hladiny hluku
V důsledku výstavby a provozu komunikací obecně následují další negativní vlivy:
• vytvoření migrační bariéry tělesem komunikace, která omezuje nebo dokonce znemožňuje
migrace organismů,
• přímá likvidace živočichů na tělese vozovky
• zvýšenou hladinou hluku jsou omezeny funkce blízkých refugií živočichů
• změnou ekologických podmínek okolního prostředí dochází ke změně druhového složení
biocenóz
• ohrožení významných krajinných segmentů – ohrožení jejich funkcí půdoochranných,
mikroklimatických, homeostatických apod. tvořících kostru ekologické stability krajiny
• snížení retenční schopnosti krajiny
Vlivy na faunu a flóru v zájmové oblasti nebudou významné. Z hlediska rostlinných společenstev
se jedná o běžná antropicky ovlivněná společenstva vázaná na mírně podmáčené louky nebo
silně podmáčená stanoviště. Na lokalitě nebyl zastižen žádný zvláště chráněný druh rostliny.
Potenciálním rizikem je zavlečení invazních druhů rostlin a rozšíření ruderálních druhů.
Vyšší zeleň se v lokalitě výstavby vyskytuje pouze ojediněle – úzký pás mezi tratí ČD a silnicí
II/468 (keřové druhy vrb, jasan ztepilý, trnovník akát), dále alej javorů babyk „Elsrijk“ podél
obslužné komunikace v areálu Třineckých železáren. Část těchto porostů (dřeviny rostoucí mimo
les) je určeno k odstranění z důvodu rozšiřování vozovky a přeložek inženýrských sítí. V okolí
MÚK jsou navrhovány nové výsadby jako kompenzace za skácené dřeviny. Objem nových
výsadeb je oproti káceným dřevinám několikanásobný.
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Z hlediska vlivu na faunu je významné, že předmětná lokalita je situována v území silně
antropicky ovlivněném (průmyslová zóna, železnice, silnice – obytné domy). Nenacházejí se zde
přírodní ani přírodě blízká společenstva, vyskytují se zde běžné druhy, vázané převážně na
činnost člověka.
V zájmovém území se nenacházejí migrační trasy zvěře ani prvky územního systému ekologické
stability. Stávající těleso silnice II/468 spolu se železnicí tvoří hranici mezi průmyslovou oblastí
a relativně harmonickou krajinou bez významnějšího migračního potenciálu mezi oběma
oblastmi.
Potenciálně nejvýznamnější riziko možného negativního vlivu na faunu, floru a vodní
ekosystémy lze spatřovat v možné kontaminaci řeky Olše (regionální biokoridor) v důsledku
úniku PHM z případné havárie. Pravděpodobnost vzniku takové havárie však odpovídá běžným
situacím na pozemních komunikacích. Uvedená problematika je diskutována v kapitole B.III.6.
D.1.7.2. Vlivy na ekosystémy a zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území a původní ekosystémy se přímo v lokalitě výstavby nevyskytují. Do
ochranného 50 m pásma přírodní rezervace Velké doly zasahuje vedení stávající silnice II/468
mimo předmětnou stavbu. Výstavbou a realizací mimoúrovňového napojení silnice II/468 a
průmyslovou zónou nepředpokládáme významný negativní vliv na přírodní rezervaci Velké doly,
ani na stávající ekosystémy. Jako kompenzační opatření pro eliminaci negativních vlivů výstavby
(zejména hluku) jsou navrženy ozeleněné protihlukové zdi a výsadby domácích druhů dřevin
v nejbližším okolí stavby. K výsadbám je určený i pozemek mezi nájezdem na most přes II/468 a
přírodní rezervací.
Možné negativní ovlivnění přírodní rezervace a lesních a vodních ekosystémů spočívá především
v možnosti zavlečení nepůvodních agresivních druhů rostlin a rozšíření nežádoucí ruderální
vegetace. Jako významný rušivý faktor může také působit v průběhu výstavby hluk z těžkých
mechanismů v období hnízdění ptactva (období III – V).
D.1.8 Vlivy na krajinu
Výsledný vzhled krajiny v okolí zájmového území byl utvářen geologickými činiteli (vrásnění,
vodní eroze a akumulace v důsledku působení řeky Olše, apod.) a antropogenními vlivy (stavební
a průmyslová činnost, obhospodařování pozemků). Činnost člověka je v oblasti velmi zřetelná.
Stávající silnici II/468 je možno chápat jako hranici mezi relativně harmonickou krajinou
s vyváženým zastoupením ekolabilních agrocenóz a ekostabilních ploch, a průmyslovou oblastí,
které vizuálně dominují Třinecké železárny. Relativně přírodní krajina, charakterizovaná
výraznou převahou lesních porostů, se nalézá až v horských pásmech Moravskoslezských a
Slezských Beskyd.
Výstavba záměru nenaruší významně celkový krajinný ráz území. Rozhodující jsou ovšem vlivy
vizuálního vnímání a estetického cítění. Stavba mimoúrovňové křižovatky, mostní objekty a
jejich náspy by mohly vytvářet negativní krajinnou dominantu v přírodním prostředí. Avšak
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z hlediska existence průmyslové zóny, železniční trati a zejména vizuálně dominujících provozů
Třineckých železáren v těsné blízkosti stavby nelze uvažovat o narušení krajinného rázu území.
D.1.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky jsou zanedbatelné. V trase navrhované komunikace,
ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky ani jinak
chráněné památné objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a trasa
neprochází ani žádným plošně památkově chráněným územím.
Přesto se však jedná o území s možnými archeologickými nálezy. Území dotčené stavbou je tedy
třeba považovat ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů za území s archeologickými nálezy. Vzhledem k potenciálnímu
výskytu archeologických nálezů v blízkém okolí plánované komunikace bude nutno, aby před
zahájením stavebních prací umožnil stavebník Archeologickému ústavu (Brno) a případně
současně i Národnímu památkovému ústavu v Opavě provést na dotčeném území v předstihu
záchranný archeologický výzkum.
V rámci stavby nedojde k demolici pozemních objektů. Bude pouze provedeno odstranění
stávající světelné signalizace a zabezpečovacího zařízení na železniční trati a vlečce.
D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
S realizací záměru je spojen očekávaný výskyt negativních vlivů. Jedná se především o vlivy
vyplývající z intenzity automobilové dopravy a s ní související hlukovou a imisní zátěž.
Rozsah a závažnost vlivů hluku a znečištěného ovzduší z dopravy související s posuzovaným
záměrem je hodnocen standardním způsobem metodou hodnocení zdravotních rizik (Health Risk
Assessment) v samostatné příloze H.4. Tato metoda poskytuje hlubší informaci o možném vlivu
nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je pouhé srovnání intenzit jejich výskytu
s limitními hodnotami, danými platnými předpisy. Tyto limitní hodnoty někdy představují
kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou
ochranu zdraví. Příkladem mohou být imisní limity pro klasické škodliviny v ovzduší, nebo
korekce k limitním hodnotám hluku z dopravy.
Hodnocení zdravotního rizika hluku bylo zaměřeno na obyvatele nejvíce exponovaných domů,
jejichž konkrétní hlukovou zátěž uvádí hluková studie. V těchto domech je trvale k pobytu
hlášeno 46 obyvatel.
Podle měření i podle hlukové studie jsou u těchto domů za současného stavu překročeny hlukové
limity pro denní i noční dobu. Významnější je hluk z železniční dopravy. Akustický vliv
stacionárních průmyslových zdrojů hluku z Třineckých železáren v zájmovém území ve vztahu
k celkové hlukové zátěži podstatný není.
Denní ekvivalentní hladina akustického tlaku celkové hlukové zátěže se pohybuje v rozmezí 58,9
– 66,3 dB, noční hodnoty jsou v rozmezí 58,1 – 65 dB. V roce 2009 se intenzita silniční i
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železniční dopravy má dále zvýšit, což povede i k mírnému zvýšení hlukové zátěže v řádu
desetin dB.
Realizací stavby mimoúrovňové křižovatky s protihlukovými stěnami včetně stěny podél
železniční trati má dojít ve všech výpočtových bodech k razantnímu poklesu hlukové zátěže pod
úroveň hygienických limitů. Tento stav zůstane zachován i v roce 2029, kdy se denní
ekvivalentní hladina akustického tlaku celkové hlukové zátěže pohybuje v rozmezí 45,1 – 55,7
dB, noční hodnoty jsou v rozmezí 43,3 – 49,9 dB.
Dosažené snížení hlukové expozice vlivem realizace záměru představuje pokles rizika hluku,
vyjádřeného počtem obtěžovaných a rušených obyvatel, nejméně o 50 % vůči stavu bez realizace
MÚK. Prakticky eliminováno bude nejzávažnější zdravotní riziko hluku ve vztahu ke
kardiovaskulárním onemocněním. Plošný rozsah hlukové zátěže je uveden v grafických
přílohách hlukové studie (příloha H.2).
Z hlediska současné imisní situace, odhadované podle výsledků nejbližších měřících stanici
ČHMÚ, je zájmová oblast hodnocena jako území se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde dominantní
škodlivinu představuje prašný aerosol (suspendované částice PM10). Úroveň znečištění ovzduší
touto škodlivinou zde, stejně jako v jiných oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší,
pravděpodobně má nepříznivý vliv na zdravotní stav citlivých skupin obyvatel.
Při kvantitativním hodnocení rizika znečištěného ovzduší byla využita metodika výpočtu
atributivního rizika vypracovaná v rámci programu Evropské komise CAFE (Clean Air for
Europe) v roce 2005, která vychází z průměrného výskytu hodnocených zdravotních ukazatelů u
populace zemí EU a umožňuje vyjádřit v závislosti na průměrné roční koncentraci PM10 přímo
počet atributivních ukazatelů rizika za rok.
Bližší kvantitativní hodnocení atributivního rizika udává přiložená tabulka, ve které je proveden
výpočet atributivního rizika pro odhadované imisního pozadí a nejvyšší imisní příspěvky
z dopravy v hodnocených variantách dle rozptylové studie. Výpočet udává pro daný počet
exponovaných obyvatel a jednotlivé kategorie zdravotních ukazatelů přímo míru vlivu
znečištěného ovzduší. V daném případě jde především o vliv odhadovaného imisního pozadí.
Z tabulky vyplývá, že imisní příspěvek z hodnocené dopravy po II/468 není významný a
nepatrné změny imisní situace modelované rozptylovou studií v souvislosti s posuzovaným
záměrem, jsou z hlediska zdravotního rizika prakticky nepostižitelné.
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Tabulka 25: Zdravotní riziko imisí PM10
MÚK Třinec – Baliny : zdravotní riziko imisí PM10
(ukazatele atributivního rizika za 1 rok pro 46 exponovaných obyvatel)
Ukazatel
Varianty – prům. roční koncentrace (µ
µg/m3)
pozadí
2009 – A
2009 - B
2029 – C
(30,00)
(30,46)
(30,49)
(30,39)
Celková úmrtnost
Počet úmrtí u populace ve věku nad 30 let
0,049
0,05
0,05
0,05
Nemocnost - celá populace
Hospitalizace pro srdeční onemocnění:
0,007
0,007
0,007
0,007
Hospitalizace pro respirační onemocnění:
0,011
0,011
0,011
0,011
Nemocnost - dospělí
Nové případy chronické bronchitis:
0,028
0,028
0,028
0,028
Počet dní s příznaky u chron. nemocných:
47,861
48,595
48,643
48,483
Počet dní s léčbou u astmatiků:
4,93
5,005
5,01
4,994
Počet dní s omezenou aktivitou:
49,953
50,719
50,769
50,602
Dny s mírně omezenou aktivitou:
29,794
30,251
30,281
30,181
Počet dní s pracovní neschopností:
11,464
11,639
11,651
11,613
Nemocnost - děti
Počet dní s respiračními příznaky:
29,886
30,345
30,375
30,275
Počet dní s léčbou u astmatických dětí:
0,723
0,734
0,735
0,732

Plošný rozsah imisních příspěvků z dopravy je uveden v grafických přílohách rozptylové studie
(příloha H.3) a hlukové zátěže ve hlukové studii (příloha H.2).
D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice
Dotčené území se nachází v blízkosti státní hranice s Polskou republikou ve vzdálenosti cca 750
m. V souvislosti s plánovaným záměrem však nejsou známy ani předpokládány žádné významné
nepříznivé vlivy, které by přesahovaly státní hranice.
D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
V předchozím textu oznámení a v jednotlivých odborných studiích byla průběžně uváděna a
zdůvodněna opatření, která považujeme za nezbytná k minimalizaci negativních dopadů
výstavby a provozu na životní prostředí. V této kapitole je uveden stručný přehled navržených
opatření.
Příprava záměru
•
•

•

V závislosti na výběru dodavatele stavby zpracovat plán organizace výstavby (POV) tak, aby
nedocházelo k nadměrnému obtěžování zejména přilehlé obytné zástavby hlukem a emisemi
Vymezit plochy pro zařízení staveniště a plochy pro deponie zemin tak, aby nezasahovaly do
prvků ÚSES, do lesních porostů a ZPF. Zařízení staveniště vybavit tak, aby jejich provoz
odpovídal platným předpisům v oblasti životního prostředí (nakládání s odpady, likvidace
odpadních vod atd.), konkretizovat lokalizaci a vybavení oplachových ramp pro nákladní
vozy vyjíždějící na místní komunikace
Zpracovat Plán řízení ochrany životního prostředí při výstavbě (EMP), zejména z hlediska
ochrany před hlukem a vibracemi, ochrany ovzduší, ochrany podzemních a povrchových vod,
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ochrany přírody, nakládání s chemickými látkami a odpady, havarijní připravenosti,
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dodržování pořádku a čistoty na stavbě, nakládání
s ornicí a zeminami, apod.
Projednat využití nadbytečného výkopku nevyužitelného pro násypy a zpětné zásypy
Zpracovat havarijní plán pro případ úniku látek škodlivých vodám
Projednat systém odvodnění komunikace s příslušným správcem kanalizace
Projednat s orgány ochrany přírody rozsah kácení dřevin rostoucích mimo les
Rozhodnout o jejich dalším využití přebytku ornice ve spolupráci s orgánem ochrany ZPF
Provést pasportizaci a prověřit statiku objektu č.p. 10 (parcela č.572)

Realizace záměru
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrola dodržování EMP a ochrany životního prostředí
Zajistit odborný inženýrsko-geologický průzkum při výstavbě a v případě zjištěné
kontaminace zajistit selektivní odtěžení materiálu a odstranění kontaminace způsobem
odpovídajícím koncentracím znečišťujících látek
Zajistit archeologický dozor při výstavbě a v případě zjištěných archeologických nálezů
provést záchranný archeologický průzkum
Realizovat zpracovaný projekt ozelenění a náhradních výsadeb v okolí stavby, zajistit jejich
následnou péči a údržbu po 3 následující roky.
V projektu jsou uvažované především domácí druhy dřevin, jež budou tvořit funkci
estetickou, izolační, krajinotvornou apod. Podél bezejmenné vodoteče jsou dle místních
podmínek navrženy doprovodné porosty. Osázeny mají být svahy násypů, pozemky mezi
budoucí stavbou a obytnou zástavbou, podél II/468 a místní obslužné komunikace je
navrženo stromořadí. Navrhované výsadby svým objemem několikanásobně převyšují
množství kácených dřevin a porostů v rámci přípravy staveniště.
Realizovat protihluková opatření v místech exponované zástavby (protihlukové stěny),
doporučuje se instalovat zvukoizolační okna na vybraných stavebních objektech
Odpady při výstavbě shromažďovat, třídit, skladovat a evidovat podle druhů
Kontrolovat zda-li demolované materiály vozovek a jejich podsypu nemají nebezpečné
vlastnosti
V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
při výstavbě (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace
Na staveništi neprovádět údržbu mechanismů, pod odstavená vozidla umísťovat záchytné
vaničky
Plnění PHM v areálu stavby provádět pouze v nezbytných případech, kdy by plnění mimo
areál bylo technicky nebo organizačně obtížně realizovatelné
Na staveništi minimalizovat skladování látek škodlivých vodám (PHM, chemické látky a
přípravky)
Nezbytné množství PHM, chemických látek a přípravků skladovat a stáčet je tak, aby nedošlo
k jejich úniku
Omezit skladování a deponování prašných materiálů na stavbě na technologické minimum
Při suchém počasí zkrápět těžené a deponované materiály na stavbě
Minimalizovat znečištění vozovek mytím nákladních vozidel před výjezdem ze staveniště
(oplachová rampa) a provádět kontrolu příjezdových komunikací. V případě potřeby zajistit
čištění komunikací. Zaplachtovat vozidla převážející prašné materiály.
Nasazovat hlučné mechanismy a provádět hlučné stavební technologie pouze v určené denní
době, eliminovat souběh hlučných činností
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V předstihu před stavebními pracemi provést výměnu protihlukových oken dle projektu
Respektovat požadavky Nařízení vlády č.148/2006 Sb. a zcela vyloučit stavební činnost
v době od 2100 do 700 hod.
Pro sledování skutečného působení hluku a vibrací provést měření akustického tlaku
v referenčních bodech podle hlukové studie a dalších chráněných prostorů staveb podle jejich
situace vůči stavbě a vykonávané stavební činnosti.
Kácení dřevin provést v době vegetačního klidu (listopad – březen) pouze na ploše trvalého
záboru. Dřeviny, které nebudou káceny a rostou poblíž hranice trvalého záboru, ochránit po
čas výstavby bedněním nebo oplocením a dále dle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích.
Dočasné skládky orniční vrstvy zabezpečit podle příslušných předpisů před jejich
znehodnocením, zabránit rozmnožení ruderálních druhů rostlin tím, že budou ponechány na
místě co nejkratší dobu, ozelenění dle projektu bude realizováno co nejdříve
Po ukončení stavby provést důslednou rekultivaci dočasně dotčených ploch, zařízení
stavenišť
Maximálně šetrný postup v době výstavby zabraňující zbytečné devastaci přírody, stavební
činnost, zařízení staveniště a pohyb mechanismů přísně omezit pouze do předem
vytipovaných vhodných tras a míst.
Minimalizovat šíři pracovního pruhu stavby
V případě nálezu chráněných živočichů (zejména obojživelníků) v prostoru zasaženém
stavbou zajistit jejich záchranu a odborný transfer na vhodné lokality, postup je třeba
konzultovat s orgánem ochrany přírody
Při kácení stromů v prostoru podél železniční tratě postupovat šetrným způsobem při co
nejmenším zasažení okolních porostů – opatřit okolní stromy bedněním, nebo oplocením
Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně přírody v případě zásahu do cennějších částí
přírody (VKP – vodní toky, les, niva, ÚSES – regionální biokoridor Olše, regionální
biocentrum na území PR Velké doly, lesní porost – Velké doly)
K výsadbám použít i vzrostlé soliterní stromy (listnaté stromy o obvodu alespoň 220 mm ve
výšce 130 cm) – viz projekt náhradních výsadeb
Protihlukové stěny osázet popínavými dřevinami dle projektu
Po ukončení výstavby provést prohlídku objektu č.p. 10 (parcela č.572) a zhodnotit případné
škody způsobené výstavbou
Provoz

•
•
•
•

Pravidelně provádět údržbu zeleně a její zálivku minimálně po 3 následující roky
S odpady nakládat v souladu s legislativou platnou v odpadovém hospodářství, v současné
době podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, a navazujících vyhlášek
Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání
vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí rozšíření.
Sledovat kvalitu vod vypouštěných z dešťové kanalizace do Olše (VKP, RBK) z hlediska
koncentrace ropných látek
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D.5 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci
vlivů
Při zpracování předmětného oznámení v souladu s přílohou č.3 zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, byly použity technické podklady na úrovni konceptu
dokumentace pro stavební povolení.
Oznámení bylo zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech nebo odborných přílohách. Upřesňování podkladů bude probíhat v dalších
stupních přípravy stavby běžným postupem.
Při zpracování jednotlivých kapitol byly identifikovány následující nedostatky ve znalostech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Při zpracování posouzení vlivů na životní prostředí se vycházelo především z projektových
podkladů, jejichž míra podrobnosti odpovídá míře podrobnosti konceptu dokumentace pro
stavební povolení.
Není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, a proto není možné zcela
přesně kvantifikovat vliv výstavby na okolní prostředí. Podrobnější vyhodnocení některých
vlivů výstavby bude možné až po upřesnění materiálových toků, POV a strojového vybavení
Skladba odpadu a potřeba materiálů byla kvalifikovaně odhadnuta z analogií obdobných
staveb
Absence pasportizace objektů potenciálně ovlivněných výstavbou komunikace
Absence informací o vlivu vibrací při výstavbě a provozu
Rozptylová a hluková studie vycházejí ze zadaných intenzit dopravy, které jsou v případě
výhledových horizontů odhadovány. Hluková a rozptylová studie je tedy zatížena stejnou
případnou neurčitostí, s jakou byly provedeny odhady intenzity dopravy
Ve vzdálenějších časových horizontech se počítá s technicky shodnými typy automobilů,
jaké jsou provozovány nyní.
Klimatické a meteorologické vstupní údaje znamenají zprůměrované hodnoty jednotlivých
veličin za delší časové období, skutečný průběh rozptylových charakteristik (např. výskyt
bezvětří apod.) se v jednotlivých konkrétních letech může od těchto údajů lišit
Vyhodnocení imisní zátěže zájmového území bylo provedeno s využitím metodiky SYMOS
97, která je doporučená MŽP pro zpracování rozptylových studií. Přestože metodika byla
sestavena se snahou o maximální věrohodnost všech v ní použitých postupů, jejím základem
je matematický model, který již svou podstatou znamená zjednodušení a nemůže popsat
všechny děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl látek
Údaje, které jsou zatíženy určitou mírou nejistot, jsou také údaje sloužící k odhadu emisních
faktorů pro motorová vozidla a emisí hluku spočívající v odhadu skutečné rychlosti vozidel
a v odhadu jejich odpovídající emisní úrovně.
Při výpočtu rozptylové studie se předpokládal špičkový provoz na všech sledovaných
komunikacích současně. V praxi k tomu pravděpodobně bude docházet jen velmi zřídka.
Skutečné hodnoty doplňkové imisní zátěže budou tedy pravděpodobně nižší než ve studii
uváděné údaje.

Provedené hodnocení vlivů na veřejné zdraví je nevyhnutelně zatíženo určitými nejistotami,
které jsou dány použitými vstupními daty, expozičními faktory, odhady chování exponované
populace apod. Proto je součástí tohoto hodnocení i popis a analýza těchto nejistot. V daném
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případě hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí hlavních škodlivin z dopravy vyplývají
nejistoty jak z výchozích dat, na základě kterých byla hodnocena expozice, tak z použití
některých referenčních hodnot a postupů, které vycházejí ze současného, ještě stále ne úplného
poznání chování různých látek v životním prostředí a jejich působení na zdraví člověka.
Konkrétně se jedná hlavně o tyto oblasti:
•

•
•

•

•

•

Nejistota výstupů hlukové a rozptylové studie. Tato nejistota je dána jak validitou vstupních
dat, zejména pro vzdálenější časový horizont, tak i vlastním matematickým modelem. Vyšší
nejistotou je zatíženo modelování krátkodobých maximálních koncentrací, teoreticky
dosahovaných za nejnepříznivějších rozptylových podmínek. Obecně je vysoká nejistota
modelování imisních koncentrací suspendovaných částic, neboť současné imisní rozptylové
modely nezohledňují všechny emisní faktory, podílející se na výsledných imisích. V daném
případě byla tato nejistota významně snížena zohledněním i sekundární prašnosti vznikající
pohybem vozidel po komunikaci.
Nejistota při odhadu úrovně imisního pozadí dané lokality. Pro posouzení zdravotní
významnosti změn v imisní zátěži související s posuzovaným záměrem však tato nejistota
není podstatná.
Hodnocení rizika hluku a imisí z dopravy bylo vzhledem k použitým podkladům zaměřeno
na nejvíce exponované obyvatele nejbližších domů. Ve vztahu k průměrně exponované
populaci celého dotčeného území je tedy nadhodnocené. Pochopitelně zde není zohledněn ani
vliv pozitivní, vyvolaný zvýšením plynulosti dopravy v širším okolí.
K hodnocení expozice imisím byl použit konzervativní expoziční scénář předpokládající
trvalou expozici měřeným nebo vypočteným imisním koncentracím škodlivin, vztaženým na
zájmové území. V případě hodnocených látek je však třeba uvažovat i s významnou mírou
expozice obyvatel z vnitřního prostředí bytů a budov. Použití konzervativního expozičního
scénáře je proto opodstatněné.
Nejistoty při aplikaci vztahů mezi expozicí a účinkem hluku a imisí škodlivin v ovzduší
získaných z epidemiologických studií. Přenesení těchto vztahů z jiného prostředí s jinou
skladbou znečištěného ovzduší, klimatickými podmínkami a odlišnou populací může vést ke
zkreslení výsledků. V daném případě byly použita poslední publikovaná metodika hodnocení
rizik doporučená pro evropskou populaci.
Nejistota spojená s odvozením jednotky karcinogenního rizika WHO pro benzen, kde zřejmě
dochází vůči skutečnému riziku k nadhodnocení.

•

Vzhledem k výše zmíněným nejistotám vstupních podkladů i vlastních vztahů expozice a
účinku je nevyhnutelnou skutečností, že při kvantitativní charakterizaci rizik hluku i imisí
nemůže jít o přesný exaktní výpočet, nýbrž spíše o kvalifikovaný odhad.

•

I když bylo hodnocení rizika zpracováno standardními postupy na základě současných
znalostí a dat nejvýznamnějších institucí, zabývajících se zdravotními účinky různých složek
prostředí, jde stále ještě pouze o dílčí pohled na složitý komplexní děj znečištění ovzduší a
působení hluku s mnoha dalšími činiteli a proměnnými faktory.

Závěrem lze konstatovat, že v průběhu zpracování hodnocení vlivů na životní prostředí se
nevyskytly takové nedostatky nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou formulaci
konečných závěrů. I přes výše uvedené nedostatky ve znalostech a neurčitostí, které se při
zpracování oznámení záměru vyskytly, je úroveň údajů a z nich plynoucích závěrů a doporučení
dostačující k naplnění příslušných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ
Předmětný záměr mimoúrovňového propojení silnice č.II/468 s průmyslovou zónou Třinec –
Baliny je navrhován v jedné variantě. Porovnání je proto možné pouze s nulovou nebo aktivní
nulovou variantou.
Porovnání variant řešení záměru z hlediska relevantních složek životního prostředí je uvedeno
v jednotlivých složkových kapitolách tohoto oznámení, v hlukové studii, v rozptylové studii a
v hodnocení vlivů na veřejné zdraví.
Z vypočítaných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru obytných domů a počtů osob
zasažených hlukem různých hladin je zřejmé, že v porovnání se současným stavem (2006) a
aktivní nulovou variantou dochází vlivem navržených protihlukových opatření v roce 2009 i
2029 (aktivní varianta) k výraznému snížení hlukové expozice dotčených objektů tak, že jsou ve
dne i v noci dodrženy příslušné imisní limity hluku 60/50 dB (den/noc). Aktivní varianta je tedy
výrazně příznivější než varianta aktivní nulová.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že v porovnání s nulovou variantou nedojde v aktivní
variantě k výrazným změnám z pohledu imisní zátěže sledovaných látek. Ovlivnění imisního
zatížení nebude prakticky postižitelné. Doplňkové imisní koncentrace vznikající provozem
motorových vozidel po předmětných komunikacích v zájmové lokalitě jsou zanedbatelné.
Aktivní varianta nepřispěje k imisním koncentracím nepřijatelnou měrou a neznamená negativní
ovlivnění daného území nad únosnou mez.
Z provedeného hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že podstatný je pouze rozdíl mezi
nulovými variantami, tedy nerealizací záměru mimoúrovňového křížení s ponecháním
současného stavu a aktivními variantami realizace záměru. Tento rozdíl spočívá ve významném
přínosu realizace záměru ke snížení celkové hlukové zátěže obyvatel zájmového území, kdy
dojde podle teoretického kvantitativního vyhodnocení k poklesu rizika hluku, vyjádřeného
počtem obtěžovaných a rušených obyvatel, nejméně o 50 % vůči stavu bez realizace MÚK.
Prakticky eliminováno bude nejzávažnější zdravotní riziko hluku ve vztahu ke
kardiovaskulárním onemocněním.
Z hlediska zdravotního rizika imisí škodlivin z dopravy jsou předpokládané změny v imisní
zátěži, ke kterým by mělo dojít podle rozptylové studie po realizaci záměru, ať již ve smyslu
nepatrného zvýšení v případě PM10, nebo naopak snížení v případě NO2 a benzenu nevýznamné a
zanedbatelné.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je tedy zřejmé, že realizace záměru bude jednoznačně
přínosem a to jak v oblasti snížení rizika dopravních nehod, tak i významného snížení rizika
nepříznivých zdravotních účinků hluku na obyvatele bližšího okolí křižovatky.
Z hlediska vlivů na vodu lze konstatovat, že ovlivnění předmětné složky životního prostředí bude
v porovnání se stávajícím stavem zanedbatelné. Z hlediska objemu odtokového množství dojde
k navýšení odtoku z oblasti o cca 6 471 m3/rok. Srážkové vody z povrchu komunikací budou
svedeny do dešťové kanalizace s vyústěním do řeky Olše. Ovlivnění kvality povrchových vod
v Olši odváděnými srážkovými vodami z povrchu komunikace nebylo prokázáno. V zájmovém
území se nenacházejí vodní zdroje pro hromadné zásobování pitnou vodou ani evidované zdroje
pro individuální zásobování.
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Z hlediska vlivů na půdu lze konstatovat, že v porovnání se současným stavem dojde k trvalému
(26 799 m2) a dočasnému (1355 m2) záboru ZPF ve II. třídě ochrany. Dotčené pozemky jsou
však podmáčené a jsou nadlimitně kontaminovány toxickými kovy, což neumožňuje jejich
intenzivní zemědělské obhospodařování. Předmětná stavba nezasahuje do pozemků určených
k plnění funkce lesa (PUPLF).
Vliv stavby na horninové prostředí bude zanedbatelný. V zájmovém území se nenacházejí zdroje
nerostných surovin ani jiné přírodní zdroje, které by stavba mohla ovlivnit.
Z celkového hodnocení návrhu stavby faunu, flóru a ekosystémy a zvláště chráněná území
vyplývá, že míra jejich ovlivnění v porovnání s nulovou variantou nebude významná.
V zájmovém území se vyskytují ekosystémy vázané zejména na podmáčené louky a stanoviště
bez výskytu zvláště chráněných druhů flóry. Přírodní nebo přírodě blízká společenstva se zde
nenacházejí. Zoocenózy odpovídají zemědělské kulturní stepi s výskytem běžných druhů
vázaných na činnost člověka.
Vliv stavby mimoúrovňového propojení na krajinu, resp. na krajinný ráz nebude významný.
Náspy a mosty budou vytvářet svým způsobem krajinnou dominantu, která však v důsledku těsné
blízkosti Třineckých železáren, železničního koridoru a průmyslové zóny nemůže významně
ovlivnit celkový krajinný ráz území. Nulová varianta v porovnání s aktivní variantou nevykazuje
na krajinu žádný vliv.
Stavba nebude mít významný vliv na kulturní a architektonické památky ani na hmotný majetek.
Archeologické nálezy v místě stavby však nelze vyloučit. Je proto navržen záchranný
archeologický výzkum. Nulová varianta v porovnání s aktivními variantami nevykazuje žádný
vliv.
Z dopravního hlediska a z hlediska dopravní obslužnosti území jsou obě porovnávané varianty
nesrovnatelné. Aktivní varianta stavby přispěje významnou měrou k řešení současné i budoucí
neutěšené dopravní situace v zájmovém území. Vybudováním mimoúrovňového propojení
silnice II/468 s průmyslovou zónou bude znamenat zvýšení plynulosti jízdy, omezení četnosti
kolizních situací a tím zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Z dopravního hlediska se tedy
jedná o trvale pozitivní řešení.
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F. SEZNAM DOPLŇUJÍCÍCH ÚDAJŮ
F.1 Seznam mapové a jiné dokumentace týkající se údajů v oznámení
F.1.1

Přehledná situace stavby , 1:2000

F.1.2

Mapa střetů zájmů, 1:10 000

Mapové podklady jsou uvedeny v samostatných přílohách.
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3. ÚPn VÚC Beskydy
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aplikace, VÚVA Praha, 1988
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14. Hluková studie areálu Třineckých železáren, Soning Praha, 2005
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F.2 Další podstatné informace oznamovatele
F.2.1 Vyjádření Národního památkového ústavu a Městského úřadu Třinec (odbor školství,
kultury a tělovýchovy).
F.2.2 Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu záměru na soustavu
Natura 2000
F.2.3 Protokol č.7047/2006 o měření hluku v životním prostředí, Zdravotní ústav se sídlem v
Ostravě
Příslušná vyjádření jsou uvedena v samostatných přílohách.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Stavba mimoúrovňového propojení silnice II/468 a průmyslové zóny Třinec-Baliny je v podstatě
novostavbou mimoúrovňové křižovatky silnice II. třídy a převáděné místní komunikace se
dvěma mosty. Plánovaná stavba řeší nevyhovující stávající úrovňové propojení ze silnice II/468
do průmyslové zóny, které je v současné době řízeno světelnou signalizací. Úrovňové křížení
ovlivňuje provoz hlavně na silnici II/468 při levém odbočení do průmyslové zóny. Stávající
propojení silnice II/468 s průmyslovou zónou Třinec – Baliny také úrovňově kříží hlavní
železniční trať Český Těšín – Bystřice nad Olší, která je součástí III. tranzitního koridoru,
propojení a železniční vlečku uvnitř areálu. Vysoká frekvence projíždějících vlaků ČD bude při
zachování stávajícího stavu v budoucnu způsobovat velké dopravní problémy na silnici II/468.
Předmětný záměr se nachází v severní části města Třinec v k.ú. Konská. Záměr je deklarován
jako veřejně prospěšná stavba, která je v souladu s ÚPn města Třinec. Stávající silnice č.II/468
v podstatě tvoří hranici mezi průmyslovou zónou a územím s funkcí smíšenou, kde se nachází
rozptýlená zástavba rodinných domků s plochami luk a pastvin.
Stavba záměru je navržena v jedné variantě. Zahrnuje výstavbu objektu mimoúrovňového
propojení, mimoúrovňové křižovatky, úpravu stávající silnice č.II/468 a dva mostní objekty, vše
o celkové délce cca 1425 m.
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo je významnější hluková zátěž, která má v současnosti vliv na
obyvatelstvo v přilehlé obytné zástavbě. V současnosti jsou hlukové limity podle platné
legislativy v denní i noční době u některých objektů nejbližší obytné zástavby překročeny. V roce
2009 se má intenzita silniční i železniční dopravy dále zvýšit, což by vedlo také ke zvýšení
hlukové zátěže. Realizací stavby mimoúrovňové křižovatky s protihlukovými stěnami včetně
stěny podél železniční trati má dojít ve všech výpočtových bodech k razantnímu poklesu
hlukové zátěže pod úroveň hygienických limitů. Z hlediska porovnání hlukového zatížení je
podstatný rozdíl mezi ponecháním současného stavu a realizací záměru. Tento rozdíl spočívá ve
významném přínosu realizace záměru ke snížení celkové hlukové zátěže obyvatel zájmového
území, kdy dojde podle teoretického kvantitativního vyhodnocení k poklesu rizika hluku,
vyjádřeného počtem obtěžovaných a rušených obyvatel, nejméně o 50 % vůči stavu bez realizace
záměru. Prakticky eliminováno bude nejzávažnější zdravotní riziko hluku ve vztahu ke
kardiovaskulárním onemocněním.
Vliv emisí z dopravy nebude významný. Změny imisní situace jsou z hlediska velikosti
zdravotního rizika škodlivin v ovzduší zanedbatelné a neovlivní stávající imisní charakteristiky
území nad únosnou mez.
Z hlediska vlivů na vodu lze konstatovat, že ovlivnění předmětné složky životního prostředí bude
v porovnání se stávajícím stavem zanedbatelné. Z hlediska objemu odtokového množství dojde
k málo významnému navýšení odtoku z oblasti. Srážkové vody z povrchu komunikací budou
svedeny do dešťové kanalizace s vyústěním do řeky Olše. Ovlivnění kvality povrchových vod
v Olši odváděnými srážkovými vodami z povrchu komunikace nebylo prokázáno.
Uvažovanou realizací záměru nebudou dotčena zvláště chráněná území ve smyslu zákona o
ochraně přírody a krajiny, nebudou ovlivněny lokality soustavy Natura 2000, skladebné prvky
ÚSES, migrační cesty zvěře ani významné ekosystémy, či zvláště chráněné druhy rostlin nebo
živočichů.
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Stavba významně neovlivní celkový ráz území v důsledku existence průmyslové zóny a
Třineckých železáren. Rozhodující jsou ovšem vlivy vizuálního vnímání a estetického cítění.
Předmětný záměr bude mít nároky na vstupy. Rozsah trvalého záboru zemědělského půdního
fondu bude činit cca 2,7 ha ve II. třídě ochrany. Dotčené pozemky jsou však nadlimitně
kontaminovány toxickými kovy a nejsou vhodné pro zemědělskou výrobu. Záměr nebude mít
nároky na zábor lesních pozemků.
Výstavba nebude mít nároky na demolice budov. Kulturní a architektonické památky nebudou
dotčeny. Stavba však bude realizována na území s možnými archeologickými nálezy. Vliv na
ostatní složky životního prostředí nebude významný.
Z celkového orientačního hodnocení vlivů záměru na životní prostředí vyplývá, že po realizaci
některých eliminačních, minimalizačních a kompenzačních opatřeních se předmětný záměr jeví
jako přijatelný a z hlediska vlivů na obyvatelstvo bude přínosem.

ZÁVĚR
Zpracovatel oznámení záměru „Mimoúrovňové propojení silnice č. II/468 a průmyslové zóny
v Třinci - Balinách“ vzhledem k charakteru záměru, jeho umístění a charakteristiky
předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí dospěl k závěru, že realizace
uvedeného záměru v daném území z hlediska předpokládaného vlivu na životní prostředí za
předpokladu uplatnění podmínek a opatření uvedených v kapitole D.4. nebude mít významný
negativní vliv na životní prostředí. Zpracovatel oznámení proto navrhuje, aby příslušný úřad
proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. § 7, odst.1
ukončil ve zjišťovacím řízení.
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H. SEZNAM PŘÍLOH
H.1 Vyjádření příslušných stavebních úřadů k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
H.2

Hluková studie

H.3

Rozptylová studie

H.4

Vlivy na veřejné zdraví – hodnocení zdravotních rizik

H.5

Fotodokumentace
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