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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČR

Česká republika

ČRS

Český rybářský svaz

DoKP

Dotčený krajinný prostor

EIA

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí

EVL

Evropsky významná lokalita

HMMC

Hyundai Motor Manufacturing Czech

IPO

Individuální protihluková opatření

KÚ

Krajský úřad

MKR

Místo krajinného rázu

MM

Měřicí místo

MÚ

Městský úřad

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

OZKO

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

PEÚ

Předelektrizační úpravy

PHC

Protihluková clona

PHS

Protihluková stěna

PP

Přírodní památka

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

PZ

Průmyslová zóna

SŽDC

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

TNA

Těžký nákladní automobil

ÚPn VÚC

Územní plán velkého územního celku

ÚPn, ÚP

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VŠCHT

Vysoká škola chemicko-technologická

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZZŘ

Závěr zjišťovacího řízení

žst.

Železniční stanice
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ÚVOD
Dalším z dokumentů probíhajícího procesu EIA záměru „Optimalizace trati Ostrava Kunčice –
Fr. Místek – Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín“ navazující na zpracovanou doplněnou
dokumentaci EIA (Ecological Consulting a.s., 09/2008) je posudek.
Jedním z hlavních úkolů tohoto posudku je nezávislé posouzení správnosti a úplnosti
předložené dokumentace EIA, včetně použitých metod hodnocení. Posudek se zabývá mj.
i posouzením pořadí předložených variant z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo. Velmi
důležitou pasáží posudku je vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci (viz kapitola V),
následně pak samotný návrh stanoviska (viz kapitola VII).
Návrh stanoviska formuluje zpracovatel posudku jako podklad pro příslušný úřad (Krajský
úřad Moravskoslezského kraje) pro vydání konečného stanoviska.
Zpracovatel posudku prostudoval podrobně všechny dokumenty, které byly zpracovány
v rámci procesu EIA pro daný záměr. Speciální pozornost věnoval především doplněné dokumentaci
EIA včetně všech samostatných příloh a veškerým obdrženým vyjádřením k této dokumentaci.
Cenným zdrojem informací pro zpracování posudku byl i vlastní terénní průzkum celého úseku
optimalizované trati.
Trať č. 322 v úseku Frýdek-Místek – Český Těšín plánovaná pro optimalizaci vede poměrně
složitým územím, dotýká se řady obcí, případně roztroušené zástavby podél této trati. Autor posudku
proto chápe připomínky veřejnosti, která nesouhlasí s navýšením nákladní dopravy na této železniční
trati.
Snahou při zpracování posudku byl objektivní, nestranný přístup při posouzení vlivu záměru
na životní prostředí ve vztahu k zákonným požadavkům na ochranu životního prostředí a zdraví
obyvatel.

Stručné shrnutí dosavadního procesu EIA předloženého záměru
Záměr „Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Fr. Místek – Č. Těšín, včetně PEÚ a
optimalizace žst. Č. Těšín“ předpokládá optimalizaci krátkého úseku stávající trati č. 323 (Ostrava Valašské Meziříčí) se začátkem v km 21,470 a koncem v km cca 22,900 a navazujícího úseku stávající
regionální trati č. 322 Frýdek-Místek – Český Těšín včetně žst. Český Těšín s koncem v km cca
320,329 traťového úseku Český Těšín – Dětmarovice. Součástí optimalizace je i plná elektrizace
celého úseku trati.
Investorem a oznamovatelem záměru je společnost Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Potřeba modernizace a zkapacitnění dotčené železniční trati v návaznosti na rozvoj
průmyslové zóny Nošovice a automobilky Hyundai je zakotvena především v Usnesení vlády č. 550
ze dne 10. 5. 2006. Jedním z požadavků je optimalizace trati č. 322 v úseku Frýdek-Místek – Český
Těšín.
V souvislosti s realizací průmyslové zóny Nošovice vznikl dokument Deklarace porozumění,
který byl uzavřen 3. 11. 2006 mezi ekologickými sdruženími Ekologický právní servis, Beskydčan –
sdružení pro obnovu a udržení kvality prostředí Moravskoslezských Beskyd, Půda pro život a Děti
Země – Klub za udržitelnou dopravu na jedné straně a společností Hyundai Motor Manufacturing
Czech s.r.o., Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Agenturou na podporu
investic a podnikání CzechInvest na straně druhé. V této deklaraci byla mimo jiné přijata zásada
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maximálního využití železniční dopravy v úseku Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín
namísto silniční.
Oznamovatel záměru, Správa železniční dopravní cesty, s.o., tedy přistoupil k řešení vzniklého
požadavku v souladu s výše uvedeným vládním usnesením a Deklarací porozumění. Aby bylo možné
naplnit výše uvedené závazky, je třeba provést modernizaci a elektrifikaci dotčených úseků trati.
Posuzovaný záměr byl rozčleněn na tři dílčí úseky, pro které byla zpracována tři samostatná
oznámení záměru.
Pro záměr „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín, včetně PEÚ a
optimalizace žst. Český Těšín, 1.A část“ bylo v květnu 2007 zpracováno oznámení dle přílohy č. 3
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), které bylo poté odevzdáno na Krajský úřad
Moravskoslezského kraje. Následně bylo zahájeno zjišťovací řízení, na jehož základě dospěl Krajský
úřad Moravskoslezského kraje k závěru, že příslušný záměr bude posuzován podle citovaného zákona.
Závěr zjišťovacího řízení č.j. MSK 106415/2007 byl vydán dne 10. 7. 2007.
Pro záměr „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín, včetně PEÚ a
optimalizace žst. Český Těšín, 2.A část“ bylo v květnu 2007 zpracováno oznámení dle přílohy č. 3
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Závěr zjišťovacího řízení č.j. MSK
106415/2007 byl vydán dne 11. 7. 2007.
Pro záměr „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín, včetně PEÚ a
optimalizace žst. Český Těšín, 2.B část“ bylo v květnu 2007 zpracováno oznámení dle přílohy č. 3
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Závěr zjišťovacího řízení č.j. MSK
108452/2007 byl vydán dne 12. 7. 2007.
Na základě závěrů zjišťovacího řízení byla pro celý úsek železniční tratě od Frýdku-Místku po
Český Těšín zpracována souhrnná dokumentace EIA (12/2007). Zpracovatelem dokumentace EIA
záměru „Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr. Místek - Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č.
Těšín“ byla firma Ecological Consulting a.s. Oprávněnou osobou s osvědčením o odborné způsobilosti
je RNDr. Bc. Jaroslav Bosák (číslo osvědčení odborné způsobilosti 14563/1610/OPVŽP/97).
Dokumentace byla předložena k hodnocení v členění podle přílohy č. 4, zákona 100/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpisů. Vlastní dokumentaci EIA tvořilo 273 stran textu. Součástí dokumentace
byla jednotlivá expertní posouzení:
•

Hluková studie (Ecological Consulting a.s.),

•

Rozptylová studie (Mgr. Jakub Bucek),

•

Studie vlivu na veřejné zdraví (Ecological Consulting a.s.),

•

Světelně technická studie zastínění pozemků protihlukovými stěnami (RNDr. Vladimír
Navrátil),

•

Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (Ecological Consulting a.s.),

•

Elektrická a geofyzikální korozní průzkumná měření – korozní průzkum v úseku FrýdekMístek – Staré Město (KPTECH, s.r.o.),
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•

Měření vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb (Zdravotní ústav se sídlem
v Olomouci),

•

Protokol o měření vibrací (Ing. Petr Vrána),

•

Protokoly o měření hluku (Ing. Petr Vrána).

Dokumentace EIA, která se vypořádala s připomínkami ze zjišťovacího řízení, byla
zpracována v prosinci roku 2007 a předána příslušnému úřadu (Krajský úřad Moravskoslezského
kraje). Dokumentace byla dne 31. ledna 2008 rozeslána ke zveřejnění a k vyjádření dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům. Dne 5. února 2008 byla informace o
dokumentaci posuzovaného záměru zveřejněna na úřední desce krajského úřadu.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje dopisem ze dne 31. 3. 2008 (č.j. MSK 48362/2008)
vrátil dokumentaci EIA k doplnění na základě vyhodnocení obdržených podkladů získaných v procesu
posuzování vlivu stavby na životní prostředí, po prostudování všech připomínek došlých
k dokumentaci záměru a v souladu s § 8 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Dopracovaná dokumentace EIA byla podána na Krajský úřad Moravskoslezského kraje a
zveřejněna dne 16. 10. 2008.
Dopracovaná dokumentace EIA byla předložena k hodnocení v členění podle přílohy č. 4,
zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vlastní dokumentaci EIA tvoří 363 stran textu.
Součástí dokumentace jsou jednotlivá expertní posouzení:
•

Hluková studie (Ecological Consulting a.s.),

•

Rozptylová studie (Mgr. Jakub Bucek),

•

Studie vlivu na veřejné zdraví (Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc.),

•

Světelně technická studie (RNDr. Vladimír Navrátil),

•

Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (Ecological Consulting a.s.),

•

Vyhodnocení vizualizací protihlukových stěn (Ecological Consulting a.s.),

•

Elektrická a geofyzikální korozní průzkumná měření (KPTECH, s.r.o.),

•

Protokoly o měření vibrací (Ing. Petr Vrána),

•

Protokoly o měření hluku (Ing. Petr Vrána).

Předkládaný posudek je zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění. Posudek se zabývá dopracovanou dokumentací EIA (Ecological
Consulting a.s., 09/2008).
Při respektování požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších zákonů je
zvolenou metodou zpracování posudku kontinuální hodnocení dokumentace s uvážením všech dalších
předložených materiálů a získaných doplňujících informací, které k dokumentaci a k uvažovanému
záměru mají vztah. Konkrétní připomínky a výhrady k některým částem dokumentace, resp. reakce na
obsah vyjádření obdržených k doplněné dokumentaci EIA byly průběžně včleněny do textu posudku.
Vyžádané a získané materiály sloužily pro doplnění celkového pohledu na záměr a jejich
závěry jsou v posudku zmíněny, resp. jsou do posudku zapracovány.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

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

2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem posuzovaného záměru je optimalizace stávající trati od Frýdku-Místku po Český
Těšín včetně optimalizace obou koncových železničních stanic. Součástí optimalizace je i plná
elektrizace celého úseku trati.
Optimalizace trati bude probíhat v krátkém úseku stávající trati 323 (Ostrava - Valašské
Meziříčí) se začátkem v km 21,470 do km cca 22,9 a v navazujícím úseku stávající regionální trati
č. 322 Frýdek-Místek – Český Těšín až do žst. Český Těšín včetně. Konec kolejových úprav je v km
320,329 traťového úseku Český Těšín – Dětmarovice.
Záměr bude zahrnovat rekonstrukci železničních stanic a vybudování nové žst. Dobrá u
Frýdku-Místku, nákladní nádraží. V blízkosti průmyslové zóny (dále jen PZ) Nošovice bude v km
119,650 vybudována zastávka Nošovice pro zlepšení dopravní obslužnosti PZ. V žst. Ropice bude trať
zdojkolejněna pro potřeby záložní výhybny při mimořádných událostech na trati. Úsek trati mezi žst.
Hnojník a zastávkou Střítež je v km 126,900-128,279 navržen ke zdvojkolejnění s funkcí výhybny
především pro delší nákladní vlaky. Optimalizace ostatních částí stávající trati je navržena ve stávající
stopě.
Součástí záměru je i vybudování či rekonstrukce technologických objektů souvisejících s
provozem dráhy, jako jsou trakční měnírny, provozní budovy, releové domky apod. Nově bude
vybudována trakční měnírna v Dobré u Frýdku-Místku, v žst. Český Těšín a v žst. Albrechtice u
Českého Těšína.
V rámci stavby bude provedena stabilizace železničního spodku a rekonstrukce železničního
svršku s bezstykovou kolejí s pružným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic. Dále je plánována
rekonstrukce mostů, propustků a inženýrských objektů, úpravy podchodů pro pěší, výstavba nových
nástupišť apod.

3. Umístění záměru
Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Frýdek-Místek, Staré Město, Dobrá, Nošovice, Vojkovice, Dobratice,
Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Hnojník, Střítež, Ropice, Český
Těšín, Albrechtice

Katast. území:

Frýdek, Staré Město u Frýdku- Místku, Panské Nové Dvory, Dobrá u
Frýdku-Místku, Nošovice, Vojkovice, Dobratice, Dolní Tošanovice,
Hnojník, Střítež, Ropice, Český Těšín, Albrechtice u Českého Těšína
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4. Obchodní firma oznamovatele
Správa železniční dopravní cesty, s. o.

5. IČ oznamovatele
70994234

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

7. Jméno, příjmení a kontakt na oprávněného zástupce
oznamovatele
Ing. Karel Obzina
Stavební správa Olomouc
Nerudova 1
772 58 Olomouc
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
1. Úplnost dokumentace
Doplněná dokumentace EIA (Ecological Consulting a.s., 2008) je zpracována v rozsahu
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhodnocení úplnosti doplněné
dokumentace EIA je provedeno podle jejích částí. Zvláštní pozornost je pak věnována částem
dokumentace týkajícím se ochrany ovzduší, problematiky hluku, vlivu stavby na krajinný ráz a veřejné
zdraví.
V následujícím textu posudku je hodnocena úplnost dokumentace EIA z hlediska jednotlivých
kapitol.

ÚVOD
Dokumentace v Úvodu rekapituluje průběh dosavadního procesu EIA předmětného záměru,
komentuje vyjádření doručená v průběhu jednotlivých fází procesu EIA a odkazuje na jednotlivé
kapitoly Doplnění dokumentace EIA, kde jsou jednotlivé připomínky řešeny.
Komentář zpracovatele posudku:
Tato část není nutnou součástí dokumentace EIA, nicméně poskytuje vhodné informace o
dosavadním průběhu procesu EIA a zlepšuje orientaci v problematice záměru, zejména pro ty
subjekty, které se již v předchozích fázích procesu vyjádřily. Jen by bylo vhodné uvést přesné názvy
zmiňovaných tří oznámení, která předcházela zpracování dokumentace EIA.

ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

ČÁST B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

2. Kapacita (rozsah) záměru

Komentář zpracovatele posudku:
V kapitole není uvedena kilometráž začátku a konce úseku stávající regionální trati č. 322
Frýdek-Místek – Český Těšín, který bude optimalizován. Není ani uvedena celková délka trati, která je
předmětem optimalizace.
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Vhodnou součástí kapitoly B.II.2 by byla i sumarizace technologických objektů, které budou
rekonstruovány a které budou nově vybudovány.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Komentář zpracovatele posudku:
Varianta č. 3 (bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) a varianta č. 4 (obchvat obce Dobrá)
se chybně odkazují na podobnost s variantou č. 2, což je „Provoz na trati bez provedené
optimalizace“. Správně by se měly odkazovat na variantu č. 1 – „Optimalizace trati ve stávající stopě
(varianta navrhovaná investorem)“.
Jinak bez připomínek.

6. Popis technického a technologického řešení záměru

Komentář zpracovatele posudku:
Chybí podrobnější specifikace úprav, ke kterým dojde v úseku trati č. 323 Ostrava Kunčice –
Frýdek Místek (km 21,47 – 22,90).
Bylo by vhodné uvést také čísla (či jiné bližší specifikace) komunikací, které se kříží s trasou
záměru.
Parametry vlakových souprav a uvažovaný objem dopravy spolu s počty vlaků na trati FrýdekMístek by bylo vhodné uvést v kapitole B.II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
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9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

II. Údaje o vstupech
1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)

Komentář zpracovatele posudku:
V této kapitole by bylo vhodné alespoň stručně sumarizovat, do kterých z ochranných pásem
jmenovaných v kapitole B.II.1 záměr zasáhne.

2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)

Komentář zpracovatele posudku:
Chybí specifikace, v jakém případě a kde bude nutné odebírat vodu z povrchových toků.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)

Komentář zpracovatele posudku:
Bylo by vhodné uvést alespoň orientační množství potřebných surovin (zejména štěrku a
štěrkopísku pro rekonstrukci železničního tělesa), stejně tak by bylo vhodné uvést možné zdroje těchto
surovin.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)

Komentář zpracovatele posudku:
V této kapitole by bylo vhodné uvést i intenzity železniční dopravy v hodnoceném úseku.

III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší

Komentář zpracovatele posudku:
V kapitole B.III.1 chybí přehled zdrojů znečišťování ovzduší. Jedná se o základní údaje, ze
kterých pak vychází rozptylová studie.
Kapitola by se měla zabývat výstupy záměru v oblasti ovzduší, tj. definovat emisní
charakteristiky záměru.
Vyhodnocení výsledků rozptylové studie (imisní vyhodnocení) patří spíše do kap. D. I. 2.
V kapitole D.I.2 se pak text opakuje ve stejném znění jako v kapitole B.III.1., což působí
nadbytečně a má vliv na celkový rozsah a přehlednost dokumentace.
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2. Odpadní vody

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

3. Odpady

Komentář zpracovatele posudku:
V dalších stupních projektové dokumentace je třeba drobné nedostatky v použitých pojmech
v oblasti nakládání s odpady odstranit. Dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění se pod pojmem
nakládání s odpady rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
Využití odpadu 07 02 99 – polyethylenových podložek odpadu a odpadu 17 02 03 – plasty jako
alternativního paliva je třeba blíže specifikovat. Odpad 17 02 02 – sklo nelze použít jako alternativní
palivo.

Následující členění dokumentace v bodech B.III.4. - B.III.6. neodpovídá zcela členění
dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění.
4. Hluk

Komentář zpracovatele posudku:
Tato kapitola se má zabývat údaji o emisích hluku. To znamená, že tato kapitola by měla dát
první hrubý přehled o jednotlivých zdrojích hluku v posuzovaných variantách a jejich porovnání
v emisní rovině. Z tohoto prvotního porovnání již mohou být patrné rozdíly mezi posuzovanými
variantami. Informace uváděné v této kapitole dokumentace proto patří metodicky spíše do kap. D.I.3.
Vlivy na hlukovou situaci. Část textu v kapitole B.III.4 je navíc duplicitní s kapitolou D.I.3 a tím
dokumentace zbytečně nabývá na objemu a ztrácí na přehlednosti.
Kapitola B.III.4.4 Opatření k zamezení šíření hluku a další požadavky, dále kapitola B.III.4.5.
Návrh opatření patří spíše do kapitoly D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

5. Vibrace a záření

Komentář zpracovatele posudku:
Část kapitoly pojednávající o vlivech vibrací a antivibračních opatřeních patří spíše do
kapitoly D.I.4. Vlivy na další fyzikální a biologické charakteristiky a D.IV. Charakteristika opatření k
prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

6. Ostatní

Komentář zpracovatele posudku:
Část kapitoly B.III.6 týkající se omezení vlivu bludných proudů by bylo vhodnější zařadit do
kapitoly D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí.
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V kapitole B.III.6 postrádá zpracovatel posudku zmínku, případně specifikaci a kvantifikaci
možných významných terénních úprav a zásahů do krajiny v souvislosti s předmětným záměrem (v
rámci variantního řešení záměru – viz var. 3 a 4, PHO, potřeba stavebních a násypových materiálů –
případná nutnost otevření zemníků, apod.).

ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ
I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1. Charakteristika území

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

2. ÚSES

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

3. Zvláště chráněná území a přírodní parky

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

4. Území chráněná na základě mezinárodních úmluv

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

5. VKP a památné stromy

Komentář zpracovatele posudku:
Z popisu v kapitole C.I.5 není definováno, zda záměr zasáhne do jmenovaných vodních ploch,
VKP registrovaných a jmenovaných památných stromů.

6. Území historického, kulturního a archeologického významu

Komentář zpracovatele posudku:
V kapitole C.I.6 by bylo vhodné uvést místa nejbližších archeologických nálezů.

7. Hustě zalidněná území

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

EKOLA group, spol. s r.o.

14

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

9. Staré ekologické zátěže

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

10. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Ovzduší a klima

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

2. Voda

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

3. Půda

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Komentář zpracovatele posudku:
I když mají tyto kapitoly popisný charakter bylo by vhodné alespoň u tří jmenovaných
významných geologických lokalit uvést, zda či jak záměr zasáhne tyto lokality.

5. Flora a fauna, ekosystémy

Komentář zpracovatele posudku:
V kapitole C.I.5 není uvedeno, kdy byly provedeny terénní průzkumy.
V kapitole postrádáme průzkum zaměřený na bezobratlé živočichy. Dokumentace tak
vynechává jednu ze skupin živočichů, která může být významným indikátorem kvality životního
prostředí. Přestože se záměr dotýká pouze menšího množství přírodních biotopů, měla by být
v průzkumech zahrnuta i tato skupina živočichů. Navrhujeme před započetím prací průzkum doplnit
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alespoň v těch lokalitách, kde dochází k největším střetům přírodních biotopů se záměrem
optimalizace železniční trati (např. PP Kamenec, lesní porosty, místa křížení záměru s prvky ÚSES).
Požadavek na doplnění průzkumu bude součástí návrhu stanoviska.

6. Krajina

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

7. Obyvatelstvo

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

8. Hmotný majetek

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

9. Kulturní památky

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

ČÁST D - KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
1.1. Veřejné zdraví

Komentář zpracovatele posudku:
Uvedený obrázek č. 23 znázorňující umístění hodnocených lokalit je dosti nepřehledný. Bylo
by vhodné ho zobrazit ve vhodnějším měřítku.
Dále by bylo vhodné uvést, kolik exponovaných obyvatel představují jednotlivé dotčené
lokality.
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Tabulka č. 48 neobsahuje vysvětlivky, které by identifikovaly jednotlivá posuzovaná školská
zařízení.
I když pro hodnocení vlivu na veřejné zdraví bylo správně jako jednoho z citlivých indikátorů
využito indikátoru „skupina osob středně rušených“, bylo by vhodné v textu kapitoly hodnotící vlivy
na veřejné zdraví tento fakt uvést.

1.2. Ovlivnění obyvatelstva zastíněním pozemků protihlukovými stěnami

Komentář zpracovatele posudku:
V kapitole je uvedeno vyhodnocení vliv zastínění protihlukových stěn pouze na pozemky.
Posouzením vlivu PHS na budovy se však kapitola nezabývala.

1.3. Ovlivnění průchodnosti stávajících turistických stezek a cyklostezek, pěšin apod.

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

1.4. Vliv záměru na dostupnost integrovaného záchranného systému

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

2. Vlivy na ovzduší a klima

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Komentář zpracovatele posudku:
Je na škodu tak rozsáhlého díla – dokumentace, že právě ve stěžejní části – této kapitole
chybí exaktní výsledky hlukové studie, které by ilustrovaly vliv záměru na životní prostředí
v jednotlivých variantách. Kapitola je popsána poměrně obecně, i když právě zde by měly být uvedeny
nejvýznamnější zjištěné skutečnosti včetně shrnujících závěrů. Nedostatek této kapitoly dokumentace
nemá však zásadní vliv na hodnocení celého záměru, pouze je na škodu celkové přehlednosti a
vypovídací schopnosti dokumentace, a to právě v jednom z dominantních vlivů tohoto záměru. Tyto
závěry a podrobnější informace o akustických vlivech tohoto záměru jsou uvedeny v příloze č.17
dokumentace (Hluková studie), kde jsou akustické vlivy na okolí posuzovaného záměru popsány
v dostatečném rozsahu.
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4. Vlivy na další fyzikální a biologické charakteristiky

Komentář zpracovatele posudku:
V kapitole by bylo vhodné uvést např. závěry ovlivnění okolí záměru bludnými proudy. To je
naštěstí uvedeno opět v samostatné příloze č. 15 dokumentace. Tzn., že informace pro posouzení byly
k dispozici.

5. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

6. Vlivy na půdu

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Komentář zpracovatele posudku:
Záměr bude mít vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje, a to zprostředkovaně využitím
surovin pro realizaci záměru.

8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Komentář zpracovatele posudku:
V kapitole by měly být přesně jmenovány ty prvky přírodního prostředí, které budou záměrem
ovlivněny. Dále by bylo vhodné uvést souhrnné výsledky možného kácení dřevin.
V odstavci o ovlivnění VKP je odkaz na kapitolu C.1.11., která se však v doplněné
dokumentaci EIA vůbec nevyskytuje.
V tab. č. 57 znázorňující seznam objektů na trati využitelných pro migraci živočichů není
uvedeno, proč jsou některé objekty barevně zvýrazněny.

9. Vlivy na krajinu

Komentář zpracovatele posudku:
U prezentovaných vizualizací protihlukových stěn jsou na dvou místech prohozeny snímky
původního stavu a návrhového stavu (stanoviště č. 2 a 4).

10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

III. Charakteristika
nestandardních stavech

environmentálních

rizik

při

možných

haváriích

a

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

IV. Charakteristika opatření k prevenci,
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

vyloučení,

snížení,

popřípadě

Komentář zpracovatele posudku:
Vyjmenovaná opatření je třeba doplnit dalšími, která jsou v textu dokumentace jmenována a
v této kapitole nejsou uvedena. Jedná se především o následující opatření:
Inženýrské sítě
- Pro omezení vlivu bludných proudů je třeba dodržet příslušné technické normy, zejména pak
ČSN EN 50162, EN 50122-2. Dále je třeba po elektrizaci tratě ČD provést nové diagnostické měření
na vytipovaných bodech, porovnáním údajů pak vyhodnotit vliv elektrické trakce na úložná zařízení a
přijmout případná nápravná opatření.
Půda
- V dalších fázích projektu je třeba řešit odnětí půd zemědělských i lesních.
Voda
- Při výskytu podzemních nebo povrchových vod při výstavbě objektů musí být zabezpečeno
průběžné odčerpávání do místních odvodňovacích zařízení s podmínkou jejich neznečištění.
- Při použití kropicích vozů je třeba dbát na to, aby voda znečištěná nerozpustnými částicemi
neucpávala kanalizační vpustě či nezanášela kanalizační řad v místech, kde bude kropicí technika
použita.
- Při nutnosti odběru vod pro stavební účely z povrchových vod je předem nutný souhlas
vydaný věcně a místně příslušným vodohospodářským orgánem. Tyto odběry nelze v žádném případě
realizovat v místech přírodně cenných.
Ovzduší
- Při rekonstrukci železničního spodku je třeba zamezit úniku vápenné směsi do okolního
prostředí a do ovzduší (vápenná směs bude připravována předem a na místo stavby bude dovezena
hotová).

EKOLA group, spol. s r.o.

19

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

- Při rekonstrukci a sanaci propustků je třeba, aby materiál k tomuto účelu používaný
neunikal do okolního prostředí, proto je třeba ho zachytávat (např. rozložením folie, plachty pod
objekt a kolem něj) a poté vše zlikvidovat.
Hluk
- V dalším stupni projektové přípravy je třeba upřesnit objekty vhodné pro individuální
protihluková opatření – vyloučit objekty nesloužící k obývání.
- Navržená protihluková opatření bude nutné po realizaci prověřit měřením minimálně v
lokalitách, kde již bylo měření prováděno při vypracování hlukové studie a dále na lokalitách, které
byly identifikovány na hranici hygienického limitu (viz seznam vytypovaných míst pro měření str. 142
doplněné dokumentace EIA).
Ochrana přírody
- Netransportovat zeminu z oblastí postižených výskytem neofytů (zejména druhy křídlatek) na
jiná místa, která nejsou postižena.
Oslunění, osvětlení
- V další fázi projektové přípravy je třeba doplnit studii osvětlení o posouzení možného
ovlivnění budov výstavbou PHS.

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

ČÁST F - ZÁVĚR
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
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ČÁST G - VŠEOBECNĚ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
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SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

ČÁST H - PŘÍLOHY
Jednotlivé přílohy, resp. studie uvedené přímo v kapitole H, stejně tak i volné přílohy jsou
nezbytným podkladem pro zpracování dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. Studie postihují nejvýznamnější vlivy na životní prostředí, které souvisí
s realizací posuzovaného záměru.
Součástí dokumentace EIA jsou následující přílohy: 1/ přílohy č. 1-14, č. 22 a č. 23 uvedené
v kapitole H dokumentace EIA, 2/ volné přílohy č. 15-22.
Podrobnější komentář k jednotlivým přílohám je uveden v následujícím textu.
•

Příloha č. 1 - Mapa širších vztahů

Komentář zpracovatele posudku:
Mapa poskytuje dobrý přehled o umístění záměru v rámci širších vztahů.
Bez připomínek.
•

Příloha č. 2 - Mapa ochrany životního prostředí

Mapa ochrany životního prostředí poskytuje podrobné informace o umístění navrženého
záměru optimalizace železniční trati (včetně příslušné kilometráže stavby), dále informace u umístění
maloplošných chráněných území, Evropsky významných lokalit, lokálních, regionálních i
nadregionálních prvků ÚSES, registrovaných VKP, ochranných pásem vodního zdroje, záplavových
území, dále poskytuje informace o umístění dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území,
výhradních ložisek a městských památkových zón.
Komentář zpracovatele posudku:
Mapa je zpracována přehledně, ve vhodně zvoleném měřítku. Ke grafické interpretaci nemá
zpracovatel posudku žádné připomínky. Mapa je opatřena všemi potřebnými atributy, jako je legenda,
měřítko či severka.
Bez připomínek.
•

Příloha č. 3 - Mapa obchvatu žst. Dobrá u Frýdku-Místku, osobní nádraží

Z mapy v příloze č. 3 je patrné navržené variantní vedení obchvatu železniční tratě kolem obce
Dobrá.
Komentář zpracovatele posudku:
Mapa je zpracována přehledně, ve vhodně zvoleném měřítku. Ke grafické interpretaci nemá
zpracovatel posudku žádné připomínky.
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Příloha č. 4 - Vyjádření příslušných stavebních úřadů o souladu s územně plánovací dokumentací

Komentář zpracovatele posudku:
Povinný doklad, tj. vyjádření stavebního úřadu k souladu záměru s ÚPn, je v dokumentaci EIA
doložen. Bez připomínek.
•

Příloha č. 5 - Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje z hlediska příslušných
územních plánů velkých územních celků

Zpracovatel dokumentace EIA dokládá k vyjádřením jednotlivých stavebních úřadů k záměru
i vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje z hlediska příslušných ÚPn VÚC.
Komentář zpracovatele posudku:
Upozorňujeme pouze, že se nejedná o povinnou přílohu dokumentace EIA. Jinak bez
připomínek.
•

Příloha č. 6 - Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podle § 45i zákona č.
114/1992 Sb.

Komentář zpracovatele posudku:
Povinný doklad, tj. vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., je v dokumentaci EIA doložen.
•

Příloha č. 7 - Závěry zjišťovacího řízení

Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace EIA dokládá závěry zjišťovacího řízení. Nejedná se o povinnou
přílohu dokumentace EIA.
•

Příloha č. 8 - Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 31.3.2008 (č.j.: MSK
48362/2008) – vrácení dokumentace záměru

Zpracovatel dokumentace EIA dokládá vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
ze dne 31. 3. 2008 ve věci vrácení dokumentace záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Opět se nejedná o povinnou přílohu dokumentace EIA. Zařazení tohoto dokumentu do příloh
však autor posudku považuje za zcela správné a na místě.
•

Příloha č. 9 - Vyjádření úřadů k intenzitám dopravy na požadovaných komunikacích pro potřeby
aktualizace hlukové studie

Zpracovatel dokumentace EIA (Ecological Consulting a.s.) oslovil příslušné úřady s žádostí o
poskytnutí aktuálních dopravně-inženýrských podkladů pro účely doplnění dokumentace EIA.
Většina obeslaných úřadů (Obec Dobrá, Dobratice, Hnojník, Střítež, Český Těšín) se shodně
vyjádřila, že nedisponuje aktuálními intenzitami dopravy na komunikacích procházejících obcí. Pouze
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obec Ropice poskytla zpracovateli dokumentace EIA informace z provedeného sčítání dopravy na
komunikaci I/11 ve dnech 2. 6. – 6. 6. 2008.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje pak zpracovatele dokumentace EIA odkázal na
výsledky celostátního sčítání ŘSD na vybrané komunikační síti v roce 2005.
Komentář zpracovatele posudku:
K doloženým vyjádřením nemá zpracovatel posudku připomínky a oceňuje snahu zpracovatele
dokumentace EIA o získání aktuálních dopravně-inženýrských podkladů.
Zpracovatel posudku rovně oceňuje i vstřícnost obce Ropice, která pro účely doplnění
dokumentace EIA poskytla informace ze sčítání dopravy na komunikaci I/11.
•

Příloha č. 10 - Seznam mostů a propustků

V tabulce č. 1 předloženého dokumentu je uveden seznam všech stavebních objektů (mostů,
propustků, zdí, podchodů a ostatních objektů) na plánované optimalizované trati Frýdek-Místek –
Český Těšín. Dále je uveden stručný popis technického řešení jednotlivých objektů, včetně opatřené
fotodokumentace všech stávajících objektů na trati.
Daný dokument poskytuje podrobnou představu o místech křížení optimalizované železniční
trati s vodními toky, pozemními komunikacemi, trasami pro pěší, atd. Podává rovněž poměrně detailní
informace o vyvolaných plánovaných úpravách stávajících objektů.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
•

Příloha č. 11 - Zdůvodnění umístění trakční měnírny v lokalitě Dobrá – Nošovice

Pro umístění trakční měnírny byly předběžně vybrány celkem čtyři lokality (lokalita č. 1 –
v žst. Nošovice, lokalita č. 2 – v trianglu, lokalita č. 3 – u IVC Nošovice, lokalita č. 4 – u rozvodny).
Zákres všech čtyř lokalit je doložen na podrobné situaci.
Téměř každá z vytipovaných lokalit má své specifické problémy, které de facto znemožňují
umístění trakční měnírny (viz lokalita č. 1 - velká vzdálenost od rozvodny Nošovice, vysoký zemní
odpor – nemožnost provést uzemnění měnírny, umístění v blízkosti rodinných domků před budovou
nádraží; lokalita č. 3 - situování objektu znemožňuje vybudování provozní budovy pro nákladní
nádraží v Dobré, potenciální možnost negativního ovlivnění sdělovacích pojítek IVC, budoucí
provozovatelé IVC umístění měnírny v této lokalitě odmítají kvůli rušení jejich komunikačních
zařízení; lokalita č. 4 - nad pozemkem vede nadzemní vedení VVN, trakční měnírnu nelze umístit pod
tímto nadzemním vedením).
I přes to, že lokalita č. 2 „v trianglu“ (cca km 117,500 stavby) má rovněž své specifické
problémy (prostor není odvodněn, realizace měnírny si vyžádá vysoké nároky na terénní úpravy a
vyšší nároky na vybudování příjezdové komunikace), lze tyto problémy technicky a organizačně řešit.
Z tohoto důvodu bylo zvoleno umístění nové trakční měnírny v lokalitě trianglu ohraničeného tělesem
trati FM-ČT, vlečky Radegast a silničního nadjezdu (km 117,500).
Komentář zpracovatele posudku:
K doloženým podkladům ani k rozboru možností nemá zpracovatel posudku žádné připomínky
a souhlasí se zdůvodněním.
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Příloha č. 12 - Dendrologický průzkum

V souladu s metodikou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a vyhláškou č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. byly v rámci dendrologického
průzkumu zaznamenávány buď jednotlivě rostoucí dřeviny, nebo porosty keřů. V případě vzrostlých,
stromů (dřeviny s obvodem kmene 20 cm a větším), byl u každé dřeviny zjištěn obvod kmene ve
výčetní výšce 130 cm. U keřů, případně u mladých náletových porostů dřevin, byla určena druhová
příslušnost, pokryvnost celého porostu v % a plochu porostu v m2. V obou případech byly dřeviny
zařazeny do druhu, pouze u taxonomicky složitějších skupin byla jejich příslušnost určena jen na
úrovni rodu.
V předložené tabulce jsou zaznamenány jednotlivé dřeviny, případně skupiny dřevin, které se
vyskytují v místech podél trati dotčených plánovanou optimalizací.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí předložené dokumentace není finanční ocenění likvidované zeleně. Nelze tak určit
hodnotu likvidované zeleně. V dalším stupni projektové dokumentace je proto třeba zpracovat finanční
ocenění likvidované zeleně. Tato podmínka bude součástí návrhu stanoviska.
•

Příloha č. 13 - Osvědčení o odborné způsobilosti

Komentář zpracovatele posudku:
Daný dokument není povinnou přílohou dokumentace EIA.
Bez připomínek.
•

Příloha č. 14 - Dopravní studie

Příloha č. 14 předkládá vybrané dopravně-inženýrské podklady. Ing. Ladislav Dorazil,
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. zpracoval posouzení čekací doby na přejezdech v žst. Dobrá po
provedené optimalizaci, v km 126,462 (před frýdeckým zhlavím v Hnojníku) a v km 129,017 (u
zastávky Střítež směrem na Český Těšín). Pro průměrnou délku vlaku a pro různé rychlosti
pohybujícího se vlaku jsou vypočítány celkové čekací doby na přejezdech.
Dalším z důležitých dopravně-inženýrských podkladů bylo určení délek front aut pro různé
čekací doby na přejezdech ve Stříteži, Dobré a Hnojníku. Podkladem pro zpracování tohoto posouzení
byly údaje o lokalizaci posuzovaných přejezdů, délkách čekacích dob na nich, výsledky sčítání
dopravy na silnicích v roce 2005 a aktualizované koeficienty růstu dopravy, platné ČSN a TP.
Pro zjištění délky čekací fronty se vycházelo z hodinové intenzity dopravy v přepočtených
vozidlech pro daný přejezd a pro určenou denní dobu i rok posouzení 2008, resp. 2010.
Intenzita dopravy byla zjištěna u přejezdu na I/ 68 ve Stříteži a u přejezdu na II/648 v Dobré z
Výsledků celostátního sčítání dopravy na silnicích, zpracovaného ŘSD Praha v roce 2005. Roky 2008
a 2010 byly přepočteny aktualizovanými růstovými koeficienty dopravy. Přepočtená vozidla byla
zjištěna podle ČSN 736102.
Intenzita dopravy v hodině v přepočtených vozidlech pro jednotlivá denní období byly určeny
podle TP 189, Příloha 2.4 Denní variace intenzit dopravy. Vlastní výpočet délky fronty byl použit
podle TP 81 pro zjištění délky fronty na světelně řízené křižovatce (závislost na délce červené a
intenzitě dopravy).
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Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nemá k předloženým podkladům žádné zásadní připomínky.
•

Příloha č. 15 – Elektrická a geofyzikální korozní průzkumná měření – korozní průzkum v úseku
Frýdek-Místek – Staré Město

Korozní průzkumná měření zpracovala firma KPTECH, s r.o. (10 – 11/2007). Celkem
dvacetistránková studie je členěna na sedm kapitol: 1. Identifikační údaje o zakázce, 2. Úvod, 3.
Pracovní postupy měření, 4. Zpracování a vyhodnocení výsledků měření, 5. Vyhodnocení kontrolního
průzkumného měření, 6. Návrh opatření ke snížení účinků bludných proudů a následná korozní měření
po elektrizaci, 7. Závěr.
Rozsah korozního průzkumu byl proveden dle následujících metod a postupů:
- měření zdánlivého měrného odporu půdy – bylo prováděno dle postupu uvedeného v ČSN 03
8363 měřicím přístrojem MEGGER CM 100,
- měření napěťového pole – bylo prováděno dle postupu uvedeného v ČSN 03 8372, jež
koresponduje s ČSN 03 8365 měřicím přístrojem METEX, programovým vybavením DigPro,
- měření proudového pole, proudová hustota J – proudové pole bylo určeno z již vypočteného
měrného odporu půdy a střední hodnoty napěťového pole ve shodném místě měření,
- měření potenciálů v půdě uložená konstrukce – půda – bylo prováděno dle postupu
uvedeného v ČSN EN 13509 měřicím přístrojem METEX a elektrodou Cu/CuSO4,
- měření velikosti elektrického proudu v kovových zařízeních – bylo prováděno dle postupu
uvedeného v ČSN 03 a dle ČSN EN 13 1350.9. měřicím přístrojem METEX,
- měření korelace, tj. potenciál konstrukce – půda a konstrukce – kolej,
- měření pH půdy – prováděno dle postupu v ČSN 03 8375 měřicím přístrojem PH 201,
- geodetické zaměření metodou GPS.
Z vyhodnocení výsledků měření zdánlivého měrného odporu půdy vyplynulo, že sedmnácti z
celkem dvaceti vzorků se nachází v kategorii „zvýšená agresivita“ z hlediska rezistivity půdy, dva
vzorky spadají do kategorie „střední agresivity“ a jeden do kategorie „velmi nízké agresivity“.
Měření napěťového pole prokázalo v deseti z celkem dvaceti vzorků střední bludné proudy, u
devíti vzorků silné bludné proudy a pouze u jednoho vzorku slabé bludné proudy.
Prostor stavby je zařazen do zvýšené agresivity působení prostředí (dle ČSN 03 8375).
Měřením samovolného korozního potenciálu na stávajících, v zemi uložených kovových
zařízeních se neprokázal posun potenciálu do anoditické oblasti a je v souladu s ČSN EN 50 162.
Průzkumná měření v úseku Frýdek-Místek – Staré Město prokázala, že kovová úložná zařízení
jsou pod trvalým vlivem bludných proudů procházejících ze sousedních kovových úložných zařízení.
Provedenými měřeními byla korozní agresivita daného prostředí zcela jednoznačně prokázána.
Pro omezení vlivu bludných proudů je v kapitole 6 předložené studie navržena řada opatření.
Dále je zcela správně uvedeno, že při elektrifikaci trati je nutné vycházet ze zásad ochrany před
bludnými proudy ze stejnosměrných soustav definovaných normou ČSN EN 50162.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nemá k dané studii žádné připomínky. Upozorňuje však, že pro omezení
vlivu bludných proudů je třeba respektovat navržená opatření v kapitole 6 předložené studie.
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V návrhu stanoviska bude uvedena následující podmínka: „Pro omezení vlivu bludných
proudů je třeba dodržet příslušné technické normy, zejména pak ČSN EN 50162, EN 50122-2. Dále je
třeba po elektrizaci tratě ČD provést nové diagnostické měření na vytypovaných místech, porovnáním
údajů pak vyhodnotit vliv elektrické trakce na úložná zařízení a přijmout případná nápravná
opatření.“
•

Příloha č. 16 – Protokoly o měření vibrací

Komentář zpracovatele posudku:
K protokolům měření vibrací nemá zpracovatel posudku připomínky.
•

Příloha č. 17 – Hluková studie

Hluková studie byla zpracována kolektivem firmy Ecological Consulting a.s. pod vedením
Ing. Zdeňka Beníčka.
Dokument je členěn do deseti kapitol (1. Úvod, 2. Přehledná situace, 3. Vstupní údaje, 4.
Metodika výpočtu, 5. Požadavky legislativy, 6. Výpočtové body, 7. Výpočty a posouzení, 8. Návrh
jednotlivých opatření, 9. Popis technických opatření, 10. Použitá literatura a podklady).
Studie se zabývá posouzením následujících šesti variant:
Varianta 0 – Stávající železniční doprava,
Varianta 1 – Výhledová železniční doprava ve stávajícím vedení trati na rekonstruované koleji
(varianta z řešené projektové dokumentace),
Varianta 2 – Výhledová železniční doprava bez optimalizace s oddělením části provozu na
místní komunikace,
Varianta 3 – Výhledová železniční doprava po výstavbě bezúvraťového napojení ve FrýdkuMístku,
Varianta 4 – Výhledová železniční doprava se železničním obchvatem obce Dobrá,
Varianta 1 + silniční doprava – vyhodnocení kumulací železniční a silniční dopravy po
provedení optimalizace trati.
V hlukové studii jsou dále provedena následující posouzení:
- vyhodnocení školských zařízení v okolí posuzované trati,
- vyhodnocení vybraných železničních přejezdů,
- posouzení posunu a rozřazování vlakových souprav,
- vyhodnocení hluku z provozu na silnicích s příspěvkem hluku z provozu nákladní
automobilové dopravy ve fázi výstavby optimalizované trati.
Akustická studie dokládá základní vstupní údaje pro tvorbu akustického modelu. Jsou jimi
především intenzity železniční dopravy pro stávající i všechny posuzované výhledové stavy, podíl
nezávislé a elektrické trakce, typy vlaků, popis uvažovaných posunů na železnici, včetně popisu
ostatních zdrojů hluku souvisejících s provozem železnice. Dále jsou uvedeny intenzity dopravy na
rychlostní silnici R48 pro rok 2005 a 2010, včetně přírůstku nákladní automobilové dopravy
z průmyslové zóny Nošovice pro hodnocenou variantu 2.
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Zpracovatel uvádí některé základní vstupní údaje pro posouzení akustické situace ve fázi
výstavby. Nejsou již však uvedeny předpokládané typy použitých strojů na staveništi, jejich počet a
hlučnost.
Pro kontrolu výpočtového modelu a jeho souladu s reálným stavem, bylo provedeno měření
celkem na 13 měřicích místech. Tři měřicí místa byla vytipována ve Frýdku-Místku, dvě místa v obci
Dobrá, jedno místo v obci Dobratice, jedno v obci Hnojník, dvě v obci Střítež, jedno v obci Ropice a
tři měřicí místa v Českém Těšíně.
Hodnoty získané měřením v terénu byly následně porovnány s vypočtenými hodnotami. U
čtyřech kontrolních míst ze třinácti byl rozdíl mezi vypočtenými a naměřenými hodnotami větší než
udávaná přesnost výsledků výpočtového modelu ± 2,2 dB, což lze brát za akceptovatelnou standardní
odchylka pro výpočtové modely. U měřicího místa č. 8 byl rozdíl mezi vypočtenými hodnotami a
naměřenými hodnotami dokonce 15 dB ve dne a 13 dB v noci.
Zpracovatel akustické studie k daným rozdílům vypočtených a naměřených hodnot uvádí
následující komentář: „Hodnotu měření v bodě M2 se nepodařilo docílit pravděpodobně z důvodu
stojících vlakových souprav, které stály mez projíždějícími soupravami a měřicím místem. Dalším
problematickým místem je měření M8, které je výrazně pod modelovanou hladinu hluku. Poblíž
tohoto bodu je jiné měřicí místo M9, které při stejných terénních podmínkách vykazuje hodnoty
srovnatelné s modelem. Měření bylo tedy nastaveno podle měřicího bodu M9, který je v daném
případě reprezentativnějším.“
Komentář zpracovatele posudku:
Rozdíl mezi naměřenou hodnotou a vypočtenou hodnotou na M8 je velmi vysoký a
z předložených dat těžko vysvětlitelný. Bylo by zapotřebí analyzovat naměřená data, resp. naměřený
průběh hladin akustického tlaku A. Nicméně vzhledem k rozmístění měřicích bodů v okolí železniční
trati zpracovatel použil správně pro kontrolu výpočtového modelu analogický bod č. 9. Bohužel je na
škodu celé práce, že se zpracovatel nepokusil naladit model, resp. vysvětlit větší rozdíly hodnot
v kontrolních bodech M6 a M11 a nezkusil ani simulaci jeho domněnky v M2, což by jistě podpořilo
jeho předpoklad.
Výsledky výpočtu železničního hluku byly kontrolovány měřením a na základě výsledků lze
předpokládat, že v cca 75 % kontrolních bodů byla zjištěna akceptovatelná shoda a ve zbylých bodech
jsou vypočtené hodnoty vždy vyšší než hodnoty naměřené. Pozitivní při porovnání naměřených a
vypočtených hodnot je fakt, že ve většině míst je vždy větší vypočtená než naměřená hodnota. Tím lze
předpokládat, že výpočtový model pracuje na straně bezpečnosti, což má samozřejmě dopad i do
navrhování PHO, a to s dostatečnou rezervou.
V kapitole 4 nejsou uvedena základní fakta, a to jaké konkrétní výpočtové metodiky byly
použity pro výpočet hluku ze silničního a železničního provozu. Zpracovatel sice popisuje použití české
výpočtové metodiky - Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy ve znění jejich novel,
avšak není jasné, co z těchto pokynů bylo využito k výpočtu, neboť použitý software, pokud je
zpracovateli posudku známo, nedisponuje touto českou výpočtovou metodikou. Proto může tato
udávaná informace působit bez bližšího vysvětlení zavádějícím dojmem. To samé platí i pro železniční
hluk, kde již není uvedena žádná informace o použité metodice. V hlukové studii je počítán vliv
kongescí dopravy na železničním přejezdu. Protože to není pro výpočtové postupy úplně rutinní
algoritmus, bylo by vhodné postup toto řešení také popsat, případně jakých atributů v použitém
software pro tuto modelaci bylo použito.
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U silničního hluku sice autor udává, že výstupy výpočtu byly kalibrovány řadou měření, avšak
tato shoda doložena nebyla, a proto s ní nelze pro tento případ operovat.
V této kapitole není vůbec popsán způsob výpočtu prezentovaného impulsního hluku v okolí
rozřaďovacího nádraží Č. Těšín.
Uváděné legislativní požadavky v kapitole 5. právě pro prezentovaný impulsní hluk, i když
impulsivita hluku na rozřaďovacím nádraží, je velmi diskutabilní a tedy i použití vhodných limitů by si
zasloužilo hlubší rozbor.
V rámci kapitoly 6 je provedeno porovnání vypočtených ekvivalentních hladin akustického
tlaku A pro všechny posuzované varianty (stávající stav, varianta 1, varianta 2, varianta 3 a varianta
4). Hodnocení je provedeno pro celkem 153 vybraných výpočtových bodů (Frýdek-Místek – 49
výpočtových bodů, Dobrá – 18 výpočtových bodů, Dobratice – 9 výpočtových bodů, Hnojník – 15
výpočtových bodů, Střítež – 5 výpočtových bodů, Ropice – 10 výpočtových bodů, Český Těšín – 47
výpočtových bodů). Všechny výpočtové body jsou umístěny před předpokládanými okny objektů, ve
vzdálenosti 2 m od fasády. Výpočet je proveden po jednotlivých patrech objektů.
Komentář zpracovatele posudku:
Pokrytí území ovlivněného provozem železniční tratě kontrolními výpočtovými body je
z hlediska průkazu dostatečné. V komplikovanějším území, ve kterém se nachází větší množství
chráněné zástavby, zpracovatel velmi vhodně vygeneroval výrazně vyšší pokrytí kontrolními
výpočtovými body (Jedná se např. o Frýdek Místek, Český Těšín). Výběr a rozmístění kontrolních bodů
velmi vhodně charakterizuje místa s nejvyšší akustickou zátěží v daném území, případně místa, která
jsou pro danou oblast typická a reprezentativní. Samostatnou pozornost zpracovatel hlukové studie
zaměřil na objekty, které jsou citlivé vůči akustické situaci v území (např. školská zařízení). Na škodu
těmto rozsáhlým tabulkám je pouze fakt, že není uveden hodnotící deskriptor a také jednotky.
Kapitola 7 obsahuje informace o navržené protihlukové ochraně objektů, a to jak formou
protihlukových clon (dále jen PHC), tak i individuálních protihlukových opatření (dále jen IPO).
V úseku 1A navrhuje zpracovatel akustické studie celkem 3 protihlukové clony o celkové délce
799 m, v úseku 2A celkem 16 protihlukových clon o celkové délce 4378 m a v úseku 2B celkem
45 PHC o celkové délce 11 284 m.
Oproti akustické studii prezentované v předcházející dokumentaci EIA (Ecological Consulting
a.s., prosinec 2007) doznala navržená protihluková opatření ve variantě 1 mírné úpravy. Ve městě
Frýdek-Místek byla zkrácena PHS 2A-4 o cca 60 m, v obci Dobrá přibyla jedna protihluková stěna o
délce 105 m na levé straně na začátku obce, v km 120,6 byla přidána jedna protihluková clona o délce
176 m. Proti předchozí studii dále došlo ve městě Český Těšín k propojení protihlukových stěn kolem
ulice Jablunkovská, k propojení protihlukových stěn na mostech směrem na Albrechtice a Louky a
k protažení protihlukové stěny kolem koleje směřující do Polska.
Komentář zpracovatele posudku:
Je na škodu celkového díla, že autor neprovedl souhrn závěrů a spíše se v této části věnuje
pouze navrženým PHO. Autor hlukové studie se zde také odvolává na použití KNI indexu jako
doplňkového parametru u některých clon, u kterých bylo nutné rozhodnout o jejich možné akustickoekonomické realizovatelnosti (vztah akustického účinku a nákladů). Autor správně podotýká, že tímto
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indexem se nedá v našich podmínkách jednoznačně řídit. Ale protože v hlukové studii není jediný
příklad použití tohoto indexu, není možné tento fakt posoudit a ani zda byl správně použit, či zda byl
vůbec použit.
Pro čtyři místa (Dobrá 358, Dobratice 176, Střítež 53, Ropice 17) bylo provedeno měření
ekvivalentních hladin akustického tlaku A v denní a noční době ve vnitřním chráněném prostoru.
V průběhu měření byly zaznamenány pouze vlaky osobní dopravy. Ve všech výpočtových bodech byl
pro naměřené hodnoty splněn hygienický limit pro vnitřní chráněné prostory 40 dB ve dne a 30 dB
v noci s dostatečnou rezervou.
Komentář zpracovatele posudku:
Prezentovaná měření je nutné brát pouze jako první přiblížení, a to z důvodu použití pouze
přibližné metodiky měření, protože měření a vyhodnocení vnitřního i venkovního měření nebylo
prováděno synchronně a bylo provedeno na malém vzorku zdrojů hluku, čímž nebyly zachovány
objektivně stejné podmínky. Naměřená data pro čtyři měřené objekty detekují předpokládanou
možnost, že i při navýšení dopravy by nemuselo docházet k překročení limitních hodnot.
Pro další projektovou přípravu bude nutné u všech vytypovaných objektů pro individuální
protihluková opatření nebo u objektů, u kterých se budou předpokládat po zpřesňujících výpočtech
vyšší hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru, provést podrobný stavebně
akustický pasport spolu s proměřením dle normových postupů akreditovanou laboratoří, prověřit
soulad s normovými požadavky na zvukoizolační vlastnosti fasád a případně definovat požadavky na
zvýšení zvukoizolačních vlastností hlukově exponovaných fasád chráněných objektů.
Zpracovatel akustické studie dále reagoval na požadavky vyplývající ze zjišťovacího řízení a
provedl posouzení souběhu železnice s okolními komunikacemi.
Pro školská zařízení nacházející se v blízkosti dotčené železniční trati byly ve vybraných
bodech zjištěny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru a ve vnitřním
prostoru a bylo provedeno srovnání s hygienickými limity. Pro zjištění útlumu oken udává zpracovatel
hlukové studie, že bylo provedeno několik měření.
Téměř ve všech kontrolních výpočtových bodech došel zpracovatel akustické studie ke
shodným závěrům, a to že u těchto chráněných objektů budou s rezervou splněny hygienické limity.
Pouze v případě Střední školy oděvní a obchodně podnikatelské ve Frýdku-Místku je doloženo
překročení hygienického limitu ve venkovním chráněném prostoru. I v tomto případě by však měl být
hygienický limit pro vnitřní chráněné prostory dodržen.
Komentář zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že výpočty venkovního hluku ze železniční dopravy jsou prováděny
s rezervou, lze s těmito závěry souhlasit.

Na základě vznesených požadavků ze strany veřejnosti bylo v kapitole 7.8 akustické studie
provedeno posouzení akustické situace na železničních přejezdech. Byl zohledněn vliv projíždějící
vlakové soupravy a vliv čekajících automobilů na železničním přejezdu.
Problematika posunu a rozřazování vlakových souprav je detailně řešena v kapitole 7.9
akustické studie.
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Komentář zpracovatele posudku:
Pro výpočet hluku z provozu na řízených železničních přejezdech byly připraveny poměrně
podrobné vstupní podklady. Nikde v hlukové studii zpracovatel posudku nenalezl popis metody, jakou
byl tento výpočet proveden, či jakých analogií bylo použito, což je na škodu celkové průkaznosti
předkládaného materiálu. Doporučujeme proto v dalším stupni projektové přípravy tyto výpočty
zpřesnit včetně popisu a zdůvodnění použité metody.
Jak již bylo uvedeno výše, hodnocení hluku ze seřaďovacího nádraží pouze pomocí impulsního
hluku je velmi diskutabilní a tím pádem je i diskutabilní použití limitů pro impulsní hluk. Že se jedná o
impulsní hluk nebylo nikde v hlukové studii prokázáno. Protože situace v okolí seřaďovacích nádraží
je vždy velmi obtížně řešitelná, doporučujeme v dalších stupních projektové dokumentace řešit otázku
rozřaďovacího nádraží v Českém Těšíně tak, aby byly splněny zákonné požadavky na ochranu zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je nutné přehodnotit a prokázat skutečný charakter hluku,
zpřesnit akustickou situaci v okolí seřaďovacího nádraží a samozřejmě optimalizovat návrh
protihlukových opatření za účelem minimalizovat již dnes problematickou akustickou situaci.
Kapitola 7.10 se zabývá hodnocením hluku ze stavební činnosti v souvislosti s plánovanou
optimalizací železniční trati. V daném stupni projektových příprav ještě není zpracován podrobný plán
organizace výstavby pro celou stavbu. Posouzení hluku ze stavební činnosti je tedy pouze orientační.
Provedené výpočtů však naznačují, že ve fázi výstavby je možné na nejvíce zatížených komunikací
obslužnou staveništní dopravou a při provozu některých stavebních strojů v trase stavby očekávat
překročení hygienických limitů.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nemá k formě hodnocení hluku ze stavební činnosti žádné zásadní
připomínky. V dalším stupni projektových příprav je však třeba upřesnit zásady organizace výstavby
tak, aby dopady výstavby byly minimalizovány a provedené výpočty následně aktualizovat včetně
případných návrhů opatření.
Kapitola 8 uvádí soupis navržených protihlukových clon, jejich navrženou výšku, délku a
povrch. Objekty vytypované pro výměnu oken jsou vyznačeny v mapových přílohách a budou
prověřeny v dalším stupni projektových příprav.
Pro ověření účinnosti protihlukových opatření jsou navržena měření, a to na stejných místech,
kde již bylo provedeno měření. Dále bylo vytypováno celkem 28 lokalit, kde lze předpokládat pro
uvažovaný provoz hladiny akustického tlaku A na hranici hlukového limitu a kde nebylo možné
s jistotou určit, zda bude limit překročen či nikoliv. Na základě měření v těchto lokalitách bude
rozhodnuto o nutnosti realizace případných dodatečných, resp. individuálních protihlukových
opatření.
Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska bude vzhledem k výše uvedenému navržena podmínka: „Po uvedení
optimalizované trati do provozu a po náběhu normálního provozu bude provedeno ověřovací měření
minimálně v předpokládaných lokalitách definovaných akustickou studií zpracovanou v rámci
dokumentace EIA, resp. v místech, která budou zpřesněna v rámci zpracování akustické studie
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v dalších stupních projektové přípravy. V případě prokázání nedodržení platných hygienických limitů
budou navržena, resp. doplněna vhodná protihluková opatření.
Na škodu přehlednosti celé studie je nízká provázanost vlastní textové části s grafickými
přílohami. Především se jedná o to, že pro jednotlivé výpočtové body uváděné v tabulkách akustické
studie neuvádí zpracovatel studie bohužel žádný odkaz na situaci se znázorněním jejich umístění.
Umístění včetně popisu těchto bodů dnes umožňuje skoro každý softwarový produkt.
Drobnou připomínku má zpracovatel posudku rovněž k tabulkovému zpracování, kde u řady
tabulek nejsou vůbec uvedeny jednotky, ani deskriptory, pro které jsou hodnoty udávány.
Doporučujeme zpracovateli hlukové studie i dokumentace, aby hodnoty hladin akustického tlaku
udával pouze na jedno desetinné místo. Údaj uváděný na dvě desetinná místa je vzhledem k přesnosti
měření i výpočtů spíše zavádějící.
Autor posudku dále upozorňuje, že zpracovatel akustické studie používá nesprávnou
akustickou terminologii. Hluk je pojem, kterým je vymezuje jakýkoliv zvuk nepříjemný vnímanému
subjektu. Pokud ho však chceme kvantifikovat, vyjadřujeme hluk fyzikální veličinou, kterou je hladina
akustického tlaku A, a ne hladina hluku, jak autor akustické studie uvádí v některých pasážích svého
textu.
Závěrem konstatujeme, že i přes některé připomínky, tato poměrně rozsáhlá hluková studie
přibližuje stávající, resp. výhledovou akustickou situaci, a vzhledem k tomu, že většina výpočtů byla
prováděna s dostatečnou rezervou, lze připomínkované nepřesnosti v tomto stupni přípravy záměru
považovat za méně významné. V dalších stupních projektové přípravy dojde ke zpřesnění výpočtů a
optimalizaci navrhovaných PHO. Řada dalších vznesených připomínek byla spíše metodického
charakteru, bez vlivu na celkové hodnocení záměru. Zpracovatel posudku navrhl doplnit a upřesnit
některé podmínky týkající se ochrany území před hlukem do návrhu stanoviska.
•

Příloha č. 18 – Rozptylová studie

Rozptylová studie byla zpracována Mgr. Jakubem Buckem, který je držitelem autorizace ke
zpracování rozptylových studií dle zákona č. 86/2002 Sb. (osvědčení MŽP č.j. 2085/740/02).
Studie je rozčleněna do šesti kapitol (1. Úvod, 2. Vyhodnocení imisní situace, 3. Varianty
výpočtu, 4. Metodika výpočtu, 5. Diskuse výsledků, 6. Závěr).
Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, která byla
vydána MŽP ČR v roce 1998. Výpočet byl proveden pro škodliviny NO2, PM10, benzen a BaP.
Výpočet emisí z automobilové dopravy byl zpracován na základě metodiky vypracované
VŠCHT a ATEM, která byla publikována MŽP ČR jako závazný výpočetní postup pro hodnocení
emisí z dopravy (program MEFA 02).
V rozptylové studii jsou hodnoceny následující varianty:
Pro zhodnocení stávajícího imisního pozadí (první hodnocená varianta v rozptylové studii)
v dané lokalitě bylo využito vymezení OZKO (Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší) pro rok 2006.
Pro toto vymezení zpracoval ČHMÚ rozptylovou studii, jejíž závěry byly pro hodnocené území
převzaty. K tomuto imisnímu pozadí byl dopočten imisní dopad nové komunikace R48 Frýdek-Místek
– Český Těšín.
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Druhá posuzovaná varianta v rozptylové studii vyhodnotila příspěvek stávající železniční
dopravy ke stávajícímu imisnímu pozadí lokality (tj. stav bez záměru).
Třetí varianta hodnotila výhledové imisní zatížení po rekonstrukci a elektrifikaci trati (tj. stav
se záměrem).
Čtvrtá varianta hodnotila imisní zatížení po rekonstrukci a elektrifikaci trati, stejně jako ve
variantě 3, avšak s tím, že uvažovala s obchvatem obce Dobrá.
Pátá varianta uvažovala s bezúvraťovým napojením železnice ve Frýdku-Místku.
Varianta šestá hodnotila imisní dopad v lokalitě ze zdrojů znečišťování související
s rekonstrukcí železniční trati. Tato varianta tedy detailně hodnotí fázi výstavby (resp. optimalizace).
Větrná růžice pro lokalitu Frýdek-Místek byla převzata z dat od ČHMÚ.
Referenční body byly řešeny v síti s krokem 50 m. Celkem bylo do výpočtu zahrnuto 5 765
referenčních bodů.
Vliv provozu záměru je hodnocen formou příspěvků záměru k celkové imisní zátěži území.
Nárůst koncentrací sledovaných polutantů způsobené provozem záměru jsou následně vyjádřeny v
procentech imisního limitu.
Komentář zpracovatele posudku:
Rozptylová studie je zpracována velmi kvalitně. Zpracovatel studie neopomněl uvést všechny
potřebné vstupy pro výpočet emisního a imisního zatížení. Výstupy jsou prezentovány ve formě
přehledných map s pásmy koncentrací jednotlivých polutantů doplněné slovním komentářem pro
jednotlivé posuzované stavy.
Výše zmíněná větrná růžice v příloze rozptylové studie však jako jeden ze vstupních parametrů
výpočtu uvedena není.
•

Příloha č. 19 – Světelně technická studie zastínění pozemků protihlukovými stěnami

Světelně technická studie byla zpracována RNDr. Vladimírem Navrátilem. Studie objednaná
dne 20. 9. 2007 má celkem 10 stran + grafické přílohy. Studie objednaná dne 11. 7. 2008 má celkem 8
stran + grafické přílohy. Tato studie je zaměřena na lokalitu Staré Město u Frýdku-Místku.
Studie vychází z platné legislativy (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu) a z platných norem
(norma ČSN 73 4301 „Obytné budovy“).
Kontrolní výpočty oslunění byly provedeny výpočetním programem Oslunění verze 2.0 firmy
JpSoft Jaroslav Polášek. Tento program provádí kontrolu všech podmínek podle ČSN 73 4301
„Obytné budovy“, provádí korekci azimutu na meridiánovou konvergenci a provádí výpočet pro
normované dny 1. března a 21. června, výpočty oslunění je možné provést rovněž pro libovolný
kalendářní den.
V jednotlivých výpočtových situacích byly modelovány plochy dotčených pozemků,
protihlukových stěny, opěrné zdi a náspy (včetně výšek těchto objektů uvedených v popisu situace).
Na ploše jednotlivých pozemků byly voleny kontrolní body v úrovni terénu (s výškou 0 m ve většině
případů, na pozemku parc. č. 2518 až 1 m). Rozmístění kontrolních výpočtových bodů bylo voleno
především v blízkosti protihlukových stěn a na zbývající části pozemku tak, aby bylo možné posoudit,
zda budou splněny požadavky na 50 % oslunění plochy pozemku.
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Ze závěrů obou studií shodně vyplývá, že pro normový den 1. března jsou s rezervou splněny
normové požadavky ČSN 73 4301 na dobu oslunění pozemků s protihlukovými stěnami navrženými
v rámci Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku konstatuje, že studie oslunění je zpracována velmi kvalitně, použité
vstupní předpoklady jsou správné, rovněž i použité výpočtové programy.
•

Příloha č. 20 – Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz

Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz zpracovala Mgr. Pavlína Utíkalová (Ecological
Consulting a.s.). Studie bude mj. sloužit i jako příloha k žádosti o souhlas podle § 12 odst. 2 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Studie je rozčleněna do deseti kapitol (1. Úvod, 2. Metodika hodnocení krajinného rázu, 3.
Dotčený krajinný prostor, 4. Krajinné oblasti, jejich vymezení a charakteristiky, 5. Identifikace znaků
krajinného rázu míst krajinného rázu a jejich klasifikace, 6. Vyhodnocení míry vlivu záměru na
krajinný ráz – posouzení zásahu, 7. Celkové vyhodnocení vlivu stavby na identifikovatelné znaky, 8.
Závěry a doporučení, 9. Použitá literatura, 10. Přílohy).
Pro hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz byl použit “Metodický postup posouzení vlivu
navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“, který byl vypracován ve
smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (Vorel, Bukáček, Matějka, Culek,
Sklenička 2004). Tento postup byl zpracovatelem mírně modifikován pro potřeby hodnocení vlivu
liniové stavby na krajinný ráz. Vyhodnocení bylo provedeno dle následujícího postupu: 1.
Diferenciace území a identifikace rysů, znaků a hodnot, 2. Diferenciace možných vlivů dle
individuálnosti charakteru prostorů a celkového krajinného rázu krajiny, 3. Diferenciace navrhovaných
staveb dle charakteru možných vlivů na krajinný ráz, 4. Posouzení vlivu staveb na identifikovatelné
znaky, 5. Určení snesitelnosti zásahu na základě zjištěné míry vlivu na vyhotovení závěru.
Komentář zpracovatele posudku:
Využití výše zmíněného metodického postupu je správné, drobné uzpůsobení metodického
postupu přímo pro účely posouzení vlivu liniové stavby na krajinný ráz rovněž není na škodu, ba
naopak je možné lépe posoudit jednotlivé aspekty vlivu stavby na krajinu a její ráz.
Zpracovatel dále správně vymezil v rámci studie všechny objekty plánovaného záměru, které
mohou mít vliv na krajinný ráz. Jedná se o kolejový svršek a spodek, trakční vedení, pozemní objekty
(protihlukové clony, reléové domky, nástupiště, přístřešky pro cestující, trakční měnírny, provozní
budovy), mosty, nákladní nádraží Nošovice.
Pro vymezení dotčeného krajinného prostoru zpracovatel využil vymezení menších jednotek,
tzv. „míst krajinného rázu“. Jejich sjednocením pak vymezil tzv. dotčený krajinný prostor (DoKP).
K vymezení míst krajinného rázu v příloze č. 3 Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz nemá autor
posudku připomínky.
Pro dvě vymezené krajinné oblasti (Třinecká brázda a Těšínská pahorkatina) vymezuje
zpracovatel studie v kapitole č. 4 identifikované znaky - přírodní charakteristiky území, znaky
estetických hodnot, historicko – kulturní charakteristiky. Identifikované znaky jsou pro obě krajinné
oblasti zpracovány velmi detailně. Výsledkem je souhrnná tabulka č. 5 a 7. K těmto tabulkám má
zpracovatel posudku pouze formální připomínku. V rámci krajinné oblasti Třinecká brázda se nachází
dvě Evropsky významné lokality, čemuž neodpovídá popis v souhrnné tabulce č. 5. V krajinné oblasti
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Těšínská pahorkatina se nachází dvě přírodní rezervace, čemuž neodpovídá popis v souhrnné tabulce
č. 7.
V kapitole 5 vymezuje zpracovatel osm míst krajinného rázu (dále jen MKR) krajinné oblasti
Třinecká brázda a pět míst krajinného rázu krajinné oblasti Těšínská pahorkatina. Pro jednotlivá
místa krajinného rázu pak uvádí stavební objekty, které mohou mít vliv na krajinný ráz, dále pak i
konkrétní identifikované znaky a hodnoty dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.
Následující kapitola pak ve formě přehledných tabulek provádí shrnutí konkrétních
identifikovaných znaků a hodnot v jednotlivých MKR, jejich klasifikaci dle pozitivních či negativních
projevů, dle významu a cennosti. Následně je posouzen i vliv jednotlivých stavebních objektů na
identifikované znaky krajinného rázu.
Z tabulek č. 22 až 27 vyplývá, že většina stavebních objektů bude působit jako nulový, slabý,
případně středně silný zásah vzhledem k identifikovaným znakům a hodnotám krajinného rázu.
Největší vliv na krajinný ráz, resp. jednotlivá místa krajinného rázu budou mít především pozemní
objekty, kde velikost zásahu byla u znaku „typická venkovská sídla frýdecko-místecka“ (v případě
MKR č. 2 mezi Frýdkem-Místkem a obcí Dobrá a MKR č. 4 v okolí obce Dobratice) označena jako
silná.
Je nutno konstatovat, že tabulky jsou zpracovány velmi pečlivě a svědomitě. S předloženým
hodnocením lze souhlasit.
Zpracovatel vyhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz závěrem uvádí: „Vzhledem k tomu, že u
většiny námi identifikovaných znaků a charakteristik krajinného rázu byla míra vlivu stanovena jako
slabý zásah či žádný zásah, jen u některých znaků byla míra vlivu stanovena jako středně silný zásah,
je navrhovaná stavby Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín, včetně PEÚ
a optimalizace žst. Český Těšín v daném území z pohledu krajinného rázu přijatelná a je možno ji
doporučit k realizaci.“
Daný závěr není formulován zcela přesně, neboť u dvou míst krajinného rázu byl z hlediska
vlivu staveb na typická venkovská sídla frýdecko-místecka identifikován silný zásah. Správná
formulace závěrů by tedy měla znít následovně: „Vzhledem k tomu, že u většiny identifikovaných
znaků a charakteristik krajinného rázu byla míra vlivu stanovena jako slabý zásah či žádný zásah, jen
u některých znaků byla míra vlivu stanovena jako středně silný a ojediněle i silný zásah, je
navrhovaná stavby Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín, včetně PEÚ a
optimalizace žst. Český Těšín v daném území z pohledu krajinného rázu přijatelná a je možno ji
doporučit k realizaci.“.
Drobnou připomínku má autor posudku rovněž k fotodokumentaci, která se jeví pro dané účely
posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (a především i pro čtenáře) jako příliš strohá. Z celé studie
však vyplývá velmi dobrá znalost místních poměrů, což je patrné např. z přílohy č. 3 studie, která
vymezuje jednotlivá místa krajinného rázu.
Autor posudku nemá k dané studii Vlivu stavby na krajinný ráz žádné zásadní připomínky, a to
ani z metodického pohledu, ani z hlediska obsahu. Výše uvedené připomínky jsou spíše doplňující a
mají formální charakter, nemají vliv na celkové hodnocení záměru.
•

Příloha č. 21 – Vyhodnocení vizualizací protihlukových stěn

Vizualizace protihlukových stěn byla provedena dle architektonické koncepce, kterou
vyhotovil Ing. Arch. Milan Obenaus (autorizovaný architekt ČKA 01 297). Fotorealistické vizualizace
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byly následně zpracovány firmou Rainbow triangle, v.o.s. Jedná se o prostorové znázornění objektu
následně zakresleného do fotografie.
Vizualizace byly vyhotoveny na deseti lokalitách, vždy ze dvou různých pohledů: Lokalita č.
1 – Frýdek-Místek – Staré Město, lokalita č. 2 – Dobrá (před žst.), lokalita č. 3 – Dobrá (za žst.),
lokalita č. 4 – Dobratice (za zastávkou), lokalita č. 5 – Hnojník (před žst.), lokalita č. 6 – Hnojník (za
žst.), lokalita č. 7 – Střítež, lokalita č. 8 – Ropice (centrum obce), lokalita č. 9 – Český Těšín, lokalita
č. 10 – Ropice (severní část obce za vlakovou stanicí směrem na Český Těšín).
Je zřejmé, že nejvýznamněji se z celého záměru optimalizace trati budou uplatňovat
protihlukové stěny. Dalším vizuálně významným prvkem budou stožáry trakčního vedení, které jsou
součástí všech provedených vizualizací. Ve Starém Městě byla provedena vizualizace nového stavu
kolejiště a opěrných zdí. V obci Dobrá byla do fotografie zanesena část podchodu pro pěší.
Komentář zpracovatele posudku:
Z navržených zásad řešení protihlukových stěn (viz str. 2 studie) je patrná snaha autorů o
minimalizaci negativních vizuálních vjemů. Zpracovatel posudku poukazuje především na citlivou
volbu materiálů PHS, doplnění gabionovými koši a ozeleněním. K omezení negativního vizuálního
působení protihlukových stěn, které by především v zimním období mohly rušit, byla zvolena koncepce
stěn evokujících vzhled kamenných ohradních zdí, případně dřevěného oplocení.
Autor posudku nemá k danému vyhodnocení žádné zásadní připomínky. Lokality pro
zpracování vizualizací byly zvoleny vhodně. Předložené vizualizace jsou velmi dobrým podkladem pro
posouzení vlivu PHS na krajinný ráz.
•

Příloha č. 22 – Studie vlivu na veřejné zdraví

Vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví bylo zpracováno Prof. MUDr. Jaroslavem
Kotulánem, CSc. v září roku 2008. Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. je držitel osvědčení odborné
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví MZd, č.j. HEM-300-26.08.04/25788,
pořadové číslo 1/Z/2004.
Studie o rozsahu 56 stran je rozdělena do šesti hlavních kapitol, v návaznosti na jednotlivé
kapitoly dokumentace EIA.
Hodnocení bylo zpracováno v souladu s metodickými postupy hodnocení zdravotních rizik
(Health Risk Assessment) vypracovanými americkou Agenturou pro životní prostředí (US EPA).
Vyhodnocení bylo provedeno ve čtyřech krocích (1. Identifikace nebezpečnosti, 2. Určení vztahu
dávky a účinku, 3. Hodnocení expozice, 4. Charakterizace rizika). Ve studii jsou uvedeny rovněž
nejistoty, kterými je studie zatížena.
Ze zdravotně významných faktorů byla zaměřena pozornost především na hluk, vibrace,
znečišťování ovzduší a psychosociální vlivy.
Ad Hluk
Zpracovatel hodnocení zdravotních rizik vycházel z hlukové studie (Ecological Consulting, a.
s., 2008).
Metoda určení vztahu dávka – odpověď byla převzata z „Autorizačního návodu k hodnocení
zdravotního rizika expozice hluku“ vydaného SZÚ v Praze v roce 2007.
Při hodnocení zdravotních rizik byly využity údaje o ekvivalentních hladinách akustického
tlaku celkem 153 referenčních bodů. Odhad počtu obyvatel bydlících v jednotlivých hlukových
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pásmech byl proveden s využitím kartogramů a osobním průzkumem terénu. Zvláštní pozornost byla
věnována domům situovaným v těsné blízkosti trati, kde je potenciál obtěžování obyvatel železničním
hlukem největší. Soubor všech referenčních bodů byl rozčleněn do 22 skupin obytných domů (lokalit)
podle umístění a vzdálenosti od posuzované trati.
Z hlediska zdravotních rizik souvisejícím s expozicí obyvatel hlukem byly posuzovány
následující varianty:
Varianta 0 – Stávající železniční doprava
Varianta 1 – Výhledová železniční doprava ve stávajícím vedení trati na rekonstruované koleji
Varianta 2 – Výhledová železniční doprava bez optimalizace s oddělením části provozu na
místní komunikace
Varianta 3 – Výhledová železniční doprava po výstavbě bezúvraťového napojení ve FrýdkuMístku
Varianta 4 – Výhledová železniční doprava se železničním obchvatem obce Dobrá
Vzhledem k rozdílným hygienickým limitům je tabulkové hodnocení zpracováno zvlášť pro
silniční a železniční dopravu. Pro jednotlivé skupiny domů jsou pak posouzeny rozdíly ekvivalentních
hladin akustického tlaku A mezi jednotlivými posuzovanými variantami (srovnání nulové a aktivní
varianty). Z diskuse výsledků vyplývají následující obecné závěry:
- stávající hluková zátěž z dopravy na železnici je značná, závisí na vzdálenosti od trati,
- noční hlukové hladiny v souvislosti s provozem železnice jsou výrazně nadlimitní,
- odlišnosti hlukových hladin při porovnání aktivních variant s nulovou variantou nejsou
velké,
- stávající hluková zátěž z dopravy na silnicích je vysoká,
- hlukové hladiny při porovnání aktivních variant s nulovou variantou se téměř neliší, resp.
rozdíly jsou nevýrazné.
K posouzení účinků hluku byl zvolen konzervativní přístup. Pro každou skupinu domů byl
vybrán pro variantu hodnotící železniční hluk vždy dům s nejvyšší zátěží (u vyšších domů nejvíce
zatížené podlaží) v noční době. K těmto objektům pak byly doplněny hodnoty v denní době a byl
vypočten ukazatel Ldn pro hluk železniční a silniční.
Denní hluk - Pro porovnání hlukových zátěží v jednotlivých variantách (0, 1, 2, 3) byl
vypočten ukazatel kombinované hlukové hladiny L a míra obtěžování odpovídající procentu středně
obtěžovaných (A).
Noční hluk – Pro porovnání hlukových zátěží v jednotlivých variantách (0, 1, 2, 3) byl
vypočten ukazatel kombinované hlukové hladiny LNOC a míra obtěžování odpovídající procentu osob
se středně rušeným spánkem (SD).
Z hlediska hlukové zátěže byla vyhodnocena samostatně dotčená školská zařízení.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve vnitřních prostorách škol jsou uvedeny v tabulce č. 28
studie zdravotních rizik. Z tabulky vyplývá, že ve všech zařízeních jsou hlukové hladiny spolehlivě po
hranicí nenarušené slovní komunikace a jsou tedy po hlukové stránce vyhovující.
Závěrem je konstatováno, že po plánované modernizaci trati se stav hlukové zátěže
obyvatelstva v blízkém okolí trati většinou zlepší, nadále však zůstane v některých místech
neuspokojivý. Určitým řešením může být u dotčené chráněné zástavby instalace oken s vyšší
neprůzvučností.
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Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku navrhuje doplnit následující podmínku do návrhu stanoviska: „Po
realizaci záměru provést detailní akusticko-technické zhodnocení zvukoizolačních vlastností oken
dotčených školských zařízení (Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská, Potoční 1094, FrýdekMístek; Soukromá střední odborná škola, Tř. T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek; Základní škola
Dobrá; Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem, Hnojník 6; Masarykova
základní škola a mateřská škola, Hnojník 120; Základní škola a mateřská škola, Ropice 146; Základní
a mateřská škola Střítež č.p. 108; Základní škola Český Těšín – Svibice, Základní umělecká škola A
PLUS, Pod Zvonek 28, Český Těšín; Základní a mateřská škola, Komenského 607, Český Těšín;
Střední škola zemědělská, Tyršova 611/2, Český Těšín; Pedagogické centrum pro polské a národnostní
školství, Ostravská 21, Český Těšín; Základní škola a mateřská škola, Masarykovy sady 104, Český
Těšín; Obchodní akademie, Sokola Tůmy 402/12, Český Těšín; Základní umělecká škola Pavla Kelety,
Sokola Tůmy 10/105, Český Těšín). Na základě zjištěných vlastností oken rozhodnout v případě
nedodržení hygienického limitu ve vnitřním chráněném prostoru v souladu s požadavky norem o
výměně za okna s vyšší neprůzvučností (protihluková okna).“
Závěrem je konstatováno, že po plánované modernizaci trati se stav hlukové zátěže
obyvatelstva v blízkém okolí trati většinou zlepší, nadále však zůstane v některých místech
neuspokojivý. Určitým řešením může být u dotčené chráněné zástavby instalace oken s vyšší
neprůzvučností.
V návrhu stanoviska budou uvedeny ještě další podmínky:
„V dalších stupních projektové přípravy zpřesnit akustické výpočty na základě podrobnějších
podkladů a údajů a u všech vytypovaných objektů nebo u objektů, u kterých se budou předpokládat po
zpřesňujících výpočtech vyšší hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru, provést
podrobný stavebně akustický pasport spolu s proměřením akreditovanou laboratoří dle normových
postupů, prověřit soulad s normovými požadavky na zvukoizolační vlastnosti fasád a případně
definovat požadavky na zvýšení zvukoizolačních vlastností hlukově exponovaných fasád chráněných
objektů.“
„V dalších stupních projektové dokumentace je třeba řešit otázku rozřaďovacího nádraží
v Českém Těšíně tak, aby byly splněny zákonné požadavky na ochranu zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací. Je nutné přehodnotit a prokázat skutečný charakter hluku, zpřesnit akustickou
situaci v okolí seřaďovacího nádraží a samozřejmě optimalizovat návrh protihlukových opatření za
účelem minimalizovat již dnes problematickou akustickou situaci.“
Ad Vibrace
V okolí posuzované železniční trati bylo pro měření vibrací vybráno celkem 21 míst, v různé
vzdálenosti od stávající železniční trati. Z prezentovaných výsledků je patrné, že na několika místech
došlo k překročení limitních hodnot (71 dB).
Ze závěrů protokolu o měření vibrací (Ing. Petr Vrána) se předpokládá, že samotnou
rekonstrukcí trati bez dalších antivibračních opatření dojde ke snížení celkových vážených hladin
zrychlení vibrací v rozsahu 5 až 7 dB. Pro zlepšení je možno použít antivibrační rohože pod štěrkové
lože a pryžové podložky pod kolejnice. Pokud by byla využita tato antivibrační opatření, pak lze
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očekávat, že by u domů vzdálenějších od trati nebyl limit překročen a u domů velmi blízko trati jen
mírně překročen.
Komentář zpracovatele posudku:
Nutno podotknout, že v návrhu stanoviska je uvedena následující podmínka: „Pro
minimalizaci vlivu vibrací na zdraví obyvatel budou po zpřesňujících analýzách v lokalitách
s předpokládanými nadlimitními hodnotami instalovány antivibrační rohože, případně další známé
prostředky na snížení přenosu vibrací.“
Ad Znečišťování ovzduší
Zpracovatel hodnocení zdravotních rizik vycházel z rozptylové studie (Mgr. Jakub Bucek,
červenec 2008). Z hlediska zdravotních rizik souvisejícím s expozicí obyvatel jednotlivými
sledovanými polutanty byly posuzovány následující varianty:
Varianta 1 – Stávající imisní zátěž v lokalitě včetně komunikace R48 v úseku Frýdek-Místek –
Český Těšín
Varianta 2 – Příspěvek ke stávajícímu imisnímu zatížení vyvolaný provozem železniční sítě
Frýdek-Místek – Český Těšín
Varianta 3 – Imisní zatížení vyvolané provozem železniční tratě Frýdek-Místek – Český Těšín
po rekonstrukci
Varianta 4 - Imisní zatížení vyvolané provozem železniční tratě Frýdek-Místek – Český Těšín
po rekonstrukci, s uvažováním obchvatu obce Dobrá
Varianta 5 – Imisní zatížení vyvolané provozem železniční tratě Frýdek-Místek – Český Těšín
po rekonstrukci, s uvažováním bezúvraťového napojení
Varianta 6 – Imisní dopad v lokalitě ze zdrojů znečišťování ovzduší související s rekonstrukcí
železniční trati Frýdek-Místek – Český Těšín v průběhu výstavby
Zpracovatel hodnocení zdravotní rizik v část věnující se ovzduší správně uvádí účinky
jednotlivých polutantů na lidské zdraví, při hodnocení vztahu dávka – odpověď vychází z metod US
EPA, případně z dalších odborných studií (viz K. Aunan, 1996). K danému postupu nemá zpracovatel
posudku žádné připomínky.
Při vyhodnocení expozice u jednotlivých polutantů je hojně čerpáno z rozptylové studie a
jejích závěrů. Studie tak uvádí maximální hodinové a průměrné roční koncentrace pro NO2 a PM10 a
průměrné roční koncentrace pro benzen a benzo/a/pyren.
Jednou z nejdůležitějších kapitol hodnocení zdravotních rizik je výsledná charakteristika
rizika. Závěrečné hodnocení rizika prezentované ve studii je možné shrnout následovně:
- Příspěvky imisí oxidu dusičitého ze železnice nepředstavují žádné riziko pro zdraví obyvatel.
- Zátěž tuhými znečišťujícími látkami je v posuzovaném území mírně až silně nadlimitní,
avšak přírůstky k těmto imisím z provozu rekonstruované železniční trati budou mít zcela malý,
zanedbatelný vliv na zdraví obyvatelstva.
- Vypočtené úrovně stávajících průměrných ročních koncentrací benzenu v dotčeném území
jsou silně podlimitní. Nejvyšší zaznamenaný přírůstek benzenu v souvislosti s provozem záměru tento
podíl zvýší pouze nevýznamně. I v nejvíce zatížených místech budou koncentrace benzenu po
realizaci záměru výrazně podlimitní a nebudou představovat nepřípustné zdravotní riziko.
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- O imisích benzo/a/pyrenu ve sledovaném území lze konstatovat, že současné expozice jsou
sice nadlimitní, ale přinášejí jen zanedbatelné riziko. Příspěvek z provozu rekonstruované železnice
tento stav nezmění.
Komentář zpracovatele posudku:
S celkovými závěry hodnocení zdravotních rizik v oblasti ovzduší se lze ztotožnit. Zpracovatel
posudku nemá k uvedeným závěrům připomínky.
Ad Psychosociální vlivy
Komentář zpracovatele posudku:
Ke specifikaci psychosociálních vlivů nemá zpracovatel posudku připomínky.
Ad Exponované obyvatelstvo
Kapitola představuje syntézu informací uvedených v předcházejících částech studie hodnocení
zdravotních rizik. Hodnocení je vztaženo na celkový počet zasažených obyvatel. Pro vyhodnocení
počtu zasažených obyvatel bylo použito průměrné osídlení jednotlivých bytových jednotek 2,6.
Ze závěrů vyplývá, že 900 obyvatel bude v porovnání se stavem bez záměru rušeno více a
bude třeba řešit ochranu individuálními opatřeními. Naopak pro 2 300 obyvatel se hluková zátěž
znatelně sníží.
Z hlediska znečištění ovzduší nezpůsobí příspěvky k imisním koncentracím z rekonstruované
trati zhoršení stávajících zdravotních podmínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nemá připomínky k vyhodnocení exponovaného obyvatelstva.
Ad Závěry studie vlivů na veřejné zdraví
Studie konstatuje, že mezi variantami není podstatný rozdíl z hlediska znečištění ovzduší.
Pokud jde o hlukovou zátěž, je varianta 1 ze zdravotního hlediska podstatně výhodnější než
varianta 2. Ve srovnání s variantou 1 je pak varianta 3 poněkud lepší a varianta 4 je podstatně lepší než
varianta 1.
Komentář zpracovatele posudku:
Závěry studie zdravotních rizik správně formulují výsledky provedených analýz. Zpracovatel
posudku nemá k dané studii žádné zásadní připomínky, které by měly vliv na celkové hodnocení
záměru z hlediska zdravotních rizik.
•

Příloha č. 23 - Průzkum vybraných migračních objektů a migračně významných míst

Přehled hodnocených migračních profilů (označení A – J) je znázorněn na celkové situaci.
Celkem bylo prověřeno deset migračních profilů na trase posuzované stavby.
Pro každý migrační profil byl zpracován krátký paspart, ve kterém je uvedena lokalizace
profilu (km stavby), popis profilu, zhodnocena propustnost stavby pro jednotlivé druhy živočichů a
následně vyhodnocen migrační význam pomocí jednoduché stupnice (1. nízký, 2. střední a 3. velký
migrační význam).
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Ze studie vyplývá, že nízký význam pro migraci má profil B (km 120,1 – 120,3) a profil G.2
(km 127,9). Nízký až střední význam pro migraci má profil D (km 121,8 – 121,9). Střední význam
pro migraci má profil C (km 120,7 – 120,8), profil E (km 123,3 – 123,4), profil F (km 126,2), profil
G.1 (km 127,8) a profil J (km 135,8). Profil A (km 114,9 – 115,4), H (km 131,8) a I (km 133,9) má
střední až velký význam pro migraci.
V přípravné fázi stavby je doporučeno věnovat zvýšenou pozornost: 1/ zachování migrační
prostupnosti trati, 2/ zlepšení podmínek pro migrace vodních savců – zejména u migračního profilu B
(km 120,1 – 120,3) a G.2 (km 127,9). Tato podmínka je součástí návrhu stanoviska.
Komentář zpracovatele posudku:
K příloze č. 23 nemá autor posudku zásadní připomínky. Zpracovatel dokumentace EIA řádně
zhodnotil migrační profily na posuzované železniční trati, neopomněl ani uvést některá obecná
doporučení pro další stupně projektové dokumentace tak, aby byla v maximální možné míře zachována
migrační propustnost trati.
I přes to, že se doplněná dokumentace EIA již poměrně detailně zabývala problematikou
migrační propustnosti trati jsou v návrhu stanoviska upřesněny, resp. doplněny další požadavky na
zajištění migrační propustnosti trati.
•

Příloha č. 24 - Vyhodnocení stavu nemovitostí

Vyhodnocení technického stavu nemovitostí bylo provedeno v tomto stupni projektové
dokumentace pro část stavby v úseku Frýdek-Místek – Nošovice. Znalecké posudky o aktuálním
technickém stavu objektů byly zpracovány firmou Znalecký a oceňovací ústav s.r.o. Dokumentace
technického stavu nemovitostí proběhla v průběhu měsíce října až prosince 2007. Součástí znaleckých
posudků byla také vyjádření vlastníků objektů.
Pro navazující část stavby v úseku Nošovice – Český Těšín budou rovněž zhotoveny znalecké
posudky o technickém stavu nemovitostí. Tato podmínka bude součástí návrhu stanoviska.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nemá k příloze č. 24 žádné připomínky.

Shrnutí
Předložená dokumentace předkládá poměrně rozsáhlý soubor informací a faktů. I přes některé
připomínky popisuje tato poměrně rozsáhlá dokumentace jak stávající, tak i variantní výhledovou
situaci po realizaci záměru. Vzhledem k tomu, že většina rozhodujících faktorů ŽP byla posuzována na
straně bezpečnosti a s řádnou rezervou, lze připomínkované nepřesnosti v tomto stupni přípravy
záměru považovat za méně významné. V dalších stupních projektové přípravy dojde ke zpřesnění a
prohloubení navrhovaných opatření k eliminaci negativních dopadů do ŽP. Řada dalších vznesených
připomínek byla spíše metodického charakteru, bez vlivu na celkové hodnocení záměru. Zpracovatel
posudku navrhl doplnit a upřesnit řadu podmínek k eliminaci dopadů záměru na ŽP.
Z hlediska úplnosti informací obsažených v jednotlivých kapitolách doplněné dokumentace
EIA lze konstatovat, že podstatné informace pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí a
obyvatelstvo jsou v dokumentaci obsaženy, odpovídají stupni projektové přípravy záměru. Jednotlivé
připomínky mají spíše doplňující charakter.
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Na drobné nedostatky dokumentace bylo upozorněno v komentáři zpracovatele posudku
k jednotlivým kapitolám doplněné dokumentace EIA.
Doplněná dokumentace EIA se z formálního hlediska zcela nedrží oficiálních názvů podkapitol
dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tyto nedostatky však nemají
podstatný vliv na hodnocení záměru.

2. Správnost údajů
použitých metod hodnocení

uvedených

v dokumentaci

včetně

Připomínky zpracovatele posudku ke správnosti údajů jednotlivých kapitol dokumentace jsou
řešeny v předchozí kapitole II. 1. Úplnost dokumentace. Tato kapitola se tedy zabývá především
správností použitých metod hodnocení.
Dopravně-inženýrské podklady
Intenzity stávající železniční dopravy na sledovaných úsecích Lískovec u Fr. – Frýdek-Mstek,
Frýdek.Místek – Baška, Frýdek-Místek – Dobrá NŽST, Dobrá NŽST – Český Těšín, Třinec – Český
Těšín, Český Těšín – Louky nad Olší, Český Těšín – Polsko byly převzaty z Grafikonu vlakové dopravy
z roku 2008.
Veškeré výhledové intenzity provozu vlakových souprav pro jednotlivé sledované varianty č. 1,
č. 2, č. 3 a č. 4 byly převzaty od společností podílejících se na řešení optimalizace trati (SŽDC, SHBOstrava, Moravia Consult, Ing. Petr Vrána a další).
Intenzity automobilového provozu na silniční síti byly získány z výsledků kontrolních měření
na silnici R48 a z Výsledků celostátního sčítání dopravy na silnicích zpracovaného ŘSD Praha v roce
2005. Intenzity dopravy pro roky 2008 a 2010 byly přepočteny aktualizovanými růstovými koeficienty
dopravy.
Zpracovatel dokumentace EIA (Ecological Consulting a.s.) dále oslovil příslušné úřady
s žádostí o poskytnutí doplňujících aktuálních intenzit dopravy na dotčené komunikační síti. Většina
obeslaných úřadů (Obec Dobrá, Dobratice, Hnojník, Střítež, Český Těšín) se shodně vyjádřila, že
nedisponuje aktuálními intenzitami dopravy na komunikacích procházejících obcemi. Pouze obec
Ropice poskytla zpracovateli dokumentace EIA informace z provedeného sčítání dopravy na
komunikaci I/11 ve dnech 2. 6. – 6. 6. 2008.
Doplňující dopravně-inženýrské podklady jsou uvedeny v příloze č. 14 doplněné dokumentace
EIA. Jedná se o posouzení čekací doby na přejezdech a určení délek front aut pro různé čekací doby
na těchto přejezdech.
Zpracovatel posudku nemá k těmto podkladům žádné připomínky.

Vliv na akustickou situaci
K charakterizaci akustických vlivů záměru na životní prostředí bylo použito modelových
výpočtů pomocí výpočtového programu LimA, který má implementovánu řadu mezinárodních metodik
a standardů. Uváděná nejistota výpočtu je 2,2 dB.
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Vzhledem k tomu, že použité metodiky a metody byly komentovány již výše (viz příloha č. 17),
nebude zpracovatel posudku tyto komentáře znovu opakovat.

Vliv záměru na ovzduší
Pro zhodnocení stávajícího imisního pozadí (první hodnocená varianta v rozptylové studii)
v dané lokalitě bylo využito vymezení OZKO pro rok 2006. Pro toto vymezení zpracoval ČHMÚ
rozptylovou studii, jejíž závěry byly pro hodnocené území převzaty. K tomuto imisnímu pozadí byl
dopočten imisní dopad nové komunikace R48 Frýdek-Místek – Český Těšín.
Druhá posuzovaná varianta v rozptylové studii vyhodnotila příspěvek stávající železniční
dopravy ke stávajícímu imisnímu pozadí lokality (tj. stav bez záměru).
Třetí varianta hodnotila výhledové imisní zatížení po rekonstrukci a elektrifikaci trati (tj. stav
se záměrem).
Čtvrtá varianta hodnotila imisní zatížení po rekonstrukci a elektrifikaci trati, stejně jako ve
variantě 3, avšak s tím, že uvažovala s obchvatem obce Dobrá.
Pátá varianta uvažovala s bezúvraťovým napojením železnice ve Frýdku-Místku.
Varianta č. 6 hodnotila imisní dopad v lokalitě ze zdrojů znečišťování související
s rekonstrukcí železniční trati. Tato varianta tedy detailně hodnotí fázi výstavby (resp. optimalizace).
Výpočet emisí z automobilové dopravy byl zpracován na základě metodiky vypracované
VŠCHT a ATEM, která byla publikována MŽP ČR jako závazný výpočetní postup pro hodnocení emisí
z dopravy (program MEFA 02).
Větrná růžice pro lokalitu Frýdek-Místek byla převzata z dat od ČHMÚ.
Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, která byla
vydána MŽP ČR v roce 1998. Výpočet byl proveden pro škodliviny NO2, PM10, benzen a BaP.
Výpočetní postupy vycházejí z metodik publikovaných MŽP ČR. Použité metody jsou vhodné.

Vliv na veřejné zdraví
Hodnocení potenciálních vlivů na obyvatelstvo bylo provedeno metodou Health Risk
Assessment, za pomoci odborné literatury uvedené na závěr studie vlivů na veřejné zdraví. Pro
posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví bylo využito Autorizačního návodu SZÚ 2007.
Pro posouzení bylo použito standardních nástrojů a metod hodnocení. Použité metody jsou
vhodné.

Vliv zastínění pozemků protihlukovými stěnami
Předložené světelně technické studie vychází z platné legislativy (zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na
výstavbu) a z platných norem (norma ČSN 73 4301 „Obytné budovy“).
Kontrolní výpočty oslunění byly provedeny výpočetním programem Oslunění verze 2.0 firmy
JpSoft Jaroslav Polášek. Tento program provádí kontrolu všech podmínek podle ČSN 73 4301
„Obytné budovy“, provádí korekci azimutu na meridiánovou konvergenci a provádí výpočet pro
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normované dny 1. března a 21. června, výpočty oslunění je možné provést rovněž pro libovolný
kalendářní den.
Výpočetní postupy vycházejí z platné legislativy. Použité výpočetní programy jsou vhodné.

Vliv záměru na krajinný ráz
Pro hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz byl použit “Metodický postup posouzení vlivu
navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“, který byl vypracován ve
smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (Vorel, Bukáček, Matějka, Culek,
Sklenička 2004).
Tento postup byl zpracovatelem mírně modifikován pro potřeby hodnocení vlivu liniové stavby
na krajinný ráz. Vyhodnocení bylo provedeno dle následujícího postupu: 1. Diferenciace území a
identifikace rysů, znaků a hodnot, 2. Diferenciace možných vlivů dle individuálnosti charakteru
prostorů a celkového krajinného rázu krajiny, 3. Diferenciace navrhovaných staveb dle charakteru
možných vlivů na krajinný ráz, 4. Posouzení vlivu staveb na identifikovatelné znaky, 5. Určení
snesitelnosti zásahu na základě zjištěné míry vlivu na vyhotovení závěru.
Využití výše zmíněného metodického postupu je správné, drobné uzpůsobení metodického
postupu přímo pro účely posouzení vlivu liniové stavby na krajinný ráz rovněž není na škodu, ba
naopak je možné lépe posoudit jednotlivé aspekty vlivu stavby na krajinu a její ráz.

Vizualizace protihlukových stěn
Vizualizace protihlukových stěn byla provedena dle koncepce navržené architektem. Následně
byly zpracovány fotorealistické vizualizace. Jedná se o prostorové znázornění objektu následně
zakresleného do fotografie.
Použité prostředky (vizualizace do fotografie) jsou velmi vhodné a názorné. Zpracovatel
posudku nemá k použitým postupům žádné připomínky.

Vibrace
Měření vibrací z jízdy vlakových souprav v obcích Dobrá, Vojkovice, Střítež, Ropice bylo
provedeno Ing. Petrem Vránou v měsících srpen až říjen 2007. Přílohy protokolu ke zkoušce byly
zpracovány Zdravotním ústavem se sídlem v Olomouci. Měření bylo provedeno pomocí měřicího
systému PULSE (Brüel&Kjaer), zesilovače NEXUS Brüel&Kjaer, snímače Endevco 7752-1000 a
speciální měřící desky. Uvedená měřící sestava B&K byla kalibrována v Českém metrologickém
institutu v Brně.
Další měření hladin vibrací z železniční dopravy bylo provedeno v 20. 8. 2008 a 2. 9. 2008
Ing. Pavlem Kreuzigerem, a to v lokalitách Český Těšín a Frýdek Místek. Měření bylo provedeno
pomocí přesného analyzátoru B&K 2250, piezoelektrického akcelerometru B&K 4507 a kalibrátoru
B&K 4294.
Všechna měření vibrací jsou doložena protokoly Měření hladin vibrací z železniční dopravy.
K formální ani obsahové stránce těchto protokolů nemá autor posudku žádné připomínky.
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Elektrická a geofyzikální korozní průzkumná měření – korozní průzkum v úseku
Frýdek-Místek – Staré Město
Korózní průzkumu byl proveden dle následujících metod a postupů:
- měření zdánlivého měrného odporu půdy – bylo prováděno dle postupu uvedeného v ČSN 03
8363 měřicím přístrojem MEGGER CM 100,
- měření napěťového pole – bylo prováděno dle postupu uvedeného v ČSN 03 8372, jež
koresponduje s ČSN 03 8365 měřicím přístrojem METEX, programovým vybavením DigPro,
- měření proudového pole, proudová hustota J – proudové pole bylo určeno z již vypočteného
měrného odporu půdy a střední hodnoty napěťového pole ve shodném místě měření,
- měření potenciálů v půdě uložená konstrukce – půda – bylo prováděno dle postupu
uvedeného v ČSN EN 13509 měřicím přístrojem METEX a elektrodou Cu/CuSO4,
- měření velikosti elektrického proudu v kovových zařízeních – bylo prováděno dle postupu
uvedeného v ČSN 03 a dle ČSN EN 13 1350.9. měřicím přístrojem METEX,
- měření korelace, tj. potenciál konstrukce – půda a konstrukce – kolej,
- měření pH půdy – prováděno dle postupu uvedeného v ČSN 03 8375 měřicím přístrojem
PH 201,
- geodetické zaměření pomocí GPS.
Použité postupy vycházejí z platných norem a předpisů. Zpracovatel posudku nemá k použitým
postupům ani metodám žádné připomínky.

Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
K hodnocení ovlivnění půd, horninového prostředí a přírodních zdrojů nebyla použita žádná
speciální metoda. Údaje byly získány rešeršní metodou z dostupných podkladů.
Vstupní informace a způsob zhodnocení vlivu na neživou přírodu jsou považovány
zpracovatelem posudku za vyčerpávající.

Flóra, fauna, ekosystémy, ÚSES
Byl proveden podrobný dendrologický, botanický a zoologický průzkum, ostatní údaje byly
získány rešerší z dostupných podkladů.
V rámci dendrologického průzkumu byly v souladu s metodikou Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR a vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992
Sb. zaznamenávány buď jednotlivě rostoucí dřeviny, nebo porosty keřů. V případě vzrostlých stromů
(dřeviny s obvodem kmene 20 cm a větším), byl u každé dřeviny zjištěn obvod kmene ve výčetní výšce
130 cm. U keřů, případně u mladých náletových porostů dřevin, byla určena druhová příslušnost,
pokryvnost celého porostu v % a plochu porostu v m2. V obou případech byly dřeviny zařazeny do
druhu, pouze u taxonomicky složitějších skupin byla jejich příslušnost určena jen na úrovni rodu
(např. vrba – Salix sp., topol – Populus sp.).
Pro účely procesu EIA pokládáme vstupní informace a způsob hodnocení vlivu záměru na
živou přírodu za dostatečné. V dalších stupních projektové dokumentace je však třeba doplnit
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přírodovědné průzkumy, např. o entomologický průzkum v přírodě cennějších územích podél trati,
průzkum vodní fauny všech dotčených toků. Tyto požadavky jsou uvedeny v návrhu stanoviska.

Hmotný majetek, kulturní památky, struktura a funkční využití území
K hodnocení nebylo použito žádné zvláštní metody ani šetření. Zpracovatel dokumentace
vycházel ze známých a reálných skutečností.

Shrnutí
Uváděné informace a použité metody hodnocení jsou pro předkládaný záměr vhodné a
dostatečné. Použité metody i celkovou koncepci zpracování doplněné dokumentace EIA považuje
zpracovatel posudku za adekvátní charakteru záměru a jeho lokalizaci.
Připomínky má zpracovatel posudku pouze k problematice hluku. V dokumentaci EIA není
zcela jasně definováno, které konkrétní výpočtové metodiky byly použity pro výpočet hluku ze
silničního a železničního provozu. Zpracovatel sice popisuje použití české výpočtové metodiky Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy ve znění jejich novel, avšak není jasné, co
z těchto pokynů bylo využito k výpočtu, neboť použitý software, pokud je zpracovateli posudku známo,
nedisponuje českou výpočtovou metodikou. Pro železniční hluk informace o použité metodice zcela
chybí.

3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na
životní prostředí
Z provedené multikriteriální analýzy v rámci dokumentace EIA vyplývá, že z hlediska všech
hodnocených vlivů vychází nejhůře varianta č. 2 - výhledový provoz na železniční trati bez její
optimalizace.
V případě varianty č. 2 by byla trať ponechána ve stávajícím stavu, bez úprav i bez dalších
protihlukových opatření.
Automobilka Hyundai by mohla tuto stávající trať vzhledem k omezené propustnosti trati
využívat železnici pro přepravu části svého odbytu. Na trati v úseku Frýdek-Místek – Dobrá by došlo
v porovnání se stávajícím stavem k navýšení intenzit železniční dopravy o 3 nákladní vlaky ve dne a
10 nákladních vlaků v noci. V úseku Dobrá – Český Těšín by v nočním období navíc jezdily
4 nákladní vlaky.
Navýšení intenzit dopravy na „neoptimalizované“ železniční trati, bez patřičných
protihlukových opatření by vyvolalo zhoršení akustické situace v zájmovém území, a tedy i významné
zhoršení životních podmínek obyvatel žijících v nejbližším okolí trati. Nejvýrazněji by se tato
skutečnost mohla projevit u obyvatel menších obcí mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem.
Varianta č. 2 není variantou nereálnou, ani hypotetickou. V případě, že by z nějakého důvodu
nebyla provedena optimalizace trati, byla by část nákladní dopravy PZ Nošovice realizována po
stávající trati.
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Ostatní varianty (varianta č. 1 – optimalizace trati, varianta č. 3 – realizace bezúvraťového
napojení ve Frýdku-Místku a varianta č. 4 – realizace obchvatu Dobrá) vychází v souhrnném
multikriteriálním hodnocení velmi podobně a vždy lépe než varianta č. 2 bez optimalizace trati.
Z hlediska hlukové zátěže vychází oproti variantě 1 (optimalizace trati) lépe varianta č. 3
(bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) a varianta č. 4 (obchvat obce Dobrá), avšak pouze v lokální
úrovni.
V předložené multikriteriální analýze, která je zaměřena na environmentální aspekty stavby,
však nejsou zohledněny všechny aspekty, které je třeba při posouzení variant zohlednit. Jedná se např.
o technické aspekty realizovatelnosti záměru, soulad s ÚPn a další.
Varianta č. 3 je v tuto chvíli problematická především z následujících důvodů: Varianta není
v současné době v souladu s platným ÚPn města Frýdek-Místek. Stavba je navíc v kolizi s pilíři
průtahu komunikace I/48. V případě výstavby bezúvraťového napojení železniční trati je tak třeba
počítat i s vyvolanými výraznými komplikacemi v organizaci dopravy ve Frýdku-Místku. Na určitou
dobu by bylo třeba provoz na páteřní komunikaci I/48 omezit, případně by ji bylo třeba zcela uzavřít.
To bude možné až po vybudování obchvatu R 48.
Lze reálně předpokládat, že v budoucnu bude možné tuto variantu realizovat. Jedná se o
variantu provozně výhodnou a především z hlediska vlivů na obyvatele Frýdku-Místku pozitivnější
než varianta č. 1. Aktuální potřebu optimalizace železniční trati však tato varianta v tuto chvíli neřeší.
Přínosem varianty č. 4 (optimalizace trati s obchvatem obce Dobrá) by bylo vymístění
železničního provozu z centra obce Dobrá. Dané vymístění by se zcela jistě pozitivně projevilo
především na snížení akustické zátěže centra obce, kudy železniční trať prochází. Negativem by však
bylo značné zvýšení docházkové vzdálenosti místních obyvatel na novou železniční stanici.
Obdobně jako v případě varianty č. 3 je okamžitá realizace varianty č. 4 v tuto chvíli
problematická. Stavba by si vyžádala rozsáhlé úpravy dopravní a technické infrastruktury, včetně
potřeby demolice minimálně devíti obytných domů v obci Dobrá a k.ú. Nové Dvory. Stejně jako
varianta č. 3, ani varianta č. 4 nemá podporu ve stávajícím územním plánu obce, ve kterém není
zanesena a přináší řadu komplikací především ve vztahu k výkupům nemovitostí určených k likvidaci.
Předpokládáme, že v budoucnu bude možné i tuto variantu realizovat. Jedná se o variantu
z akustického hlediska výhodnější než varianta č. 1.
Aktuální potřebu optimalizace železniční trati (včetně potřeby komplexní rekonstrukce
železniční stanice ve Frýdku-Místku) však tato varianta neřeší.
Vzhled k náběhu výroby v PZ Nošovice, je potřeba optimalizace železniční trati čím dál
aktuálnější. Pokud by nebylo možné využít pro uspokojení nároků PZ Nošovice ekologickou
železniční dopravu, hrozí, že bude využita pro přepravu z/do PZ Nošovice převážně silniční doprava.
Ta sebou přináší obecně známá negativa z hlediska vlivu na životního prostředí. Provoz těžkých
nákladních aut odvážejících hotové výrobky, případně přivážejících materiál by byl spojen se
značnými emisemi polutantů do ovzduší a hlukem. Tento negativní dopad by se týkal značné části
území kraje.
Naproti tomu optimalizace trati v navržené variantě č. 1 je možná v relativně krátkém
časovém horizontu.
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Varianty č. 3 a č. 4 se samozřejmě jeví jako účelné a pozitivní, především pak z hlediska
hluku. Provedení těchto variant je reálné ve vzdálenějším časovém horizontu, po odstranění výše
uvedených problémů (změna ÚPn, atd.).
Předložené varianty je možné seřadit z hlediska vlivů na životní prostředí v následujícím
pořadí (od nejméně problematické varianty po nejvíce problematickou variantu):
Pořadí 1. – 3. - Optimalizace trati ve stávající stopě (varianta č. 1)
Pořadí 1. – 3. - Optimalizace trati s provedením bezúvraťového napojení na Ostravu Kunčice
ve Frýdku-Místku (varianta č. 3)
Pořadí 1. – 3. - Optimalizace trati s obchvatem obce Dobrá (varianta č. 4)
Pořadí 4. - Provoz na trati bez provedené optimalizace (varianta č. 2)
Z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo jsou varianty č. 1, 3 a 4 srovnatelné.
Zpracovatel posudku proto hodnotí v návrhu stanoviska všechny tři varianty (č. 1, 3 a 4) z hlediska
vlivu na životní prostředí a obyvatele jako akceptovatelné.
Zpracovatel posudku doporučuje vzhledem k aktuální potřebě optimalizace železniční trati
v návaznosti na již zahájenou výrobu v průmyslové zóně Nošovice upřednostnit přípravu a realizaci
varianty č. 1, s možným postupným rozšířením na variantu č. 3 a č. 4.

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
přesahujících státní hranice
Uvedený záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující státní hranice.

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD
JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno dostatečně, odpovídá nárokům na ochranu
životní prostředí a zdraví obyvatelstva.
Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob výstavby a provoz záměru lze
technické řešení záměru považovat za vhodné.
Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí technických opatření sloužících k ochraně životního
prostředí do projektu stavby. Tato opatření musí vycházet z dokumentace EIA, z tohoto posudku a
dále z dalších poznatků v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů učiněných v průběhu přípravy
území ke stavbě.
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IV.
POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
S opatřeními navrhovanými v doplněné dokumentaci EIA autor posudku souhlasí. Tato
opatření budou zahrnuta do návrhu stanoviska.
Zpracovatel posudku pokládá za nezbytné doplnit následující opatření k minimalizaci či
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí:
Fáze projektové přípravy
•

V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat množství, druhy vznikajících
odpadů a prostory pro jejich shromažďování.

•

Před uvedením stavby do provozu musí být zpracovány a předloženy ke schválení
manipulační, havarijní a požární řády jednotlivých provozů a zařízení.
Jako součást těchto řádu vypracovat systém informování o vzniklé havárii (policie, hasiči,
záchranná služba, příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, případně vodohospodářský
orgán).

•

Při zpracování zásad organizace výstavby je třeba v maximální míře koordinovat stavební
činnost v zájmovém území tak, aby byly vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo
minimalizovány.

•

Pro minimalizaci vlivu vibrací na zdraví obyvatel budou po zpřesňujících analýzách v
lokalitách s předpokládanými nadlimitními hodnotami instalovány antivibrační rohože,
případně další známé prostředky na snížení přenosu vibrací.

•

V dalších stupních projektové přípravy zpřesnit akustické výpočty na základě podrobnějších
podkladů a údajů. U všech vytypovaných objektů pro realizaci individuálních protihlukových
opatření nebo u objektů, u kterých se budou předpokládat po zpřesňujících výpočtech vyšší
hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru, provést podrobný stavebně
akustický pasport spolu s proměřením akreditovanou laboratoří dle normových postupů,
prověřit soulad s normovými požadavky na zvukoizolační vlastnosti fasád a případně
definovat požadavky na zvýšení zvukoizolačních vlastností hlukově exponovaných fasád
chráněných objektů.

•

V dalších stupních projektové dokumentace je třeba řešit otázku rozřaďovacího nádraží
v Českém Těšíně tak, aby byly splněny zákonné požadavky na ochranu zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je nutné přehodnotit a prokázat skutečný charakter
hluku, zpřesnit akustickou situaci v okolí seřaďovacího nádraží a optimalizovat návrh
protihlukových opatření za účelem minimalizovat již dnes problematickou akustickou situaci.
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Fáze výstavby
•

Při likvidaci původních staveb je třeba postupovat tak, aby dodatečně nedošlo k lokálnímu
znečištění půdního prostředí.

•

Při výkopových pracích provést příslušné rozbory, zda mohou být zeminy dále používány jako
inertní materiál, nebo zda s nimi musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem.

•

Půdní prostředí může být v havarijním případě kontaminováno úniky ropných produktů ze
stavebních či dopravních mechanismů. V tomto případě bude nutné kontaminovanou zeminu
ihned odtěžit a odvézt na zabezpečenou skládku.

•

V období výstavby je třeba minimalizovat vznik odpadů. Dále je třeba preferovat recyklaci a
třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk, prach) i nepřímých
(obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností.

•

V případě, že bude nutné vést výkopy (např. pro sítě) mezi stromy, bude třeba dodržet
ochranná opatření podle ČSN DIN 83 9061.

•

Bude nutné účinně ochránit dřeviny nacházející se v blízkosti staveniště a na staveništi před
možným poškozením různými technickými opatřeními (oplocení, bednění, apod.)

•

Likvidovanou zeleň je třeba kompenzovat dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.
Fáze provozu

•

Provozovatel záměru je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného
nebo 50 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu
dle § 39, odst. 2.

•

Po uvedení optimalizované trati do provozu a po náběhu normálního provozu bude provedeno
ověřovací měření minimálně v předpokládaných lokalitách definovaných akustickou studií
zpracovanou v rámci dokumentace EIA, resp. v místech, která budou zpřesněna v rámci
zpracování akustické studie v dalších stupních projektové přípravy. V případě zjištění
překročení hygienických limitů budou navržena, resp. doplněna vhodná protihluková opatření.

Uvedená opatření budou zapracována do návrhu stanoviska.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI
Úplné znění všech došlých vyjádření k doplněné dokumentaci EIA je uvedeno v samostatné
příloze č. 1 posudku. V této části posudku je uvedena stručná podstata těchto vyjádření, případně
sumarizace jejich obsahu a reakce zpracovatele posudku s případným návrhem řešení jednotlivých
připomínek.
K doplněné dokumentaci EIA svá vyjádření zaslali dotčené orgány státní správy a samosprávy
(viz Část 1), občanská sdružení a iniciativy (viz Část 2), jednotliví občané, případně další subjekty,
jako např. bytová družstva či zástupci školských zařízení (viz Část 3).

ČÁST 1 - VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ
SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
K doplněné dokumentaci EIA svá vyjádření zaslaly tyto dotčené orgány státní správy a
samosprávy:
1.

Krajská hygienická stanice, č.j. HOK/OV-9958/215.1.2/08 ze dne 13. 11. 2008

2.

Česká
inspekce
životního
prostředí,
Oblastní
č.j. ČIŽP/49/IPP/0802716.005/08/VHK ze dne 18. 11. 2008

3.

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 46493/ŽpaZ/08/Ga,
ze dne 13. 11. 2008

4.

Magistrát města Frýdku – Místku, odbor životního prostředí a zemědělství,
č.j. OŽPaZ/7343/2008/Har/246 ze dne 6. 11. 2008

5.

Městský úřad Český Těšín, odbor
MUCT/38710/2008 ze dne 12. 11. 2008

6.

Obec Vojkovice, č.j. 173/208/So ze dne 12. 11. 2008

7.

Obec Ropice, č.j. OR540/07/Sz ze dne 13. 11. 2008

8.

Obec Dobratice, č.j. 593/2008/Obú ze dne 12. 11. 2008

9.

Obec Dolní Tošanovice, č.j. 310/2008/St, ze dne 14. 11. 2008

10.

Obec Střítež, č.j. 626/2008/276, ze dne 14. 11. 2008 (23 vyjádření uvedených jako
příloha došlo s dopisem vedeným pod MSK 186 614/2008)

11.

Obec Střítež – nesouhlasná vyjádření občanů, ze dne 14. 11. 2008

12.

Obec Střítež, č.j. 650/276/2008 – doplnění vyjádření, ze dne 24. 11. 2008

13.

Obec Hnojník, č.j. 139/328/08/Mol. ze dne 12. 11. 2008

14.

Obec Hnojník, č.j. 139/328/08/Mol. ze dne 14. 11. 2008

výstavby

a

inspektorát

životního

Ostrava,

prostředí,

č.j.

V následujících pasážích posudku je uvedena stručná podstata těchto vyjádření, případně
sumarizace jejich obsahu a reakce zpracovatele posudku s případným návrhem řešení jednotlivých
připomínek.
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Krajská hygienická stanice, č.j. HOK/OV-9958/215.1.2/08 ze dne 13. 11. 2008
KHS akceptuje závěry předložené dokumentace, současně podává tyto připomínky:
1/ Současná legislativa neumožňuje trvale připustit překračování hlukových limitů
v chráněných venkovních prostorách staveb, byť by bylo prokázáno dodržení limitů pro chráněné
prostředí vnitřní. Záměr tedy nesplňuje požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a Nařízení vlády
č. 148/2006 Sb. a jeho provoz bude v některých lokalitách – po vyhodnocení konkrétních měřením
zjištěných hodnot hluku – možný pouze na základě časově omezeného povolení (dočasné výjimky) dle
§ 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
I přes navržená protihluková opatření v souvislosti s plánovanou optimalizací železniční trati
nebude pravděpodobně možné zcela zajistit splnění hlukových limitů v chráněných venkovních
prostorách staveb.
Je však nutné konstatovat, že predikce hluku byla realizována s dostatečnou rezervou na určitý
maximální provozní stav v každém ze směrů a lze tedy oprávněně konstatovat, že skutečné hladiny
akustického tlaku budou nižší než predikované. Požadavky na zpřesňující výpočty v dalších
podrobnějších stupních projektové přípravy včetně následné kontroly v poměrně podrobném rozsahu
jsou součástí návrhu stanoviska posudku.
2/ Hluková studie předpokládá pouze vlastní interpretaci hodnocení rozumně dosažitelné míry
navržených protihlukových opatření, tj. posouzení efektivity protihlukových stěn vzhledem k jejich
účinnosti a počtu před hlukem ochráněných osob, bez konkrétních číselných údajů.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Souhlasíme s konstatací orgánu ochrany veřejného zdraví. Autoři doplněné dokumentace EIA
pouze verbálně konstatovali, že tento index použili avšak bez jediného číselného údaje či vysvětlení
postupu a případně použitých váhových koeficientů. V posudku jsme se této záležitosti věnovali
v kapitole II.1 v komentářích k příloze č. 17 dokumentace EIA.
K obecnému ozřejmění této metody pro zjištění „rozumně dosažitelné míry nákladů“ uvádíme
stručné vysvětlení. Index KNI („Kosten-Nutzen-Index“ = „Index využití nákladů“) je poměrně
jednoduchou metodou používanou především ve Švýcarsku.
Tato metodika počítá index KNI na základě počtu chráněných obyvatel, snížení hladiny hluku,
nákladů na protihluková opatření, jejich životnosti a ročních nákladů. Dle hodnoty indexu a jeho
následného zatřídění se určí zda je navržené PHO výhodné či nevýhodné.
Ukázka možnosti zjednodušeného výpočtu indexu KNI:
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Nutno podotknout, že index nebyl využíván pro všechny navržené protihlukové stěny, ale pouze
pro nejasné případy, avšak ty uvedeny v dokumentaci také nebyly.
Dle doplňujících údajů zpracovatele dokumentace EIA, které si autor posudku vyžádal, bylo
pro výpočet použito průměrné osídlení jednotlivých bytových jednotek ve výši 2,6 obyvatel na
jednotku. Hodnota snížení hladin akustického tlaku A byla vždy převzata z konkrétní vypočtené
situace. Cena u protihlukové clony byla stanovena průměrnou hodnotou 20 000 Kč za běžný metr
clony a do vzorce byla zadána přepočtem v aktuálním kurzu CZK/CHF. Tento zjednodušený výpočet
však lze použít pouze za určitých předpokladů a dále je nutné si uvědomit, že se tímto indexem není
možné v našich podmínkách důsledně a zcela řídit. Zadané parametry nemusí vždy odpovídat realitě.
Mohou ale přiblížit danou situaci a spíše sloužit např. pro porovnání více variant řešení PHO.
Dle informací poskytnutých zpracovatelem dokumentace EIA byly protihlukové stěny
navrhovány do indexu přibližně 80.
3/ Dokumentace nenavrhuje řešení pro odstranění nadlimitního impulsního hluku
v chráněných venkovních prostorech v dosahu rozřaďovacího nádraží v Českém Těšíně.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Problematika hluku z rozřaďovacího nádraží v Českém Těšíně souvisí s umístěním nádraží
s vysokými intenzitami železniční dopravy v poměrně hustě osídlené části města. Změnit polohu
nádraží je téměř nereálné. Nádraží by muselo být vymístěno mimo město na plochy, kde by bylo
provozem nádraží dotčeno jen minimum chráněné zástavby. Takové místo v okolí Českého Těšína však
zatím nebylo nalezeno.
Z tohoto důvodu jsou u stávajícího nádraží v Českém Těšíně maximalizována navržená
protihluková opatření, aby byly pokud možno splněny hlukové limity.
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Tak jak již bylo řečeno v komentáři k hlukové studii, hodnocení hluku ze seřaďovacího nádraží
pouze pomocí impulsního hluku je velmi diskutabilní a tím pádem je i diskutabilní použití limitů pro
impulsní hluk. Že se jedná o impulsní hluk nebylo nikde v hlukové studii prokázáno.
Teoretické snížení hlukové zatížení je možné několika následujícími způsoby:
A/ Snížením počtu nárazů a brždění vagónů (zejména v noční době)
Jednou z možností, jak snížit počet nárazů vagónů, by bylo snížení intenzity nákladní dopravy
na železniční trati. Omezení nákladní dopravy vedené po dotčené železniční trati by však vyvolalo
nežádoucí nárůst nákladní dopravy na pozemních komunikacích.
Vzhledem k tomu, že řadící práce probíhají průběžně a navazují na plynulý příjezd a odjezd
nákladních vlaků, není varianta snížení počtu rozřazených vozů zejména v noční době reálná.
Pro porovnání seřaďovací výkonnosti v žst. Český Těšín uvádíme pro doplnění roční průměrné
počty rozřazených vozů/24 hodin: rok 2002 - 540 vozů, rok 2003 - 544 vozů, rok 2004 - 490 vozů, rok
2005 - 435 vozů, rok 2006 - 355 vozů, rok 2007 - 313 vozů, rok 2008 - 320 vozů. Tyto údaje z průběžně
sledované evidence výkonů žst. Český Těšín poskytl v lednu roku 2009 technický náměstek žst. Český
Těšín - Ing. Sládek. Z uvedené statistiky je zřejmé, že počet řadicích prací má klesající trend.
Pro posouzení skutečného hluku z této činnosti je důležitý podíl řadících prací v denní (6-22
hod) a noční době (22-6 hod). Dle informací Ing. Sládka (technický náměstek žst. Český Těšín) jsou
tyto práce prováděny vždy v pondělí a úterý, a to pouze v době 9-22 hod. Od středy do neděle pak
probíhají rozřaďovací práce v době 7- 16 hod a 20- 4 hod. Ve zbylé době jsou prováděny jen činnosti
spojené s vjezdy a odjezdy nákladních vlaků, s jejich technickým a přepravním odbavením. Tato
činnost však vyvolává již podstatně nižší hlukové zatížení okolí stanice.
B/ Použití speciální technologie slovinské firmy Elpa, d.o.o.
Tato technologie se používá na pneumatických brzdách při rozřaďování vagónů. Technologie
používá speciální „suché mazivo“, pomocí něhož je hluk tlumen přímo v místě jeho vzniku. Jedná se o
poměrně nový princip útlumu hluku a v České Republice je použit pouze ve dvou případech. Tímto
opatřením je možno částečně snížit hlukovou zátěž způsobenou přibrzďováním jednotlivých souprav
na pneumatických brzdách při rozřazování. Nesnižuje se však hluk při najetí na zarážky a na stojící
vozy a při pohybu posunující lokomotivy. Technická opatření vedoucí ke snížení hladiny akustického
tlaku A, vznikajících při najetí kola na zarážku při dobržďování vozů, nejsou v současné době zatím
známa.
C/ Umístění zdrojů hluku do uzavřené haly
Velmi nákladným, ale současně i velmi účinným řešením by bylo umístění těchto zdrojů hluku
do uzavřené haly. V tomto případě je však nutno posoudit, zda je vůbec technicky možné halu vmístit
do prostoru stávajícího nádraží tak, aby byla zároveň účinným opatřením pro snížení hladiny
akustického tlaku A.
Tato možnost již byla prověřována, avšak bylo prokázáno, že uzavřenou halu nelze prostorově
včlenit do současného kolejiště.
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D/ Realizace protihlukových opatření (protihlukové clony, individuální protihluková opatření)
Dodržení limitů pro hlukovou zátěž je možné dosáhnout rovněž návrhem a realizací
protihlukových opatření (protihlukové clony, individuální protihluková opatření). Při návrhu ochrany
území před hlukem z nádraží v Českém Těšíně využil zpracovatel Hlukové studie právě tuto variantu.
Při realizaci protihlukových opatření navržených v rámci předložené dokumentace EIA budou
pro všechny chráněné objekty v okolní nádraží Český Těšín splněny alespoň limitní hladiny
ekvivalentního akustického tlaku A pro vnitřní prostory.
Opatření navržená v rámci doplněné dokumentace EIA jsou navržena v takové míře, aby byla
co nejvíce snížena hladina akustického tlaku A z prostoru nádraží. I přes tato opatření se však
předpokládaná hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru v závislosti na prokázání, či
neprokázání impulsivity hluku bude pohybovat nad limitní hranicí, resp. v některých bodech mírně nad
limitní hranicí. Pro ochranu vnějšího chráněného prostoru byly navrženy protihlukové stěny o
realizovatelné výšce, která hluk z dopravy a stacionárních zdrojů výrazně sníží. Venkovní hladina
akustického tlaku A by se po výstavbě navržených protihlukových clon na základě predikce
deklarované v rámci dokumentace EIA měla snížit téměř ve všech případech pod požadovaný
hygienický limit. Pouze ve vyšších nadzemních podlažích některých objektů je možné očekávat, že
limitní hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A budou i nadále překročeny. Po realizaci
navržených protihlukových opatření by u všech objektů měla být alespoň splněna hladina akustického
tlaku A z dopravy a stacionárních zdrojů pro vnitřní chráněný prostor.
Je nutné zdůraznit, že součástí optimalizace železniční trati není úprava stávajícího
seřaďovacího nádraží. Podoba stávajícího seřaďovacího nádraží zůstane zachována s výjimkou
formální úpravy některých kolejových napojení. Z modernizovaných kolejí nebude možný přímý posun
na svážný pahrbek. Technologie zásobování a odvozu výrobků z PZ Nošovice bude probíhat výhradně
formou ucelených vlaků. Vlaky se budou v žst. Český Těšín pouze křižovat, popř. měnit směr jízdy.
V žádném případě tedy množství seřaďovacích prací nesouvisí s výrobou v PZ Nošovice ani
s optimalizací tratě.
Protože situace v okolí seřaďovacích nádraží je vždy velmi obtížně řešitelná, doporučujeme
v dalším stupni projektové přípravy přehodnotit a prokázat skutečný charakter hluku, zpřesnit
akustickou situaci v okolí seřaďovacího nádraží a samozřejmě optimalizovat návrh protihlukových
opatření za účelem minimalizace již dnes problematické akustické situace.
4/ V hlukové studii se konstatuje, že část protihlukových stěn v žst. Český Těšín byla převzata
z hlukové studie modelující provoz na koridorové trati (zřejmě trať „Bystřice nad Olší – Český Těšín“,
DÚR 06/2005), není doložena aktualizace podkladů a výpočtu.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že tato část stavby nebyla předmětem posuzování, vyžádal si zpracovatel
posudku dodatečné informace. Návrh protihlukových opatření v oblasti železniční stanice Český Těšín
skutečně vychází z návrhu na protihluková opatření zpracovaného v předchozím stupni projektové
dokumentace. Tento návrh byl však opětovně prověřen dle aktuálních podkladů a intenzit dopravy.
Aktuální intenzity dopravy, ze kterých se při posouzení vycházelo, jsou uvedeny v Hlukové studii na
str. 7 až 10 (viz příloha č. 17 doplněné dokumentace EIA).
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Při prověřování tak bylo přistupováno k návrhu jako k nově navrhovaným protihlukovým
clonám. Dle informace zpracovatele dokumentace byly prověřovány jak různé výšky clon, tak i
prostorové kombinace. Byly provedeny nové výpočty, které jsou doloženy v hlukové studii na str. 37 až
43. Dále byla doložena i aktualizovaná výkresová dokumentace. Oblast Českého Těšína se nachází na
výkresech Úsek 2B – část 5.
K již navrženým protihlukovým stěnám v předcházejícím stupni projektové dokumentace bylo
přidáno několik nových clon. Některé stávající clony byly navýšeny, případně prodlouženy. V několika
případech došlo k propojení navržených protihlukových clon přes mosty směrem na Karvinou.
5/ Řešení ve variantách 3 a 4 není doporučováno, byť dle multikriteriálního hodnocení jsou
varianty srovnatelné s variantou 1 a je doloženo, že jejich realizace by znamenala nižší hlučnost
šířenou do venkovních chráněných prostorů.
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Varianta č. 1 – optimalizace trati v investorem předložené variantě, varianta č. 3 – realizace
bezúvraťového napojení ve Frýdku-Místku a varianta č. 4 – realizace obchvatu Dobrá vychází
v souhrnném multikriteriálním hodnocení předloženém v rámci dokumentace EIA obdobně.
Z analýzy dále vyplývá, že varianta č. 3, případně č. 4 je z hlediska zátěže území hlukem
příznivější, než varianta č. 1.
V předložené multikriteriální analýze však nejsou zohledněny další aspekty, které je třeba při
posouzení variant zohlednit. Jedná se např. o technické aspekty realizovatelnosti záměru, soulad
s ÚPn a další.
Jak zpracovatel dokumentace EIA uvádí, bude mít z hlediska hluku varianta č. 3 – realizace
bezúvraťového napojení ve Frýdku-Místku pozitivnější vliv než varianta č. 1. Zpracovatel posudku
podotýká, že tento pozitivní vliv je pouze lokální, omezený na oblast úvraťového oblouku železniční
trati ve Frýdku-Místku.
V průběhu procesu EIA byla varianta č. 3 teprve na začátku příprav. Aktuální časovou
potřebu optimalizace železniční trati tedy tato varianta neřeší.
Přínosem varianty č. 4 (optimalizace trati s obchvatem obce Dobrá) by bylo vymístění
železničního provozu z centra obce Dobrá. Dané vymístění by se zcela jistě pozitivně projevilo
především na snížení akustické zátěže centra obce Dobrá, kudy železniční trať prochází.
Obdobně jako v případě varianty č. 3 je okamžitá realizace varianty č. 4 v tuto chvíli
problematická. Stavba by si vyžádala rozsáhlé úpravy dopravní a technické infrastruktury, včetně
potřeby demolice minimálně devíti obytných domů v obci Dobrá a k.ú. Nové Dvory.
Ani varianta č. 4 nemá zatím podporu ve stávajícím územním plánu obce Dobrá, ve kterém
není zanesena. V průběhu procesu EIA byla tato varianta také teprve na začátku příprav. Aktuální
potřebu optimalizace železniční trati tedy ani tato varianta neřeší.
Je nutno podotknout, že optimalizaci trati v navržené variantě č. 1 je možné z hlediska
projektové přípravy a stavu územních vazeb realizovat v poměrně krátkém časovém horizontu.
Z hlediska hlukového zatížení se jeví varianty č. 3 a č. 4 jako účelné a pozitivní, avšak pouze
s lokálním pozitivním dopadem (Frýdek-Místek, Dobrá). Provedení těchto variant je reálné ve
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vzdálenějším časovém horizontu a až po odstranění výše uvedených problémů (změna ÚPn, řešení
technických problémů, záborů, atd.).
Varianty č. 1, 3 a 4 jsou z hlediska vlivu na životní prostředí a obyvatelstvo srovnatelné.
Zpracovatel posudku proto hodnotí v návrhu stanoviska všechny tři varianty (č. 1, 3 a 4) z hlediska
životního prostředí jako akceptovatelné.
Zpracovatel posudku dále doporučuje vzhledem k aktuální potřebě optimalizace železniční
trati v návaznosti na již zahájenou výrobu v průmyslové zóně Nošovice upřednostnit přípravu a
realizaci varianty č. 1, s možným postupným rozšířením na variantu č. 3 a č. 4.

Česká
inspekce
životního
prostředí,
Oblastní
č.j. ČIŽP/49/IPP/0802716.005/08/VHK ze dne 18. 11. 2008

inspektorát

Ostrava,

Doplněná dokumentace EIA zvažuje čtyři varianty, prakticky je však posuzována pouze
varianta č. 1. Optimalizace úseku Frýdek-Místek – Český Těšín je součástí všech variant.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Doplněná dokumentace EIA posuzuje vliv všech čtyř předložených variant z hlediska vlivů na
životní prostředí a obyvatelstvo.
V kapitole B.I.5 doplněné dokumentace EIA je uveden stručný popis jednotlivých
posuzovaných variant, včetně výhledových intenzit železniční dopravy. V kapitole E dokumentace EIA
jsou pak jednotlivé varianty vyhodnoceny pomocí multikriteriální analýzy.
Rovněž v rámci akustické i rozptylová studie je provedeno posouzení pro všechny čtyři
předložené varianty.

ČIŽP požaduje realizaci upravené varianty č. 3, tj. vedení kapacitní nákladní dopravy z
Nošovic (s obchvatem Dobré) na Ostravu – Kunčice bez optimalizace trati 323, tj. optimalizace trati
pouze na úseku Frýdek-Místek – Nošovice. Úsek Nošovice – Český Těšín požaduje ČIŽP ponechat ve
stávajícím stavu, a to z důvodu zachování krajinného rázu podhorské oblasti a zachování propustnosti
krajiny pro migrující živočichy.
Dle názoru ČIŽP je možno při tomto řešení využít pro nákladní dopravu stávající regionální
železniční trasy, a to např. Ostrava Kunčice – Český Těšín.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí, že ČIŽP požaduje realizaci upravené varianty č. 3, tj.
vedení kapacitní nákladní dopravy z Nošovic (s obchvatem Dobré) na Ostravu Kunčice a optimalizaci
trati pouze v úseku Frýdek-Místek – Nošovice. Úsek Nošovice – Český Těšín požaduje ČIŽP ponechat
ve stávajícím stavu.
Je však nutno podotknout, že na základě předložených odborných studií by optimalizace trati
v úseku Nošovice – Český Těšín neměla významně ovlivnit krajinný ráz daného území. Pro tento zásah
je navíc třeba souhlas příslušného orgánu ochrany přírody – viz podmínka v návrhu stanoviska.
Při realizaci navržených opatření v návrhu stanoviska by neměla mít předložená stavba
významný vliv na propustnost krajiny pro migrující živočichy.
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Dále je nutné upozornit na fakt, že i na stávající trati je možnost navýšit provoz a intenzitu
nákladní dopravy s tím, že stávající trať bude samozřejmě hlučnější a bez dalších úprav pro zlepšení
propustnosti stávajících propustků
S doporučovanou variantou č. 1 ČIŽP nesouhlasí. Navržená opatření navrhovaná k eliminaci
vlivů záměru na krajinu a její obyvatele jsou nedostatečná a protichůdná (např. zprůchodnění mostu
nad Žermanickým přivaděčem, když zde má dojít k rozsáhlému kácení a výstavbě MÚK) a jeví se
jako zbytečná, především proto, že existuje jiná varianta, která dochovanou podhorskou krajinu téměř
neovlivní.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí, že ČIŽP s předloženou variantou č. 1 nesouhlasí.
Upozorňuje však, že v návrhu stanoviska jsou podmínky a opatření oproti doplněné dokumentaci EIA
značně rozšířeny, případně upřesněny tak, aby i v případě realizace varianty č. 1 byly eliminovány
případné vlivy záměru na životní prostředí a obyvatelstvo.
ČIŽP doporučuje zvážit i zcela nové řešení, a to vedení samostatné kapacitní pouze nákladní
trati Frýdek-Místek – Český Těšín, a to v koridoru podél R48 spolu se zachováním stávající železniční
trati 323 pro osobní dopravu. Nová nákladní trať v jednom společném koridoru se silnicí R48 by při
jedněch společných protihlukových stěnách ve volné krajině fungovala jako jediná migrační bariéra
s tím, že se opraví migrační místa v místech stávajících koridorů, které tak budou skutečně funkční.
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Návrh na řešení železniční dopravy formou samostatné kapacitní trati pouze pro nákladní
dopravu v úseku Frýdek-Místek – Český Těšín se v současné době nejeví jako ideální.
I přes určitá pozitiva vedení dvou dopravních koridorů (R48 a případné nové železniční trati)
v těsné blízkosti by realizace železniční trati v novém koridoru znamenala další zábory půd a zásah do
krajiny. Bylo by možné rovněž očekávat zvýšené negativních kumulativních vlivů stavby R48 a nové
železniční trati, především z hlediska znečištění ovzduší a akustického zatížení území.
Otázkou je rovněž technická náročnost, resp. realizovatelnost navrženého řešení a v dané
chvíli i časové hledisko.

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 46493/ŽpaZ/08/Ga, ze
dne 13. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ V rámci předložené dokumentace není zpracován podrobný zoologický a botanický
průzkum dotčeného území tak, jak byl zpracován nelze použít ve smyslu § 67 a 45 i pro řízení podle §
4 odst. 2 zákona zásah do VKP. MÚ Třinec, odbor život. prostředí a zemědělství proto požaduje
dopracovat biologické hodnocení a předložit jako jeden z podkladů pro vydání závazného stanoviska
k zásahu do významných krajinných prvků v rámci územního řízení.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka pro fázi projektové přípravy:
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„V rámci územního řízení je nutné požádat o vydání závazného stanoviska k zásahu do
významných krajinných prvků. Pro vydání tohoto stanoviska je třeba doplnit a předložit biologické
hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb.“
2/ V části D.IV Dokumentace EIA je nutné pro fázi přípravy v bodě 8) upřesnit, kdy je nutné
požádat o vydání závazného stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků. Dle zákona se
závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků vydává před umístěním stavby.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka pro fázi projektové přípravy:
„V rámci územního řízení je nutné požádat o vydání závazného stanoviska k zásahu do
významných krajinných prvků. Pro vydání tohoto stanoviska je třeba doplnit a předložit biologické
hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb.“
3/ V části D.IV Dokumentace EIA je nutné doplnit, že pro fázi přípravy je nutné zajistit
souhlas z hlediska snížení a změny krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona. Tento souhlas se rovněž
vydává před umístěním stavby.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka pro fázi projektové přípravy:
„V rámci územního řízení je nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody o souhlas
z hlediska snížení a změny krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.“

Magistrát města Frýdku – Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 6. 11.
2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ Upozorňujeme, že výsledky z rozborů odebíraných vzorků zemin a odpadů z demolic je
nutné porovnávat s limitními hodnotami ukazatelů stanovených v příloze č. 10 vyhlášky Ministerstva
životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen
„vyhláška č. 294/2005 Sb.“). Při dalším využití odpadů na povrchu terénu musí být dodrženy
podmínky dle ust. § 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínky byly plně zahrnuty do návrhu stanoviska:
1/ Výsledky z rozborů odebíraných vzorků zemin a odpadů z demolic je nutné porovnávat s
limitními hodnotami ukazatelů stanovených v příloze č. 10 vyhlášky Ministerstva životního prostředí
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška č. 294/2005
Sb.“).
2/ Při dalším využití odpadů na povrchu terénu musí být dodrženy podmínky dle ust. § 12
vyhlášky č. 294/2005 Sb.
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2/ Při nakládání s odpady obsahujícími azbest jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni
respektovat ustanovení § 35 zákona o odpadech, které stanovuje povinnosti při nakládání s odpady z
azbestu. Tyto odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty,
aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. Podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. mohou být
odpady z azbestu za splnění určitých podmínek ukládány na skládky kategorie S-OO a S-NO.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínky byly plně zahrnuty do návrhu stanoviska:
1/ Při nakládání s odpady obsahujícími azbest jsou původci odpadů a oprávněné osoby
povinni respektovat ustanovení § 35 zákona o odpadech, které stanovuje povinnosti při nakládání s
odpady z azbestu.
2/ Podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. mohou být odpady z azbestu za splnění určitých podmínek
ukládány na skládky kategorie S-OO a S-NO.

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životní prostředí, ze dne 12. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření:
1/ Nesouhlasíme, aby byl záměr realizován z důvodu hlukové zátěže v Českém Těšíně ve
variantě č. 1. Požadujeme, aby záměr byl realizován ve variantě č. 3 - optimalizace trati s provedením
bezúvratového napojení na Ostravu Kunčice ve Frýdku-Místku a dokumentace byla vrácena jejímu
zpracovateli k přepracování.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí, že Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a
životního prostředí nesouhlasí, aby byl záměr realizován z důvodu hlukové zátěže v Českém Těšíně ve
variantě č. 1 a požaduje, aby záměr byl realizován ve variantě č. 3 - optimalizace trati s provedením
bezúvratového napojení na Ostravu Kunčice ve Frýdku-Místku.
Problematika hlukové zátěže z rozřaďovacího nádraží v Českém Těšíně souvisí s vlastním
umístěním nádraží v poměrně hustě osídlené části města a s vysokými intenzitami železniční dopravy.
Změnit polohu nádraží je téměř nereálné. Nádraží by muselo být vymístěno mimo město na plochy, kde
by bylo provozem nádraží dotčeno jen minimum chráněné zástavby. Takové místo v okolí Českého
Těšína však zatím nebylo nalezeno.
Z tohoto důvodu jsou u stávajícího nádraží v Českém Těšíně navržena protihluková opatření
tak, aby byla hluková zátěž eliminována. Navíc je nutné konstatovat, že hlavním zdrojem hluku pro
okolí nádraží jsou dle stávajících i výhledových intenzit spíše ostatní železniční tratě ústící do žst.
Český Těšín. Navrhovaný záměr bude mít na celkových intenzitách nákladních vlaků v žst. Český Těšín
pouze cca 12 % podíl z celkové 24 hodinové intenzity.
Po realizaci navržených protihlukových opatření (protihlukové clony, individuální
protihluková opatření) bude u všech objektů splněn hygienický limit pro hluk z dopravy a
stacionárních zdrojů pro vnitřní chráněný prostor.
V návrhu stanoviska bude zanesena následující podmínka: „V dalším stupni projektové
přípravy doporučujeme přehodnotit a prokázat skutečný charakter hluku, zpřesnit akustickou situaci
v okolí seřaďovacího nádraží Český Těšín a samozřejmě optimalizovat návrh protihlukových opatření
za účelem minimalizace již dnes problematické akustické situace.“
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Autor posudku závěrem podotýká, že neshledal v předložené doplněné dokumentaci EIA žádné
závažné nedostatky, které by vyžadovaly opětovné vrácení dokumentace EIA jejímu zpracovateli k
přepracování.

2/ V prostoru centra Českého Těšína v dalších stupních dokumentace požadujeme použití
průhledných protihlukových stěn (skleněné s barevným pruhováním nebo vypískovanými pruhy) s
použitím doprovodné zeleně, jak je uvedeno v předložené dokumentaci a jejich vzhled požadujeme
konzultovat s architektem města Český Těšín a se zástupci obce. Dále požadujeme doprovodnou zeleň
doplnit stromovým patrem zejména v centru města. Návrh dostatečného ozelenění (druhy rostlin a
dřevin) podél trati v Českém Těšíně požadujeme také konzultovat s oddělením životního prostředí.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka byla zapracována do návrhu stanoviska:
1/ V dalších stupních projektové dokumentace prověřit použití průhledných protihlukových
stěn v prostoru centra Českého Těšína (skleněné s barevným pruhováním nebo vypískovanými pruhy)
a jejich vzhled konzultovat s architektem města Český Těšín a se zástupci obce.
2/ Tam, kde to bude možné a účelné (např. v centru města Český Těšín) doprovodnou zeleň
protihlukových stěn doplnit stromovým patrem.
3/ Návrh dostatečného ozelenění (druhy rostlin a dřevin) podél trati v Českém Těšíně
konzultovat s příslušným oddělením životního prostředí.

3/ Pro čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny je nutné povolení nakládání s
vodami podle § 8 odst. 1 písmene b) bodu 3 vodního zákona. Týká se stavebního objektu SO 24-15-15
Český Těšín.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka byla zapracována do návrhu stanoviska:
„Pro čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny je nutné povolení nakládání s
vodami podle § 8 odst. 1 písmene b) bodu 3 vodního zákona.“

4/ Pokud by bylo nutné odbírat povrchovou vodu z vodního toku, je nutno zažádat o povolení
k odběru podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka byla zapracována do návrhu stanoviska:
„V případě odběru povrchové vody z vodního toku je nutno zažádat příslušný
vodohospodářský orgán o povolení k odběru podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona.“

5/ Ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve
znění pozdějších změn a doplňků je nutné vyřídit souhlas podle § 17 odst. 1 písmo a), c).
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka byla zapracována do návrhu stanoviska: „V dalším stupni projektové
dokumentace je nutné získat souhlas podle § 17 odst. 1 písmo a), c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
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a změně některých zákonů (vodní zákon), tj. souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám a zařízením na
pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky
sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry; dále pak i souhlas ke stavbám, k těžbě
nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích.“

6/ Pro manipulaci se závadnými látkami je nutné vypracování havarijní plán podle § 39 odst. 2
vodního zákona, který bude schválen vodoprávním úřadem.
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka: „Pro manipulaci se závadnými
látkami je nutné vypracování havarijní plán podle § 39 odst. 2 vodního zákona, který bude schválen
vodoprávním úřadem.“

7/ V úseku pod tratí v km 135,300 - 135,900 dochází při vydatných deštích k zatápění
rodinných domů vodou a pozemků parc. č. 2569, 2572/2, 2572/3, 2572/3, 2572/4, 2572/6, 2572/5,
2572/1, 2574, 2575/1, 2583/1, 2571, 2567/2, 2566, 2565/1, 2565/1 v k. ú. Český Těšín. Požadujeme
specifikovat, jak budou v této oblasti svedeny vody z drážního tělesa a propustky. Voda musí být
svedena buď mimo uvedené pozemky do vodního toku Ropičanka nebo do vodního toku Rakovec. V
současné době jsou vody svedeny propustí pod tratí do příkopu na poz. parc č. 2571, kde dochází k
jejich kumulaci a zatápění okolních pozemků.
Před realizací melioračních opatření je třeba zpracovat hydrologický průzkum, který navrhne
nejúčinnější převedení vod mimo předmětné pozemky.
ad 7/ Komentář zpracovatele posudku:
Na základě prověření této připomínky se jeví, že zpracovatel připomínky popisuje
pravděpodobně problematiku koridorové trati v úseku Třinec – Český Těšín v km 316,600 – 317,200.
V tomto případě se jedná o připravovanou stavbu „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český
Těšín.“
Jelikož v tomto úseku dochází k přiblížení obou tratí, domníváme se, že bylo pravděpodobně
chybně odečteno staničení tratě Frýdek-Místek – Český Těšín. Jmenované pozemky parc. č. 2569,
2572/2, 2572/3, 2572/3, 2572/4, 2572/6, 2572/5, 2572/1, 2574, 2575/1, 2583/1, 2571, 2567/2, 2566,
2565/1, 2565/1 v k. ú. Český Těšín a vodoteč Ropičanka jsou v tomto úseku vzdáleny od tratě FrýdekMístek – Český Těšín cca 300 až 500 m. V tomto pásu se nachází náspové těleso tratě Třinec – Český
Těšín a nově náspová tělesa silničního obchvatu Českého Těšína.
Technické řešení posuzované optimalizace trati Frýdek-Místek - Český Těšín tedy velmi
pravděpodobně nemá souvislost se zaplavováním uvedených pozemků.
I přes to bude třeba v dalším stupni projektové dokumentace prověřit, zda v souvislosti
s optimalizací železniční trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín skutečně nemůže dojít v
úseku pod tratí v km 135,300 - 135,900 k zatápění pozemků parc. č. 2569, 2572/2, 2572/3, 2572/3,
2572/4, 2572/6, 2572/5, 2572/1, 2574, 2575/1, 2583/1, 2571, 2567/2, 2566, 2565/1, 2565/1 (k. ú.
Český Těšín) vodou. V případě, že tento negativní vliv nebude možné vyloučit, bude třeba zpracovat
hydrologický průzkum, který navrhne nejúčinnější převedení vod mimo předmětné pozemky a následně
budou realizována příslušná meliorační opatření.
Výše uvedená podmínka bude zapracována do návrhu stanoviska.
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8/ Dle § 8 odst. 1 zákona požádat (před vydáním stavebního povolení) o povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les, v žádosti musí být uvedeny všechny náležitosti § 8 odst. 3 prováděcí
vyhlášky č. 395/1992 Sb., příslušného zákona (přesný počet kácených dřevin, označení druhů, obvody
kmenů měřených ve výšce 1,3 m nad zemí, u keřů název druhu a m2, dále pozemky, na kterých se
konkrétní dřeviny nachází). Doporučujeme žádost doplnit o zhodnocení ekologické újmy dle metodiky
AOPK „Ohodnocení dřevin rostoucích mimo les a výpočet náhradní výsadby“.
Načasovat stavební práce tak, aby kácení mohlo probíhat v době od 1.10. do 28.2. běžného
roku.
ad 8/ Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka: „Před vydáním stavebního povolení je
třeba požádat dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
V žádosti musí být uvedeny všechny náležitosti § 8 odst. 3 prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
příslušného zákona (přesný počet kácených dřevin, označení druhů, obvody kmenů měřených ve výšce
1,3 m nad zemí, u keřů název druhu a m2, dále pozemky, na kterých se konkrétní dřeviny nachází).
Žádost je vhodné doplnit o zhodnocení ekologické újmy dle metodiky AOPK Ohodnocení dřevin
rostoucích mimo les a výpočet náhradní výsadby.“

9/ Dle § 4 odst. 2 zákona požádat o závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných
prvků (vyjmenovaných v § 3 zákona), které budou dotčeny stavbou, a to před vydáním územního
rozhodnutí.
ad 9/ Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedená podmínka bude součástí návrhu stanoviska.

Obec Vojkovice, vyjádření ze dne 12. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ V doplnění dokumentace záměru opět není zohledněn požadavek obce Vojkovice a
Dobratice na zrušení přejezdu v km 122,500 a následné vybudování podjezdu pod tratí v těchto
místech. Přejezd se nachází v zastavěné části obou obcí a není vhodné navrhované řešení světelné a
zvukové signalizace. Při výstavbě komunikace R48 byl nájezd na tento přejezd nevhodně upraven, je
nebezpečný a je zde nedostatečný rozhled v obou směrech. Požadujeme vybudování podjezdu.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Je nutno upozornit, že ke všem navrženým rušením, úpravám a zabezpečením přechodů a
úrovňových křížení proběhlo v roce 2008 a 2009 místní šetření – správní řízení za účasti vlastníků a
správců dotčených komunikací, dotčených územních orgánů, Policie ČR, Drážního úřadu, generálního
projektanta a investora. Závěry proběhlých řízení jsou formulovány ve vydaných rozhodnutích
drážního správního úřadu.
V rozhodnutí drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc č.j. 20-0263/08-43368-DÚ/To
ze dne 27. 1. 2009 bylo rozhodnuto o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy
v km 122,496 s pozemní komunikací v obci Dobratice takto: 1/ Přejezd bude opatřen dopravní
značkou A32a – Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný na každém výstražníku. 2/ Přejezd
bude opatřen světleným přejezdovým zabezpečovacím zařízením se dvěma výstražníky, bez závor.
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Účastníkem řízení byl v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. generální projektant a investor
stavby, Policie ČR a Obecní úřad Dobratice, silniční správní úřad.
Realizací podjezdu v km 122,500 stavby by bylo eliminováno úrovňového křížení a byla by
zajištěna větší bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Je však nutno posoudit, zda je vyvolaná
investice adekvátní skutečnému zatížení přejezdu, technickému řešení a územním možnostem.
V daném případě se však jeví náhrada přejezdu podjezdem technicky velmi náročná,
především díky výškovému uspořádání komunikace, stávající drážní cesty a korytu vodoteče v úžlabí
stavby. Další komplikace technického a majetkoprávního rázu se dají očekávat při návrhu příjezdu ve
směru od Dobratic.
Zpracovatel posudku dále upozorňuje, že požadavky obce na technické řešení křížení
železniční trati v km 122,500 s komunikací je třeba uplatnit především v rámci územního řízení.
Do návrhu stanoviska bude zapracována následující podmínka: „V dalším stupni projektové
dokumentace je třeba prověřit možnost technického řešení křížení železniční trati v km 122,500
s komunikací.“

Obec Ropice, vyjádření ze dne 13. 11. 2008
Obec Ropice požaduje splnění již dříve zaslaných požadavků k předmětné stavbě evidovaných
pod č.j.: OR 320/07/Wa, OR 127/07/Wa, OR 73/07/Sz, OR442/07/WA, OR 128/08/Sz.
1) Obec Ropice požaduje elektrifikaci tratě ihned v 1. etapě záměru a provoz bez používání
lokomotiv na dieselový pohon.
Ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Dle možností propojení napájení trakčního vedení bude tento požadavek v dalších stupních
projektových příprav záměru zohledněn.

2) Obec Ropice požaduje maximální možné odhlučnění všech mostů na celém katastru obce.
Ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Tento požadavek je zohledněn v rámci zpracování technického řešení stavby, neboť bude
docházet k celkové rekonstrukci železniční trati, včetně stávajících mostů.
Budou použity veškeré dostupné technologie na snížení hluku šířícího se z mostních
konstrukcí. Tato podmínka bude součástí návrhu stanoviska.

3) Obec požaduje provedení povrchové úpravy PHS v barvě blízké přírodnímu prostředí.
Ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Architektonické řešení protihlukových clon (včetně barevného provedení) a jejich ozelenění
bude konzultováno se zástupci obcí. Tato podmínka bude zohledněna v návrhu stanoviska.
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4/ Obec požaduje možnost vyjadřovat se k doplnění PHO i po realizaci stavby, po získání
zkušeností z běžného provozu.
Ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Účinnost navržených protihlukových opatření bude prověřena měřením po zahájení provozu
stavby. V případě, že bude prokázáno, že i přes realizovaná protihluková opatření nejsou dodrženy
hygienické limity, budou navržena dodatečná protihluková opatření a zjednána náprava tohoto stavu.
V případě, že i přes výše uvedené skutečnosti se obci budou jevit realizovaná protihluková
opatření jako nedostatečná, resp. neefektivní, je možné tyto záležitosti řešit přímo s příslušným
orgánem ochrany veřejného zdraví, který by měl v rámci zákonných možností vydat podnět k řešení
nápravy nevyhovujícího stavu.

5 a 6/ Obec požaduje, aby v průběhu výstavby byl zván zástupce obce a mohl ovlivňovat
negativní vlivy výstavby na ŽP v obci.
Obec požaduje odstranění škod způsobených výstavbou.
Ad 5 a 6/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska bude uplatněna následující podmínka: „Ve spolupráci s dotčenými
obcemi budou řešeny případné negativní vlivy výstavby na ŽP v obcích a opatření k eliminaci, resp.
minimalizaci negativních vlivů výstavby (včetně odstranění škod vzniklých výstavbou záměru).“

Obec Dobratice, vyjádření ze dne 12. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ V návaznosti na již zaslané připomínky k předprojekční přípravě zaslané investorovi a
projektantovi stavby požadujeme prodloužit protihlukovou stěnu v km 122,5 až za místní zástavbu.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
V km 122,5 stavby nelze protihlukovou clonu prodloužit. Clona musela být přerušena z důvodu
železničního přejezdu a zajištění rozhledových poměrů. V daném místě nebylo touto cestou možné
utlumit hluk na požadovaný hygienický limit.
Za km 122,5 stavby se nachází pouze jeden objekt, u nějž jsou již navržena k realizaci
individuální protihluková opatření.

2/ Za stávající železniční přejezd v uvedeném km 122,5 požadujeme podmostění trati v km
122,4 v místě bývalého podjezdu.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 1 obce Vojkovice.
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3/ Provedení hlukových stěn řešit barevným rozlišením a osázení zelení.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Architektonické řešení protihlukových clon (včetně barevného provedení) a jejich ozelenění
bude konzultováno se zástupci obcí. Tato podmínka bude zohledněna v návrhu stanoviska.

4/ Zvážit možnost provedení hlukového valu v úseku km 120,850 až 121,600 včetně výsadby
zeleně.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Efektivní hrana protihlukového valu je dále od zdroje. V požadovaném území by val chránil
pouze několik málo objektů. Vzhledem k prostorovým nárokům by jeho realizací nebylo možné docílit
dostatečných pozitivních změn akustických poměrů.

Obec Střítež, vyjádření ze dne 14. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ Nesouhlasíme se závěrem investora a prosazování varianty č. 1. Prioritou dle zákona je
ochrana životního prostředí, tj. ochrana všech složek přírody a zdraví obyvatel a nelze upřednostňovat
ekonomické zájmy investora.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí, že obec Střítež nesouhlasí s variantou č. 1 záměru.
Podotýká, že posouzení vlivu stavby na životní prostředí a zdraví obyvatel probíhá řádným
procesem EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude ukončeno vydáním
stanoviska příslušným úřadem (Krajským úřadem Moravskoslezského kraje). Všechny obdržené
relevantní připomínky v rámci procesu EIA budou zohledněny ve vydaném závěrečném stanovisku.

2/ Záměr zkapacitnění trati v úseku Dobrá - Český Těšín není v souladu se schváleným
územním plánem obce Střítež. Poukazujeme na rozporná stanoviska stavebního úřadu v Hnojníku a na
to, že obec Střítež jako pořizovatel a schvalovací orgán územního plánu zastává zcela jednoznačné
stanovisko.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku není kompetentní k rozhodnutí, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv. Je možné pouze konstatovat, že v rámci dokumentace EIA je doloženo (jako jedna
z povinných příloh) vyjádření příslušného stavebního úřadu v Hnojníku k záměru z hlediska souladu
s ÚP dokumentací.
Dle doloženého vyjádření stavebního úřadu Hnojník ze dne 16. 1. 2008 pod č.j.
výst.24/328/2008/Fi je stavba v souladu s platným územním plánem obce Střítež, Dolní Tošanovice,
Horní Tošanovice a Hnojník.

3/ Záměr v úseku Frýdek Místek – Český Těšín není v souladu s celostátní koncepcí
železniční dopravy, kde jsou jednoznačně vymezeny prioritní celostátní železniční tahy a dále je v
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koncepci uvedeno, že mimo vymezená území by měl být kladen důraz na ochranu krajiny a životního
prostředí.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Záměr je součástí Usnesení vlády ČR č. 550 ze dne 10. května 2006 a Deklarace porozumění,
kde je optimalizace předmětné trati a vedení nákladní dopravy po této trati jednou z podmínek
minimalizace negativního vlivu průmyslové zóny Nošovice na životní prostředí.
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí a zdraví obyvatel probíhá řádným procesem EIA
dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jedním z úkolů tohoto procesu je vymezit
podmínky pro fázi projektových příprav, výstavby i provozu, při jejichž splnění je možné z hlediska
vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo stavbu akceptovat.

4/ Nedostatky v hlukové studii jsou hodnoceny v posudku ze dne 11. 10. 2008 vypracovaném
RNDr. Lenkou Filipovou, Lískovec 244, 739 30 Frýdek – Místek:
Především je nutné zdůraznit, že problémovým ve vztahu k obyvatelstvu a jeho životním
podmínkám, nárokům na příznivé životní podmínky je nárůst dopravy vyvolaný přepravou nákladními
vlaky pro HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH a s tímto související nárůst hluku a
kumulace dalších negativních jevů. Samotná optimalizace tyto negativní vlivy nepřináší a primárně by
znamenala zlepšení stávajícího stavu. Tato optimalizace je bohužel spojována pouze se zabezpečením
obslužnosti automobilky.
Z tohoto důvodu zcela chybí posouzení varianty „optimalizace trati se zachováním stávajícího
provozu“.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Důvodem optimalizace trati je mj. navýšení intenzit dopravy na dané železniční trati
v souvislosti s provozem HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH. Zpracovatel dokumentace
proto celkem správně hodnotil následující varianty:
Varianta 0 – Stávající provoz na železniční trati
Varianta 1 – Výhledový provoz na železniční trati po provedení optimalizace
Varianta 2 – Výhledový provoz na železniční trati bez provedení optimalizace
Varianta 3 – Optimalizace trati s provedením bezúvraťového napojení na Ostravu Kunčice ve
Frýdku-Místku
Varianta 4 – Optimalizace trati s obchvatem obce Dobrá
Varianta „optimalizace trati při zachování stávajícího provozu“ by byla neekonomická, a
proto by ji v současné době pravděpodobně nikdo nerealizoval.

5/ Skutečnost, že dle výpočtu provedených studií a hodnocení souvisejících s posuzovaným
záměrem, nebudou překročeny předepsané limity neznamená, že zjištěné hodnoty budou splňovat
požadavky na pohodu bydlení. Jestliže obyvatelé byli doposud zvyklí na stávající stav a provoz dráhy
nebyl v rozporu s pro ně příznivým životním prostředím a nenarušoval pohodu bydlení, bude zvýšení
provozu na trati závažným zásahem do jejich práv a svobod. Zvýšení nákladní dopravy a vybudování
výhybny nebude veřejně prospěšnou stavbou, nýbrž stavbou realizovanou za účelem přepravy
materiálů a výrobků pro automobilku.
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ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Pojem „pohoda bydlení“ není možné zcela objektivně a měřitelně uchopit a posoudit. Je to
individuální hledisko. Je však možné konstatovat, že z výsledků jednotlivých doložených studií v rámci
doplněné dokumentace EIA vyplývá, že obyvatelé jsou již ve stávajícím stavu určitou měrou dotčeni
provozem železniční trati. Stejně tak tomu bude i ve výhledovém stavu, kdy dojde k navýšení intenzit
dopravy na dotčené železniční trati a určitým způsobem bude dotčena pohoda bydlení. Na druhou
stranu však bude v souvislosti s optimalizací železniční trati realizována celá řada protihlukových
opatření, která by měla zajistit minimálně nezhoršení kvality bydlení.
V návrhu stanoviska je formulována řada opatření, která by měla zajistit odpovídající kvalitu
životního prostředí, včetně komfortu obyvatel.

6/ Proti modernizaci trati nelze obecně nic namítat, ale navržený rozsah uvažované nákladní
přepravy přinese závažné negativní vlivy související s nepohodou bydlení a především nepříznivým
životním prostředím.
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Vlivem výhledového provozu nákladní dopravy na optimalizované železniční trati se podrobně
zabývá akustická a rozptylová studie doplnění dokumentace EIA a následně i předložené hodnocení
zdravotních rizik. Obě zmiňované studie počítají na straně bezpečnosti, tedy s určitým maximálním
stavem. Skutečný stav by měl být lepší. Dále je nutné podotknout, že i v případě nerealizace
optimalizované trati bude možné zvýšit provoz nákladní dopravy i na stávající a nechráněné železniční
trati. Tím by pravděpodobně došlo také ke zhoršení komfortu bydlení a pohody obyvatel.
Jak již bylo zmíněno v předcházejících pasážích posudku, probíhá posouzení vlivu stavby na
životní prostředí a zdraví obyvatel řádným procesem EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
V době zpracování posudku nebyly známy takové závažné vlivy stavby na životní prostředí,
případně obyvatelstvo, které by znemožňovaly realizaci stavby.
V návrhu stanoviska tak zpracovatel posudku formuluje podmínky pro fázi projektových
příprav, výstavby i provozu, při jejichž splnění je možné z hlediska vlivů na životní prostředí a
obyvatelstvo danou stavbu akceptovat.

7/ Zvýší se hluková zátěž, s hlukem související protihlukové stěny zruší tradiční
architektonické a krajinné charakteristiky obce Střítež. Posouzení míry narušení je bezpředmětné ve
vztahu k názorům občanů, kteří tento zásah cítí jako závažné porušení zdravých životních podmínek.
Lidé vyhledávající bydlení na vesnici mají jiné nároky, požadavky a představy na estetické a smyslové
vnímání svého bydliště, než lidé vyhledávající bydlení v městě.
ad 7/ Komentář zpracovatele posudku:
Informace o tom, jak se v obci Střítež změní hluková zátěž po realizaci stavby je možné najít
v Hlukové studii, která tvoří samostatnou přílohu č. 17 doplněné dokumentace EIA.
V obci Střítež bylo při modelování akustické situace vymezeno celkem pět kontrolních
výpočtových bodů. Z následující tabulky, která je převzata z Hlukové studie, je patrné, k jakým
změnám akustické situace v území dojde.
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Přímo v obci Střítež jsou navrženy celkem tři PHC o celkové délce 696 m. Tyto PHC ochrání
před nadlimitním hlukem převážnou část okolní zástavby. Největším problémem ochrany je skupina
objektů na začátku obce a následně pak další skupina koncentrovaná kolem přejezdu a silnice směrem
na obec Staré Město. Tuto skupinu domů nelze účinně chránit krátkou PHC z důvodu jejího nutného
přerušení a velké vzdálenosti objektů od železnice. V tomto případě byla tedy zvolena ochrana
vnitřního prostředí.
V rámci návrhu stanoviska zpracovatel posudku požaduje doplnit detailní akustickou studii,
která bude vycházet ze zpřesněných podkladů a bude tedy možné upřesnit jak hlukové zatížení, tak i
lépe optimalizovat navrhovaná PHO.
Estetické a smyslové nároky na kvalitu a pohodu bydlení obyvatelstva na venkově není možné
zcela objektivně a měřitelně posoudit. Je však možné konstatovat, že z výsledků jednotlivých
doložených studií v rámci doplněné dokumentace EIA vyplývá, že obyvatelé jsou již ve stávajícím stavu
určitou měrou dotčeni provozem železniční trati. Stejně tak tomu bude i ve výhledovém stavu, kdy
dojde k navýšení intenzit dopravy na dotčené železniční trati. I ve výhledu tak bude dotčena pohoda
bydlení. Na druhou stranu však budou v souvislosti s optimalizací železniční trati realizována celá
řada kompenzačních opatření, která by měla zajistit příslušnou kvalitu bydlení a pohodu obyvatel.
Tato opatření jsou uveden v návrhu stanoviska.

8/ Zpracovatel uvádí, že původní dokumentace byla vypracována v období srpen - prosinec
2007 a doplnění v období duben – srpen 2008. Je tedy zřejmé, že při hodnocení bioty nebyl
zapracován časně jarní aspekt. Je možné, že do hodnocení nebyly zařazeny některé druhy rostlin, tzv.
efemeridy. Jedná se o druhy, jejichž růst a vývoj probíhá rychle na jaře a přezimují jen podzemní
orgány.
ad 8/ Komentář zpracovatele posudku:
Rozsah realizovaných průzkumů v období duben-prosinec se jeví pro účely posouzení vlivu
záměru na biotu v rámci procesu EIA jako dostatečný. I přes to je v rámci podmínek návrhu
stanoviska doporučeno realizovat průzkumy i pro časně jarní aspekt.

9/ Zpracovatel se vyhnul požadavku orgánu ochrany přírody (KÚ Moravskoslezského kraje) a
sám pokládá svůj biologický průzkum za dostačující. Tímto zpracovatel nesplnil požadavek uvedený v
bodě B. odst. 3 dokumentu Vrácení dokumentace (vydaného pod č.j. MSK 48362/2008). Pokud by byl
orgánem ochrany přírody původně provedený průzkum shledán jako dostačující nebyl by ve vrácení
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dokumentace uváděn. S ohledem na některé, již výše a následně i níže uváděné, skutečnosti a data
nelze provedený biologický průzkum považovat za dostačující. Požadavek KÚ lze také chápat jako
vypracování Biologického hodnocení podle § 67 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
ad 9/ Komentář zpracovatele posudku:
V požadavcích krajského úřadu na dopracování dokumentace EIA je uveden požadavek na
zpracování biologického hodnocení. Není však taxativně uvedeno, že je třeba zpracovat biologické
hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Rozsah realizovaných průzkumů se jeví pro účely posouzení vlivu záměru na biotu v rámci
procesu EIA jako dostatečný. I přes to jsou v návrhu stanoviska uvedeny následující podmínky:
1/ V dalších stupních projektových příprav se doporučuje doplnit přírodovědné průzkumy pro
časně jarní aspekt.
2/ Před započetím výstavby se doporučuje doplnit přírodovědný průzkum zaměřený na
bezobratlé živočichy, a to alespoň v těch lokalitách, kde dochází k největším střetům přírodních
biotopů se záměrem optimalizace železniční trati (např. PP Kamenec, lesní porosty, místa křížení
záměru s prvky ÚSES).

10/ Str. 35 - zpracovatel opětovně uvádí, že průzkum flory a fauny se soustředil především na
přírodně hodnotnější úseky. Tato skutečnost je opět v rozporu s požadavkem KÚ - Biologické
hodnocení celé lokality. Dále na této straně zpracovatel uvádí, že „Detailní biologický průzkum řešící
všechny živočišné třídy je vzhledem k charakteru liniové již existující stavby v krajině nerelevantní“.
S takovýmto přístupem však nelze souhlasit, neboť navrhovaná optimalizace trati nespočívá pouze v
úpravě stávajícího svršku, ale je doplněna celou řadou staveb výrazně zasahujících do přirozených
podmínek zejména živočichů protihlukové stěny, úprava mostků a propustí aj. Nutno je také zdůraznit
fakt, že případnou realizací by došlo k velmi výrazné změně četnosti a skladbě dopravy, rovněž s
výrazným vlivem na živočichy.
ad 10/ Komentář zpracovatele posudku:
V souladu se standardními metodami zpracování přírodovědných průzkumů se průzkum flory
a fauny soustředil především na přírodně hodnotnější úseky. Zpracovatel posudku nemá k tomuto
postupu připomínky.
Zmíněná formulace o tom, že detailní biologický průzkum týkající se všech živočišných tříd je
vzhledem k charakteru stavby nerelevantní, se nejeví jako příliš vhodná. V rámci průzkumů bylo
zaznamenáno široké spektrum živočišných tříd (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci), nebyla však
věnována patřičná pozornost bezobratlým živočichům. V návrhu stanoviska je proto uvedeno
doporučení doplnit v dalších stupních projektové dokumentace přírodovědný průzkum zaměřený na
bezobratlé živočichy, a to alespoň v těch lokalitách, kde dochází k největším střetům přírodních
biotopů se záměrem optimalizace železniční trati (např. PP Kamenec, lesní porosty, místa křížení
záměru s prvky ÚSES).
Posouzení vlivu stavby na živočichy je provedeno v kapitole D.I.8 doplněné dokumentace EIA.
Posouzení je v rámci dokumentace EIA členěno na posouzení vlivu výstavby a provozu záměru na
živočichy. Oběma etapám je věnována patřičná pozornost, stejně tak specifikaci přímých i nepřímých
vlivů na populace živočichů.
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V rámci dokumentace EIA je rovněž navržena celá řada opatření na ochranu živočichů
v souvislosti s realizací stavby. Tato opatření byla převzata do návrhu stanoviska, případně byla dále
doplněna a upřesněna v rámci zpracování posudku.

11/ Zpracovatel uvádí: „Významnou bariérou pro migraci zvěře jsou protihlukové stěny, ty
jsou však soustředěny především do hustěji osídlených míst, kde není jejich vliv výrazný vzhledem k
minimálnímu výskytu přirozeně se vyskytujících druhů živočichů. Proto neočekáváme výrazné
zhoršení prostupnosti krajiny pro faunu“. S tímto tvrzením lze souhlasit pouze v případě zvěře. Pro
některé skupiny živočichů by se mohly některé protihlukové stěny o dálkách až desítek metrů stát
nepřekonatelnou migrační překážkou. Jedná se především o obojživelníky a plazy. U některých druhů
by tak mohlo dojít k úplné izolaci některých populací, které mohou v konečném důsledku znamenat
jejich zánik.
ad 11/ Komentář zpracovatele posudku:
Doplněná dokumentace EIA tuto problematiku neřeší optimálně - zmíněné hodnocení je
určitou generalizací stavu na základě obecných principů. Pro průkazné podložení této generalizace by
bylo účelné znázornit tuto problematiku formou syntézní mapy, která by zahrnovala jak navržená
technická, či protihluková zařízení, tak i přírodní charakteristiky území (trasování koridorů ÚSES
atp.). Takovýto mapový podklad by mohl poskytnout ucelenou představu o případných konfliktech. Jak
je uvedeno v připomínce, je možné, že zmíněnými stavbami by mohly být ohroženy populace některých
skupin živočichů. Tato situace by mohla nastat v případě průběhu biokoridoru obydleným územím,
jako je to např. u křížení Ropičanky v Ropicích v km 133,927. Nevhodně umístěná protihluková stěna
by mohla ovlivnit migraci živočichů koridorem. V tomto případě by však protihluková stěna umístěná
na drážním tělese, která zachovává propustnost biokoridoru, měla spíše pozitivní vliv, protože by
zamezovala migrujícím organismům vstupovat na těleso.
Přesto posudek doporučuje zohlednit připomínku v rámci podmínek návrhu stanoviska
doporučením do dalších stupňů projektové přípravy. V přípravné fázi stavby doporučujeme prověřit
případný vliv protihlukových stěn na migraci živočichů. V případě zjištění negativního ovlivnění
propustnosti migračních tras, bude nezbytné realizovat technická opatření, pro zachování jejich
propustnosti. Zejména u migračního profilu B (km stavby 120,1-120,3) a G.2 (km stavby 127,9) je
třeba věnovat zvýšenou pozornost zachování migrační prostupnosti trati a zlepšení podmínek pro
migraci vodních savců.

12/ Dále uváděný výskyt jelena evropského jako pravděpodobný vychází pouze ze spekulací,
přičemž stačilo tyto záležitosti konzultovat s místními mysliveckými sdruženími. Výskyt jelena je v
některých lokalitách (např. Střítežský les) v zimních měsících pravidelný. Případné navýšení dopravy
by pravděpodobně zvýšilo počet kolizí jelení zvěře s vlaky.
ad 12/ Komentář zpracovatele posudku:
Uvedená připomínka vychází z detailní znalosti místních podmínek a reflektuje stávající stav
v území. Zároveň uváděný vliv nelze vyloučit, a proto se jeví jako opodstatněné doporučení pro další
stupně projektové přípravy: „Ve spolupráci s místními mysliveckými sdruženími podchytit potenciální
místa střetů (případná křížení stezek zvěře s tratí) a prověřit způsob technického řešení daného
problému. Jako vhodné řešení se jeví technická opatření k zamezení vstupu zvěře na trať v kombinaci

EKOLA group, spol. s r.o.

70

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

s doplněním možnosti překonání této překážky jiným způsobem (propustkem, využitím mostních
objektů atp.).“

13/ Zpracovatelem je uváděn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha střevle potoční pouze
v toku Ropičanka a předpoklad výskytu v dalších tocích. Při podrobněji provedeném průzkumu by
zcela jistě byl výskyt tohoto druhu zpracovatelem potvrzen i v dalších tocích. To by však mohlo
přinést komplikace při hodnocení zásahu do vodních toků v rámci úpravy mostků a propustků.
Populace tohoto druhu ryb je citlivá a křehká a i malé mechanické znečištění může znamenat její
ohrožení.
ad 13/ Komentář zpracovatele posudku:
Provedený průzkum probíhal standardními postupy, tj. podrobnějšími průzkumy typických
lokalit, které přinesly informace o možných střetech se zájmy ochrany přírody. Je nutné si uvědomit, že
úpravy mostků a propustků, by byly vynuceny mj. i technickým stavem daných objektů, a nelze tedy
vyloučit případný zásah do toků ani v případě nerealizování záměru.
Posudek však s ohledem na vznesenou připomínku doporučuje, aby byl v dalších fázích
projektové přípravy proveden detailní průzkum vodní fauny všech křížených toků, pro vyloučení
výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. V případě zastižení těchto živočichů bude nutné
vypracovat a realizovat technická opatření pro jejich ochranu.
Je nutné zabránit jakékoliv kontaminaci vodotečí. Během stavby nesmí docházet ke
zbytečnému poškozování okolí vodních toků a jejich koryt. V rámci stavby nesmí dojít ke kontaminaci
vody ani změnám charakteru toků (opevňování koryta, vznik nových migračních bariér atd.), k jejich
kalení, ke splachům půdy do nich apod. (to se týká především Ropičanky s potvrzeným výskytem
střevle potoční).

14/ K výskytu obojživelníků uváděných zpracovatelem je nutno poznamenat toto: Sledován
byl pouze úsek v bezprostředním okolí trati, což se jeví jako naprosto nedostačující s ohledem na
skutečnost, že řada druhů obojživelníků je schopna migrace na řádově stovky metrů až kilometry.
Právě tyto migrace umožňují mimo jiné přenos genetických informací mezi jednotlivými
mikropopulacemi a tím napomáhají jejich úspěšnému rozvoji. Pokud by zpracovatel provedl širší
průzkum území, které může být případnou výstavbou ohroženo, pravděpodobně by prokázal výskyt i
dalších druhů, či populací druhů jim uváděných.
Jako modelový příklad je možno uvést výskyt skokana zeleného, jehož populace se vyskytují
na lokalitách řádově ve stovkách metrů od tělesa tratě. Právě u tohoto druhu je důležitá migrace,
zejména mladých, jedinců mezi populacemi. Velmi podobná je situace i u kuňky žlutobřiché, která
navíc vůbec není uváděna. Tento druh by mohl být velmi ohrožen při případné realizaci stavby pojezdy techniky po polních a lesních cestách, kde se vytvářejí periodické louže.
Z obojživelníků je uváděn také pouze pravděpodobný výskyt čolka velkého z PP Kamenec,
přičemž se tento druh vyskytuje i např. v okolí Vělopolí a Stříteže.
ad 14/ Komentář zpracovatele posudku:
„Podle dosud získaných poznatků je provozem na silnicích více či méně ohroženo 12 druhů
obojživelníků. Nejčastěji jsou decimovány ropuchy obecné, skokani hnědí, zanedbatelné však není ani
ohrožení ostatních druhů, často jen velmi málo nápadných, jako jsou čolci.“
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Nutné si je uvědomit, že zmíněné skutečnosti uvádějí fatální následky provozu na silnicích,
nikoli však na železnici. Riziko střetu jedince s projíždějícím vlakem při překonávání drážního tělesa je
znatelně nižší, než u automobilů. Uváděná migrace kuněk a skokanů zelených patří mezi tzv. nepravé
tahy:
„Některé druhy obojživelníků nejsou vázány na konkrétní místo rozmnožování; část populace
se přesunuje jiným směrem a event. může osídlit nové vodní plochy. Typické je toto chování např. pro
kuňky nebo dospívající jedince vodních skokanů. Tento jev je poměrně častý, i když většinou
nepředvídatelný. Z toho důvodu musí zůstat nepovšimnut, i když není vzácností a oběti těchto typů
chování se najdou na každé silnici.
Pokud ztráty na silnici způsobené dopravou nepřekročí 25 % populace, je schopna se s
úbytkem vyrovnat. V případě, že ztráty dosahují uvedené hranice nebo ji překračují, je nezbytné
zajistit alespoň provizorní ochranu populace.“ (zdroj: http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/
Migrace_obojzivelniku.pdf)
Zmiňovaný vliv pojezdů těžké techniky během výstavby není vyloučen a k minimalizaci tohoto
negativního vlivu směřuje doporučení navržené k zapracování do Stanoviska dále v textu – viz
komentář k bodu 36. Na druhou stranu je ale vhodné zmínit, že často pojezdy těžké techniky paradoxně
vytvářejí příhodná stanoviště s oblibou využívaná kuňkami pro snůšky.

Na obrázku je patrný příklad paradoxně pozitivního vlivu pojezdu těžké techniky na populace
obojživelníků. Jedná se o kaluž vzniklou pojezdem těžké techniky na lesní cestě u Lačnova, osídlenou
kuňkou žlutobřichou a čolkem horským.
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15/ Formulace uváděná zpracovatelem „…by neměl být žádný z uvedených druhů výrazněji
negativně ovlivněn“ vyznívá poněkud alibisticky a není dále rozvedena jak a čím by mohly být druhy
ohroženy.
ad 15/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář této připomínky je již obsažen v komentáři k předcházející připomínce č. 14 obce
Střítež.

16/ U ještěrky obecné je uváděno, že znovuosídlení železničního náspu je vysoce
pravděpodobné. Není zde uvedeno, že těleso náspu by bylo případnou realizaci záměru výrazně
pozměněno (elektrifikace, protihlukové stěny apod.), čímž by došlo ke změně stanovištních podmínek
a ještěrky by z mnoha míst zcela vymizely.
Opět zpracovatel neuvádí výskyt ještěrky živorodé, ačkoliv se tento druh vyskytuje v blízkosti
železnice v oblasti Střítežského lesa, ale pravděpodobně i jinde (s ohledem na výskyt v lesních
porostech v Hnojníku, Ropici aj.).
ad 16/ Komentář zpracovatele posudku:
Případnému negativnímu ovlivnění ještěrek (ať již obecných, či živorodých) např. vlivem
výměny štěrkového lože trati, bude nutné předejít biologickým průzkumem trasy před zahájením
stavebních prací, doprovázeným případným záchranným transferem dotčených jedinců.
Případné ovlivnění vlivem místních změn reliéfu (např. vlivem výstavby protihlukových stěn) je
závislé na tom, zda před výstavbou budou populace v místě žijící přemístěny. Nové osídlení takto
pozměněných ploch bude samozřejmě vykazovat určité změny oproti původnímu stavu, nicméně lze
předpokládat, že vlivem těchto staveb vzniknou stanoviště odlišně exponovaná slunečnímu svitu. Lze
předpokládat, že takto vzniknou i stanoviště xerotermní, která jsou příhodná pro tuto „repatriaci“.

17/ Ve výčtu chybí celá řada ptačích druhů, a to i z kategorie zvláště chráněných druhů
(krahujec obecný, ledňáček říční apod.). Zcela také chybí druhy, které mohou být případnou realizací
také výrazně dotčeny (skorec vodní, bramborníček černohlavý, rehek zahradní aj.). Zpracovatel se
vůbec nezabýval ptačími druhy aktivními zejména večer či v noci (sovy, křepelka, chřástal polní
apod.).
ad 17/ Komentář zpracovatele posudku:
Návrh opatření vycházející z uvedených skutečností je uveden v rámci následujícího
komentáře k připomínce č. 18 obce Střítež.

18/ Část věnovaná výskytu savců rovněž vykazuje řadu nedostatků. Jako nejzásadnější
nedostatek se jeví absence uvedení výskytu zvláště chráněného druhu vydry říční. Výskyt tohoto
druhu zřejmě není v regionu stálý, ale jistá je migrace řadou vodních toků a jejich okolím. Ta se dá
prokázat řadou stop na nánosech bahna, přítomností trusu apod. Je zřejmé, že i v tomto případě by
realizací záměru došlo k přímému, ale zejména nepřímému ovlivnění migrujících jedinců.
ad 18/ Komentář zpracovatele posudku:
Posudek bere v potaz připomínku vznesenou na základě detailních místních znalostí.
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Vzhledem k tomu, že lze vodní toky v území považovat, za potenciální migrační trasy vyder,
doporučuje Posudek opatření k ochraně nejen tohoto druhu, ale k celkovému zachování propustnosti
daných prvků:
Mosty, mostky a propustky je třeba dimenzovat tak, aby nebránily v migraci žádné je
využívající skupině živočichů. Měly by být dostatečně vysoké, aby je mohli podletovat ptáci (současně
je třeba na ně umístit zábrany proti vnikání ptáků těsně nad trať) a povrch jejich konstrukcí by měl být
členitý, aby umožňoval hnízdění některých druhů. Dále je velmi důležité, aby umožňovaly migraci jak
vodním živočichům (absence migračních bariér v tocích a co možná nejpřirozenější dno) tak i
živočichům suchozemským (propustek, popř. prostor pod mostem musí vždy zahrnovat i dostatečně
široký pás souše). V rámci celého úseku je třeba dále zaznamenávat další případné migrační trasy
živočichů a v rizikových úsecích zbudovat funkční migrační prostupy s dostatečně dlouhými
naváděcími ploty, popř. jinými bariérami (v případě obojživelníků). Naváděcími bariérami
zabraňujícími vstupu živočichů na drážní těleso je třeba opatřit většinu mostů, mostků a propustků a
zároveň tak tato díla využít jako funkční migrační prostupy pro živočichy. V opodstatněných případech
je vhodné zbudovat náhradní stanoviště (tůně pro obojživelníky, zakládání nových remízků a
travnatých ploch atd.). Při budování náhradních stanovišť musí být vždy navázána úzká spolupráce
s příslušnými odborníky, kteří vyhodnotí vhodnost opatření a navrhnou jejich funkční podobu.
Vzhledem k běžné praxi, kterou si vynucuje mj. i bezpečné založení mostních objektů, kdy je
průmět mostu v korytě toku většinou řešen betonováním, příp. dlažbou do betonu, doporučujeme, aby
v případě tohoto technického řešení bylo takto upravené koryto toků (s prokázaným, či potenciálním
výskytem skorců, střevlí a dalších vzácných vodních živočichů) dále upraveno volným ložením nejlépe
plochých kamenů na dno, aby vznikaly úkryty a docházelo v čeření proudu. Tím bude umožněna
kolonizace i tohoto úseku toku, případně jeho překonání.
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19/ Samotný zpracovatel uvádí, že zásahy do krajinného rázu mohou být prováděny pouze s
ohledem na zachování harmonického měřítka a vztahů v krajině. Jak vyplývá ze závěrů studie
krajinného rázu (Příloha č. 20 a část D Dokumentace) realizací stavby by určitě došlo k narušení
harmonického měřítka (protihlukové stěny, stožáry elektrifikace).
ad 19/ Komentář zpracovatele posudku:
V rámci dokumentace EIA byla u většiny identifikovaných znaků a charakteristik krajinného
rázu označena míra vlivu jako slabý či žádný zásah. Jen u některých znaků byla míra vlivu stanovena
jako středně silný zásah. Pouze ve výjimečných případech byl vliv vyhodnocen jako silný zásah (MKR
č. 2 - km 113,00 až 115,8 stavby mezi Frýdkem Místkem a obcí Dobrá – vliv pozemních objektů na
typická venkovská sídla frýdecko-místecka, MKR č. 4 – km 120,2 až 125,0 stavby v okolí obce
Dobratice - vliv pozemních objektů na typická venkovská sídla frýdecko-místecka).
V rámci zpracované studie krajinného rázu byla vyhodnocena míra vlivu stavby na estetické
hodnoty krajiny v jednotlivých místech krajinného rázu MKR č. 1 až MKR č. 13 v rozptylu žádný až
středně silný zásah. S předloženým hodnocením lze souhlasit.
Realizace stavby v daném území se při realizaci kompenzačních opatření (např. vhodné
architektonické ztvárnění PHC, ozelenění PHC, atd.) jeví z pohledu krajinného rázu přijatelná.

20/ Celkově lze část Dokumentace D ohodnotit v kapitolách týkajících se životního prostředí
jako nedostačující. Většinou jsou zde pouze uváděny příliš obecné formulace - je možné očekávat
ovlivnění, přímé vlivy nejsou příliš významné apod. Ve fázi dokumentace by měly být vlivy jasně
popsány a alespoň odhadnuta intenzita jejich ovlivnění druhů, populací apod.
ad 20/ Komentář zpracovatele posudku:
Vliv záměru na jednotlivé složky ŽP a obyvatelstvo je řádně posouzen a komentován v části D
doplněné dokumentace. Připomínky zpracovatele posudku k obsahu a formě zpracování kapitoly D
předložené dokumentace EIA jsou uvedeny v předcházející části II.1 posudku.
Zpracovatel posudku neshledal zásadní nedostatky v kapitole D, které by vyžadovaly vrácení
dokumentace k doplnění či přepracování.

21/ Na straně 291 je uváděno, že „Záměr řeší rekonstrukci již existující železniční trati, a proto
v tomto úseku nebude vliv na floru a faunu lokality zásadní“. Je zřejmé, že tato formulace neodpovídá
skutečnosti. Zejména z důvodu, že existující železniční trať bude výrazně změněna (výstavba
protihlukových stěn, elektrifikace, výstavby obslužných budov apod.). Sám zpracovatel Dokumentace
připouští na str. 293, že může dojít k dočasnému zničení biotopů a jejich obnova pak může trvat
desítky let i déle. Tyto skutečnosti lze označit za vlivy zásadní. Zpracovatelem nabízené řešení
naplánování náhradních výsadeb se rovněž jeví jako značně problematické z pohledu vlastnických
vztahů k pozemkům. Pokud je půda zemědělsky využívána nebude zřejmě ze strany vlastníků zájem ji
osazovat. Případné osazování luk a pastvin keřovou vegetací by se také mohlo negativně dotknout
jiných živočišných druhů, jako např. křepelka polní, chřástal polní apod.
ad 21/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka odráží často reálné výsledky nevhodně navržených kompenzačních opatření.
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V souvislosti s posuzovanou stavbou je v návrhu stanoviska navržena široká škála opatření,
která by měla eliminovat, případně zmírnit vlivy záměru na jednotlivé dotčené biotopy a jejich
populace.
Jedním z navržených doporučení k realizaci kompenzačních opatření je např. i následující
podmínka: „Jako případné kompenzační opatření za narušení místního ekosystému realizací záměru
doporučuje zpracovatel posudku zvážit provedení účinné revitalizace dotčených částí místních
vodotečí, které jsou v současné době vesměs tvrdě regulovány a své funkce v ekosystému plní jen
částečně.“

22/ Konstatování, že “…je možné očekávat ovlivnění některých VKP…“ bez dalšího
posouzení a komentáře zjevně nesplňuje požadavky Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.
V odstavci o ovlivnění VKP je odkazováno na kapitolu C.1.11., která se však v Dokumentaci
vůbec nevyskytuje.
Dokumentace se vůbec nezabývá zásahem do VKP ze zákona - údolní nivy.
ad 22/ Komentář zpracovatele posudku:
V odstavci o ovlivnění VKP je odkazováno na kapitolu C.1.11., která se však skutečně v
dokumentaci EIA nevyskytuje. Jedná se pravděpodobně o chybu zpracovatele dokumentace EIA
v přepisu. Údaje o VKP jsou uvedeny v kapitole C.I.5.A.
Dokumentace neopomíná zmíněný zásah do VKP ze zákona - údolní nivy. V kapitole C.I.5.A
uvádí autor dokumentace EIA, že praktického důvodu byly v území poznamenaném lidskou činností
považovány za údolní nivu ve smyslu VKP břehy vodních toků s vytvořenými břehovými porosty (či bez
nich) do vzdálenosti cca 15 m od břehové hrany, a to bez ohledu na to, jestli došlo k zásadní změně
přírodního charakteru těchto prostorů.
Komplexním vyhodnocením zásahu stavby do jednotlivých vodní toků a jejich nejbližšího okolí
v rámci kapitoly D dokumentace EIA je tak řádně posouzen i zásah do VKP ze zákona – vodní tok,
údolní niva.
Zpracovatel posudku upozorňuje, že v návrhu stanoviska je navíc uvedeno následující
opatření: „V rámci územního řízení (resp. před vydáním územního rozhodnutí) je nutné dle § 4 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb. požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání závazného stanoviska
k zásahu do významných krajinných prvků, které budou dotčeny stavbou. Pro vydání tohoto stanoviska
je třeba doplnit a předložit biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb.“

23/ Jako jedno z opatření k ochraně některých druhů živočichů je zpracovatelem nabízeno
doporučení provádět výstavbu od konce léta do začátku jara. K tomuto je nutno uvést, že takovéto
opatření (bez předchozích opatření jako jsou transfery) může být v případě některých živočichů
kontraproduktivní (fyzická likvidace hibernujících jedinců obojživelníků a plazů). V případě ještěrky
obecné by to mohlo znamenat vysoce negativní vliv na celou populaci druhu v místě stavby.
ad 23/ Komentář zpracovatele posudku:
Posudek zohledňuje připomínku. Zmiňovaný vliv výstavby není vyloučen a k minimalizaci
tohoto negativního vlivu směřuje doporučení navržené k zapracování do návrhu stanoviska dále
v textu – viz komentář k připomínce č. 36 obce Střítež.
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24/ Str. 295 - zpracovatel doporučuje načasovat hlučné stavební práce mimo období
rozmnožování ptáků zhruba od dubna do poloviny srpna. K tomuto je nutno poznamenat, že hluk
může mít velký vliv již na výběr lokalit ptáků pro hnízdění, což je často již období března. Pokud by
stavební práce měly probíhat i ve večerních či nočních hodinách, pak by hluk velice negativně
ovlivňoval v oblasti žijící a hnízdící druhy sov.
ad 24/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska jsou uvedena mj. následující opatření:
1/ Stavba bude prováděna pouze v pracovních dnech v době od 7:00 do 21:00.
2/ Odstraňování dřevin je třeba provádět mimo hnízdní období ptáků a mimo vegetační období
(tedy mimo měsíce březen – listopad).
3/ Negativním vlivům výstavby bude předcházet logicky sestavený harmonogram prací a
dodržování režimu výstavby tak, aby tyto nepříznivé vlivy byly minimalizovány (např. stavba nebude
prováděna v nočních hodinách, ve svátcích apod.).
4/ Vlastní stavební práce budou organizovány tak, aby docházelo k co nejmenšímu ovlivnění
okolí hlukem (vypínání motorů, kontrola technického stavu mechanizace a strojů apod.).

25/ Zpracovatel zcela opominul výrazný negativní vliv úpravy mostních konstrukcí na hnízdní
prostředí skorce vodního, který se vyskytuje na řadě vodních toků v dané oblasti a pravidelně si staví
hnízda na mostech přes říčku Ropičanku a nepravidelně i na jiných mostcích na řadě toků. Nevhodně
načasovaná úprava mostů by pak mohla znamenat likvidaci aktivních hnízd. Nevhodná úprava
mostních konstrukcí by pak snížila podmínky pro uchycení hnízd tohoto ptačího druhu.
ad 25/ Komentář zpracovatele posudku:
Posudek reflektuje připomínku vycházející z detailních místních znalostí a navrhuje opatření
k zamezení tomuto negativnímu vlivu:
Zásahy do konstrukcí mostů, které jsou využívány ptactvem k hnízdění (skorec vodní, příp.
rehek zahradní, či některý z druhů sov), zahájit mimo období hnízdění, resp. mimo období březenříjen, kdy je pravděpodobné osídlení objektů těmito živočichy.
Mostní objekty vybavit prvky umožňujícími opětovné zahnízdění původních druhů (římsy,
výklenky, podložky).

26/ Výskyt veverky obecné zpracovatel uvádí pouze z porostu PP Kamenec, přičemž na
základě výskytu, nebo pobytových znaků je její přítomnost prokazatelná i v dalších lokalitách
(například Střítežský les, porosty v okolí trati v Hnojníku aj.).
Opět jsou používány obecné formulace…“nutné minimalizovat riziko znečištění…“ bez
konkrétních návrhů opatření.
ad 26/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínku směřující k vyšší adresnosti závěrů Dokumentace lze v tomto bodě naplnit pouze
okrajově. Podmínky, opatření, která se vztahují k záchrannému transferu zvláště ohrožených druhů
živočichů, podmínky pro zachování propustnosti mostků a propustků není dle zpracovatele posudku
nutné dále rozvádět speciálně pro veverku.
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Ochranu veverky řeší soubor opatření v návrhu stanoviska, které vycházejí z doplněné
dokumentace EIA a jsou dále doplněny o další podmínky stanovené v posudku, viz např. komentář
k připomínce č. 11, 12, 13, 18, 27, 36 obce Střítež.

27/ Zpracovatel uvádí, že „Obecně by po celé délce trati měla být co nejhustěji rozmístěna
průchodná místa, přičemž výška a šířka podmostí a propustků by měla být vždy co největší .....“ Toto
tvrzení příliš nekoriguje s údaji uváděnými v tabulce č. 57, kde např. u objektu v km 114,185 je
uváděná současná světlost 1,5 a jako úprava zatrubnění o světlosti 0,8. I v několika dalších případech
je jako úprava navrhováno zatrubnění bez specifikace rozměrů. V příloze věnované mostům a
propustkům je řada stávajících objektů navržena ke zrušení, takže dojde u drobných živočichů ke
zhoršení situace. Rovněž zpracovatel nenavrhuje vybudování dalších propustků, které by přispěly ke
zlepšení průchodnosti.
ad 27/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka hodnotí skutečnost, že u řady nefunkčních propustků z technického pohledu dojde
k jejich zrušení, čímž může být skutečně snížena propustnost tělesa pro obojživelníky, či drobné
hlodavce.
Zpracovatel posudku doporučuje v dalším stupni projektové dokumentace zvážit možnost
zachování rušených propustí pod stávající tratí i v rámci optimalizované trati.

28/ Zpracovatel uvádí ve Střítežském lese, minimálně 2 vyšlapané stezky využívané
především srncem. V průběhu zimních měsíců, však lze doložit minimálně čtyři pravidelné přechody,
tzv. ochozy, které využívá i jelen evropský.
ad 28/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář včetně návrhu řešení je již zahrnut v komentáři k připomínce č. 12 obce Střítež.

29/ Zpracovatel uvádí, že původně navrhované trojkolejní řešení výhybny bylo z hlediska
ochrany životního prostředí nepřípustné, protože by vedlo k výraznému snížení migrační průchodnosti
trati. Dvojkolejné řešení však jako problém nevidí.
ad 29/ Komentář zpracovatele posudku:
Potřeba realizace výhybny u daného typu stavby je neoddiskutovatelná.
Návrh pouze dvojkolejní výhybny, namísto původně plánované trojkolejní výhybny, je
z hlediska vlivů na dotčenou faunu zcela jistě pozitivním krokem.
Zpracovatel posudku však nepopírá, že i v případě realizace dvojkolejní výhybny hrozí riziko
střetů s živočichy. Riziko těchto střetů však bude v souvislosti s dvojkolejným řešením výhybny alespoň
částečně omezeno.

30/ Navrhované vybudování průchodu pro velké savce v oblasti Žermanického přivaděče řeší
migraci pouze v místě. V ostatních místech se situace zhorší (zvýšení počtu vlakových souprav aj.).
Nelze předpokládat přesun zvěře k vybudovanému podchodu z jiných částí oblasti.
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ad 30/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka má obecnou platnost, zvýšení intenzit na tomto dopravním tahu skutečně zvýší
riziko střetu organismů s projíždějícími vlaky, nicméně Posudek souhlasí s konstatováním Doplněné
dokumentace EIA na str. 297:
„Železnice obecně nemají tak výrazný bariérový efekt pro migraci živočichů jako
frekventované silnice. Jejich překonání je pro mnohé živočichy možné běžným přeběhnutím trati v
době, kdy neprojíždí žádný vlak, přičemž tyto pomlky mezi průjezdy vlaků mohou být poměrně dlouhé
(desítky minut, v noci na málo frekventovaných tratí až několik hodin). Tento způsob překonání trati je
běžný pro větší savce, jako je srnec či jelen, pokud není těleso trati příliš vysoké, příkré či s
nevhodným povrchem (např. plošné využití štěrku, dlažby apod.).
Někdy tento způsob využívají i menší živočichové, např. lišky, kuny či zajíci, pokud je násep
trati nízký a zarostlý vegetací, spíše však využijí vhodného propustku či průchodu pod mostem (nepubl.
údaje z průzkumů v zimním či podzimním období). Pro menší živočichy (např. hlodavci, hmyzožravci,
obojživelníci) pak může být překonání prudších svahů náspu, štěrkového lože či kolejí obtížné a
využívají pak především vhodné průchody, které tak získávají na významu.“
Lze tedy předpokládat, že mimo místa, kde budou vybudovány protihlukové stěny, nebude pro
větší živočichy drážní těleso představovat nepřekonatelnou překážku a z tohoto hlediska je tedy záměr
akceptovatelný. Pro drobné živočichy (např. hlodavci, hmyzožravci, obojživelníci), neschopné
překonat prudší svahy drážního tělesa, štěrkové lože apod., představuje již stávající těleso výraznou
migrační bariéru, ovlivněnou nikoli frekvencí dopravy, ale konfigurací terénu. Z tohoto důvodu lze
považovat závěry dokumentace EIA za opodstatněné.

31/ Protihlukové stěny jsou uváděny jako omezení migrace pro savce, přičemž je zcela jasné,
že největší migrační překážkou budou protihlukové stěny pro drobné živočichy a negativní dopad
mohou mít na místní populace obojživelníků a plazů. Dále je zpracovatelem uváděna redukce
protihlukových stěn (upuštění od realizace). Jaký byl tedy důvod navrhování těchto stěn, když
nakonec bylo od jejich realizace upuštěno?
ad 31/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář k této připomínce, vč. návrhu řešení je již zahrnut v komentáři k připomínce č. 11.
Na připomínku týkající se redukce protihlukových stěn není možné odpovědět, neboť není
upřesněno, které PHS má autor připomínky na mysli.

32/ Zpracovatelem uváděné tvrzení, že…„může mít rekonstrukce trati kladný vliv na migrační
prostupnost drážního tělesa…“ lze považovat s ohledem na celkové zásahy (zdvojkolejnění,
protihlukové stěny apod.) za naprostý nesmysl.
ad 32/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka formálního charakteru uvádí pouze část konstatace vytrženou z kontextu se
zbytečným invektivním akcentem, proto nebude pro závěry posudku podstatná.
Citace doplněné dokumentace EIA: „Za určitých podmínek může mít rekonstrukce trati kladný
vliv na migrační propustnost drážního tělesa díky zlepšení průchodnosti některých mostů a propustků
(zejména přestavba mostu přes Žermanický přivaděč a některých menších staveb).“
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33/ Dle aktuálních zjištění je uváděný výčet zvláště chráněných druhů živočichů v bodě 10)
nedostačující.
ad 33/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka narozdíl od připomínky č. 17 obce Střítež není konkrétní a neuvádí skutečnosti,
které k ní vedou, proto lze jen stěží její obsah zapracovat do posudku.

34/ O náhradní výsadbě nerozhodují obce, ale příslušné orgány ochrany přírody.
ad 34/ Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedená připomínka je správná.
Náhradním výsadbám se věnuje § 9 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. V odst. 1 a 2 § 9
je uvedeno, že orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit
žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.
Obce pak vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu.

35/ Odstraňování dřevin v období březen až listopad neodpovídá návrhu ze str. 295 - hlučné
práce mimo období duben polovina srpna. Skutečně by bylo vhodné práce negativně působící na
živočichy směřovat mimo období březen- říjen.
ad 35/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska bude uvedena následující podmínka: „Stavební práce, které by mohly
významně negativně působit na živočichy, je vhodné směřovat mimo období březen - říjen.“

36/ Jako závažný nedostatek se jeví fakt, že zpracovatel nenavrhl jako kompenzační opatření
záchranné transfery živočichů (např. u ještěrky obecné aj.).
ad 36/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka bude zohledněna v rámci navržených opatření:
Před zahájením výstavby bude nutné provést v prostoru stavby detailní průzkum pro vyloučení
přítomnosti zvláště chráněných druhů živočichů.
V případě zastižení zejména obojživelníků a plazů v prostoru stavby (např. na jaře ve
vzniklých zatopených depresích) zajistit po konzultaci s místními orgány ochrany přírody jejich
záchranný transfer na náhradní stanoviště realizovaný k tomu oprávněnou osobou.
V okolí vodotečí je třeba počítat s kolonizací staveniště obojživelníky, a proto doporučujeme
opatřit jej funkčními zábranami proti jejich vnikání na staveniště a zajistit zde pravidelnou kontrolu
biologem.

37/ Studie migrační propustnosti uvádí prostupnost pro vodní savce - vydru říční a bobra
evropského, přičemž v kapitolách Dokumentace věnovaných fauně nejsou vůbec uváděni. Podobně je
ve studii uváděna nutnost zachování vhodných podmínek pro umístění hnízd skorce vodního, který
rovněž není ve výčtu ptačích druhů uveden.
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ad 37/ Komentář zpracovatele posudku:
Studie migrační propustnosti uvádí vydru a bobra záměrně jako jeden z užívaných standardů
pro hodnocení propustnosti. Skutečnost, že nejsou tyto druhy uvedeny ve výčtu zaznamenaných druhů,
je dána zřejmě faktem, že při průzkumu nebyli zjištěni.
Požadavek zachování hnízdních podmínek pro skorce vodního je ve studii uveden na základě
principu předběžné opatrnosti, vzhledem k tomu, že terénními průzkumy nemuselo být postihnuto
kompletní spektrum živočišných druhů. Tomu odpovídá i připomínka č. 25 obce Střítež, která na
základě místních znalostí uvádí hnízdění skorců na mostních objektech přes Ropičanku.

Obec Střítež, č.j. 626/2008/276, ze dne 14. 11. 2008
Obec Střítež – nesouhlasná vyjádření občanů, ze dne 14. 11. 2008
Obec Střítež, č.j. 650/276/2008 – doplnění vyjádření, ze dne 24. 11. 2008
Připomínky se týkaly:
1/ Z dokumentace vyplývá, že nejmenší dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel bude
mít bezúvraťové napojení na trať směrem Ostrava-Kunčice ve Frýdku-Místku, nejlépe pak i se
zajištěním obchvatu Dobré. Nesouhlas se záměrem prosazování varianty č. 1.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí, že obec Střítež nesouhlasí s realizací varianty č. 1.
2/ Záměr zkapacitnění trati v úseku Dobrá – Český Těšín není v souladu se schváleným
územním plánem obce Střítež. Obec poukazuje na rozporné stanovisko stavebního úřadu v Hnojníku a
na to, že obec Střítež jako pořizovatel a schvalovací orgán územního plánu zastává zcela jednoznačné
stanovisko.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku není kompetentní k rozhodnutí, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv. Je možné pouze konstatovat, že v rámci dokumentace EIA je doloženo (jako jedna
z povinných příloh) vyjádření příslušného stavebního úřadu v Hnojníku k záměru z hlediska souladu
s ÚP dokumentací. Dle doloženého vyjádření stavebního úřadu Hnojník ze dne 16. 1. 2008 pod č.j.
výst.24/328/2008/Fi je stavba v souladu s platným územním plánem obce Střítež.
3/ Záměr v úseku Frýdek-Místek – Český Těšín není v souladu s celostátní koncepcí
železniční dopravy.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Záměr je součástí Usnesení vlády ČR č. 550 ze dne 10. května 2006 a Deklarace porozumění,
kde je optimalizace předmětné trati a vedení nákladní dopravy po této trati jednou z podmínek
minimalizace negativního vlivu PZ Nošovice na životní prostředí.

4/ Záměr v prosazované variantě se negativně dotkne životního prostředí a bude mít i
negativní dopad na zdraví obyvatel.
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ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí a zdraví obyvatel, probíhá řádným procesem EIA
dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jedním z úkolů tohoto procesu je posoudit,
zda je stavba z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo akceptovatelná či nikoliv, případně
vymezit podmínky pro fázi projektových příprav, výstavby i provozu, při jejichž splnění je možné
stavbu akceptovat.
Zpracovateli posudku nejsou známy takové závažné vlivy stavby na životní prostředí, případně
obyvatelstvo, které by znemožňovaly realizaci stavby.
V návrhu stanoviska tak zpracovatel posudku formuluje podmínky pro fázi projektových
příprav, výstavby i provozu, při jejichž splnění je možné z hlediska vlivů na životní prostředí a
obyvatelstvo danou stavbu akceptovat.
5/ Irelevantním je předpoklad zpracovatelů o zmírnění dopadů na životní prostředí převedením
dopravy na železnici, neboť snížení silniční dopravy je zcela pochybné. Zkapacitněná trať v úseku
Dobrá – Český Těšín přiláká další investory, kteří budou rovněž využívat kombinovanou dopravu, což
znamená, že provoz na komunikacích se nesníží a provoz na železnici naopak vzroste. Předkládané
počty vlaků v denních i nočních hodinách jsou čistě hypotetické. Hypotetické jsou i kapacity dopravy
na stávajících komunikacích, ze kterých vychází výpočty v jednotlivých kapitolách dokumentace,
neboť počty aut ve výhledu (rok 2010) již dnes překračují aktuální stav ze dne 31. 10. 2008.
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Předpoklad zpracovatelů dokumentace EIA o zmírnění dopadů na životní prostředí
převedením dopravy na železnici souvisí především s provozem PZ Nošovice. V případě, že by nebylo
možné realizovat většinu dopravy z PZ Nošovice po železnici, došlo by skutečně k významnému
nárůstu intenzit dopravy na pozemních komunikacích (viz tabulka č. 23 doplněné dokumentace EIA).
Je jen velmi obtížně predikovatelné, zda zkapacitněná trať v úseku Dobrá – Český Těšín
přiláká další investory, kteří budou rovněž využívat kombinovanou dopravu. V tuto chvíli nejsou údaje
o takovýchto plánovaných záměrech k dispozici. V případě, že by tomu tak skutečně bylo, bude třeba
posoudit tyto plánované záměry v rámci samostatného procesu EIA, včetně posouzení vlivu obslužné
dopravy z těchto záměrů na životní prostředí a obyvatelstvo. Navíc je třeba konstatovat, že
předpokládané predikce hluku vychází z maximálních uvažovaných intenzit na této trati. Skutečné
intenzity budou nižší. Tento fakt je v dokumentaci komentován. Dále je třeba vzít v úvahu i fakt, že i
optimalizovaná trať má omezenou propustnost a tedy nelze dále zvyšovat intenzitu dopravy na této
trati.
Intenzita stávající dopravy na železniční trati byla převzata z Grafikonu vlakové dopravy z
roku 2008. Intenzita výhledové železniční dopravy byla odvezena mj. i z nároků PZ Nošovice (Hyundai
Motor Manufacturing Czech) na parametry vlakových souprav a množství přepravovaného materiálu
(viz tabulka č. 4 a 5 doplněné dokumentace EIA). Tyto údaje vychází z uvažované kapacity výroby.
Výhledové intenzity železniční dopravy pro jednotlivé posuzované varianty jsou uvedeny v tabulce č. 1
a č. 2 dokumentace EIA.
Intenzity stávající dopravy na pozemních komunikacích byly převzaty ze sčítání ŘSD z roku
2005. Výhledové intenzity dopravy pro rok 2010 byly přepočítány dle koeficientů pro přepočet
dopravy.
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Vstupní dopravně-inženýrské podklady byly čerpány z oficiálních, běžně používaných zdrojů
(grafikony, sčítání ŘSD, atd.). K metodám stanovení výhledových intenzit dopravy nemá zpracovatel
posudku připomínky. Byly využity běžné postupy jako je např. využití růstových koeficientů silniční
dopravy.

6/ Požadavek na vrácení dokumentace zpracovateli k přehodnocení závěru tak, aby byla
prosazována nejoptimálnější varianta 3 – optimalizace trati s provedením bezúvraťového napojení na
Ostravu-Kunčice ve Frýdku Místku, která má nejméně negativní dopad na životní prostředí.
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Na základě odborného posouzení obsahu doplněné dokumentace EIA neshledal zpracovatel
posudku v dokumentaci EIA žádné zásadní nedostatky či chybné závěry, které by vyžadovaly vrácení
dokumentace EIA k dopracování či přepracování.

Obec Dolní Tošanovice č.j. 310/2008/St, ze dne 14. 11. 2008
1/ Obec Dolní Tošanovice požaduje, aby byl přesněji vymezen rozsah železniční dopravy
v jednotlivých směrech.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel doplněné dokumentace EIA na str. 84 uvádí, že v současné době nelze přesně
stanovit druh a množství nákladních vlaků, které budou směrovány z PZ Nošovice směrem na FrýdekMístek a směrem na Český Těšín. Preference jednotlivých směrů dopravy bude záviset na odbytu.
Při zpracování hlukové a rozptylové studie bylo uvažováno s maximálními intenzitami dopravy
v obou směrech. Posouzení je tak zcela na straně bezpečnosti.
Skutečné zatížení v souvislosti s provozem nákladní dopravy z PZ Nošovice na železniční trati
bude ve výhledu nižší, neboť doprava se rozptýlí do obou směrů.
Vzhledem k očekávanému směrování ucelených vlaků na západ projektant předpokládá, že
většina vlaků (cca 70 %) bude směřovat z PZ Nošovice směrem na Ostravu Kunčice s úvratí ve
Frýdku-Místku, zbývající vlaky (cca 30 %) budou směřovat do Českého Těšína.
Toto rozložení a počet vlaků může dle obchodních aktivit výrobce v průběhu let mírně kolísat.
Kapacita každého směru tak musí umožňovat převzít plnou zátěž všech nákladních vlaků. Toho bude
využito při postupném dokončování jednotlivých stavebních celků, kdy některé části trati budou
vyloučeny zcela nebo bude provoz výrazně omezen a dále v budoucnu při výlukových stavech pro
opravné práce a při mimořádných událostech.
Přesnější vymezení intenzit železniční dopravy v jednotlivých směrech (směr PZ Nošovice –
Frýdek-Místek, směr PZ Nošovice – Český Těšín) je třeba upřesnit v dalších stupních projektové
přípravy, resp. po zahájení plné výroby v PZ Nošovice. Tato podmínka pro další stupně projektových
příprav bude součástí návrhu stanoviska.

2/ Obec Dolní Tošanovice požaduje, aby v místech, kde je již životní prostředí nadlimitně
zatěžováno jinými zdroji imisí se dělalo vše pro to, aby se stávající imisní zátěž již nezvyšovala.
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ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že imisní zatížení zájmového území je vysoké.
Dominantním zdrojem znečištění ovzduší je automobilová doprava a lokální (malé) zdroje. Na většině
území jsou již ve stávajícím stavu překračovány imisní limity, obdobně tomu bude i v budoucnu.
Vliv provozu na železniční trati na stávající i výhledovou celkovou imisní situaci je malý.
Železnice není dominantním zdrojem znečištění ovzduší.
Zvýšená imisní zátěž bude omezena především na etapu výstavby optimalizované trati, která
však bude krátkodobého charakteru. Dle rozptylové studie nebude ani období výstavby představovat
významné překračování imisních limitů. V rámci návrhu stanoviska je navíc navržena celá řada
opatření, která by měla omezit negativní vlivy výstavby na kvalitu ovzduší.

3/ Obec Dolní Tošanovice požaduje, aby bylo provedeno biologické hodnocení celé dotčené
lokality, ne jen některých úseků.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel biologických průzkumů zvolil standardní a zcela běžný postup, ve kterém byly
vymezeny přírodní či přírodě blízké biotopy. Tyto biotopy byly následně detailně prozkoumány.
Zpracovatel posudku nemá k danému postupu žádné připomínky a nepovažuje provedení
biologického hodnocení v celé trase optimalizované železniční trati za účelné a opodstatněné.

4/ Obec Dolní Tošanovice požaduje, aby byla věnována větší pozornost výpočtu budoucích
hlukových hladin.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska je zapracován požadavek na vypracování detailní akustické studie po
zpřesnění vstupních údajů v dalších stupních projektové přípravy.

5/ Obec Dolní Tošanovice požaduje, aby bylo individuálně řešeno možné překračování
hlukových norem s občany bydlícími v blízkosti tratě. Obec Dolní Tošanovice požaduje, aby bylo
řešeno individuální opatření proti hluku ve formě výměn oken na budovách v blízkosti tratě (pokud
možno ze čtyř stran).
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Protihluková opatření na ochranu objektů v blízkosti železniční tratě před nadlimitními
ekvivalentními hladinami akustického tlaku A jsou řešena dvěma způsoby, a to formou protihlukových
clon a individuálních protihlukových opatření.
V hlukové studii je uveden návrh individuálních protihlukových opatření, který bude upřesněn
v rámci detailních akustických studií v dalších stupních projektové přípravy a po provedení
kontrolních měření po realizaci stavby. V případě, že vyvstane nutnost rozšíření návrhu individuálních
protihlukových opatření, budou tato opatření dále doplněna. Okna na dotčených a vytypovaných
objektech budou měněna tak, aby byly splněny vnitřní limitní hodnoty pro železniční hluk.
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V případě, že i přes výše uvedené skutečnosti se obci budou jevit realizovaná protihluková
opatření jako nedostatečná, resp. neefektivní, je možné tyto záležitosti řešit přímo s příslušným
orgánem ochrany veřejného zdraví, který by měl zajistit zjednání nápravy nevyhovujícího stavu.
6/ Obec Dolní Tošanovice požaduje, aby byla provedena taková opatření, aby se obce na úkor
zmiňované stavby nemusely omezovat při sestavování svých územních plánů v sídelních útvarech
nové bytové výstavby v blízkosti tratě.
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Doporučení, aby v rámci územně plánovacích dokumentů byla zvážena nová chráněná
(bytová) zástavba v těsné blízkosti trati je zcela logické a vyplývá bohužel z negativních zkušeností,
kdy územně plánovací dokumentace nebere v úvahu ani stávající komunikace nebo žel. tratě a
navrhuje do blízkosti těchto zdrojů hluku a exhalací obytnou zástavbu. Tzn. že jde o opodstatněný
požadavek dokumentace.
Územní plán je jedním z hlavních podkladů, který vymezuje budoucí funkční využití území.
Umístění plánované bytové výstavby by tak mělo být bedlivě zváženo, např. z hlediska bezpečné
vzdálenosti zástavby od zdrojů hluku v území ať stávajících, tak i plánovaných.
7/ Obec Dolní Tošanovice požaduje, aby byly realizací záměru dodrženy podmínky ochrany
životního prostředí a zachován současný stav životního prostředí.
ad 7/ Komentář zpracovatele posudku:
V rámci návrhu stanoviska jsou uvedeny podmínky pro ochranu životního prostředí, a to pro
fázi projektové přípravy, fázi výstavby a provozu záměru. Tyto podmínky budou převzaty pro
navazující řízení tak, aby byla zajištěna ochrana životního prostředí.
Požadavek na zachování současného stavu životního prostředí není možné zcela splnit. Každé
území prochází vývojem, který se následně promítá do životního prostředí. Navíc změna stavu
životního prostředí v daném území může být ovlivněna ostatními záměry a aktivitami v daném území a
nemusí mít vůbec souvislost s posuzovanou stavbou.

Obec Hnojník, vyjádření ze dne 12. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ Doporučujeme řešení optimalizace tratě z hlediska hlukové a imisní zátěže na veřejné
zdraví obyvatelstva podle varianty č. 3 - optimalizace trati s provedením bezúvraťového napojení na
Ostravu Kunčice ve Frýdku-Místku.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí výše uvedené doporučení obce – realizace varianty č. 3 optimalizace trati s provedením bezúvraťového napojení ve Frýdku-Místku.
Upozorňujeme však, že tato varianta neřeší aktuální potřebu optimalizace železniční trati
v návaznosti na již zahájenou výrobu v Huyndai Nošovice. Realizace bezúvraťového napojení ve
Frýdku-Místku se v dohledné době několika let nedá považovat za reálnou, neboť varianta není
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v souladu s ÚPn města. V průběhu procesu EIA byla varianta č. 3 teprve na začátku jakýchkoliv
projektových příprav.
Pozitivní vliv bezúvraťového napojení z hlediska hlukové a imisní zátěže je lokální, a to pouze
v dotčené části Frýdku-Místku.
Je nutné zdůraznit, že realizace bezúvraťového napojení neznamená, že by na železniční trati
v úseku PZ Nošovice – Český Těšín došlo k výraznému poklesu intenzit nákladní dopravy oproti stavu
bez realizace bezúvraťového napojení. Na preferenci jednotlivých směrů nákladní dopravy z PZ
Nošovic nemá realizace bezúvraťové napojení rozhodující vliv.

2/ Požadujeme řešit optimalizaci tratě Frýdek - Místek - Český Těšín bez výhybny v úseku
Hnojník - Střítež. Provozování výhybny by přineslo zhoršení zátěže na zdraví obyvatel Hnojníku z
pohledu hluku (brzdění a rozjíždění vlaků a zvuková signalizace lokomotiv před a za výhybnou). V
posuzování materiálů nebyla sdělena přímá souvislost zdvojkolejnění s potřebami odsunu a přísunu
materiálu z Hyundai Nošovice.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Řešení bez prodloužení dvou kolejí žst. Hnojník (tj. bez výhybny) pro vykřižování dlouhých
nákladních vlaků není organizačně možné. Výrazně by se tím snížila kapacita a propustnost tratě.
Dlouhé nákladní vlaky do/z průmyslové zóny by nemohly jet z Nošovic a Českého Těšína proti sobě,
což je úsek dlouhý 17 km. Existuje tedy přímá souvislost zdvojkolejnění s potřebami odsunu a přísunu
materiálu z Hyundai Nošovice.
Místo pro výhybnu bylo projektantem velmi důkladně zvažováno. Prodloužení některých kolejí
žst. Hnojník je jediné možné řešení z hlediska dopravní technologie a požadovaných technických
parametrů. To znamená, že pokud by se vlaky křižovaly v jiném místě, kapacita trati by se výrazně
snížila. Navíc v kterékoliv jiné části tratě se z hlediska požadovaných sklonových a směrových poměrů
výhybna zřídit nedá. Navržené řešení bylo v rámci procesu EIA podrobně posuzováno i s ohledem na
minimalizaci dopadu na životní prostředí a obyvatelstvo.
Výhybna má především sloužit pro plynulejší provoz na trati. Tzn., že bude umožňovat i letmé
míjení vlaků. Hluková situace byla zahrnuta do výpočtového modelu a tedy posouzena.

3/ Požadujeme, aby maximální rychlost vlaků v úseku obce Hnojník byla 60 km/hod pro
osobní i nákladní vlaky.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Problematika případného omezení maximální rychlosti vlaků v úseku obce Hnojník byla
konzultována s projektantem stavby.
Projektant navržené omezení rychlosti na 60 km/hod v úseku obce Hnojník nedoporučuje.
Takovéto omezení rychlosti by znamenalo snížení kapacity železniční tratě, prodloužení čekacích dob
na přejezdech a zpomalení především osobní dopravy. Navržená maximální rychlost 100 km/hod je
určena především pro lehké osobní vlaky. Těžké nákladní vlaky této rychlosti samozřejmě dosahovat
nebudou.

4/ Požadujeme, aby přepravované množství nákladu z a do Hyundai v Nošovicích přes obec
Hnojník bylo maximálně ve výši 60 %.
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ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Přepravované množství nákladů do/z průmyslové zóny se vzhledem k dalšímu směřování vlaků
předpokládá především ve směru PZ Nošovice - Frýdek-Místek. Pouze menší část nákladních vlaků
bude směřována do Českého Těšína. V současné době je předpoklad při normálním provozu
v průměru cca 30 %. V určitých časově omezených obdobích však bude potřeba směřovat přes žst.
Hnojník veškerou přepravu do/z průmyslové zóny Nošovice. Z tohoto důvodu budou také prodlouženy
některé koleje žst. Hnojník a bude vybudována výhybna.
Pro stav, kdy bude směřována přes žst. Hnojník veškerá doprava do/z průmyslové zóny
Nošovice, bylo zpracováno posouzení vlivu stavby na životní prostředí, především pak akustická a
rozptylová studie a byla navržena příslušná opatření na ochranu životního prostředí a obyvatel. Je tak
posouzen nejhorší možný případ, kdy veškerá doprava z průmyslové zóny projíždí přes žst. Hnojník a
jede dále směrem na Český Těšín.

5/ Požadujeme rozšíření rozsahu protihlukových stěn, a to:
- v úseku 126,300 až 126,500 tj. k přejezdu z Hnojníku do Komorní Lhotky ze severní strany,
- v úseku 126,400 až 126,600 ze strany jižní,
- v úseku 127,200 až 127,400 ze strany jižní spojit PHS 2B-12 z PHS 2B-13,
- PHS 2B-14 prodloužit na obou koncích. Na západním až k přejezdu na úrovni 127,500 a na
východní straně až k Černému potoku.
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Po prvním prověření se z technického hlediska jeví návrh další protihlukové stěny v úseku km
126,300 – 126,500 stavby ze severní strany jako bezproblémový. Požadovaná clona však bude
přerušena silniční komunikací. V případě její výstavby by bylo možné zúžit návrh individuálních
protihlukových opatření o cca 2 až 6 objektů. Návrh protihlukové stěny v km 126,3 až 126,5 je třeba
detailně prověřit v dalším stupni projektové dokumentace.
U návrhu PHC v úseku 126,400 – 126,600 z jižní strany není akceptována poloha výtažné
koleje č. 3b (stávající 3c). Pokud by byla navržena protihluková stěna až za touto kolejí, netvořila by
patřičnou bariéru proti šíření hluku z hlavní provozované koleje. Z tohoto důvodu návrh této PHC se
nejeví jako akusticky efektivní. Návrh protihlukové stěny v km 126,4 až 126,6 je však třeba detailně
prověřit v dalším stupni projektové dokumentace.
Po prvním prověření se z technického hlediska jeví požadovaný návrh spojení PHS 2B-12 (SO
17-33-03) a PHS 2B-13 (SO 17-33-04) jako bezproblémový. Návrh spojení PHS 2B-12 (SO 17-33-03)
a PHS 2B-13 (SO 17-33-04) je však třeba detailně prověřit v dalším stupni projektové dokumentace.
Po prvním prověření se z technického hlediska jeví požadované prodloužení PHS 2B-14 (SO
17-33-05) na západní straně až k přejezdu jako bezproblémové. Na východní straně PHS je skutečně
navržena až k Černému potoku, i po římse mostní konstrukce, za kterou je ukončena. Pokud má obec
ve své připomínce na mysli prodloužení až k další vodoteči (umělý vodní tok – přivaděč Smilovice –
Těrlicko) je třeba tento návrh posoudit i z hlediska omezení volné migrace přes násypové drážní těleso
v oblasti soutoku dvou vodotečí.
Z hlediska akustické situace není rozšíření PHS 2B-14 (SO 17-33-05) zásadní. Požadované
hygienické limity budou splněny i bez navrženého rozšíření. Návrh rozšíření PHS 2B-14 (SO 17-3305) je třeba detailně prověřit v dalším stupni projektové dokumentace.

EKOLA group, spol. s r.o.

87

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Dále je v grafické příloze vyjádření navrženo prodloužení PHS 2B-10 (SO 17-33-01), což není
textově popsáno. Jedná se o prodloužení PHS podél vlečkové koleje. Na vlečkové koleji je minimální
provoz a hluk z hlavní provozované koleje taková PHS neřeší, z hlediska hluku by tedy prodloužení
PHS nemělo pravděpodobně požadovaný účinek. Stěna je ve velké vzdálenosti od hlavní koleje a i
v případě její výstavby stěny by na chráněných objektech musela být navržena individuální
protihluková opatření. Návrh prodloužení PHS 2B-10 (SO 17-33-01) je třeba detailně prověřit
v dalším stupni projektové dokumentace.

6/ Požadujeme v celé délce vybudovat PHS přes obec Hnojník a osadit je z venkovní strany
stále zelenými popínavými rostlinami a keři.
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedený požadavek je v návrhu stanoviska zohledněn následovně: „Provést ozelenění
protihlukových stěn popínavou zelení, keři či případně stromy na straně směrem k zástavbě.“.

7/ Požadujeme PHS v maximální míře absorpční a v barvě tmavě šedo-hnědé (viz PHS na
silniční komunikaci v úseku Dobrá - Tošanovice).
ad 7/ Komentář zpracovatele posudku:
Odrazivost nebo pohltivost obou stran jednotlivých protihlukových stěn je navržena v souladu
s hlukovou studií. Barevná úprava není v tomto stupni přípravné dokumentace řešena jednotlivě pro
každou stěnu. Architektonický návrh obecně platný pro celou stavbu preferuje tlumené odstíny barev
šedá, khaki či tmavě okrová. Výše uvedený požadavek na barevné ladění stěn tedy bude splběn
Úprava povrchu protihlukových clon a jejich barevné provedení bude řešena v dalším stupni
projektové dokumentace. Tato podmínka je součástí návrhu stanoviska.

8/ Do seznamu objektů určených pro provedení IPO požadujeme zahrnout a realizovat
všechny stavby, které jsou v dokumentaci uvedeny jako návrh IPO nebo možný návrh IPO. Rovněž do
seznamu pro okamžité provedení IPO požadujeme zahrnout i čtyřpodlažní bytový dům čp. 351-353.
ad 8/ Komentář zpracovatele posudku:
Na základě zpracované hlukové studie jsou pro provedení individuálních protihlukových
opatření (dále jen IPO) zahrnuty objekty, které jsou v hlukové studii zahrnuty v kategorii „návrh
PHO“ a kategorii „možný návrh IPO“. Je nutno konstatovat, že se jedná o základní seznam objektů,
který bude na základě dalších zpřesnění a detailních studií v rámci dalších stupňů projektové přípravy
doplněn, resp. upraven.
Čtyřpodlažní bytový dům čp. 351 - 353 není zahrnut mezi objekty určenými pro realizaci
individuálních protihlukových opatření. Dle našich průzkumů se jedná pravděpodobně o objekt, který
bude umístěn za protihlukovou stěnou a řadou dvoupodlažních objektů, čímž bude akusticky stíněn.
Předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku A se na fasádě tohoto objektu již pohybuje
dostatečně pod hygienickým limitem. Z tohoto důvodu není nutné při současném stupni poznání na
objektu provádět individuální protihluková opatření.
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9/ Realizaci IPO provést před kolaudací trati.
ad 9/ Komentář zpracovatele posudku:
Individuální protihluková opatření budou provedena jako součást stavby před její kolaudací.

10/ Požadujeme v úseku 127,200 až 127,400 ze strany jižní spojit PHS 2B-12 s PHS 2B-13 a v
tomtéž úseku zřídit PHS i ze strany severní.
ad 10/ Komentář zpracovatele posudku:
Po prvním prověření se z technického hlediska jeví požadovaný návrh spojení PHS 2B-12 (SO
17-33-03) a PHS 2B-13 (SO 17-33-04) jako bezproblémový. Návrh spojení PHS 2B-12 (SO 17-33-03)
a PHS 2B-13 (SO 17-33-04) je však třeba detailně prověřit v dalším stupni projektové dokumentace.
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OBČANSKÝCH

A

K předložené dokumentaci svá vyjádření zaslala tato občanská a ekologická sdružení:
1. Občanské sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí, ze dne 14. 11. 2008
2. Občanské sdružení MEZI MOSTY, doručeno 13. 11. 2008
3. Třanovické ekologické sdružení, ze dne 12. 11. 2008
4. Občanské sdružení Beskydčan, ze dne 17. 11. 2008
V následujících pasážích posudku je uvedena stručná podstata těchto vyjádření, případně
sumarizace jejich obsahu a reakce zpracovatele posudku s případným návrhem řešení jednotlivých
připomínek.
Občanské sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí, doručeno dne 14. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ Nově přepracovaná hluková studie neřeší uspokojivě hlukovou situaci v okolí obytných
objektů v blízkosti tratě, nerespektuje požadavek občanů na dodržení hlukového limitu v tzv.
venkovním chráněném prostoru. Prosazovaná IPO jsou neakceptovatelná, dodatečná hluková opatření
jsou nedůvěryhodná a nesplnitelná.
Občanské sdružení trvá na své připomínce k dokumentaci EIA ze dne 3. 3. 2008:
Varianta č. 1 – úsek mezi Nošovicemi a Českým Těšínem - Měřící body č. 8 i 9 nejsou
reprezentativní pro určení úrovně hluku v této oblasti. Zářez v terénu způsobuje značný útlum, což
dokazuje měřící bod č. 8, v tomto místě je zářez výrazně větší než ve směru k měřícímu bodu č. 9.
Úsek před a za měřícími body prochází v náspu.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Protihluková opatření na ochranu objektů v blízkosti železniční trati před nadlimitními
ekvivalentními hladinami akustického tlaku A jsou řešena dvěma způsoby, a to formou protihlukových
clon a individuálních protihlukových opatření. PHC byly na základě dostupných vstupních dat
navrhovány tak, aby zajistily maximální akusticko-ekonomický efekt v daném stupni projektových
podkladů. V případě, že bylo modelovými výpočty zjištěno možné překročení hygienického limitu v
chráněném venkovním prostoru staveb, bylo přistoupeno k návrhu protihlukových clon tak, aby byl
pokud možno tento limit splněn. Vzhledem k tomu, že v rámci této tratě jako celku bylo prokázáno, že
z velké části své trasy mohou navrhované PHC dostatečně akusticky clonit, bylo možné tyto závěry při
komplexním vyhodnocení záměru vzít v úvahu. V některých problematických místech nebylo možné
zajistit ochranu chráněného venkovního prostoru staveb, ať již z důvodů umístění objektu vůči zdroji
hluku, morfologie terénu, nízké účinnosti protihlukové stěny apod. V těchto případech tedy bylo
přistoupeno alespoň k ochraně vnitřního prostředí chráněných staveb.
Záměr je teprve v prvotních fázích projektové přípravy tzn. v procesu EIA a před procesem
územního řízení je požadováno v dalších stupních spolu se zpřesňováním ostatních podkladů a
vstupních dat i následně zpřesnit akustickou studii včetně zpřesnění všech PHO navrhovaných v této
prvotní fázi. Ještě tedy bude následovat řada kontrolních mechanismů, které umožní navrhnout a
projekčně připravit optimální akustická opatření z hlediska jejich akustického efektu, ale i finanční
náročnosti.
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Při případném nesplnění požadovaných limitních hodnot, a to jak ve venkovním, ale i vnitřním
prostředí nebude moci být stavba zkolaudována a tedy předána do trvalého užívání a investor bude
muset přijmout další opatření, ať již formou úpravy geometrie vybudovaných PHC nebo i rozšíření
IPO. Tzn. že i dodatečná opatření jsou možná a realizovatelná, což vychází z praktických zkušeností u
jiných staveb.
Právě i díky legislativním možnostem orgánu ochrany veřejného zdraví v navazujících
schvalovacích procesech je možné restriktivními legislativními nástroji tato dodatečná PHO vynutit.
Místa pro měření byla vybrána tak, aby co nejvíce reprezentovala akustickou situaci podél
celé trati a bylo možné také tyto hodnoty využít pro kontrolu funkčnosti matematického modelu. Tato
měření tedy byla prioritně využita pro nastavení výpočtového modelu tak, aby se model co možná
nejvíce blížil reálným podmínkám.
K výběru měřicího místa č. 9 nemá zpracovatel posudku připomínky. Naměřené hodnoty se
velmi blíží vypočteným hodnotám. Model je tedy kalibrován správně.
Problematické se však skutečně jeví měřicí místo č. 8, kde naměřené hodnoty ekvivalentních
hladin akustického tlaku A jsou výrazně vyšší než vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A,
a to až o 15 dB ve dne a 13 dB v noci. Měření z MM č. 8 tedy nebylo možné využít pro správnou
kalibraci výpočtového modelu.
Je třeba si uvědomit, že měřicí místo nikdy nemůže charakterizovat plošnou situaci v daném
území, natož aby charakterizovalo celou oblast. Výsledky měření jsou platné vždy a pouze pro toto
měřicí místo a podmínky v něm, případně v měřeném profilu liniového zdroje hluku. Pro popis
akustické situace v území by bylo nutné provést celou řadu měření, a to synchronně. Proto se tato
měření nahrazují výpočtovými postupy. Důležitým faktem je to, že oproti měřené situaci vycházely
v kontrolních bodech tyto vypočtené hodnoty minimálně stejné, resp. vyšší než naměřené. To je vždy
dobrá indikace dobře nastaveného modelu pracujícího spíše na straně bezpečnosti.
Vzhledem k tomu, že poblíž měřicího místa č. 8 se nachází měřicí místo č. 9, které vykazuje
hodnoty s modelem srovnatelné, využil správně zpracovatel akustické studie pro kalibraci výpočtového
modelu v dané lokalitě údaje z měření v bodě č. 9.
2/ Vypočtené hodnoty jsou čistě spekulativní, při měření nebyl použit těžký nákladní vlak pro
průjezd zatáčkou plnou rychlostí.
Např. v lokalitě M ve Stříteži není navrženo žádné technické řešení, které by umožnilo
dodržení hlukových norem v tzv. venkovním chráněném prostoru (vzhledem k charakteru regionální
tratě procházející mezi domy je jasné, že tento požadavek je nerealizovatelný).
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Provedená měření sloužila pro kalibraci výpočtového modelu. Cílem bylo nastavení modelu
tak, aby co nejvíce odpovídal reálné situaci.
Je nutné podotknout, že pro potřeby kalibrace (nastavení) výpočtového modelu není nezbytné
provést měření hluku z provozu těžkých nákladních vlaků. Model může být tzv. kalibrován i na vlaky
využívající železniční trať v současné době.
Do správně nastaveného modelu je pak možné zadat konkrétní typy vlaků, které budou jezdit
ve výhledu na železniční trati spolu s jejich emisními charakteristikami.

EKOLA group, spol. s r.o.

91

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

V lokalitě Střítež byla navržena v rámci technických možností vedení tratě protihluková
opatření na ochranu venkovního prostředí, která však v nemohou ochránit venkovní prostor v plné
míře a u všech objektů. Proto byla navržena doplňující individuální opatření pro ochranu vnitřních
prostor.
Je nutné konstatovat také již několikrát v posudku popsaný fakt, že vstupní údaje použité pro
výpočet a návrh PHO byly uvažovány pro maximálně možný provoz v tomto směru. Vzhledem
k uvažovanému rozdělení dopravy cca 30 % (ve směru PZ Nošovice – Český Těšín) z uvažovaného
objemu pro výpočty budou skutečné hladiny akustického tlaku nižší. V dalším stupni budou tato
opatření zpřesněna a upravena na základě přesnějších vstupních podkladů v souladu s vývojem
projektových příprav. K výsledkům se bude vyjadřovat i v navazujícím procesu orgány ochrany
veřejného zdraví.
3/ Do počtu obyvatel postižených nadměrným hlukem nejsou započítáni obyvatelé lokality
Český Těšín, jejíž území spadá do řešeného záměru v městských částech Českého Těšína - sídliště
Svibice, dále ulice Tovární a obytné domy „U mlékárny“, kde budou nadměrným hlukem ve
venkovním chráněném prostoru (impulsním hlukem způsobeným rozřazováním vagónů) postiženy
tisíce obyvatel.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Do počtu obyvatel postižených nadměrným hlukem jsou započítáni i obyvatelé Českého
Těšína. V této lokalitě bylo exponované obyvatelstvo rozděleno do následujících skupin:
- obyvatelstvo žijící v okolí trati v jižní části města (km 135,8-136,3 stavby) - vzdálenost
zástavby od trati je v těchto místech cca 5-120 m; území reprezentují výpočtové body 2B-41 a 2B-84
až 86; exponováno je (včetně jižní části ulice Jablunkovské) cca 400 obyvatel;
- obyvatelstvo žijící východně od nádraží v oblasti ulic Nádražní, Hraniční, Tovární a Nové
Tovární (km 136,7- 137,9 stavby) - vzdálenost zástavby od trati je cca 50-100 m; území reprezentují
výpočtové body 2B-52 a 53, dále 2B-74, 75, 77 až 80 a 2B 83; exponováno je zde cca 30 obyvatel;
- obyvatelstvo žijící západně od nádraží v oblasti severní části ulice Jablunkovské (km 136,7137,9 stavby) – vzdálenost zástavby od trati je cca 110 – 340 m; území reprezentují výpočtové body
2B-45 až 51 a 2B-54 a 55; exponováno je cca 500 obyvatel;
- obyvatelstvo žijící severně od autobusového nádraží po obou stranách trati - vzdálenost od
trati je cca 70-110 m; území reprezentují výpočtové body 2B-58, 62, 66, 67, 72 a 73; exponováno je
cca 700 obyvatel;
- obyvatelstvo exponovaných domů těsně při trati (cca do 30 m) v celém území Českého Těšína
– reprezentováno výpočtovými body 2B-40, 42 až 44, 59 až 61, 63 až 65, 68 až 71, 76, 81, 82;
exponováno je cca 250 obyvatel.
4/ Posun vagónů jako vlakotvorné práce je hodnocen pouze pro žst. Český Těšín. Hluková
studie uvádí hodnoty impulsního hluku, které vesměs vysoce převyšují přísnější limity pro impulsní
hluk v denní i noční době s konstatováním, že technický způsob ochrany venkovního prostoru
neexistuje a zvýšená ochrana před impulsním hlukem pro vnitřní prostory není zákonem stanovena. V
rámci nové stavby záměru nemůže KHS akceptovat nemožnost řešení stávajícího nezákonného stavu,
natož jeho zhoršení dalším rozšiřováním a navyšováním intenzity dopravy. Problém rozřaďování
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vagónů v žst. Český Těšín je dlouhodobý a je přesunován v rámci projektových dokumentací, přičemž
řešení nenavrhuje žádná.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Problematika hluku z rozřaďovacího nádraží v Českém Těšíně souvisí s umístěním nádraží v
poměrně hustě osídlené části města a s vysokými intenzitami železniční dopravy. Změnit polohu
nádraží je téměř nereálné. Nádraží by muselo být vymístěno mimo město na plochy, kde by bylo
provozem nádraží dotčeno jen minimum chráněné zástavby. Takové místo v okolí Českého Těšína však
zatím nebylo vybráno.
Z tohoto důvodu jsou u stávajícího nádraží v Českém Těšíně maximalizována navržená
protihluková opatření, aby byly pokud možno, splněny hlukové limity.
Tak jak již bylo řečeno v komentáři k hlukové studii, hodnocení hluku ze seřaďovacího nádraží
pouze pomocí impulsního hluku je velmi diskutabilní a tím pádem je i diskutabilní použití limitů pro
impulsní hluk. Že se jedná o impulsní hluk nebylo nikde v hlukové studii prokázáno.
Teoretické snížení hlukového zatížení je možné několika následujícími způsoby:
A/ Snížením počtu nárazů a brždění vagónů (zejména v noční době)
Jednou z možností, jak snížit počet nárazů vagónů, by bylo snížení intenzity nákladní dopravy
na železniční trati. Omezení nákladní dopravy vedené po dotčené železniční trati by však vyvolalo
nežádoucí nárůst nákladní dopravy na pozemních komunikacích.
Vzhledem k tomu, že řadící práce probíhají průběžně a navazují na plynulý příjezd a odjezd
nákladních vlaků, není varianta snížení počtu rozřazených vozů zejména v noční době reálná.
Pro porovnání seřaďovací výkonnosti v žst. Český Těšín uvádíme pro doplnění roční průměrné
počty rozřazených vozů/24 hodin: rok 2002 - 540 vozů, rok 2003- 544 vozů, rok 2004 - 490 vozů, rok
2005 - 435 vozů, rok 2006 - 355 vozů, rok 2007 - 313 vozů, rok 2008 - 320 vozů. Tyto údaje z průběžně
sledované evidence výkonů žst. Český Těšín poskytl v lednu roku 2009 technický náměstek žst. Český
Těšín Ing. Sládek. Z uvedené statistiky je zřejmé, že počet řadicích prací má klesající trend.
Pro posouzení skutečného hluku z této činnosti je důležitý podíl řadících prací v denní (6-22
hod) a noční době (22-6 hod). Dle informací Ing. Sládka (technický náměstek žst. Český Těšín) jsou
tyto práce prováděny vždy v pondělí a úterý, a to pouze v době 9-22 hod. Od středy do neděle pak
probíhají rozřaďovací práce v době od 7 do 16 hod a od 20 do 4 hod. Ve zbylé době jsou prováděny
jen činnosti spojené s vjezdy a odjezdy nákladních vlaků, s jejich technickým a přepravním
odbavením. Tato činnost však vyvolává již podstatně nižší hlukové zatížení okolí stanice.
B/ Použití speciální technologie slovinské firmy Elpa, d.o.o.
Tato technologie se používá na pneumatických brzdách při rozřaďování vagónů. Technologie
používá speciální „suché mazivo“ pomocí něhož je hluk tlumen přímo v místě jeho vzniku. Jedná se o
poměrně nový princip útlumu hluku a v České Republice je použit pouze ve dvou případech. Tímto
opatřením je možno částečně snížit hlukovou zátěž způsobenou přibrzďováním jednotlivých souprav
na pneumatických brzdách při rozřazování. Nesnižuje se však hluk při najetí na zarážky a na stojící
vozy a pohyb posunující lokomotivy. Technická opatření vedoucí ke snížení hladiny akustického tlaku
A, vznikajících při najetí kola na zarážku při dobržďování vozů, nejsou v současné době zatím známa.

EKOLA group, spol. s r.o.

93

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

C/ Umístění zdrojů hluku do uzavřené haly
Velmi nákladným, ale současně i velmi účinným řešením by bylo umístění těchto zdrojů hluku
do uzavřené haly. V tomto případě je však nutno posoudit, zda je vůbec technicky možné halu vmístit
do prostoru stávajícího nádraží tak, aby byla zároveň účinným opatřením pro snížení hladiny
akustického tlaku A.
Tato možnost již byla prověřována, avšak bylo prokázáno, že uzavřenou halu nelze prostorově
včlenit do současného kolejiště.
D/ Realizace protihlukových opatření (protihlukové clony, individuální protihluková opatření)
Dodržení limitů pro hlukovou zátěž je možné dosáhnout rovněž návrhem a realizací
protihlukových opatření (protihlukové clony, individuální protihluková opatření). Při návrhu ochrany
území před hlukem z nádraží v Českém Těšíně využil zpracovatel Hlukové studie právě tuto variantu.
Při realizaci protihlukových opatření navržených v rámci předložené dokumentace EIA budou
pro všechny chráněné objekty v okolní nádraží Český Těšín splněny alespoň limitní hladiny
ekvivalentního akustického tlaku A pro vnitřní prostory.
Opatření navržená v rámci doplněné dokumentace EIA jsou navržena v takové míře, aby byla
co nejvíce snížena hladina akustického tlaku A z prostoru nádraží. I přes tato opatření se však
předpokládaná hladina ak. tlaku A ve venkovním prostoru v závislosti na prokázání, či neprokázání
impulsivity hluku bude pohybovat nad limitní hranicí, resp. v některých bodech mírně nad limitní
hranicí. Pro ochranu vnějšího chráněného prostoru byly navrženy protihlukové stěny o realizovatelné
výšce, která hluk z dopravy a stacionárních zdrojů výrazně sníží. Venkovní hladina akustického tlaku A
by se po výstavbě navržených protihlukových clon na základě predikce deklarované v rámci
dokumentace EIA měla snížit téměř ve všech případech pod požadovaný hygienický limit. Pouze ve
vyšších nadzemních podlažích některých objektů je možné očekávat, že limitní hodnoty ekvivalentních
hladin akustického tlaku A budou i nadále překročeny. Po realizaci navržených protihlukových
opatření by u všech objektů měla být alespoň splněna hodnota hladiny akustického tlaku A z dopravy a
stacionárních zdrojů pro vnitřní chráněný prostor.
Je nutné zdůraznit, že součástí optimalizace železniční trati není úprava stávajícího
seřaďovacího nádraží. Podoba stávajícího seřaďovacího nádraží zůstane zachována s výjimkou
formální úpravy některých kolejových napojení. Z modernizovaných kolejí nebude možný přímý posun
na svážný pahrbek. Technologie zásobování a odvozu výrobků z PZ Nošovice bude probíhat výhradně
formou ucelených vlaků. Vlaky se budou v žst. Český Těšín pouze křižovat, popř. měnit směr jízdy.
V žádném případě tedy množství seřaďovacích prací nesouvisí s výrobou v PZ Nošovic ani
s optimalizací tratě.
Protože situace v okolí seřaďovacích nádraží je vždy velmi obtížně řešitelná, doporučujeme
v dalším stupni projektové přípravy přehodnotit a prokázat skutečný charakter hluku, zpřesnit
akustickou situaci v okolí seřaďovacího nádraží a optimalizovat návrh protihlukových opatření za
účelem minimalizace již dnes problematické akustické situace.
5/ Občané Českého Těšína zasažení nadlimitním hlukem, impulsním hlukem, do postižených
obyvatel významněji nad 2 % středně rušených ve variantě č. 1 nejsou započteni. Z toho vyplývá, že
upřednostňování varianty č. 1 je nesmyslné.
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ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
V rámci studie zdravotních rizik je provedeno posouzení míry rušení obyvatel Českého Těšína
hlukem. Str. 26 a 27 Studie vlivu záměru na veřejné zdraví dokládá údaje o procentech středně
rušených obyvatel, a to i pro variantu č. 1.
6/ Rovněž nejsou posuzovány tzv. přeshraniční vlivy, hluk způsobený dopravou a
rozřazováním vagónů, které zcela jistě negativně ovlivní vyvýšenou obytnou zástavbu polského
Těšína nacházející se od zdroje hluku cca 400 - 500 m.
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Vzdálenost 400 - 500 m od zdroje hluku je z hlediska útlumových vlastností akustické energie
poměrně značná vzdálenost, a proto akustická studie již objekty v této vzdálenosti neřešila. Řešila
především nejvíce atakované objekty v bezprostřední blízkosti nádraží.
7/ Hluková studie je nepřesná a nespolehlivá. V původní hlukové studii pro EIA byly v
některých měřících bodech vypočtené jiné hladiny dB než v doplněné studii.
V novém výpočtu je zahrnuto 7 manipulačních vlaků za den v úseku Hnojník - Český Těšín,
které v současnosti nejezdí a nejezdily ani v době měření.
ad 7/ Komentář zpracovatele posudku:
V aktualizované hlukové studii byly zpřesněny výpočty, a to na základě aktuálních údajů o
intenzitách dopravy na R48 a dalších komunikacích.
Pro účely vytvoření správně fungujícího výpočtového modelu byla navíc použita realizovaná
měření. Predikované ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v rámci aktualizované akustické studie
se tak více blíží reálnému stavu. Vzhledem k tomu, že výsledky vypočtených hodnot jsou převážně vyšší
než naměřené, lze konstatovat, že výpočtový model pracuje na straně bezpečnosti.
Pro potřeby ověření výpočtového modelu není nezbytné provádět měření hluku při průjezdu
těžkých nákladních, resp. manipulačních vlaků. Tyto vlaky se vkládají do modelu s modelově zadanými
emisními charakteristikami, které byly zjištěny na základě měření na jiných tratích.
8/ Chybí upřesněný harmonogram žel. dopravy pro PZ Nošovice v době, kdy už začala výroba
a smlouvy s dodavateli jsou uzavřeny.
S ohledem na další rozvoj dopravy na trati č. 322, dle usnesení zastupitelstva č. 24/2096 MSK,
není započítán další rozvoj vlakové dopravy i pro jiné účely než PZ Nošovice.
ad 8/ Komentář zpracovatele posudku:
Pro výpočet hlukové studie byl použit předpokládaný harmonogram získaný přímo od HMMC.
Je velmi obtížně predikovatelné, zda zkapacitněná trať přiláká další investory, kteří budou
rovněž využívat železniční přepravu. V tuto chvíli nejsou údaje o takovýchto plánovaných záměrech
k dispozici. V případě, že by tomu tak skutečně bylo, bude třeba posoudit tyto plánované záměry
v rámci samostatného procesu EIA, včetně posouzení vlivu obslužné dopravy z těchto záměrů na
životní prostředí a obyvatelstvo.
Navíc je třeba konstatovat, že předpokládané predikce hluku vychází z maximálních
uvažovaných intenzit na této trati. Skutečné intenzity budou nižší. Tento fakt je v dokumentaci
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komentován. Dále je třeba vzít v úvahu i to, že i optimalizovaná trať má omezenou propustnost a tedy
nelze neomezeně zvyšovat intenzitu dopravy na této trati.

9/ Chybí hodnoty - podklady pro zatížení hlukem během výstavby ve směru Dobrá - Český
Těšín. V tomto směru je dokumentace nedostatečná.
ad 9/ Komentář zpracovatele posudku:
Akustickou situací ve fázi výstavby záměru se zabývá kapitola 7.10 předložené Hlukové studie.
Ve fázi výstavby je záměr rozdělen do dvou úseků (1. úsek od Frýdku-Místku po nákladní nádraží
v Dobré; 2. úsek od nádraží v Dobré po Český Těšín).
Z předložených údajů je patrné, že pro zmiňovaný 2. úsek výstavby nejsou vyhotoveny
podrobné plány organizace výstavby. V tuto chvíli tedy nelze přesně předikovat akustickou zátěž ve
fázi výstavby tohoto úseku stavby.
V návrhu stanoviska bude uvedena následující podmínka: „Po upřesnění plánu organizace
výstavby je třeba posoudit vliv výstavby na akustickou situaci zájmového území.“

10/ Nesplnění limitu hluku v tzv. venkovním chráněném prostoru.
ad 10/ Komentář zpracovatele posudku:
V případě, že bylo modelovými výpočty zjištěno možné překročení hygienického limitu v
chráněném venkovním prostoru staveb, bylo přistoupeno k návrhu protihlukových clon tak, aby byl
pokud možno tento limit splněn. V některých problematických místech však nebylo možné zajistit
ochranu chráněného venkovního prostoru staveb, ať již z důvodů umístění objektu vůči zdroji hluku,
morfologie terénu, nízké účinnosti protihlukové stěny apod. V těchto případech tedy bylo přistoupeno
alespoň k návrhu ochrany vnitřního prostředí chráněných staveb.

11/ V hlukové studii je uvedeno, že základní škola ve Stříteži splňuje hlukovou normu,
přičemž ve škole k žádnému měření nedošlo a dle svědectví učitelů se ve škole ve Stříteži již nyní při
projíždění osobního vlaku nelze domluvit, jsou-li pootevřená okna k větrání.
Tedy realita je úplně jiná než hodnocení v hlukové studii, rozpor mezi skutečností a výpočtem
zřejmě potvrzuje fakt, že hluk byl měřen v zářezu při minimální rychlosti. Jaký bude hluk při rychlosti
nákladní soupravy 80 km/hod a s váhou 1600 tun a vedením tratě v oblouku?
Odmítáme měření, které bylo prováděno na lehkých dvou vagónech, zcela odlišné konstrukce
a průjezdu minimální rychlostí. Nesouhlasíme s měřením hluku na nákladních vlacích až po realizaci
stavby.
Na str. 133 v hlukové studii posuzující školská zařízení chybí údaje o škole ve Stříteži.
ad 11/ Komentář zpracovatele posudku:
Podrobný komentář k problematice měření a jejich účelu je uveden např. ve vypořádání
připomínky č. 2 občanského sdružení Střítež.
Posouzení ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru a
vnitřním chráněném prostoru školských zařízení bylo provedeno pro variantu 1 (optimalizace
železniční trati v úseku Frýdek-Místek – Český Těšín). Hluková zátěž pro školu ve Stříteži byla
vypočítána a vyhodnocena pro výhledový provoz. Vzhledem k udávaným nízkým hodnotám
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pravděpodobně i s uvažováním navržených protihlukových clon. Bohužel tento fakt v hlukové studii
není uveden.
Pro přibližné zjištění útlumu použitých oken bylo proveden vzorek několika měření. Měření
byla provedena u rodinného domu Dobratice č.p. 176, Střítež č.p. 53, Ropice č.p. 17 a Dobrá č.p. 358.
Naměřený rozdíl vnitřního hluku oproti vnějšímu se pohyboval od 21 do 29 dB. Nutno podotknout, že
tento rozdíl záleží především na kvalitě použitých oken a jejich konstrukci. Blíže je tato problematika
rozebrána ve vyjádření posuzovatele k příloze č. 17 – Hlukové studii.
Pro velká okna ze školských zařízení uvažoval zpracovatel akustické studie s předpokládaným
útlumem na straně bezpečnosti, a to pouze 17 dB. Tento předpoklad by měla splňovat i mírně
pootevřená okna (např. pootevřená ventilace apod.).
V následující tabulce jsou z hlukové studie dokumentace EIA uvedeny pro doplnění výsledné
vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A pro objekt základní a mateřské školy ve
Stříteži č.p. 108. Z tabulky vyplývá, že hygienické limity pro hluk ve venkovním chráněném prostoru
staveb i vnitřním chráněném prostoru staveb by měly být dodrženy.
(Pozn. Mezi objektem školského zařízení ve Stříteži a železniční tratí je navržena protihluková
stěna, která zajistí splnění hygienických limitů ve venkovním chráněném prostoru této stavby.)

Na základě vznesené připomínky doporučuje posudek následující opatření:
1. Na základě zpřesňování podkladů a informací v rámci projektové přípravy v dalších
stupních zpřesnit i hlukovou studii a odpovídající protihluková opatření.
2. Provést po realizaci stavby měření v daném školském zařízení (základní a mateřská škola
Střítež č.p. 108), které by ověřilo deklarované splnění hygienických limitů ve venkovním chráněném
prostoru staveb i vnitřním chráněném prostoru staveb.
Tyto podmínky budou součástí návrhu stanoviska.

12/ Citace z doplněné dokumentace, str. 252: „Závěrem je nutné říci, že provedené prognózy
mají jen orientační charakter, a to ze dvou důvodů. Především je to pro nezanedbatelnou míru
neurčitosti ve výpočtech budoucích hlukových hladin. Spolehlivé upřesnění bude možné až přímým
měřením po realizaci výstavby…“
Na základě těchto prognóz se rozhoduje. Jak je možné, že k tak závažnému rozhodnutí stačí
jen „orientační“ hodnoty?
ad 12/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář na str. 252 dokumentace EIA se týká neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace EIA. Tato diskuse patří především do povinné kapitoly D.VI dokumentace EIA.
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Správnosti údajů uvedených v dokumentaci EIA, včetně použitých metod hodnocení se
podrobně věnuje kapitola II.2 předloženého posudku. Zpracovatel posudku nemá zásadní připomínky
k použitým vstupům při zpracování doplněné dokumentace EIA a to s ohledem na stupeň a podrobnost
vstupních dat potřebných pro predikci výhledových zátěží. Použité metody a výpočtovém postupy při
zpracování dokumentace EIA byly dostatečné pro možné rozhodování, zda záměr lze či nelze
realizovat. Po tomto procesu budou následovat další procesy projektové přípravy, zpřesňování údajů a
také odborných studií včetně detailnějších návrhů protihlukových opatření. Jedná se o standardně
používané postupy v procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí a následných projektových
stupňů.
Každá výpočtová metoda, případně použitá metodika má své nejistoty, kterými jsou výsledky
určitým způsobem zatíženy. Příkladem je např. použitý výpočtový program LimA pro predikci
akustické zátěže území. Uváděná přesnost výsledků výpočtů výpočtového modelu byla udána ± 2,2 dB.
Každý proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí je tak zatížen určitou mírou nejistoty.
Pro posouzení vlivu „Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín, včetně PEÚ
a optimalizace žst. Český Těšín“ byly použity standardně používané výpočtové postupy a metody
hodnocení. Míra nejistoty se pohybuje v běžných mezích hodnocení.

13/ Citace z doplněné dokumentace, str. 261: „Plánovaná modernizace železničního podloží a
svršku (varianta 1), včetně navržených rozsáhlých protihlukových stěn, uvedenou situaci zčásti
nezmění a zčásti zlepší. Jen v několika lokalitách by se hluková situace mírně zhoršila. Do těchto míst
je třeba orientovat dodatečná, zřejmě individuální protihluková opatření na exponovaných domech.
Vcelku je možno projektovanou rekonstrukcí trati současný stav udržet, nebo jej lehce zlepšit,
vyhovujících podmínek však zdaleka nebude dosaženo. Hlukovou situaci by v dotčených místech dále, i
oproti variantě 1, zlepšila varianta 3 a zejména varianta 4.
Tato citace je jasným důkazem toho, že také dokumentace chápe variantu 3 jako reálnou.
ad 13/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář, že v určitých místech by se situace oproti variantě 1 dále zlepšila, a to při realizaci
varianty č. 3 a zejména varianty č. 4 má přímou souvislost především s akustickou i imisní situací.
Pozitivní vliv varianty č. 3 a č. 4 (oproti variantě č. 1) je však lokálního charakteru. Je možné
očekávat zlepšení v dotčené části města Frýdek-Místek, resp. v obci Dobrá. Na zbývající část území
dotčeného stavbou optimalizované železniční trati nebude mít realizace varianty č. 3, případně č. 4
vliv.
Optimalizaci trati v investorem navržené variantě (variantě č. 1) v poměrně krátkém časovém
horizontu nebrání žádné objektivní příčiny.
Realizace varianty č. 3 je naproti tomu v tuto chvíli problematická, neboť není v současné
době v souladu s platným ÚPn města Frýdek-Místek. V průběhu procesu EIA byla varianta č. 3 teprve
na začátku jakýchkoliv příprav. Předpokládáme, že v budoucnu bude možné tuto variantu realizovat.
Aktuální potřebu optimalizace železniční trati v návaznosti na již zahájenou výrobu v PZ Nošovice
však tato varianta neřeší. Její provedení je reálné ve vzdálenějším časovém horizontu, po odstranění
výše uvedených problémů (změna ÚPn).
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14/ Proč byly použity zastaralé údaje, když oficiální měření proběhlo v říjnu 2007.
ad 14/ Komentář zpracovatele posudku:
K dané připomínce se není možné relevantně vyjádřit, neboť není zcela jasné jaké „zastaralé“
údaje má autor připomínky na mysli.

15/ Zpracovatelem nebyl splněn požadavek zpracování biologického hodnocení celé lokality,
přestože to stavba tak významného rozsahu vyžaduje (např. rekonstrukce železničního spodku,
výstavba výhybny doplňujících zařízení, upravování oblouku, zemní práce - kladení kabelů, stavbu
elektrických stožárů se dá přirovnat k stavbě nové rychlostní komunikace). V širokém okolí tratě bude
zničeno těžkou nákladní dopravou velké množství biotopů.
ad 15/ Komentář zpracovatele posudku:
V souladu se standardními metodami zpracování přírodovědných průzkumů se průzkum flory
a fauny soustředil především na přírodně hodnotnější úseky. Zpracovatel posudku nemá k tomuto
postupu připomínky.
Zmiňovaný vliv pojezdů těžké techniky během výstavby není vyloučen a k minimalizaci tohoto
negativního vlivu směřuje řada doporučení navržených v rámci návrhu stanoviska. Na druhou stranu
je ale vhodné zmínit, že často pojezdy těžké techniky paradoxně vytvářejí příhodná stanoviště např.
s oblibou využívaná kuňkami pro snůšky.

16/ Co se týká krajinného rázu, tak na přiložených fotkách nejsou znázorněny vyvěšené kabely
vysokého napětí 22 kV.
ad 16/ Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se pouze o jeden kabel max. průměru 49 mm (včetně izolace), který je zavěšen na vnější
straně trakčních stožárů ve výšce min. 8,5 nad zemí (včetně prověsu za extrémních podmínek). Tento
kabel by neměl významně ovlivnit vliv stavby na charakter krajiny.

17/ Není zpracován havarijní plán - možná rizika havárií po dobu provozu.
ad 17/ Komentář zpracovatele posudku:
Havarijní plán se standardně vypracovává ve fázi dokumentace pro územní řízení a stavební
povolení. V návrhu stanoviska je uvedena následující podmínka:
„Pro manipulaci se závadnými látkami je nutné vypracovat havarijní plán podle § 39 odst. 2
vodního zákona, který bude schválen vodoprávním úřadem.“

18/ Citace z doplněné dokumentace, str. 43: „Kategorie rozšířených IPO je přidána z důvodu
domluvy u vytipovaných objektů na hraničních hodnotách hluku.“
Ptáme se o jakou domluvu ve zmíněné citaci se konkrétně jedná, když obec Střítež od začátku
nesouhlasila s projektem a nedodržením hluku v tzv. chráněného venkovního prostoru - špatný projekt
se už nedá po realizaci opravit.
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ad 18/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovateli posudku není přesně známo, co přesně měl autor touto větou na mysli. Nicméně
jak z textu na této straně doplněné dokumentace EIA a z logiky věci vyplývá, jedná se o to, že
dokumentace předpokládá lokality, kde se výpočtově hodnoty pohybují mírně nad nebo na hranici
limitních hodnot. V těchto lokalitách byly vytypovány objekty pro ověření navrhovaných opatření.
Protože i výpočet je prováděn s deklarovanou přesností 2,2 dB může samozřejmě dojít k rozdílům mezi
predikovanou a skutečnou hodnotou. Pro tento případ je nutné počítat i s možností dodatečných úprav
a rozšíření případných IPO.

19/ Citace z doplněné dokumentace, str. 55: „Na rekonstruované a elektrizované trati bude
umožněn průjezd moderních vlaků s nižší hlučností a nižším vlivem na šíření vibrací, neboť jedním z
hlavních zdrojů vibrací je dieselagregátový pohon v současnosti provozovaných motorových vlaků.
Zároveň elektrizace trati přispěje ke snížení zátěže na životní prostředí v oblasti emisí do ovzduší.“
Citace z doplněné dokumentace, str. 3: „Dále pak slouží k posouzení změny příspěvku k
imisnímu zatížení vyvolané plánovanou rekonstrukcí a provozem dieselových lokomotiv na této trati.“
Tento důvod rekonstrukce trati je víc jak pochybný. Trat' ve směrech z Českého Těšína je ve
stoupání. Jako postrk budou používány dieselové lokomotivy.
ad 19/ Komentář zpracovatele posudku:
Pro postrk jsou předpokládány elektrické lokomotivy. Vlastník dráhy SŽDC s.o. preferuje užití
elektrických hnacích vozidel na elektrifikovaných tratích tím, že dieselová hnací vozidla zpoplatňuje
v těchto případech vyšší sazbou.

20/ Citace z doplněné dokumentace, str. 66: "V žst. Frýdek-Místek bude provedena komplexní
rekonstrukce, koncepce stanice však zůstane zachována. Navrhované užitné délky kolejí a zaústění
odbočné tratě směr Český Těšín umožňuje mimořádné úvraťové jízdy. "
Citace z doplněné dokumentace, str. 68:
Žst. Český Těšín, třinecké zhlaví „Tato část stanice navazuje v km 317,296 na traťový úsek
Třinec - Český Těšín. Náplní optimalizace jsou 3 hlavní koleje, 2 koleje předjízdné a výtažná kolej
seřaďovacího nádraží…“
Žst. Český Těšín, frýdecké zhlaví "Frýdecké přednádraží žst. je upraveno pro operace
nákladních vlaků užitečné délky 650 m. Pro tyto účely jsou upravena zhlaví a v části své délky i
směrová poloha kolejí. Nákladní vlaky se na těchto kolejích vykřižují nebo budou s úvratí pokračovat
po spojovací koleji, dále po traťové koridorové koleji směr žst. Třinec ... "
Tato skutečnost si vynucuje okamžitou realizaci varianty č. 3 a zároveň zpochybňuje v případě
realizace varianty č. 1 rovnoměrné rozložení dopravy v obou směrech. Toto tvrzení dokumentace
rozložení dopravy rovnoměrně oběma směry je nerealizovatelné. Opět je dokumentace rozporuplná.
ad 20/ Komentář zpracovatele posudku:
Doplněná dokumentace EIA netvrdí, že by rozložení dopravy z PZ Nošovice bylo v obou
směrech (směr Český Těšín, směr Frýdek-Místek) rovnoměrné.
Vzhledem k tomu, že skutečný rozpad dopravy z průmyslové zóny Nošovice bude možné
odhadnout až po uvedení závodu do plného provozu, bylo v obou úsecích železniční trati uvažováno
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s maximálními možnými intenzitami železniční dopravy ze závodu Nošovice. Posouzení je tak zcela na
straně bezpečnosti.
Reálné zatížení jednotlivých směrů nebude ve skutečnosti tak velké. Dle posledních informací
od projektanta záměru by se podíl ve směru na Český Těšín měl v průměru pohybovat kolem 30 %.

21/ Občanské sdružení požadovalo použít větrnou růžici pro rozptylovou studii ze stanice
Lučina, která lépe přiléhá k území v podhůří Beskyd. Požadavek nebyl splněn (byla použita větrná
růžice pro Frýdek-Místek).
Rozptylovou studii nelze posoudit, v rozptylové studii nejsou zveřejněná data (chybí větrná
růžice).
ad 21/ Komentář zpracovatele posudku:
Větrná růžice skutečně v přílohách rozptylové studie uvedena není. Zpracovatel posudku si ji
proto vyžádal jako jeden z podkladů pro zpracování posudku. Větrná růžice pro lokalitu FrýdekMístek je dostatečně vypovídající pro dané území. Zpracovatel rozptylové studie čerpal ze
standardních údajů poskytovaných ČHMÚ pro toto území.

22/ Proč se při měření nepoužily nákladní vlaky, aby se dosáhlo maximální možné přesnosti?
ad 22/ Komentář zpracovatele posudku:
Na trati v současné době by mělo v denní době projet celkem 35 vlaků, z toho 7 nákladních –
manipulačních. Měření neprobíhalo plných 24 hodin a při měření byly zaznamenávány především
průjezdy vlaků pro zjištění akustických dějů v daném měřicím místě bez dalších zdrojů hluku území.
Takovýto postup je možný právě pro získání hodnot z prověřovaného zdroje hluku pro následnou
modelaci a přepočet na celodenní zatížení. Při měření celkové akustické situace by vzhledem
k frekvenci železniční dopravy byla naměřená hodnota ovlivněna běžným komunálním hlukem a
modelovanou vypočtenou hodnotu pouze ze železniční dopravy by tak bylo velmi obtížné porovnávat.

23/ Ve Stříteži a v Ropici při měření vibrací nákladní soupravy neprojížděly.
ad 23/ Komentář zpracovatele posudku:
Pro další stupně projektové přípravy v návrhu stanoviska doporučujeme provést zpřesnění
studie vibrací příslušným odborným pracovištěm včetně návrhu příslušných opatření.

24/ Dodatečná antivibrační opatření se už těžko provedou.
ad 24/ Komentář zpracovatele posudku:
V rámci optimalizace trati bude použita osvědčená koncepce obnovy železničního svršku.
V celém rozsahu je navržen nový kolejový rošt s kolejnicemi tv. S49 (bezstyková) s pružným
bezpodkladnicovým upevněním na betonových pražcích B91.
Nová sestava železničního svršku bude odpovídat platným normám. Kombinace použití nového
železničního svršku (bezstykové koleje) na sanovaném železničním spodku by měla zajistit
geotechnikou stabilitu drážní cesty a trvanlivost polohy koleje. Navržená koncepce bude mít příznivý
vliv na snížení hlukové zátěže a vibrací.
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Pro další zlepšení budou použity antivibrační rohože pod štěrkové lože, případně pryžové
podložky pod kolejnice.
Se zástupcem investora byl konzultován způsob aplikace těchto speciálních pryžových rohoží
v rámci stavebního objektu žel. spodku. Na zemní pláň budou uloženy antivibrační rohože o tloušťce
25 mm. Antivibrační rohož bude uložena vždy přímo na zemní pláň bez ohledu na skutečnost, jestli je
nebo není v rámci daného úseku předepsané zlepšení zemní pláně. Uvažovaná tloušťka konstrukční
vrstvy štěrkodrti musí být zachována, tedy v místech s antivibrační rohoží bude snížena zemní pláň o
25 mm. Rohože budou vyskládány do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje.
U vícekolejného vedení trati bude rohož navržena do poloviny osové vzdálenosti kolejí. Ve
staničních kolejí a zhlavích upraví rozsah opatření projektant žel. spodku v logické návaznosti na
návrh rozvodí a sklonů zemní pláně a dodrží, aby pod výhybkovými konstrukcemi bylo navrženo
pražcové podloží konstantní pružnosti a nedošlo k ukončení plochy antivibračního opatření především
pod pohyblivými částmi výhybkové konstrukce.
V následující tabulce je uveden dosud plánovaný rozsah antivibračních rohoží tak, jak je již
připravován v rámci dalších projektových příprav stavby. Tento rozsah vychází z realizovaných
měření.
SO žel. spodku

chráněný objekt

Staničení dle hlavní koleje

Specifikace žel.

projektu stavby

svršku

Frýdek-Místek, Železniční I 157

km 22,440 – 22,663

kol.1c, výh.37, 39

Frýdek-Místek, Železniční I 300

km 22,440 – 22,621

kol.4c,výh.38

Frýdek-Místek, Na Soutoku 242

km 22,440 – 22,563

kol.6b,výh.36

km 112,014 – 112,102

kol.1

km 112,396 – 112,649

kol.1

Dobrá č.p. 463

km 116,001 – 116,061

kol.1

Dobrá č.p. 271

km 116,174 – 116,256

kol.1

Dobrá č.p. 228

km 116,384 – 116,440

kol.1

Dobrá č.p. 430

km 117,108 – 117,162

kol.1

Dobrá č.p. 496

km 117,213 – 117,270

kol.90

SO 13-16-01

Frýdek-Místek, Železniční I 140

žst. Frýdek-Místek

Frýdek-Místek, Železniční I 125

Frýdek-Místek, Železniční II 258
Frýdek-Místek, Plavební 123
SO 14-16-01

Frýdek-Místek, Těšínská 2868

t.ú. Frýdek-Místek –

Frýdek-Místek, Těšínská 3042

Dobrá u Frýdku-

Frýdek-Místek, Těšínská 3040

Místku

Frýdek-Místek, Národních mučedníků 592
Frýdek-Místek, Sadová 613
Frýdek-Místek, Sadová 614

Dobrá č.p. 824

SO 15-16-01
žst. Dobrá u FrýdkuMístku, osobní
nádraží
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Staničení dle hlavní koleje

Specifikace žel.

projektu stavby

svršku

Vojkovice č.p.62

km 120,281 - 120,325

kol.1

Český Těšín, Jablůnkovská 959, 960, 961, 962,

km 317,536 – 317,905

kol.1, výh.104

SO 16-16-01
t.ú. Dobrá u FrýdkuMístku - Hnojník
SO 24-16-03
žst. Český Těšín,
třinecké zhlaví

972, 973, 975, 976, 977, 992, 993, 994, 995,
996

Stejně jako u opatření na ochranu před hlukem platí, že navržený rozsah antivibračních
opatření bude zapracován do projektové dokumentace a následně po ukončení stavby, před její
kolaudací bude účinnost navrženého řešení posouzena měřením.
V případě zjištění nedostatečné a neúplné ochrany by byly orgánem ochrany veřejného zdraví
nařízeny doplňující technické úpravy.

25/ Trváme na své připomínce k dokumentaci EIA č. l ze dne 3. 3. 2008. Navíc upozorňujeme,
že ani dle vyjádření stavebního úřadu v Hnojníku ze dne 16. 1. 2008 není zmínka o výstavbě výhybny.
ad 25/ Komentář zpracovatele posudku:
Autor připomínky má patrně na mysli soulad stavby s územně plánovací dokumentací.
Zpracovatel posudku není kompetentní k posouzení, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv. Je možné pouze konstatovat, že v rámci dokumentace EIA je doloženo (jako jedna
z povinných příloh) vyjádření příslušného stavebního úřadu v Hnojníku k záměru z hlediska souladu
s ÚP dokumentací. Dle doloženého vyjádření stavebního úřadu Hnojník ze dne 16.1.2008 pod č.j. výst.
24/328/2008/Fi je stavba v souladu s platným územním plánem obce Dolní Tošanovice, Horní
Tošanovice, Hnojník a Střítež.

26/ V části C je uvedena řada významných krajinných prvků ze zákona i registrovaných. V
kapitole D, která má hodnotit vlivy, je však problematika hodnocení vlivů na VKP omezena pouze na
pár souvětí, tedy naprosto nedostatečné hodnocení.
ad 26/ Komentář zpracovatele posudku:
Vliv stavby na VKP je hodnocen v kapitole D.I.8. Z předloženého hodnocení je patrné, že
v souvislosti s posuzovanou stavbou se nepředpokládá ovlivnění registrovaných VKP. K zásahu do
VKP definovaných ze zákona však zcela jistě dojde. Bude třeba získat závazné stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody k tomuto zásahu.
V návrhu stanoviska je uvedeno následující opatření: „V rámci územního řízení (resp. před
vydáním územního rozhodnutí) je nutné dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. požádat příslušný
orgán ochrany přírody o vydání závazného stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků,
které budou dotčeny stavbou. Pro vydání tohoto stanoviska je třeba doplnit a předložit biologické
hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb.“
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27/ V kapitole údolní nivy je uveden 2x úplně stejný odstavec začínající „Z praktického
důvodu .... „ přičemž nejsou popsány konkrétní údolní nivy.
Právě tímto nádherným místem je okolí Černého potoka, na rozhraní Hnojníku a Stříteže, kde
se nachází nádherné meandry, byly zde sledovány stopy vydry říční, pozorovali jsme ledňáčka, na
přilehlých loukách se vyskytuje chřástal polní. Také jsme pozorovali v blízkosti tratě čápa černého.
Tyto skutečnosti dokumentací EIA rovněž nejsou popsány. Považujeme v tomto směru dokumentaci
za neúplnou, nedostačující.
ad 27/ Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace neopomíná ani zmíněný zásah do VKP ze zákona - údolní nivy. V kapitole
C.I.5.A uvádí autor dokumentace EIA, že z praktického důvodu byly v území poznamenaném lidskou
činností považovány za údolní nivu ve smyslu VKP břehy vodních toků s vytvořenými břehovými
porosty (či bez nich) do vzdálenosti cca 15 m od břehové hrany, a to bez ohledu na to, jestli došlo k
zásadní změně přírodního charakteru těchto prostorů.
Komplexním vyhodnocením zásahu stavby do jednotlivých vodní toků a jejich nejbližšího okolí
v rámci kapitoly D dokumentace EIA je tak řádně posouzen i zásah do VKP ze zákona – vodní tok,
resp. údolní niva.
V návrhu stanoviska je uvedeno následující opatření: „V rámci územního řízení (resp. před
vydáním územního rozhodnutí) je nutné dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. požádat příslušný
orgán ochrany přírody o vydání závazného stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků,
které budou dotčeny stavbou. Pro vydání tohoto stanoviska je třeba doplnit a předložit biologické
hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb.“

28/ To vše se má zničit pro vybudování výhybny a zvýšenou frekvenci dopravy. Není blíže
určen rozsah kácení lesa, aby byla zajištěna bezpečnost trakčního vedení. Pro výstavbu výhybny má
být vybudována obslužná komunikace po celé délce lesa v uvedených drážních kilometrech. Obslužná
komunikace není v dokumentaci vůbec hodnocena. Rovněž není vyřešen rozsah kácení stromů v
souvislosti s dodržením osmimetrové vzdálenosti od koleje - skácí-li se okrajové zakořeněné stromy,
dojde k vyvrácení zbytku větrem. V našem lese s tím máme praktickou zkušenost při kácení stromů
napadených kůrovcem.
ad 28/ Komentář zpracovatele posudku:
Dendrologický průzkum, tj. podrobný průzkum dřevin potenciálně dotčených posuzovaným
záměrem, slouží k identifikaci množství dřevin, které bude s velkou pravděpodobností v souvislosti s
realizací konkrétní stavby vykácet.
V návrhu stanoviska bude uvedena následující podmínka: „V dalším stupni projektové
dokumentace je třeba upřesnit rozsah kácení v oblasti Střítežského lesa.“

29/ Není jasně určena plocha ani rozsah (počet kusů) kácených stromů v Střítežském lese
hodnocení je nedostatečné. Na straně 224 není dostatečně vyhodnoceno stáří ani vzrůst krásných
stromů, mimo jiné zde rostou nádherné vzrostlé duby kolem trati. V drážních kilometrech 129,0 až
129,3 chybí popsaný vzrostlý park, není popsán ani v dendrologickým posouzení. Těsně před obcí
Ropice je další nejpočetnější vegetace v oblasti, která svým významem není v dokumentaci dostatečně
doceněna.
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ad 29/ Komentář zpracovatele posudku:
Dendrologický průzkum, tj. podrobný průzkum dřevin potenciálně dotčených posuzovaným
záměrem, slouží k identifikaci množství dřevin, které bude s velkou pravděpodobností v souvislosti s
realizací konkrétní stavby vykácet.
V návrhu stanoviska bude uvedena následující podmínka: „V dalším stupni projektové
dokumentace upřesnit rozsah kácení v oblasti Střítežského lesa.“
V dendrologické studii, která je součástí doplněné dokumentace EIA, jsou v zmíněném úseku
drážních kilometrů 129,0 až 129,3 popsány následující druhy dřevin, které bude třeba v souvislosti
s plánovanou stavbou pravděpodobně vykácet:

30/ Doplněná dokumentace se snaží vyhovět ve svých vyjádřeních v plné míře investorovi. Ve
skutečnosti poukazuje na to, že optimalizovaná trať ve variantě č. l povede ke zničení podbeskydské
krajiny.
ad 30/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovateli posudku nejsou známy skutečnosti, které by poukazovaly na to, že
optimalizovaná trať ve variantě č. l povede ke zničení podbeskydské krajiny.

31/ Není popsán Černý potok na rozhraní Hnojníka - Střítež, pozorovali jsme zde střevle
potoční.
ad 31/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska jsou uvedeny následující podmínky:
1/ V dalších fázích projektové přípravy provést detailní průzkum vodní fauny všech křížených
toků, pro vyloučení výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. V případě zastižení těchto živočichů
bude nutné vypracovat a realizovat technická opatření pro jejich ochranu.
2/ Vzhledem k běžné praxi, kterou si vynucuje mj. i bezpečné založení mostních objektů, kdy je
průmět mostu v korytě toku většinou řešen betonováním, příp. dlažbou do betonu, doporučujeme, aby
v případě tohoto technického řešení bylo takto upravené koryto toků (s prokázaným, či potenciálním
výskytem skorců, střevlí a dalších vzácných vodních živočichů) dále upraveno volným ložením nejlépe
plochých kamenů na dno, aby vznikaly úkryty a docházelo v čeření proudu. Tím bude umožněna
kolonizace i tohoto úseku toku, případně jeho překonání.
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32/ V blízkostí tratě byla pozorována užovka. Dále byla pozorována lasice, na podzim a v
zimním období jeleni.
ad 32/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska jsou mj. uvedeny následující podmínky:
1/ V dalších fázích projektové přípravy provést detailní průzkum vodní fauny všech křížených
toků, pro vyloučení výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. V případě zastižení těchto živočichů
bude nutné vypracovat a realizovat technická opatření pro jejich ochranu.
2/ V případě zastižení zejména obojživelníků a plazů v prostoru stavby (např. na jaře ve
vzniklých zatopených depresích) zajistit po konzultaci s místními orgány ochrany přírody jejich
záchranný transfer na náhradní stanoviště realizovaný k tomu oprávněnou osobou.
3/ Dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. požádat příslušný orgán státní
správy o udělení výjimky z ochranných podmínek dotčených zvláště chráněných druhů živočichů.
4/ Ve spolupráci s místními mysliveckými sdruženími podchytit potenciální místa střetů
(případná křížení stezek zvěře s tratí) a prověřit způsob technického řešení daného problému. Jako
vhodné řešení se jeví technická opatření k zamezení vstupu zvěře na trať v kombinaci s doplněním
možnosti překonání této překážky jiným způsobem (propustkem, využitím mostních objektů atp.).
5/ Mosty, mostky a propustky je třeba dimenzovat tak, aby nebránily v migraci žádné je
využívající skupině živočichů.
6/ Vzhledem k běžné praxi, kterou si vynucuje mj. i bezpečné založení mostních objektů, kdy je
průmět mostu v korytě toku většinou řešen betonováním, příp. dlažbou do betonu, doporučujeme, aby
v případě tohoto technického řešení bylo takto upravené koryto toků (s prokázaným, či potenciálním
výskytem skorců, střevlí a dalších vzácných vodních živočichů) dále upraveno volným ložením nejlépe
plochých kamenů na dno, aby vznikaly úkryty a docházelo v čeření proudu. Tím bude umožněna
kolonizace i tohoto úseku toku, případně jeho překonání.

33/ Je opomenuté sdělení o budování nového rozřazovacího nádraží ve Svibici.
ad 33/ Komentář zpracovatele posudku:
V rámci stavby nebude budováno žádné nové rozřaďovací nádraží ve Svibici.

34/ V části dokumentace D, tabulce č. 47 jsou špatně ohodnocené dva body. Jedná se o bod 7:
Likvidace poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Provoz by měl
být ohodnocený znaménkem + (během provozu rychle jedoucích vlaků zahyne mnoho živočichů). A
dále o bod 9: Vliv na krajinný ráz, po ukončení provozu nikdo protihlukové bariéry ani jiné související
stavby neodstraní, je tedy třeba ohodnotit znaménkem +.
ad 34/ Komentář zpracovatele posudku:
Bod 7 v tabulce č. 47 doplněné dokumentace EIA hodnotí vliv záměru pouze na zvláště
chráněné druhy rostlin a živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. V tomto případě se skutečně
nepředpokládá při provozu záměru dotčení zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Pokud
bychom však hodnotili obecně vliv provozu stavby na živočichy, pak jejich dotčení není možné zcela
vyloučit.
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Bod 9 v tabulce č. 47 patrně uvažuje se stavem, kdy po ukončení provozu budou stavby
související se záměrem odstraněny. V případě, že by k odstranění těchto staveb nedošlo, bude vliv na
krajinný ráz stejný jako při provozu a je možné jej ohodnotit znaménkem +.
35/ Podle Jana Kučery z drážní inspekce dochází na přejezdech k 250 nehodám ročně. Co
bezpečnost v centru obce mimo chráněné přejezdy? Dokumentace vůbec neřeší. Rychlost nákladního
vlaku ve Stříteži (tvar tratě oblouk) má dosáhnout 80 km/h.
ad 35/ Komentář zpracovatele posudku:
Vstup na dráhu mimo přejezdovou konstrukci je dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, §4a
považováno jako protiprávní jednání.
36/ Jsou podhodnoceny doby průjezdu nákladních souprav přes žel. přejezd - při rozjezdu z
výhybny - rozhraní Hnojník-Střítež - nebude dosaženo rychlosti 80 km/h, delší dobu bude tedy trvat
spuštěná signalizace a vlak bude déle projíždět přejezdem. Výrazně se tedy prodlouží doba uzavření
přejezdu, čímž se prodlouží délky kolon, déle rovněž se budou rozjíždět automobily. Výsledná
hodnota muže být až 3 min.
Vozidla záchranné služby jezdí od Třince, můžou stát 2 až 3 min ve Stříteži, pojedou směrem
na Komorní Lhotku, situace se může opakovat, opět budou stát před přejezdem v Hnojníku několik
minut.
Je zlehčována dostupnost integrovaného záchranného systému - přiznaná doba zdržení
provozu je asi 2 min, znásobíme-li to možným počtem příjezdu až 87 vlaků za den, znamená to dobu
zdržení 3 hodiny denně.
ad 36/ Komentář zpracovatele posudku:
Údaje o čekací době na přejezdech byly posouzeny a vyhodnoceny projektantem stavby
(společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.). Předložené podklady tak byly zpracovány osobou,
která má s provozem železničních staveb bohaté zkušenosti.
K vyhodnocení čekací doby na jednotlivých přejezdech nemá zpracovatel posudku zásadní
připomínky. Pokud zpracovatel uvádí předpokládanou rychlost na přejezdu 80 km/h, pak se jedná o
předpoklad vycházející z technicko-organizačních možností trati, resp. z grafikonu.
Z dokumentace EIA na str. 274 je patrné, že oproti stávajícímu stavu se čekací doba na
přejezdu v obci Dobrá prodlouží max. o 60 s, na přejezdu v obci Hnojník o 40 s a v obci Střítež pouze
o 12 s. Dojezdová doba složek záchranného integrovaného systému se tak prodlouží max. o 1 min.
Zpracovatel dokumentace v kapitole D.I.1.4 nepopírá, že v souvislosti s výhledovým
intenzivnějším provozem na železniční trati budou přejezdy uzavírány vícekrát za den. Ani to by však
nemělo mít významný negativní vliv na dostupnost záchranného integrovaného systému.
37/ Jsou překračovány platné imisní limity. Jednak pro průměrné denní koncentrace PM10,
dále pak pro průměrné roční koncentrace. Nelze kladně hodnotit nákladní vlakovou dopravu varianty
č. l mezi Nošovicemi a Českým Těšínem a to z toho důvodu, že budou používány jako postrk
dieselové lokomotivy. Imisní limity se tedy zhorší oproti současnému stavu zcela logicky. Nyní
projíždí po trati v daném směru čtyřicetkrát lehký dieselový vlak táhnoucí jeden až tři vagóny. Po
rekonstrukci projede po trati 33 x nákladní dieselová lokomotiva tlačící asi 19 vagónů o váze až 1600
tun. Předpokládáme, že bude muset využít mnohem většího výkonu než osobní vlak.
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ad 37/ Komentář zpracovatele posudku:
Rozptylová studie uvažovala s následujícími vstupními údaji, citujeme: „Osobní vlaky budou
plně elektrifikovány. Dieselové lokomotivy budou mít vlaky z průmyslové zóny Nošovice, místní
nákladní vlaky a vlaky pro postrk. Jejich počty jsou 33 vlaků směr Nošovice - Frýdek Místek a
33 vlaků směr Nošovice – Český Těšín.“
Výstupy rozptylové studie jsou zcela na straně bezpečnosti, neboť dle informací poskytnutých
oznamovatelem (SŽDC s.o.) v průběhu zpracování posudku jsou pro postrk a provoz předpokládány
elektrické lokomotivy. Vlastník dráhy SŽDC s.o. preferuje užití elektrických hnacích vozidel na
elektrifikovaných tratích tím, že dieselová hnací vozidla zpoplatňuje v těchto případech vyšší sazbou.
Na železniční trati by tak měla být v reálu využita především elektrická trakce.
Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že provoz železniční trati (i při zohlednění většího podílu
dieselové trakce) se na znečištění ovzduší projeví minimálně. Dominantním zdrojem znečištění ovzduší
v zájmovém území je automobilová doprava a malé zdroje.

38/ K situaci na železničním přejezdu ve Stříteži: V dokumentaci jsou mylně uvedeny počty
zastavených automobilů, a to jak ve Stříteži, tak v Hnojníku.
ad 38/ Komentář zpracovatele posudku:
Projektant vycházel při stanovení intenzit dopravy na silnici I/68 (a tedy i délky front na
přejezdu) z oficiálně dostupných údajů z celostátního sčítání dopravy ŘSD na vybrané komunikační
síti (2005). Tyto intenzity byly přenásobeny stanovenými růstovými koeficienty dopravy pro příslušné
výpočtové roky 2008 a 2010.
Na základě údajů o čekací době na přejezdu paky byly spočteny délky front aut čekajících na
přejezdu.

39/ Je podhodnocená situace na žel. přejezdech, hlavně na silnici 1/68 ve Stříteži (naše sčítání
prokázalo v silném provozu - v době od 14 do 15 hod průjezd 1110 aut za hodinu), což znamená o
204 více než předpoklad, ve slabém provozu (v době od 6 do 7 hod) průjezd až 770 aut za hodinu, tedy
o 252 více než je předpoklad. Nechceme domyslet, jaká situace nastane při dnešním nárůstu dopravy v
dalších letech i vzhledem k záměru budování průmyslových zón.
ad 39/ Komentář zpracovatele posudku:
Projektant vycházel při stanovení intenzit dopravy na silnici I/68 (a tedy i délky front na
přejezdu) z oficiálně dostupných údajů z celostátního sčítání dopravy ŘSD na vybrané komunikační
síti (2005). Tyto intenzity byly přenásobeny stanovenými růstovými koeficienty dopravy pro příslušné
výpočtové roky 2008 a 2010.
Provedené výpočty vychází z dlouhodobého sledování intenzit dopravy ŘSD na komunikační
síti. Jedná se o průměrné hodnoty z opakovaně prováděných sčítání dopravy v různých obdobích roku.
Pro predikci akustické zátěže a znečištění ovzduší není vhodné vycházet z krátkodobého sčítání
dopravy, které může být vzhledem k dlouhodobému průměru podhodnoceno či naopak nadhodnoceno.
Autor připomínky navíc neuvedl den, ve kterém bylo sčítání dopravy provedeno. Je známo, že
v průběhu týdne značně kolísá intenzita automobilového provozu. Za signifikantní dny pro sčítání
dopravy, resp. měření hluku z dopravy je považováno úterý až čtvrtek.
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Dále je nutno podotknout, že i v průběhu roku hustota silničního provozu poměrně znatelně
kolísá. Je tedy důležité, v jakém období bylo sčítání provedeno.

40/ Čekací doby na přejezdech jsou zcela mylně uvedeny. Nejsou připočítány délky zastavení
provozu na přejezdech + rozjezd automobilu. V obci Dobrá by tento údaj měl být 120 sec + 62 sec,
Hnojník 118 +28 sec., Střítež 66 sec + 61 sec.
ad 40/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář ke stanovení čekací doby na přejezdech - viz připomínka k bodu č. 36 občanského
sdružení Střítež.

41/ Jsou podhodnoceny doby průjezdu nákladních souprav přes žel. přejezd ve Stříteži. Při
rozjezdu z výhybny (rozhraní Hnojník-Střítež) nebude dosaženo rychlosti 80 km/h, výrazně se tedy
prodlouží doba uzavření přejezdu, čímž se prodlouží délky kolon, dojde k výparnému zhoršení živ.
prostředí nahromaděnými výfukovými plyny.
Předpokládaná rychlost jedoucího vlaku může být 50 až 60 km/h, doba průjezdu se tedy
natáhne asi na 120 sec + rozjezd výrazně prodloužených kolon. Kolem silnice I/68 v délce asi 1 km je
oboustranná zástavba rodinných domků u silnice vzdálených od této komunikace přibližně 20 m.
Sečteme-li časy, po které bude provoz zastaven, zdržení bude 3 - 4 hod denně. Lidem žijícím kolem
této komunikace se výrazně zhorší životní prostředí oproti už dnes nevyhovujícímu stavu.
S takto zcela chybně zhodnocenou emisní situaci na přejezdu ve Stříteži nesouhlasíme a
žádáme o její přepracování. Dokumentace v případě varianty 1 nákladní provoz mezi Nošovicemi a
Českým Těšínem ve vztahu k životnímu prostředí ovlivněné životním prostředím zcela záměrně
podceňuje. Tímto záměrně připouští porušování zákona. Projekt v tomto smyslu je zcela nevyhovující.
ad 41/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář ke stanovení čekací doby na přejezdech - viz připomínka č. 36 občanského sdružení
Střítež.

42/ Nelze podporovat zhoršování už tak nevyhovujícího životního prostředí.
ad 42/ Komentář zpracovatele posudku:
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí a zdraví obyvatel, probíhá řádným procesem EIA
dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jedním z úkolů tohoto procesu je posoudit,
zda je stavba z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo akceptovatelná či nikoliv, případně
vymezit podmínky pro fázi projektových příprav, výstavby i provozu, při jejichž splnění je možné
stavbu akceptovat.

43/ V souvislosti s posuzovanou stavbou dojde ke zrušení některých stávajících propustků a
tím společně s vybudováním PHS dojde k výraznému zhoršení migrační prostupnosti.
Dokumentace vůbec neřeší velmi významný vliv na živočichy a jejich migraci, kterým je
nárůst dopravy - několikanásobně vyšší množství projíždějících vlakových souprav. Jejich zastavování
a stání ve výhybně. Dalším velmi negativním faktorem je zvýšení rychlosti vlakových souprav - řada
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migrujících živočichů nebude mít čas zareagovat. Již teď jsou velmi časté kolize zvěře s vlakovými
soupravami v oblasti Střítežského lesa.
ad 43/ Komentář zpracovatele posudku:
Uváděné kolize se zvěří nelze zcela vyloučit, a proto se jeví jako opodstatněné následující
doporučení pro další stupně projektové přípravy: „Ve spolupráci s místními mysliveckými sdruženími
podchytit potenciální místa střetů (případná křížení stezek zvěře s tratí) a prověřit způsob technického
řešení daného problému. Jako vhodné řešení se jeví technická opatření k zamezení vstupu zvěře na
trať v kombinaci s doplněním možnosti překonání této překážky jiným způsobem (propustkem, využitím
mostních objektů atp.).“
Připomínka k zhoršení migrační propustnosti má obecnou platnost, zvýšení intenzit na tomto
dopravním tahu skutečně zvýší riziko střetu organismů s projíždějícími vlaky, nicméně zpracovatel
posudku souhlasí s konstatováním Doplněné dokumentace EIA na str. 297:
„Železnice obecně nemají tak výrazný bariérový efekt pro migraci živočichů jako
frekventované silnice. Jejich překonání je pro mnohé živočichy možné běžným přeběhnutím trati v
době, kdy neprojíždí žádný vlak, přičemž tyto pomlky mezi průjezdy vlaků mohou být poměrně dlouhé
(desítky minut, v noci na málo frekventovaných tratích až několik hodin). Tento způsob překonání trati
je běžný pro větší savce, jako je srnec či jelen, pokud není těleso trati příliš vysoké, příkré či s
nevhodným povrchem (např. plošné využití štěrku, dlažby apod.).
Někdy tento způsob využívají i menší živočichové, např. lišky, kuny či zajíci, pokud je násep
trati nízký a zarostlý vegetací, spíše však využijí vhodného propustku či průchodu pod mostem (nepubl.
údaje z průzkumů v zimním či podzimním období). Pro menší živočichy (např. hlodavci, hmyzožravci,
obojživelníci) pak může být překonání prudších svahů náspu, štěrkového lože či kolejí obtížné a
využívají pak především vhodné průchody, které tak získávají na významu.“
Lze tedy předpokládat, že mimo místa, kde budou vybudovány protihlukové stěny, nebude pro
větší živočichy drážní těleso představovat nepřekonatelnou překážku a z tohoto hlediska je tedy záměr
akceptovatelný. Pro drobné živočichy (např. hlodavci, hmyzožravci, obojživelníci), neschopné
překonat prudší svahy drážního tělesa, štěrkové lože apod., představuje již stávající těleso výraznou
migrační bariéru, ovlivněnou nikoli frekvencí dopravy, ale konfigurací terénu. Z tohoto důvodu lze
považovat závěry dokumentace EIA za opodstatněné.

44/ Používané a uváděné termíny neodpovídají pojmům uváděným v zákoně 185/2001 Sb. o
odpadech, např. skladování, shromažďování aj. (bod 33). Bod 32 - nejasné formulace. Pokud budou
materiály dále využívány (například při stavbě), pak se nejedná o odpad - viz definice dle zákona
č. 185/2001 Sb.
ad 44/ Komentář zpracovatele posudku:
V doplněné dokumentaci EIA jsou na některých místech požity některé pojmy, které nejsou
zcela v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Jedná se např. o užití pojmu zneškodnění
odpadů, namísto odstranění odpadů, apod.
V bodě 33 je uvedena nepřesná formulace. Správně má být uvedeno: „Uložení odpadů na
zařízeních staveniště či vlastním staveništi bude omezeno na nezbytně nutnou dobu. V případě
situování do zátopového území nebudou odpady kategorie nebezpečný či snadno odplavitelný materiál
shromažďovány déle než jeden den.“
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V dalších stupních projektové dokumentace je třeba drobné nedostatky v použitých pojmech
v oblasti nakládání s odpady odstranit. Dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění se pod pojmem
nakládání s odpady rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

45/ Při průchodu obcí Střítěž jsou navrhovány většinou jednostranné bariéry viditelné z druhé
strany - od kolejiště tyto nelze ozelenit.
ad 45/ Komentář zpracovatele posudku:
Ozelenění protihlukových stěn ze strany od kolejiště je problematické z důvodů potřebné
údržby zeleně a dalších provozně-organizačních hledisek provozu na železniční trati a také z hlediska
zajištění potřebných průjezdných profilů.
Ze strany od kolejiště není možné realizovat ozelenění. Optimální vizuální působení
protihlukových clon (navržených pouze po jedné straně kolejiště) je na straně od kolejiště třeba řešit
vhodnou volbou materiálu a struktury protihlukové stěny.

46/ Níže uvedené citace se vzájemně vylučují, předložená doplněná dokumentace se zabývá
jediným problémem - jak vyhovět investorovi a zmást obyčejné lidi.
Citace z doplněné dokumentace, str. 331: „Bude provedeno kontrolní měření hluku a vibrací k
ověření dodržení platných hygienických norem.“
Citace z doplněné dokumentace, str. 284: „Protože korekce na impulsní hluk se nevztahuje na
chráněné vnitřní prostory, nevzniká z toho požadavek na rozšíření IPO.....Vybudování protihlukové
ochrany proti hluku ze zarážek je neřešitelné, protože zarážky jsou umísťovány na velké ploše
kolejiště, kdy nelze protihlukovou clonu umístit ke zdroji hluku.“
ad 46/ Komentář zpracovatele posudku:
Požadavky na realizaci kontrolních měření hluku a vibrací po uvedení stavby do provozu jsou
součástí návrhu stanoviska.
Problém ochrany území a problematika hluku ze žst. Český Těšín je podrobněji rozebrána
v komentáři k vyjádření Krajské hygienické stanice (č.j. HOK/OV-9958/215.1.2/08 ze dne 13. 11.
2008).

47/ Předložené dokumentaci vytýkáme také to, že v ní nejsou zapracovány navazující
schválené záměry, které výrazně změní posuzovanou situaci v projednávaném území:
- výstavba umožní vybudování vlečky - logistický terminál Hnojník - Horní Tošanovice,
vlečka by byla napojena ze žel. stanice Hnojník na trati č. 322.
- výstavba umožní rozvoj dalšího průmyslu v oblasti např. krajem prosazovány průmyslové
zóny Horní Tošanovice, Hnojník - Třanovice tyto zóny by však dále ovlivnily životní prostředí taky i
navazující dopravou.
- je plánováno vybudovat bezúvraťové napojení v Ropici na Třinec. Tyto záměry však nejsou
vyhodnocené ve studii EIA, která má komplexně posoudit v souvislostech vliv záměru na životní
prostředí.
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Trať celostátního významu bude také využívána pro vlaky, které budou jezdit směr Valašské
Meziříčí a dále. Tato vlaková doprava však už v dokumentaci EIA není hodnocena, není ani rovněž
hodnocena v hlukové studii, kde se pro výpočet hluku použilo pouze vlaky pro PZ Nošovice.
ad 47/ Komentář zpracovatele posudku:
Vlečka z logistického terminálu Hnojník - Horní Tošanovice napojená ze žel. stanice Hnojník
na trať č. 322
V koncepci rozvoje Moravskoslezského kraje je skutečně plánován vznik nové průmyslové zóny
Horní Tošanovice – Hnojník se zapojením vlečkové koleje do žst. Hnojník, avšak s neurčitou dobou
realizace.
V případě, že by v budoucnu došlo k přípravě zmíněné průmyslové zóny Horní Tošanovice –
Hnojník, bude třeba posoudit tento záměr v rámci samostatného procesu EIA, včetně detailního
posouzení vlivu obslužné dopravy na životní prostředí a obyvatelstvo.
Rozvoj dalšího průmyslu v oblasti (např. průmyslové zóny Horní Tošanovice, Hnojník –
Třanovice)
Je velmi obtížně predikovatelné, zda a v jakém rozsahu optimalizovaná železniční trať přiláká
další investory, kteří budou využívat železniční dopravu. V případě, že by tomu tak skutečně bylo,
bude třeba posoudit tyto plánované záměry v rámci samostatného procesu EIA, včetně posouzení vlivu
obslužné dopravy z těchto záměrů na životní prostředí a obyvatelstvo.
Bezúvraťové napojení v Ropici na Třinec
Bezúvraťové napojení v Ropici nebude zřejmě vzhledem k místním poměrům v lokalitě
technicky proveditelné. V době zpracování dokumentace EIA a posudku nebylo známo žádné technické
řešení tohoto napojení, proto nebylo v rámci stávajícího procesu EIA řešeno.
V případě, že by bylo v budoucnu plánováno toto bezúvraťové napojení v Ropici na Třinec,
bude třeba posoudit tento záměr v rámci samostatného procesu EIA.
Využití optimalizované železniční trati pro vlaky, které budou jezdit směrem na Valašské
Meziříčí
Z připomínky není patrné, jaké typy vlaků má autor připomínky na mysli, zda osobní či
nákladní.
Z porovnání intenzit železniční dopravy ve stávajícím a výhledovém stavu (viz tabulka č. 20 a
21 doplněné dokumentace EIA) je patrné, že ve výhledu je uvažováno i s určitým nárůstem osobní
železniční dopravy. Investor, resp. projektant stavby poskytl údaje o střednědobém výhledu intenzit
železniční dopravy na dotčené trati, které byly do dokumentace EIA zaneseny.

48/ Je-li podle citace současná situace v našich obcích zdraví škodlivá a nevyhovující, je
zjevné, že se netýká naších obcí, kterými trať prochází. K této citaci lze snad jen konstatovat, že prof.
MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. zdejší regionální trať nikdy neviděl, neví ani, že vlaky mezi 23 hod až
4 hod mezi Hnojníkem a Těšínem vůbec nejezdí - nikdo nemůže posuzovat 2 až 4 osobní vagóny
dvakrát v hodině oproti těžkým nákladním soupravám, řítícím se krajinou jak ve dne, tak v noci.
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ad 48/ Komentář zpracovatele posudku:
V rámci předloženého hodnocení zdravotních rizik jsou posuzovány tyto stavy:
1/ počáteční akustická situace, stávající stav znečištění ovzduší,
2/ výhledová akustická situace, výhledový stav znečištění ovzduší.
Ze zpracované akustické i rozptylové studie a následně i ze studie zdravotních rizik vyplývá, že
na řadě míst je již stávající situace z hlediska hluku a znečištění ovzduší problematická. Mezi zdroje,
které se dominantním způsobem podílí na znečištění ovzduší, je možné jmenovat automobilovou
dopravu a malé (lokální) zdroje. Rovněž na akustické situaci se dominantním způsobem podílí doprava
na pozemních komunikacích a v některých místech i železniční doprava.
Zpracovatel posudku si je vědom problematické situace z hlediska zdravotních rizik.
Plánovaná optimalizace trati, včetně navržených rozsáhlých protihlukových stěn, by stávající stav
akustické zátěže území neměla výrazně změnit. V části území dojde ke zlepšení oproti stávajícímu
stavu, pouze u některých lokalit dojde k mírnému zhoršení. Do těchto míst budou orientována
individuální protihluková opatření na exponovaných objektech.
Studie dále potvrzuje, že vliv záměru na znečištění ovzduší je malý, neovlivní tedy zdravotní
situaci obyvatel.
K hodnocení zdravotních rizik bylo přistupováno konzervativním způsobem. V obou směrech
(směr Český Těšín, Frýdek-Místek) bylo uvažováno s maximálním počtem vlaků směřujícím
z průmyslové zóny Nošovice. V reálném stavu dojde v závislosti na odbytu průmyslové zóny Nošovice k
rozpadu dopravy do obou úseků. Predikované vlivy na zdraví obyvatel jsou tak posouzeny na straně
bezpečnosti.

Občanské sdružení Mezi Mosty, doručeno dne 13. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ Hlukové studie v části dotýkající se oblasti ulice Železniční I., resp. Železniční II a
železniční přejezd – křížení ul. Na Poříčí s železniční tratí (část 1A). V hlukové studii není zohledněn
výše zmíněný železniční přejezd, který je oproti projíždějícím soupravám navíc zatížen hlukem
z akustické signalizace na přejezdu a hlukem z posunovaných a rozřazovaných souprav. Tento přejezd
nebude dle dostupných údajů chráněn protihlukovým opatřením, ani v jeho blízkosti nezačíná
plánované protihlukové opatření. Tímto dojde ke značnému zatížení rodinných domů v dosahu tohoto
přejezdu (ul. Železniční I i Železniční II) hlukem jak ze železniční dopravy, tak v neposlední řadě
z výstražného akustického systému na přejezdu.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Stávající železniční ocelový most je navržen k plné rekonstrukci, díky níž by mělo dojít ke
snížení hlučnosti projíždějících souprav po této konstrukci.
Tento přejezd není v hlukové studii zapracován. V návrh stanoviska bude doplněna podmínka:
„V rámci dalších stupňů projektové přípravy a zpřesnění akustické studie v oblasti nádraží Frýdek –
Místek prověřit akustickou situaci v okolí žel. přejezdu v ul. Na Poříčí s případnými návrhy
protihlukových opatření.“
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Obr. č. 1 Situace v okolí žst. Frýdek-Místek

Zdroj: www.mapy.cz

2/ V hlukové studii není kalkulováno v novém stavu se zvýšenou četností dopravy po kolejišti
v oblasti podél ul. Železniční I po železniční most, a to zajíždění souprav ve směru od Českého Těšína,
pokud nebude prosazena zatím výhledová varianta č. 3 – tj. bezúvraťové napojení kolejí ze směru
Český Těšín na Ostravu – Kunčice.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
S vlaky ze směru Český Těšín zajíždějícími do stanice Frýdek-Místek je v Hlukové studii
počítáno.
3/ V dokumentaci je zmíněno, že v problémových lokalitách mj. i v ul. Železniční I byla
provedena měření vibrací. Toto měření se však nevyskytuje v žádném z hodnocení.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Dle předložených protokolů o měření vibrací (viz příloha č. 16 doplněné dokumentace EIA)
nebylo v ulici Železniční I provedeno měření.
Ve Frýdku –Místku byla pro měření vibrací vybrána jiná lokalita. Měření bylo provedeno u
rodinného domu v ulici Sadová č.p. 2264 (viz následující obrázek).
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Obr. č. 2 Objekt Sadová č.p. 2264 – viz bod č. 1 na situaci

Zdroj: www.mapy.cz

Na základě provedených měření byl zpracován návrh antivibračních opatření a zapracován do
projektové dokumentace stavby.
V místech, kde trať prochází kolem ulice Železniční I, Železniční II, Na Soutoku a Plavební,
jsou navrženy antivibrační rohože v km 22,440 – 22,663 (kol. 1c, výh. 37, 39); km 22,440 – 22,621
(kol. 4c, výh. 38) a km 22,440 – 22,563 stavby (kol. 6b, výh. 36).
Zpracovatel posudku upozorňuje, že po realizaci stavby (před kolaudací) bude provedeno
kontrolní měření hluku i vibrací k ověření dodržení platných hygienických norem. V případě zjištění
nedostatečné a neúplné ochrany by byly orgánem ochrany veřejného zdraví nařízeny doplňující
stavební úpravy.
4/ Studie zohledňuje pouze projíždějící soupravy a nebere v potaz soupravy, které do stanice
zajedou až k železničnímu mostu z důvodu úvratě. Tyto soupravy nepochybně zatíží okolí vibracemi a
jak ze studie vyplývá, nadlimitní hodnoty je možno naměřit až 80 m od trati. Je požadováno pečlivé
posouzení hustě obydlené lokality Železniční I, Železniční II, Na soutoku, U lávek a Ulička tak, aby
byl vliv trati po optimalizaci v co nejvyšší míře minimalizován.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Na základě výsledků provedených měření v rámci dokumentace EIA a výsledků doplňujících
měření pro Český Těšín v rámci doplnění dokumentace EIA byl získán přehled o šíření vibrací do okolí
stávající železniční trati a nebylo pro návrh antivibračních opatření nezbytné provádět další měření.
Lokalita v Českém Těšíně se nachází v obdobných geologických podmínkách jako lokalita od
Frýdku-Místku po obce Dobrá a Vojkovice, kde bylo prováděno měření vibrací.
Na základě provedených měření byl zpracován návrh antivibračních opatření a zapracován do
projektové dokumentace stavby.
V místech, kde trať prochází kolem ulice Železniční I, Železniční II, Na Soutoku a Plavební,
jsou navrženy antivibrační rohože v km stavby 22,440 – 22,663 (kol. 1c, výh. 37, 39); km 22,440 –
22,621 (kol. 4c,výh. 38) a km 22,440 – 22,563 (kol. 6b,výh. 36).
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5/ Ze studie vlivu na veřejné zdraví vyplývá, že celé vyhodnocení zatížení vibracemi bylo
nesprávně vztaženo k hodnotě 74 dB, mělo však být vztaženo k přísnějšímu limitu 71 dB.
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Limit 74 dB byl použit správně. Na daný případ se totiž nevztahuje limit „otřesů“ jak je
uveden v Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. a jeho příloze, neboť otřes je definován jako jednorázový děj,
při kterém se změní poloha mechanické soustavy v krátkém čase.
Z tohoto hlediska je připomínka týkající se výše limitů hladiny zrychlení vibrací irelevantní.
6/ V předloženém doplnění dokumentace je na straně 27 deklarováno, že Světelně technická
studie byla nově zpracována v lokalitě Staré Město a zohlednila výstavbu protihlukových stěn na
opěrných zdech, tak modelaci terénu. Toto tvrzení je nepravdivé. Světelně technická studie, byla co se
týče Starého Města předložena v původním provedení a rozsahu a to bez započtení modelace terénu a
zvýšení nivelety kolejiště o 1,32 m (mostek). Výšková chyba horní hrany protihlukové stěny ve studii
je takto min. 2,5 m (stávající násep má výšku 2,5 až 2,9 m nad přilehlými pozemky) + 1,32 m (zvýšení
nivelety), tedy 3,82 m. Závěry z takovéto studie jsou tedy irelevantní. Je požadováno pravdivé a
srozumitelné vypracování studie zastínění tak, aby studie byla pro vlastníky předmětných nemovitostí
průkazná a pochopitelná.
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Ve studii byla započtena modelace terénu i aktuální vedení nivelety kolejiště.

Třanovické občanské sdružení, ze dne 12. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ Zpracovatel dokumentace na straně 12 konstatuje, že nelze určit rozsah železniční dopravy
v jednotlivých směrech. To samo o sobě zpochybňuje závěry, ke kterým autoři dokumentace dospěli.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Přepravované množství nákladů do/z průmyslové zóny se vzhledem k dalšímu směřování vlaků
předpokládá dle informací investora a projektanta stavby především ve směru PZ Nošovice - FrýdekMístek. Pouze menší část nákladních vlaků bude směřována do Českého Těšína. V určitých časově
omezených obdobích však bude potřeba směřovat přes žst. Hnojník veškerou přepravu do/z
průmyslové zóny Nošovice.
Pro stav, kdy bude směřována veškerá doprava do/z průmyslové zóny Nošovice jedním,
případně i druhým směrem, bylo zpracováno posouzení vlivu stavby na životní prostředí, především
pak akustická a rozptylová studie a byla navržena příslušná opatření na ochranu životního prostředí a
obyvatel. Je tak posouzen nejhorší možný případ, kdy veškerá doprava z průmyslové zóny projíždí přes
žst. Hnojník a jede dále směrem na Český Těšín.

2/ Na straně 34 je konstatováno, že stavební úřad Obecního úřadu Hnojník potvrdil soulad
stavby s územním plánem obce Střítež. Dle našich zjištění, ale obec Střítež zpochybnila stanovisko
stavebního úřadu a sama konstatuje, že stavba není v souladu s jejím územním plánem. Tento rozpor
je třeba podle našeho mínění vyřešit na úrovni nadřízeného orgánu.
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ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku není kompetentní k rozhodnutí, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv. Je možné pouze konstatovat, že v rámci dokumentace EIA je doloženo (jako jedna
z povinných příloh) vyjádření příslušného stavebního úřadu v Hnojníku k záměru z hlediska souladu
s ÚP dokumentací. Dle doloženého vyjádření stavebního úřadu Hnojník ze dne 16. 1. 2008 pod č.j.
výst. 24/328/2008/Fi je stavba v souladu s platným územním plánem obce Střítež.

3/ Stejný názor zastáváme i v případě obce Hnojník, kde stávající regulativy nejsou v souladu
s plánovaným záměrem: Článek 18, bod 1a regulativ zavazuje obec snižovat množství emisí ze
stávajících zdrojů, nepovolovat výstavbu nových zdrojů emisí, které by výrazně snížily jakost ovzduší
v řešeném území, tj. v katastrálním území Hnojník.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Optimalizace železniční trati není v rozporu s Článkem 18, bod 1a (regulativ, který ukládá
snižovat množství emisí ze stávajících zdrojů, nepovolovat výstavbu nových zdrojů emisí, které by
výrazně snížily jakost ovzduší v katastrálním území Hnojník).
Ze závěrů rozptylové studie jasně vyplývá, že příspěvek záměru optimalizace železniční trati
k celkovému stavu znečištění ovzduší je malý, tj. výrazně nezhorší jakost ovzduší v řešeném území.

4/ Musíme také konstatovat, že plánovaná výhybna leží v zóně bydlení v níž je nepřípustné
provozovat stavby pro služby a provozování služeb s negativními vlivy na okolí.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku není kompetentní k rozhodnutí, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv.
Více viz komentář k předcházejícímu bodu č. 2 Třanovického občanského sdružení.

5/ Nesouhlasíme s názorem na straně 35, kde se jinými slovy konstatuje, že v místech, kde je
již životní prostředí nadlimitně zatěžováno jinými zdroji imisí, lze přidávat další zdroje, pokud jejich
samotný vliv nepřesáhne již nastolenou úroveň znečištění v dané lokalitě. Máme zato, že v tomto
případě je na místě dělat vše pro to, aby se stávající imisní zátěž snižovala a ne dále (i když malými
příspěvky) zvyšovala. V praxi to bude do budoucna znamenat, že situace se bude stále zhoršovat a
zdraví obyvatel nebude ve smyslu zákonů a ústavy chráněno.
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Problematika nadlimitního znečištění ovzduší se týká nejen území, kterým prochází plánovaná
železniční trať, ale značné části Moravskoslezského kraje. Z tohoto důvodu by vedení trasy v jiných
místech narazilo na stejný problém.
Je tedy nutné důsledně zvážit, jak velký bude příspěvek záměru k celkovému stavu znečištění
ovzduší v zájmovém území.
Rozptylová studie dokládá, že po optimalizaci železniční trati je možné očekávat mírný pokles
imisní zátěže zájmového území, a to v souvislosti s elektrifikací trati a jejím zkvalitněním. Jedinou
výjimkou by mohl být úsek mezi Nošovicemi a Dobrou, kde díky pojezdu dieselových vlaků z areálu
automobilky pohybujících se na vlečce se zatížení víceméně nezmění.
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V blízkosti železniční trati (cca do 50-80 m od trati) se budou imisní příspěvky pohybovat na
úrovni do 0,3 až 1 % celkové imisní zátěže. Dále od železnice budou již příspěvky naprosto
zanedbatelné a budou se pohybovat v řádech setin procent celkového imisního zatížení.
V tomto případě se jedná o skutečně malé příspěvky záměru. Z tohoto pohledu je tedy možné
záměr v daném území akceptovat.

6/ Na straně 37 je konstatována nezbytnost výhybny v úseku Střítež - Hnojník. Tento názor v
souladu s výše uvedeným bodem 1 nesdílíme.
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Řešení bez prodloužení dvou kolejí žst. Hnojník (tj. bez výhybny) pro vykřižování dlouhých
nákladních vlaků není organizačně možné. Výrazně by se tím snížila kapacita a propustnost tratě.
Dlouhé nákladní vlaky do/z průmyslové zóny by nemohly jet z Nošovic a Českého Těšína proti sobě,
což je úsek dlouhý 17 km. Existuje tedy přímá souvislost zdvokkolejnění s potřebami odsunu a přísunu
materiálu z Hyundai Nošovice.
Místo pro výhybnu bylo projektantem velmi důkladně zvažováno. Prodloužení některých kolejí
žst. Hnojník je jediné možné řešení z hlediska dopravní technologie a požadovaných technických
parametrů. To znamená, že pokud by se vlaky křižovaly v jiném místě, kapacita trati by se výrazně
snížila. Navíc v kterékoliv jiné části tratě se z hlediska požadovaných sklonových a směrových poměrů
výhybna zřídit nedá.
Předložené řešení výhybny bylo navrhováno i s ohledem na minimalizaci dopadu na životní
prostředí a obyvatelstvo. Projektant stavby tuto záležitost opakovaně konzultoval se zpracovatelem
dokumentace EIA.

7/ Zpracovatel nesplnil požadavek KÚ Moravskoslezského kraje na provedení biologického
hodnocení celé lokality protože, jak sám rozhodl, není jej třeba provádět. Navíc se soustředil jen na
některé úseky a tím opět není splněn požadavek na biologický průzkum celého území. Tento
nedostatek povede v budoucnu k silnému ohrožení nebo i k likvidaci mnoha chráněných druhů
živočichů vyvíjejících se v místě a okolí budoucí stavby (především obojživelníků a plazů).
ad 7/ Komentář zpracovatele posudku:
V souladu se standardními metodami zpracování přírodovědných průzkumů se průzkum flory
a fauny soustředil především na přírodně hodnotnější úseky. Zpracovatel posudku nemá k tomuto
postupu připomínky.
Autor posudku dále odkazuje na návrh stanoviska, jehož součástí je široká škála podmínek
týkající se ochrany fauny a flóry pro další stupně projektové přípravy záměru a fázi výstavby.

8/ Rozptylová studie konstatuje, že dotčená oblast je nadlimitně zatížena částicemi PM10 a
také benzo-a-pyrenem. Zvláště zarážející je konstatování, že příspěvek 11-12 µg/m3 u průměrné denní
koncentrace PM10 je vzhledem k již překročovanému limitu 50 µg/m3 zanedbatelný. Tvoří-li něco
24 % imisního limitu, nelze to nazvat zanedbatelným množstvím. Z těchto tvrzení nelze jinak, než
konstatovat, že rozptylová studie je tendenční ve snaze vyhovět zadavateli.
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ad 8/ Komentář zpracovatele posudku:
Rozptylová studie dokládá, že po optimalizaci železniční trati je možné očekávat mírný pokles
imisní zátěže zájmového území, a to v souvislosti s elektrifikací trati a zkvalitněním dráhy. Jedinou
výjimkou by mohl být úsek mezi Nošovicemi a Dobrou, kde díky pojezdu dieselových vlaků z areálu
automobilky se zatížení víceméně nezmění.
Z následujících údajů je patrná změna, ke které dojde po realizaci záměru oproti stávajícímu
stavu:
Polutant

Příspěvek provozu železnice
Stávající stav

Příspěvek provozu železnice
Výhledový stav

3

PM10 – prům. roční koncentr.

max. 0,18 µg/m

max. 0,20 µg/m3

PM10 – prům. denní koncentr.

max. 12 µg/m3

max. 12 µg/m3

BaP – prům. roční koncentr.

max. 0,018µg/m3

max. 0,018 µg/m3

NO2 – prům. roční koncentr.

max. 0,6 µg/m3

max. 0,3 µg/m3

NO2 – max. hodinové koncentr.

max. 10 µg/m3

max. 12 µg/m3

V souvislosti s optimalizací železniční trati v zájmovém území by nemělo dojít k podstatným
změnám stavu znečištění ovzduší. Po optimalizaci železniční trati je naopak možné očekávat mírný
pokles imisní zátěže zájmového území, a to v souvislosti s elektrifikací trati a zkvalitněním celého
drážního tělesa.
9/ Na str. 130 je konstatováno, že v případě nedostatečné kapacity tratě směrem na Český
Těšín bude navýšena stávající silniční doprava po stávající komunikaci a tím se zhorší situace v
dotčených obcích.
Zpracovatel zřejmě nezná stav příprav budování obchvatu I/11, který jak konstatuje
dokumentace k této stavbě, odvede dopravu ze stávající R68 a výrazně tak zlepší situaci obyvatel
kolem této komunikace. Navýšení silniční dopravy o 700 pohybů denně po nové I/11 tak v budoucnu
ovlivní životní prostředí v dotčených obcích jen minimálně.
ad 9/ Komentář zpracovatele posudku:
Průmyslová zóna Nošovice se nachází v těsné blízkosti rychlostní komunikace R 48, která
zajišťuje přímé dopravní spojení směrem na západ České republiky. V případě nedostatečné kapacity
tratě směrem na Český Těšín by v souvislosti s provozem PZ Nošovice došlo k navýšení silniční
dopravy především na komunikaci R48, a to o cca 110 TNA ve směru Frýdek-Místek – Nošovice a 693
TNA ve směru Nošovice – Český Těšín.
Zpracovatel posudku si je vědom, že v současné době probíhá projektová příprava stavby
přeložky silnice I/11 (I/68) v úseku Bystřice – Oldřichovice – Třanovice. Záměr již prošel procesem
EIA a Ministerstvem životního prostředí bylo dne 29. 2. 2008 pod č.j. 18554/ENV/08 vydáno
stanovisko k uvedenému záměru.
Určité navýšení intenzit dopravy související jak s dovozem materiálu a součástek pro výrobu
automobilů do závodu Nošovice, tak i s odvozem vyrobených automobilů ze závodu k odběratelům, je
možné především v případě nerealizace optimalizace železniční trati očekávat rovněž na této přeložce,
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která je hlavním dopravním tahem z oblasti severovýchodu České republiky a jihu Polska do slovenské
Žiliny.
Obr. č. 3 Trasa přeložky I/11 (vyznačena modře)

Zdroj: Dokumentace EIA záměru Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku Bystřice – Oldřichovice – Třanovice

Silnice I/11 (přeložka) by v budoucnu měla přinést především významné snížení intenzit
dopravy na stávající komunikaci I/68.
Vzhledem k tomu, že zpracovatel dokumentace EIA neuvažoval ve výhledu s realizací přeložky
I/11 a tedy ani s přesunem určité části dopravní zátěže ze stávající komunikace I/68, jsou provedená
hodnocení na straně bezpečnosti.
V budoucnu tak bude vliv stojících automobilů na přejezdech menší, než jak je uváděno
v dokumentaci EIA. Délky front aut čekajících na přejezdech by se měly v závislosti na poklesu
dopravní zátěže na komunikaci I/68 snížit.

10/ Doloženou hlukovou studii nepovažujeme za zdroj relevantních informací pro posouzení
vlivu stavby na ŽP mimo jiné také proto, že i přes původní připomínky zůstal počet referenčních bodů
pro zpracování hlukové studie velmi malý, jsou nevhodně vybrány a neumožňují vypracování
objektivní studie šíření hluku, jeho tříštění a odrazů směrem k zadním částem nechráněných objektů.
Právě odražený hluk pak nepřiměřeně obtěžuje obyvatele ve venkovním prostředí, kde vzhledem k
povaze jejich bydlení (venkov) očekávají relativní klid a pohodu. Zpracovatel sám na str. 252
konstatuje nezanedbatelnou míru neurčitosti ve výpočtech budoucích hlukových hladin. S tímto se
nelze smířit a nehodláme nést riziko budoucích negativních následků špatně navržených
protihlukových opatření.
ad 10/ Komentář zpracovatele posudku:
Ad Kontrolní body
Podrobnější informace o plošné akustické zátěži celého zájmového území je možné čerpat
z hlukových map, které tvoří přílohu Hlukové studie. Na těchto mapách jsou znázorněna jednotlivá
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hluková pásma, je tedy možné poměrně jednoduše odečíst, v jakém hlukovém pásmu se vybraný objekt
nachází.
Kontrolní body jsou pak jedním z podkladů pro bližší posouzení akustické situace v zájmovém
území ve kterých je možné sledovat vývoj a porovnávat vliv jednotlivých variant. To je možné provést i
formou rozdílových grafických map, ale není jasné, zda použitý software tyto grafické možnosti má
k dispozici. Pro tyto kontrolní výpočtové body, které jsou umístěny před okny objektů ve vzdálenosti 2
m od fasády, byla spočtena ekvivalentní hladina akustického tlaku A včetně započítání reflexí
akustické energie. Výpočtové body byly vybrány správně, tzn. v nejnepříznivějších místech – směrem
ke zdroji hluku. Ostatní fasády i se započítáním reflexí budou vždy zatíženy podstatně méně než fasáda
vystavená přímému dopadu akustické energie.
Hodnocení ekvivalentních hladin akustického tlaku A bylo v rámci Hlukové studie provedeno
pro celkem 153 vybraných výpočtových bodů (Frýdek-Místek – 49 výpočtových bodů, Dobrá – 18
výpočtových bodů, Dobratice – 9 výpočtových bodů, Hnojník – 15 výpočtových bodů, Střítež – 5
výpočtových bodů, Ropice – 10 výpočtových bodů, Český Těšín – 47 výpočtových bodů). Při dalším
zvyšování počtu těchto bodů by se již porovnání stalo nepřehledným.
Pokrytí území ovlivněného provozem železniční tratě výpočtovými body se jeví proto
dostačující. V komplikovanějším území, ve kterém se nachází chráněná zástavba je intenzita pokrytí
výpočtovými body výrazně vyšší (např. ve Frýdku-Místku, Českém Těšíně).
Výběr umístění jednotlivých referenčních bodů v rámci akustického modelu se jeví vhodný.
Byla vybrána místa, která reprezentují místa s nejvyšší akustickou zátěží v daném území, případně
místa, která jsou pro danou oblast typická a reprezentativní. Dále byla pozornost zaměřena na
objekty, které jsou citlivé vůči akustické situaci v území (např. školská zařízení).
Ad Odrazy
Není pravdou, že by v rámci akustické studie nebyly vyhodnoceny odrazy akustické energie.
Každý sofistikovaný model, pokud je správně použit počítá s odrazy minimálně 1. řádu. Použitý
výpočtový software LimA umožňuje s odraženou akustickou energií také počítat.
Ad Míra neurčitosti výpočtu
Každý výpočtový model a softwarový produkt pracuje s určitou mírou nepřesnosti, která je
určena i nejistotami ve vstupních datech, mapových podkladech apod. Deklarovaná míra přesnosti
výpočtového modelu je 2,2 dB. Rozdíl ± 2,2 dB je na hranici detekovatelnosti sluchového orgánu a
také je to základní udávaná nejistota měření v komunálním prostředí. Tzn. že takovýto rozdíl není ani
objektivně prokazatelný měřením.

11/ Navrhovaná individuální protihluková opatření (dále IPO) jsou nejenom v rozporu s
nařízením vlády č. 148/2006 Sb., které hovoří o přípustných limitech hluku v chráněném venkovním
prostoru staveb. IPO nezajistí klid na zahradách a přilehlých pozemcích, které jsou obyvateli venkova
využívány nejvíce.
ad 11/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nemůže plně souhlasit s tvrzením, že individuální protihluková opatření
jsou v rozporu s NV č. 148/2006 Sb. Toto nařízení vlády požaduje splnění jak ve venkovním prostoru,
tak i vnitřním. Individuální protihluková opatření, jak již bylo řečeno výše, jsou navrhována pouze
v místech, kde již ochrana venkovního prostředí není dostatečně účinná.
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Je nutné také konstatovat, že skutečné hlukové zatížení bude nižší, než bylo predikováno, a to
především z toho důvodu, že pro výpočet a návrh protihlukových opatření byl použit v obou směrech
maximálně možný uvažovaný celkový provoz. Dle doplňujících informací, které byly získány od
projektanta stavby, je uvažováno v souvislosti s obsluhou PZ Nošovice s cca 30 % využitím směru
Český Těšín z hlediska nákladní dopravy.

12/ Studie posouzení vlivu na veřejné zdraví konstatuje, že navržená protihluková opatření
neochrání obyvatele před nadlimitním hlukem, a to se odrazí na jejich zdraví. S tímto závěrem lze jen
souhlasit, a proto nelze ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví takto navrženou stavbu povolit.
ad 12/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku si je vědom problematické situace z hlediska zdravotních rizik.
Plánovaná optimalizace trati, včetně navržených rozsáhlých protihlukových stěn, stávající stav de
facto nezmění. V části území dojde ke zlepšení oproti stávajícímu stavu, pouze u některých lokalit
dojde k mírnému zhoršení. Do těchto míst budou orientována individuální protihluková opatření na
exponovaných objektech.
K hodnocení zdravotních rizik bylo přistupováno konzervativním způsobem. V obou směrech
(směr Český Těšín, Frýdek-Místek) bylo uvažováno s maximálním počtem vlaků směřujícím
z průmyslové zóny Nošovice. V reálném stavu dojde v závislosti na odbytu průmyslové zóny Nošovice k
rozpadu dopravy do obou úseků.
Vlivy na zdraví obyvatel jsou tak posouzeny na straně bezpečnosti.

13/ Vypočtené doby průjezdu vlaků železničními přejezdy a s tím související délky kolon aut,
neodpovídají budoucí realitě. Ve výpočtech není evidentně zahrnuta doba míjení dvou nákladních
vlaků na výhybně v Hnojníku. Je málo pravděpodobné, že logistika českých drah zajistí 100 % míjení
vlaků bez zastavení nebo zpomalení. Rozjezd těžkých nákladních vlaků a brzdění jistě prodlouží časy
čekání na přejezdech. Z toho vyplývá, že ostatní na toto navazující závěry o dalších vlivech stavby na
ŽP nemohou být brány vážně.
ad 13/ Komentář zpracovatele posudku:
V dokumentu EIA je doba uzavření přejezdu kalkulována pro nejpravděpodobnější situace,
které při pohybu vlaků na železniční trati mohou nastat.
Zpracovatel dokumentace EIA neopomněl posoudit ani stav, kdy osobní nebo nákladní vlak (o
uvažované délce 550 m) stojí v žst. Hnojník a projíždí nákladní vlak od Frýdku-Místku rychlostí
40 km/h, následně projede osobní vlak z Hnojníka směrem na Frýdek rychlostí 40 km/h. V tomto
případě by doba uzavření přejezdu byla 153 s. Tento stav nastane pouze v několika případech za den a
přejezd bude uzavřen na nejdelší dobu. V ostatních případech si pohyb vlaků přes železniční přejezd
nevyžádá uzavření přejezdu na tak dlouhou dobu.
Je nutné podotknout, že výhybna je navrhována právě v tomto místě a v té délce, aby umožnila
letmé míjení vlakových souprav. Vzhledem k vývoji řidících systémů a zabezpečení u českých drah, je
pravděpodobné, že tato logistika by měla pracovat s maximální účinností.
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14/ Negativní dopady na obyvatele dotčených obcí lze odvodit i z textu na straně 322:
„Doporučujeme, aby příslušné orgány státní správy v rámci přípravy územních plánů sídelních útvarů
velmi bedlivě zvážily záměry nové bytové výstavby v blízkosti tratě.“
ad 14/ Komentář zpracovatele posudku:
Doporučení, aby v rámci územně plánovacích dokumentů byla zvážena nová chráněná
(bytová) zástavba v těsné blízkosti trati je zcela logické a vyplývá bohužel z negativních zkušeností,
kdy územně plánovací dokumentace nebere v úvahu ani stávající komunikace nebo žel. tratě a
navrhuje do blízkosti těchto zdrojů hluku a exhalací obytnou zástavbu. Tzn. že jde o opodstatněný
požadavek dokumentace.
Územní plán je jedním z hlavních podkladů, který vymezuje budoucí funkční využití území.
Umístění plánované bytové výstavby by tak mělo být bedlivě zváženo, např. z hlediska bezpečné
vzdálenosti zástavby od zdrojů hluku v území ať stávajících, tak i plánovaných.

15/ Nemůžeme se ztotožnit s formulací závěru studie vlivu na krajinný ráz v tom, že obyvatelé
již dnes nevnímají protihlukové stěny jako negativní prvek krajinné scény. Posuzovatel sice použil
výraz „městské krajinné scény“, to ovšem nelze tvrdit o vesnické a podhorské krajině. Zde jsou
obyvatelé velmi citliví na své okolí i pohledy na okolní krajinu, s nimiž po desetiletí vyrůstali a jsou s
nimi úzce spjati. Každý zásah do tohoto prostředí vnímají zvláště citlivě. Jak protihlukové stěny, tak
další zásah do životního prostředí (kácení stromů) ovlivní jejich chápání pojmu vesnické a podhorské
krajiny. Děti přestanou chápat pojmy ochrana krajiny a zdravého životního prostředí.
ad 15/ Komentář zpracovatele posudku:
Protihlukové clony jsou nezbytnou součástí posuzované stavby ke splnění hlukových limitních
požadavků. Bude třeba se detailně zaměřit na jejich architektonické ztvárnění tak, aby tyto objekty
nebyly ze strany dotčených obyvatel vnímány negativně.
K zmírnění negativního vnímání protihlukových stěn zcela jistě přispěje i jejich ozelenění.
V návrhu stanoviska jsou uvedeny následující podmínky: „Architektonické řešení jednotlivých
protihlukových clon (včetně barevného provedení) a jejich ozelenění bude řešeno v dalším stupni
projektových příprav a následně konzultováno se zástupci jednotlivých obcí.“

16/ Zpracovatelé dokumentace evidentně tendenčně preferují variantu zkapacitnění trati v
úseku Nošovice - Český Těšín, což je podle nás v rozporu s tím, že nejmenší dopad bude mít (jak
uvádějí stejní zpracovatelé) kombinace variant předpokládající vybudování obchvatu obce Dobrá a
bezúvraťového napojení ve Frýdku-Místku.
ad 16/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku považuje za nezbytné vysvětlit a komentovat údaje uvedené v doplněné
dokumentaci EIA týkající se porovnání předložených variant.
Z multikriteriální analýzy prezentované v kapitole E doplněné dokumentace EIA vyplynulo, že
z hlediska vlivů na životní prostředí jsou varianty č. 1 (optimalizace trati v investorem navržené
variantě), č. 3 (bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) a č. 4 (obchvat obce Dobrá) srovnatelné.
S těmito závěry je možné se ztotožnit.
Jedním z kritérií multikriteriální analýzy byla i hluková zátěž území. V tomto případě vyšla
lépe varianta č. 3 (bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) a varianta č. 4 (obchvat obce Dobrá), než
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varianta č. 1 (optimalizace železniční trati v investorem předložené variantě). I s tímto hodnocením je
možné souhlasit. Je však třeba důsledně upozornit, že pozitivní vlivy varianty č. 3 případně varianty
č. 4 na akustickou situaci jsou pouze lokálního charakteru, tedy v místě jejich realizace. Zlepšení je
tedy možné očekávat v místech úvraťového napojení železniční trati ve Frýdku-Místku a v centrální
části obce Dobrá. Ve zbývající část trasy bude akustická zátěž při realizaci varianty č. 3 či 4
srovnatelná s variantou č. 1.
V souvislosti s preferovanou variantou č. 3 – bezúvraťové napojení - je nutné upozorniti na
fakt, že na preferenci jednotlivých směrů nákladní dopravy z PZ Nošovic nemá realizace bezúvraťové
napojení zásadní vliv. Neočekává se, že by na železniční trati v úseku PZ Nošovice – Český Těšín došlo
k výraznému poklesu intenzit nákladní dopravy oproti stavu bez realizace bezúvraťového napojení.
Na základě doplněné dokumentace EIA, obdržených vyjádření a dalších podkladů využitých
při zpracování posudku hodnotí zpracovatel posudku v návrhu stanoviska všechny tři varianty (č. 1, 3
a 4) z hlediska životního prostředí při dodržení uvedených podmínek jako akceptovatelné.

Občanské sdružení Beskydčan, ze dne 17. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ optimalizace trati lokálního významu do podoby mezinárodní železniční trati,
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Není možné souhlasit s tvrzením, že se jedná o optimalizaci regionální trati do podoby
mezinárodní trati, protože mezinárodní trať by musela mít podstatně jiné parametry a určitě by byla
rekonstruována do dvojkolejného uspořádání.
Tato trať má především umožnit vedení nákladní dopravy z PZ Nošovice a rozhodnutí o její
optimalizaci je součástí Usnesení vlády ČR č. 550 ze dne 10. května 2006 a podmínek Deklarace
porozumění ze dne 3. listopadu 2006, kde jednou z podmínek je právě vedení nákladní dopravy po této
trati z důvodu minimalizace negativního vlivu PZ Nošovice na životní prostředí.
V Deklaraci porozumění na straně 5, v bodě 10 všechny strany dohody souhlasily
s optimalizací trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek - Český Těšín tak, aby HMMC mohla
maximalizovat využití železnice namísto silnic.
Předložený záměr, který řeší optimalizaci železniční trati pro účely možného využití obslužnou
dopravou průmyslové zóny Nošovice, tak je plně v souladu s výše uvedenými dokumenty.
2/ negativních vlivů na krajinný ráz, dochovanou krajinu a kvalitu venkovského bydlení,
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
V doložené studii Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz byla u většiny identifikovaných znaků
a charakteristik krajinného rázu míra vlivu stanovena jako slabý či žádný zásah, jen u některých znaků
byla míra vlivu stanovena jako středně silný zásah.
Realizace stavby v daném území se při realizaci kompenzačních opatření (např. vhodné
architektonické ztvárnění PHC, ozelenění PHC) jeví z pohledu krajinného rázu přijatelná a je možno
ji doporučit k realizaci.
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V návrhu stanoviska je uvedena následující podmínka pro další stupeň projektové přípravy
záměru: „V rámci územního řízení je nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody o souhlas
z hlediska snížení a změny krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.“
3/ rozsahu posuzování v rámci dokumentace EIA – Beskydčan upozorňuje, že skutečně byl
posuzován jen úsek Frýdek-Místek – Český Těšín,
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Jak je zcela jasně uvedeno v kapitole B.I.2 doplněné dokumentace EIA, je předmětem
posuzovaného záměru optimalizace v krátkém úseku stávající železniční trati č. 323 (Ostrava-Valašské
Meziříčí) se začátkem v km 21,470 do km cca 22,900 a v navazujícím úseku stávající regionální trati
č. 322 Frýdek-Místek – Český Těšín až do žst. Český Těšín včetně. Konec kolejových úprav je v km
320,329 traťového úseku Český Těšín – Dětmarovice.
Název záměru tedy může být určitým způsobem zavádějící. Popis posuzovaného záměru
v rámci dokumentace EIA však zcela jasně definuje, které traťové úseky a jejich části jsou předmětem
posuzovaného záměru.
4/ Beskydčan označuje jako zarážející, že Správa železnice neoptimalizuje perspektivní
funkční nákladní koridor v úseku Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek (tím by se omezila hluková zátěž
z posunu vagónů v Českém Těšíně i ve Frýdku Místku), bylo by třeba doplnit bezúvraťové napojení
trati z Nošovic na Ostravu,
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Záměr optimalizace železniční trati „Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín“ je
součástí Usnesení vlády ČR č. 550 ze dne 10. května 2006 a Deklarace porozumění ze dne 3. listopadu
2006, kde je optimalizace předmětné trati a vedení nákladní dopravy po této trati jednou z podmínek
minimalizace negativního vlivu PZ Nošovice na životní prostředí.
V Deklaraci porozumění na straně 5, v bodě 10 všechny strany dohody souhlasily
s optimalizací trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek - Český Těšín tak, aby HMMC mohla
maximalizovat využití železnice namísto silnic.
Realizace bezúvraťového napojení je v této chvíli problematičtější. Jedná se o technicky
náročnou stavbu v městském prostředí, navíc na nedrážních pozemcích, bez stávající podpory
územního plánu. Dále je nutné upozornit, že toto bezúvraťové napojení nebude mít tak zásadní vliv na
dopravu ve směru na Český Těšín.
5/ neobjektivnosti dokumentace z hlediska hodnocených variant (snaha o upřednostnění
varianty č. 1; varianta č. 2 je hypotetická, neboť stávající trať by z technických důvodů plánovanou
zátěž dlouhodobě neunesla),
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Na základě doplněné dokumentace EIA, obdržených vyjádření a dalších podkladů využitých
při zpracování posudku hodnotí zpracovatel posudku v Návrhu stanoviska všechny tři varianty (č. 1, 3
a 4) z hlediska životního prostředí při dodržení uvedených podmínek jako realizovatelné.
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Varianty č. 3 a č. 4 však v tuto chvíli nejsou v souladu s ÚPn. Jejich případná realizace bude
možná v delším časovém horizontu, až po zajištění souladu s územně plánovací dokumentací a po
podrobném technickém a územním prověření realizovatelnosti a projekční přípravě.
Varianta č. 1 je upřednostňována, neboť její provedení je možné v poměrně krátkém časovém
horizontu. Je tak možné reagovat na akutní potřebu optimalizace železniční trati v návaznosti na již
zahájenou výrobu v PZ Nošovice.
Autor posudku podotýká, že varianta č. 2 není pouze hypotetickou variantou.
Neoptimalizovaná trať by mohla být využita nejen pro osobní železniční dopravu, avšak i pro část
nákladní dopravy z průmyslové zóny Nošovice. Limitujícím faktorem by v tomto případě byla pouze
propustnost stávající trati a její konstrukční řešení.
6/ narušení migrační prostupnosti krajiny – Beskydčan poukazuje na nedostatečně zmapované
migrační tahy i stávající a výhledové migrační bariéry; dále dle názoru Beskydčanu nejsou
zhodnoceny kumulativní vlivy dalších staveb a záměrů (silnice R48, I/11, průmysl. a logistické areály
v obcích podél posuzované trati); navrhovaná opatření nejsou dostatečná (např. zprůchodnění
migračního koridoru podél Žermanického přivaděče s budoucí MÚK Nošovice); zpracovatelé
dokumentace opomněli ovlivnění EVL Beskydy včetně z ní migrujících velkých šelem,
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Ad Nedostatečně zmapované migrační tahy a nedostatečnost navrhovaných opatření
Zpracovatel posudku poukazuje na formulovaný návrh stanoviska, který je součástí
předloženého posudku. V návrhu stanoviska je (oproti dokumentaci EIA) doplněna celá řada
podmínek na ochranu přírody a krajiny (včetně opatření k zajištění migrace živočichů).
Ad Kumulativní vlivy dalších staveb a záměrů (silnice R48, I/11, průmysl. a logistické areály
v obcích podél posuzované trati)
Kumulativní vlivy jsou zohledněny pro stav stávající silniční sítě (např. silnice I/68, R48).
Kumulativní vliv plánované přeložky I/11 a optimalizované železniční trati je možné očekávat
pouze u obce Střítež. V těchto místech je však nejbližší souvislá obytná zástavby v místě průchodu
plánované I/11 vzdálena cca 160 m od železniční trati.
Zpracovatel dokumentace EIA uvažuje s méně příznivým stavem, kdy je veškerá dopravní zátěž
situována na komunikaci I/68. Po realizaci přeložky I/11 je možné očekávat, že se část dopravní zátěže
komunikace I/68 na tuto přeložku přesune. Provedené posouzení v rámci doplněné dokumentace EIA
je tak na straně bezpečnosti.
Je velmi obtížně predikovatelné, zda a v jakém rozsahu optimalizovaná železniční trať přiláká
další investory, kteří budou využívat železniční dopravu. V případě, že by tomu tak skutečně bylo,
bude třeba posoudit tyto plánované záměry v rámci samostatného procesu EIA, včetně posouzení vlivu
obslužné dopravy z těchto záměrů na životní prostředí a obyvatelstvo.
Ad Ovlivnění EVL Beskydy (včetně z ní migrujících velkých šelem)
Dokumentace EIA při posouzení významu zájmového území pro větší volně žijící živočichy
správně využila Mapu kategorizace území ČR z hlediska výskytu a migrace velkých savců zpracovanou
v rámci Metodické příručky k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící
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živočichy (Hlavač & Anděl 2001). Při posouzení byly využity rovněž výsledky realizovaných terénních
přírodovědných průzkumů.
Předmětná trať se dle výše uvedené mapy nachází v území méně významném až významném
z hlediska výskytu a migrace velkých savců. V takto definovaném území se předpokládá periodický,
nepravidelný či budoucí výskyt druhů ze skupiny jelen, los, rys, medvěd, vlk nebo vedlejší migrace
těchto druhů.
Provedené průzkumy prokazují, že se v předmětném území vyskytují především běžné druhy
savců (např. srnec evropský či prase divoké). Pravděpodobný je občasný či pravidelný výskyt jelena
evropského, a to zejména v období zvýšené migrace (říje, zimní období).
Lokalita železniční trati se nachází v kulturní, převážně zemědělsky využívané krajině
Podbeskydí, kam šelmy z EVL Beskydy zabíhají spíše výjimečně. Proto není třeba vliv na EVL dále
detailně posuzovat.
V rámci návrhu stanoviska je uvedena následující podmínka: „Ve spolupráci s místními
mysliveckými sdruženími podchytit potenciální místa střetů (případná křížení stezek zvěře s tratí) a
prověřit způsob technického řešení daného problému. Jako vhodné řešení se jeví technická opatření
k zamezení vstupu zvěře na trať v kombinaci s doplněním možnosti překonání této překážky jiným
způsobem (propustkem, využitím mostních objektů atp.).“

7/ likvidace velkého množství zeleně; chybějícího posouzení vlivů záměru na les (resp. VKP
les), chybějícího vyhodnocení záboru PUPFL, chybějící vyhodnocení rozsahu likvidovaných stromů
ad 7/ Komentář zpracovatele posudku:
Pro představu o rozsahu dotčené zeleně byl zpracován orientační soupis dřevin dotčených
stavbou. Vzhledem k požadavků umístění trakčního vedení byl volen rozsah průzkumu do vzdálenosti
na straně koleje, kde bude umístěno trakční vedení, cca 10 m a na straně bez trakčního vedení cca
3 m.
Tento průzkum bude v dalších fázích (územní řízení, stavební povolení) na základě upřesnění
požadavků vzešlých z projektových příprav stavby aktualizován.
V návrhu stanoviska jsou uvedeny následující podmínky:
1/ V dalším stupni projektové dokumentace je třeba upřesnit rozsah kácení v rámci PUPFL.
2/ V rámci územního řízení (resp. před vydáním územního rozhodnutí) je nutné dle § 4 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb. požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání závazného stanoviska
k zásahu do významných krajinných prvků, které budou dotčeny stavbou. Pro vydání tohoto stanoviska
je třeba doplnit a předložit biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
8/ chybějící biologické hodnocení s náležitostmi dle zákona č. 114/1992 Sb.
ad 8/ Komentář zpracovatele posudku:
V požadavcích krajského úřadu na dopracování dokumentace EIA je uveden požadavek na
zpracování biologického hodnocení. Není však taxativně uvedeno, že je třeba zpracovat biologické
hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Rozsah realizovaných průzkumů se jeví pro účely posouzení vlivu záměru na biotu v rámci
procesu EIA jako dostatečný. V návrhu stanoviska jsou i přes to uvedeny požadavky na doplnění
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přírodovědných průzkumů v dalších fázích projektové dokumentace tak, aby byly případné vlivy na
biotu řádně podloženy.

9/ narušení krajinného rázu, především pak harmonického měřítka a vztahů v krajině;
navržená opatření (ozelenění clon) jsou dle názoru o.s. nedostatečná; o.s. navíc poukazuje na řešení,
které krajinu neovlivní vůbec (bezúvraťové napojení nákladní dopravy z PZ Nošovice na nákladní trať
Frýdek-Místek – Ostrava Kunčice); v dokumentaci chybí přehledné znázornění plánovaných PHS
v celé trase; vizualizace PHS je provedena na nereprezentativních místech vzhledem k ovlivnění
nejcennějších míst krajinného rázu a je nepřehledná
ad 9/ Komentář zpracovatele posudku:
Ad Narušení krajinného rázu
Vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz bylo provedeno dle uznávané metodiky Doc. Vorla
a kol. (2004). Dle závěrů Studie posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (včetně vizualizací vybraných
PHS) dojde k ovlivnění krajinného rázu, které však nebude zásadní. Možná míra ovlivnění
harmonického měřítka a vztahů v krajině byla identifikována v rozmezí žádný až (ojediněle) středně
silný zásah. Toto ovlivnění bude omezeno pouze na nejbližší okolí trati, vizuální vliv protihlukových
stěn lze očekávat do vzdálenosti max. 1-2 km. Toto hodnocení je na straně bezpečnosti a lze s ním
souhlasit.
V návrhu stanoviska jsou uvedena opatření k omezení vlivu navržených protihlukových stěn na
krajinný ráz, a to vhodné architektonické ztvárnění stěn, včetně jejich ozelenění.
Ad Vliv bezúvraťového napojení na krajinu
Vlastní stavba bezúvraťového napojení nebude mít skutečně významný vliv na krajinu a
krajinný ráz. V tomto případě je možné hovořit spíše o vlivu stavby na charakter města Frýdku-Místku,
resp. jeho dotčené městské části.
Předpoklad, že po realizaci bezúvraťového napojení bude veškerá nákladní dopravy z PZ
Nošovice směřována na nákladní trať Frýdek-Místek – Ostrava Kunčice je však mylný. I v případě
realizace bezúvraťového napojení bude pro část odbytu průmyslové zóny Nošovice využívána
železniční trať č. 322 v obou směrech, a to i za předpokladu, že nebude tento úsek optimalizován.
Ad Znázornění PHS v celé trase stavby
Znázornění plánovaných protihlukových stěn v celé trase stavby je uvedeno v mapových
přílohách Hlukové studie, která je součástí doplněné dokumentace EIA.
Ad Vizualizace PHS
Místa pro zákres vizualizace protihlukových stěn byla dle názoru zpracovatele posudku
zvolena správně. Vizualizace jsou zpracovány pro pohledově nejexponovanější lokality ve vztahu
k plánovaným protihlukovým stěnám.
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10/ posouzení variant – dokumentace nevyhledává optimální řešení z hlediska životního
prostředí; preference varianty č. 1
ad 10/ Komentář zpracovatele posudku:
Předložený posudek se zabývá mj. i posouzením, zda předložená dokumentace EIA doporučuje
k realizaci skutečně tu nejoptimálnější variantu z hlediska vlivu na životní prostředí.
V tomto případě doporučujeme prostudovat jednotlivé kapitoly posudku (včetně návrhu
stanoviska), kde je problematika výběru optimální varianty z hlediska vlivů na životní prostředí a
obyvatelstvo detailněji rozebrána a komentována.
11/ bagatelizace emisních vlivů – křížení komunikace I/68 s železniční tratí v obci Střítež
přinese do budoucna více komplikací (vzhledem k malé vzdálenosti dvojkolejné výhybny od přejezdu
nemůže rozjíždějící vlaková souprava dosáhnout počítanou rychlost a ve spojení s časem předstihu
zvonění zabezpečovacího zařízení bude doba stání vozidel násobně delší, to pocítí obyvatelé domů
kolem cesty)
ad 11/ Komentář zpracovatele posudku:
Vliv křížení komunikace I/68 s železniční tratí v obci Střítež je v rámci akustické a rozptylové
studie řádně posouzen a zhodnocen.
Podrobnější komentář k dané problematice viz vypořádání připomínek Občanské sdružení
Střítež – za zdravé životní prostředí.
12/ zpracovatel se vyhýbá posuzování vlivu na chráněný venkovní prostor, který je pro život
na vesnici zásadní
ad 12/ Komentář zpracovatele posudku:
V Hlukové studii, která tvoří samostatnou přílohu doplněné dokumentace EIA, byl řešen vliv
jednotlivých předložených variant na chráněný venkovní prostor staveb.
13/ vliv na veřejné zdraví – připomínka k následujícímu výroku v dokumentaci „Z hlediska
vlivů na veřejné zdraví jsou již v současné době v posuzovaném úseku železniční trati vesměs
nadlimitní a místy neúnosně vysoké hlukové zátěže pro okolní obyvatelstvo. V rozsáhlé míře narušují
psychickou pohodu a v některých lokalitách vytvářejí i přímé riziko pro zdraví. Závažným problémem
je narušování spánku vysokými ekvivalentními hladinami nočního hluku. V okolí trati zatím chybí
náležitá protihluková opatření.“
ad 13/ Komentář zpracovatele posudku:
Autor svou připomínku zcela jasně nespecifikoval. Citovaný výrok v rámci dokumentace EIA
identifikuje rizika pro zdraví dotčených obyvatel, a to na základě posouzení stávajícího stavu akustické
zátěže v zájmovém území stávající železniční trati.
Zpracovatel posudku konstatuje, že pro posouzení akustické situace (včetně hodnocení rizik)
byly použity vstupní předpoklady, kterým odpovídají i výstupy.
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14/ dokumentace počítá s navyšováním překračování hygienických limitů, což je nepřípustné
ad 14/ Komentář zpracovatele posudku:
Tato připomínka je oprávněna a správná. Avšak v dokumentaci je uváděno, že výpočty jsou
prováděny pro maximální teoretický provoz vždy v jednom směru. Tzn. že na základě těchto
předpokladů provozu je výpočet na straně bezpečnosti, a skutečný stav tedy bude nižší. Dle
posledních aktuálních informací je předpoklad, že směr na Český Těšín bude pro nákladní dopravu
využíván z v průměru ze 30 %. Proto i v návrhu stanoviska je požadavek, aby v závislosti na vývoji a
zpřesňování podkladů v rámci projektové přípravy byla zpřesňována i akustická data a tomu i
odpovídající návrhy protihlukových opatření.
15/ Dokumentace EIA nepočítá s tím, že optimalizace trati vyvolá nové záměry poškozující
krajinu a životní prostředí místních obyvatel.
ad 15/ Komentář zpracovatele posudku:
Je velmi obtížně odhadnutelné, zda a v jakém rozsahu optimalizovaná železniční trať přiláká
další investory, kteří budou využívat železniční dopravu. V případě, že by tomu tak skutečně bylo, bude
třeba posoudit tyto plánované záměry v rámci samostatného procesu EIA, včetně posouzení vlivu
obslužné dopravy z těchto záměrů na životní prostředí a obyvatelstvo.
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ČÁST 3 - VYJÁDŘENÍ JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ A
DALŠÍCH SUBJEKTŮ
V následujícím seznamu je uveden soupis obdržených vyjádření od jednotlivých občanů.
Vzhledem k tomu, že se připomínky často opakovaly, byly tyto připomínky zpracovány souhrnně, aby
nedocházelo zbytečně k duplikaci textu, nárůstu jeho objemu a tím k znepřehledňování vlastního
posudku.
Jednotlivé připomínky byly očíslovány a zpracovány. Ke každému vyjádření je pak uvedena
sumarizace uplatněných připomínek formou číselného odkazu na stejnou či obdobnou připomínku
uvedenou v následujícím textu.
Mgr. Monika Koslová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1)
MUDr. Eva Grzegorzová, Ing. Bohdan Grzegor, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Ing. Jan Chwistek, ze dne 18. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Lubomír Staněk, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 10)
Irena Swidová, ze dne 10. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Stavební bytové družstvo Těšíňan, ze dne 10. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Jan a Helena Tomalovi, ze dne 10. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 7, 11, 13)
Jan Pawera, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Ing. Měčislav Kaleta + další 3 osoby žijící ve společné domácnosti, ze dne 12. 11. 2008
(připomínka č. 1 – 4, 13, 14)
F. Glos, p. Haltof, ze dne 10. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 14) – preference varianty č. 3
Vladislav Fizek, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Magdalena Stuchlíková, Raul Stuchlík, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 10, 15,
16)
Vladislav Kisza, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 7, 13, 17, 18, 19, 20) –
preference varianty č. 3
Ing. Jana Dziergasová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 9, 21, 22, 23, 25) –
preference varianty č. 3
Otakar Janiczek, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 16, 17, 19, 22 - 25) – preference
varianty č. 3
Jaroslav Ředina, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Adolf Heczko, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 27 - 34) – preference varianty č. 3
nebo č. 4 (bez výhybny v Hnojníku)
Lenka a Dušan Skřekučtí, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 26)
Ing. Josef Raszka, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 27 - 34) – preference varianty č.
3 nebo č. 4 (bez výhybny v Hnojníku)
Ing. Jaroslav Heczko, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 27 - 34) – preference
varianty č. 3 nebo č. 4 (bez výhybny v Hnojníku)
Ing. Jan Rucki, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 22, 23, 35)
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Mgr. Alena Iskřická, JUDr. Jan Iskřický, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5 - 7, 9,
10, 16, 22, 23)
Mgr. Eva Bartečková, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4,8 -10, 24)
Drahomíra Gerlichová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Jitka Matulová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Vilém Ujka, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Agata Ujková, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Vladislav Pawera, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 16)
Ing. Zdeněk Škuta, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 27 - 34) – preference varianty
č. 3 nebo č. 4 (bez výhybny v Hnojníku)
Miriam Siwá, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 8, 10, 36)
Miroslav Sikora, ze dne 14. 4. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 9, 16, 19, 23, 24) – preference
varianty č. 3
Petr Szlaur, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 7, 9, 13, 15, 19, 37, 38)
Dana Szlaurová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 7, 9, 13, 15, 19, 37, 38)
Pavel Szlaur, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 7, 9, 13, 15, 19, 37, 38)
Radomír Kašper, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5, 9, 16, 24)
Zbigniew Kwaczek, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5, 8, 9, 10)
Petra Ciencialová, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5, 7, 9, 10, 15, 24)
Tomáš Chodura, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 40 – 46)
Zuzana Chodurová, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 40 – 46)
Eva Rašková, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 40 – 46)
Lucie Stecová, René Stec, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Remigius Pawera, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 47)
Lenka Siwa, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 48)
Jaroslav Siwy, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 48)
Kristýna Misiorzová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 7, 13, 17 - 20) –
preference varianty č. 3
Mgr. Monika Koslová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Karel Psczolka, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 49 – 51)
Rudolf Heczko, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Roman Wania, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Roman Heczko, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 27 - 34)
Josef Lipovski, Marie Lipowská, Lucie Viegas, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5,
6, 8, 9, 22)
Martin Pawlitko, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 52)
Petr Pawlitko, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 7, 16, 19, 23, 53)
Karla Komárková, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5, 6, 9, 10, 16, 24, 54)
Ing. Miroslav Czernik, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 55)
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Adolf Rakovský, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5-8, 10, 16, 39)
Gertruda Rakovská, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5-8, 10, 16, 39)
Dušan Nevěřil, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5-8, 10, 16, 39)
Marcela Nevěřilová, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5-8, 10, 16, 39)
Ludmila Madejová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Martin Szathmary (+ 3 podpisy), ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 10, 16)
Mgr. Jana Potyszová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5, 7, 19)
Jiří Potysz, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 8, 10, 19, 55)
Wilém Waloszek, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Eduard Křibík, Věra Křibíková, Jana Nosková, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4,
6, 13, 19, 23, 57, 58)
Roman Kwaczek, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5, 16, 59)
Gustav Kwaczek, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 13, 59, 60)
Radim Krop, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6 -8, 10, 16, 19)
Alena Cichá, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5-7, 10, 16, 23, 61)
Mgr. Jana Kropová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5 – 7, 10, 16, 61)
Petr Cichý, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5 – 7, 10, 16, 61)
Roman Goltsch, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Jaroslava Kladoschová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Josef Valas, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Antonie Šulangová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Smilovská Gustav, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4) – preference varianty č. 3
Marta Kubiszová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Martin Santarius, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Lenka Santariusová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Irena, Vilma a Stanislav Plekancovi, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Irena a Miroslav Foberovi, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 62 - 64)
Vlastimil Lipowski, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 7, 13, 23, 51, 61, 64) –
preference varianty č. 3
Anna a Adam Lipowski, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 9, 10, 13, 23, 24, 39, 51,
55, 58) – preference varianty č. 3
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 9, 10,
13, 23, 24, 39, 51, 55, 58) – preference varianty č. 3
Rucka Felicie, Jan Rucki, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 8, 13, 51)
Emílie Šefrová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 7, 16, 39, 51)
Pavel Šefer, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 7, 10, 39)
Ing. Milan Šefer, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 39, 51, 59, 65)
Michaela Křivánková, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 8, 10, 16)
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Ing. Zbygniew Zahradnik, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 8, 10, 16, 39)
PhDr. Pietrová Anna, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 7, 10)
Jarmila Valášková, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5, 9, 10, 16)
Jana Teslíková, Petr Teslík, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 7)
Jindra Petříková, Ing. Jan Petřík, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 7, 16)
Josef Pščolka, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 10, 23)
Jan Molin, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 10, 13, 37)
Jaromír Franek, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 6, 8, 14, 23)
MUDr. Miroslav Moráň, Libuše Moráňová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4) –
preference varianty č. 3
Eva Gryczová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4) – preference varianty č. 3
Nalewajka Miroslav - předseda o.s. STÁJ MONCHERI, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka
č. 1 – 4) – preference varianty č. 3
Jiří Kasper, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Jana Kasperová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Vlastimil Kasper, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Pavla Kiszová, datum není uvedeno (připomínka č. 1 – 4)
Gustav Kisza, Pavla Kiszová, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Pavla Rusnáková, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 14, 16, 19, 20, 22, 23)
Horák Petr a Simona, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 6, 13, 14, 66)
Petr a Halina Dulawovi, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 16)
Jan a Helena Dulawovi, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5)
Martina Ruszová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5, 7, 10, 19, 23, 25, 38, 39, 61,
67, 68, 69) – preference varianty č. 3
Milan Buchal, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Jaroslav Farny, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Emilie Sobková, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Jaroslava Rojíčková, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Karina Vrublová, Miroslav Vrubel, Michal Vrubel, Jakub Vrubel, ze dne 13. 11. 2008
(připomínka č. 1 – 4, 5)
Helena, Edward Wilhelmovi, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Karel Vitásek, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Josef Kaszper, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Petr Chodura, Jarmila Chodurová, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Jan Chodura, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Helena Bulková, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Karel Kniezek, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 14)
Richard Bernatík, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 24, 71)
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Jarmila Brzežková, ze dne 18. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 72)
Josef Lačík, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 19, 73)
Milan a Marcela Wawrosz, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 2, 3, 10, 16, 74, 75, 76, 77,
78) – preference varianty č. 3
MVDr. Stanislav Holesz, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 6, 78) – preference varianty
č. 3
MUDr. Adela Holeszová, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 7, 10, 15, 16, 19, 78) –
preference varianty č. 3
Rudolf Racko, Ivana Racková, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 8, 10, 15, 16, 19, 24,
38, 39, 55, 61, 78, 79, 80, 81) – preference varianty č. 3
Mgr. Marta Wierzgoń, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 6, 10, 15, 39, 78) –
preference varianty č. 3
MUDr. Marian Wierzgoń, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 6, 10, 15, 39, 78) –
preference varianty č. 3
Zdeněk Rusz, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 7, 10, 38, 39, 61, 67, 69, 70, 81, 82,
83, 84) – preference varianty č. 3
Anna Dvorská, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 3, 4, 7, 10, 16, 55, 64, 78, 79, 81, 85)
– preference varianty č. 3
Marta a Jaromír Špokovi, dcera Renata a 3 osoby, ze dne 13.11.2008 (připomínka č. 1 –
4, 78, 86) – preference varianty č. 3
Božena Ruszová, ze dne 13.11.2008 (připomínka č. 1 – 5, 7, 8, 10, 38, 39, 46, 67, 69, 70, 81,
82, 83, 84) – preference varianty č. 3
Zdeňka Švrčková, ze dne 13.11.2008 (připomínka č. 1 – 5, 7, 8, 10, 38, 39, 46, 67, 69, 70,
81, 82, 83, 84) – preference varianty č. 3
Ludmila Madejová, ze dne 13.11.2008 (připomínka č. 1 – 5, 7, 8, 10, 38, 39, 46, 67, 69, 70,
81, 82, 83, 84) – preference varianty č. 3
Monika Ruszová, ze dne 13.11.2008 (připomínka č. 1 – 5, 7, 8, 10, 38, 39, 46, 67, 69, 70, 81,
82, 83, 84) – preference varianty č. 3
Leo Molin, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 78, 84, 87, 88) – preference varianty č.
3
Jan Herec, Maria Herecová, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 7, 64, 78, 84, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95) – preference varianty č. 3
Helena Kubiszová, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 7, 39, 64, 78, 89, 92) –
preference varianty č. 3
Danuše Hebecová, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 3, 4, 57, 78, 96, 97, 98, 99) –
preference varianty č. 3
Jaroslav Dvorský, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 78, 100) – preference varianty č.
3
Radek Hladík, Lucie Hladíková, Bohumil Kuchař, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 –
4, 84, 101, 102, 103) – preference varianty č. 3
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Ing. Radomír Kmiečík, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 7, 8, 10, 78, 80, 104) –
preference varianty č. 3
Jana Kašperová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 10, 105) – preference varianty č.
3
Kateřina Bernatíková, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 78, 106, 107) – preference
varianty č. 3
Zdeněk a Alena Radovi, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 8, 19, 78, 89) – preference
varianty č. 3
Bogdan Niemczyk, Pavel Gwóźdź, Martina Gwóźdźová, Bronislava Břusková, Jaroslav
Břuska, Daniela Niemczyková, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 78) – preference
varianty č. 3
Evžen Filipek, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 6, 10, 15, 16, 39, 78) – preference
varianty č. 3
Beata Sikorová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 8, 9, 19, 22, 24, 84) – preference
varianty č. 3
Stanislav Suszka a Danuta Suszková, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 17, 84, 104,
108) – preference varianty č. 3
Marta Kaletová, Miroslav Kaleta, ze dne 11.11.2008 (připomínka č. 1 – 5, 12, 78, 109, 110,
111) – preference varianty č. 3
Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 8, 16, 17,
19, 23, 24, 78, 84, 112, 113) – preference varianty č. 3
Václav Pantlík, ze dne 10. 11. 2008 (připomínka č. 9, 114, 115)
MUDr. Jiří Šobora, Eva Šoborová, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 116, 117, 118)
Karel Pawera, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 10, 19, 39, 55, 78, 81) –
preference varianty č. 3
Anna Pawerová, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 10, 19, 39, 55, 78, 81) –
preference varianty č. 3
Eva Mizerová, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 10, 19, 39, 55, 78, 81) –
preference varianty č. 3
Marcela Delongová, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 10, 19, 39, 55, 78, 81) –
preference varianty č. 3
Robert Kotas, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 119, 120, 121)
Ing. Jarmila Vašíčková, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 122, 123, 124, 125, 126, 127)
Občané obce Dobratice (24 podpisů), ze dne 10. 11. 2008 (připomínka č. 136, 137, 138,
139, 140, 141 142, 143)
Bohuslav Kudláček, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 3, 27, 28, 30, 31, 32, 40, 78) –
preference varianty č. 3 (bez výhybny v Hnojníku)
Milichovi, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 10, 16, 24, 39, 78, 105) – preference
varianty č. 3
Olga Palátová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 2, 4, 20, 54, 57, 61, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135) – preference varianty č. 3 s bezprostřední návazností na variantu č. 4
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Českomoravská myslivecká jednota MS Černá, ze dne 28. 2. 2008 (připomínka č. 4, 7, 8,
9, 24, 47, 64, 84, 143, 144, 145, 146, 147, 148) – preference varianty č. 3
Ing. Zawadski a Ing. Zawadzká, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10,
19, 24, 39, 55, 61, 64, 80, 92, 149, 150, 151) – preference varianty č. 3
Karin Górecká, Ing. Zdeněk Górecki, ze dne 14.11.2008 (připomínka č. 152, 153)
Mgr. Irena Piperková, Bc. Viktor Bem, Bohumila Piperková, Viktor Bém, Mgr.
Kateřina Piperková, ze dne 12.11.2008 (připomínka č. 1 - 4, 27, 30, 32, 39, 40, 154, 155,
156, 157) – preference varianty č. 3
Petr a Dagmar Machálkovi, ze dne 13.11.2008 (připomínka č. 3, 6, 7, 24, 39, 61, 81, 158,
159) – preference varianty č. 3
Milada a Jiří Králíkovi ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 160 – 174)
Eduard a Anna Siwi, ze dne 14.11.2008 (připomínka č. 1, 4 - 7, 10, 38, 61, 82, 148, 175,
176, 177, 178, 179, 180) – preference varianty č. 3
Základní a mateřská škola Střítež, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 3, 36, 181, 182)
Edward a Helena Siwi, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 10, 24, 61, 65, 78, 97, 105,
175, 183, 184, 185, 186, 187) – preference varianty č. 3
Petr a Lenka Gotzmanovi, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 78, 188) – preference
varianty č. 3
Obecný charakter většiny vyjádření: nesouhlasné vyjádření k dopracované dokumentaci, resp.
požadavek na vrácení dokumentace k jejímu dopracování
Připomínky se především týkaly:
1/ Zkapacitnění tratě směrem na Český Těšín není variantou nejlepší, jejíž realizace by měla
nejmenší negativní dopad na stav životního prostředí.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Posudek se zabývá porovnáním předložených variant a zhodnocením, která z těchto
předložených variant je z hlediska vlivu na životní prostředí akceptovatelná, či nikoliv. Doporučujeme
proto prostudovat především kapitolu II.3 a kapitolu VII posudku, kde se posudek touto problematikou
zabývá. V návrhu stanoviska je problematika výběru variant z hlediska vlivů na životní prostředí a
obyvatelstvo detailněji rozebrána a komentována.
Na základě doplněné dokumentace EIA, obdržených vyjádření a dalších podkladů využitých
při zpracování posudku hodnotí zpracovatel posudku v návrhu stanoviska všechny tři varianty (č. 1 –
optimalizace železniční trati v investorem předložené variantě, č. 3 – bezúvraťové napojení ve Frýdku
Místku a č. 4 – obchvat Dobrá) z hlediska životního prostředí při dodržení uvedených podmínek
v návrhu stanoviska jako akceptovatelné.
2/ Z dokumentace jasně vyplývá, že nejmenší dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel
bude mít bezúvraťové napojení na trať směrem Ostrava - Kunčice ve Frýdku-Místku.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
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Zpracovatel posudku považuje za nezbytné shrnout skutečné dopady varianty č. 3 –
bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku:
Bezúvraťové napojení na trať Ostrava – Kunčice ve Frýdku-Místku je oproti variantě 1
(optimalizace železniční trati) příznivější z hlediska hluku, imisní zátěže a zdraví obyvatel, avšak jen
v lokálním měřítku. Pozitivní efekt bezúvraťového napojení je možné očekávat pouze v dotčené části
Frýdku-Místku.
Je nutné zdůraznit, že realizace bezúvraťového napojení neznamená, že by na železniční trati
v úseku PZ Nošovice – Český Těšín došlo k výraznému poklesu intenzit nákladní dopravy oproti stavu
bez realizace bezúvraťového napojení. Pokud pomineme nutnost demolic stávajících objektů v trase
předpokládaného bezúvraťového napojení, pak tato varianta zlepší v okolí stávajícího připojení žst.
Frýdek-Místek především akustické poměry a zlepší organizaci provozu v této stanici z hlediska
nákladní dopravy. Na preferenci jednotlivých směrů nákladní dopravy z PZ Nošovic nemá realizace
bezúvraťové napojení rozhodující vliv.
Upozorňujeme však, že tato varianta neřeší aktuální potřebu optimalizace železniční trati
v návaznosti na již zahájenou výrobu v Huyndai Nošovice. Realizace bezúvraťového napojení ve
Frýdku-Místku se v dohledné době několika let nedá zatím považovat za reálnou, neboť varianta není
v souladu s ÚPn města Frýdek-Místek. V průběhu procesu EIA byla varianta č. 3 teprve na začátku
projektových příprav.

3/ Požadavek na přehodnocení záměru tak, aby výsledkem byla urychlená realizace varianty
předpokládající bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Na základě doplněné dokumentace EIA, obdržených vyjádření a dalších podkladů využitých
při zpracování posudku hodnotí zpracovatel posudku v návrhu stanoviska (viz kapitola VII. posudku)
všechny tři varianty (č. 1 – optimalizace železniční trati v investorem předložené variantě, č. 3 –
bezúvraťové napojení ve Frýdku Místku a č. 4 – obchvat Dobrá) z hlediska životního prostředí při
dodržení uvedených podmínek jako akceptovatelné a v návrhu stanoviska podmiňuje realizaci varianty
č. 1 urychlenou přípravou zbylých dvou variant.
Více viz komentář k připomínce č. 2.

4/ Navrhované řešení trvale a nevratně poškodí ráz podbeskydské krajiny, v některých
lokalitách nevratně poškodí biotopy podbeskydské fauny a flóry a poznamená pohodu bydlení a zdraví
obyvatel obcí Vojkovice, Horní i Dolní Tošanovice, Hnojník, Střítež, Ropice, města Český Těšín a
dalších dotčených obcí.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Ad Poškození rázu podbeskydské krajiny
V doložené studii Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz byla dle schválené metodiky
posuzování u většiny identifikovaných znaků a charakteristik krajinného rázu míra vlivu stanovena
jako slabý či žádný zásah, jen u některých znaků byla míra vlivu stanovena jako středně silný zásah.
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Realizace stavby v daném území se při realizaci kompenzačních opatření (např. vhodné
architektonické ztvárnění PHC, ozelenění PHC) jeví z pohledu krajinného rázu přijatelná a je možno
ji z tohoto pohledu doporučit k realizaci.
V návrhu stanoviska je uvedena podmínka pro další stupeň projektové přípravy záměru: „V
rámci územního řízení je nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody o souhlas z hlediska snížení a
změny krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.“
Ad Poškození biotopů podbeskydské fauny a flóry
Zpracovatel posudku odkazuje na vlastní návrh stanoviska, který je uveden v kapitole VII.
tohoto posudku. V návrhu stanoviska je uvedena celá řada opatření na ochranu dotčené flóry a fauny.
Podrobnější komentáře týkající se vlivu záměru na faunu a flóru jsou uvedeny např.
v komentářích zpracovatele posudku k vyjádření obce Střítež.
Ad Vliv na pohodu bydlení
Pojem „pohoda bydlení“ není možné zcela objektivně a měřitelně uchopit a posoudit. Je to
individuální hledisko. Je však možné konstatovat, že z výsledků jednotlivých doložených studií v rámci
doplněné dokumentace EIA vyplývá, že obyvatelé jsou již ve stávajícím stavu určitou měrou dotčeni
provozem železniční trati. Stejně tak tomu bude i ve výhledovém stavu, kdy dojde k navýšení intenzit
dopravy na dotčené železniční trati a určitým způsobem bude dotčena pohoda bydlení. Na druhou
stranu však bude v souvislosti s optimalizací železniční trati realizována celá řada protihlukových
opatření, která by měla zajistit pro většinu okolí posuzované trati minimálně nezhoršení stávajícího
stavu.
Zpracovatel posudku poukazuje na vlastní návrh stanoviska, který je uveden v kapitole VII.
tohoto posudku. V návrhu stanoviska je uvedena celá řada opatření, která by měla zajistit odpovídající
kvalitu životního prostředí, včetně komfortu obyvatel.
Ad Vliv na zdraví obyvatel
Zpracovatel posudku si je vědom problematické situace z hlediska zdravotních rizik.
Plánovaná optimalizace trati, včetně navržených rozsáhlých protihlukových stěn, stávající stav de
facto nezmění. V části území dojde ke zlepšení oproti stávajícímu stavu, pouze u některých lokalit
dojde k mírnému zhoršení. Do těchto míst budou orientována individuální protihluková opatření na
exponovaných objektech.
K hodnocení zdravotních rizik bylo přistupováno konzervativním způsobem. V obou směrech
(směr Český Těšín, Frýdek-Místek) bylo uvažováno s maximálním počtem osobních i nákladních
předpokládaných vlaků v souvislosti s rozvojem výroby v průmyslové zóně Nošovice. V reálném stavu
dojde v závislosti na odbytu průmyslové zóny Nošovice k rozpadu nákladní dopravy do obou úseků.
Vlivy na zdraví obyvatel jsou tak posouzeny na straně bezpečnosti.
5/ Nedodržení hlukového limitu (EIA str. 251). Nedodržení hlukového limitu ve venkovním
chráněném prostředí znamená ztrátu nočního klidu.
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
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Protihluková opatření na ochranu objektů v blízkosti železniční trati před nadlimitními
ekvivalentními hladinami akustického tlaku A jsou řešena dvěma způsoby, a to formou protihlukových
clon a individuálních protihlukových opatření. PHC byly na základě dostupných vstupních dat
navrhovány tak, aby zajistily maximální akusticko-ekonomický efekt v daném stupni projektových
podkladů. V případě, že bylo modelovými výpočty zjištěno možné překročení hygienického limitu v
chráněném venkovním prostoru staveb, bylo přistoupeno k návrhu protihlukových clon tak, aby byl
pokud možno tento limit splněn. Vzhledem k tomu, že v rámci této tratě jako celku bylo prokázáno, že
z velké části své trasy mohou navrhované PHC dostatečně akusticky clonit, bylo možné tyto závěry při
komplexním vyhodnocení záměru vzít v úvahu. V některých problematických místech nebylo možné
zajistit ochranu chráněného venkovního prostoru staveb, ať již z důvodů umístění objektu vůči zdroji
hluku, morfologie terénu, nízké účinnosti protihlukové clony apod. V těchto případech tedy bylo
přistoupeno alespoň k ochraně vnitřního prostředí chráněných staveb.
Vzhledem k tomu, že záměr je teprve v prvních fázích projektové přípravy tzn. v procesu EIA a
před procesem územního řízení, je v dalších stupních přípravy požadováno spolu se zpřesňováním
ostatních podkladů a vstupních dat i následně zpřesnit akustickou studii včetně upřesnění, či doplnění
všech protihlukových opatření navrhovaných v této fázi. Ještě tedy bude následovat řada kontrolních
mechanismů, které umožní navrhnout a projekčně připravit optimální akustická opatření z hlediska
jejich akustického efektu, ale i finanční náročnosti.
Je nutné rovněž poznamenat, že v dokumentaci EIA je uvedeno, že výpočty jsou prováděny pro
maximální teoretický provoz vždy v jednom směru. Na základě těchto předpokladů provozu je výpočet
na straně bezpečnosti. Lze tedy očekávat, že skutečný stav bude příznivější.
6/ Nejsou správně spočítány doby průjezdu nákladních souprav a tím nesedí blokace na silnici
I/68.
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Předpokládané rychlosti vlaků na přejezdech vycházejí z technicko-organizačních možností
trati, resp. z předpokládaného grafikonu.
Údaje o čekací době na přejezdech byly posouzeny a vyhodnoceny projektantem stavby
(společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.). Předložené podklady tak byly zpracovány osobou,
která má s provozem železničních staveb praktické zkušenosti. K vyhodnocení čekací doby na
jednotlivých přejezdech nemá zpracovatel posudku zásadní připomínky.
Z dokumentace EIA na str. 274 je patrné, že oproti stávajícímu stavu se čekací doba na
přejezdu v obci Dobrá prodlouží max. o 60 s, na přejezdu v obci Hnojník o 40 s a v obci Střítež pouze
o 12 s. Dojezdová doba složek záchranného integrovaného systému se tak prodlouží max. o 1 min.
Zpracovatel dokumentace ani zpracovatel posudku nepopírá, že v souvislosti s výhledovým
vyšším provozem na železniční trati budou přejezdy uzavírány vícekrát za den. Ani to by však nemělo
mít významný negativní vliv na dostupnost záchranného integrovaného systému.
7/ Dostupnost záchranného systému je snížená, resp. zlehčována.
ad 7/ Komentář zpracovatele posudku:
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Z dokumentace EIA na str. 274 je patrné, že oproti stávajícímu stavu se čekací doba na
přejezdu v obci Dobrá prodlouží max. o 60 s, na přejezdu v obci Hnojník o 40 s a v obci Střítež pouze
o 12 s. Dojezdová doba složek záchranného integrovaného systému se tak prodlouží max. o 1 min.
Zpracovatel dokumentace ani zpracovatel posudku nepopírá, že v souvislosti s výhledovým
vyšším provozem na železniční trati budou přejezdy uzavírány vícekrát za den. Ani to by však nemělo
mít významný negativní vliv na dostupnost záchranného integrovaného systému.
8/ Špatně a nedostatečně je posouzen krajinný ráz, protihlukové stěny znehodnotí vzhled obce.
ad 8/ Komentář zpracovatele posudku:
Ad Posouzení krajinného rázu
Pro hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz byl použit schválený “Metodický postup posouzení
vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“, který byl vypracován ve
smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (Vorel, Bukáček, Matějka, Culek,
Sklenička 2004).
Tento postup byl zpracovatelem dokumentace EIA mírně modifikován pro potřeby hodnocení
vlivu liniové stavby na krajinný ráz. Využití výše zmíněného metodického postupu je správné, drobné
uzpůsobení metodického postupu přímo pro účely posouzení vlivu liniové stavby na krajinný ráz
rovněž není na závadu. Naopak je možné lépe posoudit jednotlivé aspekty vlivu železniční stavby na
krajinu a její ráz.
Zpracovatel posudku považuje, i přes drobné připomínky uvedené v předcházejících
kapitolách posudku, hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz, za dostatečné.
Realizace záměru v daném území se při realizaci kompenzačních opatření (např. vhodné
architektonické ztvárnění a ozelenění protihlukových stěn) jeví z pohledu krajinného rázu přijatelná a
je možno ji tak doporučit k realizaci.
V návrhu stanoviska je uvedena podmínka pro další stupeň projektové přípravy záměru:
„V rámci územního řízení je nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody o souhlas z hlediska
snížení a změny krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.“
Ad Vliv protihlukových stěn na obec
Vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz bylo provedeno dle uznávané metodiky Doc. Vorla
a kol. (2004). Dle závěrů Studie posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (včetně vizualizací vybraných
PHC) dojde k ovlivnění krajinného rázu, které však nebude zásadní.
Místa zvolená pro vizualizace protihlukových stěn byla dle názoru zpracovatele posudku
zvolena správně. Vizualizace jsou zpracovány pro pohledově nejexponovanější lokality ve vztahu
k plánovaným protihlukovým stěnám.
Vliv PHS bude omezen pouze na nejbližší okolí trati. Vizuální vliv protihlukových stěn lze
očekávat do vzdálenosti max. 1-2 km. Toto hodnocení je na straně bezpečnosti a lze s ním souhlasit.
V návrhu stanoviska jsou uvedena opatření k omezení vlivu navržených protihlukových clon
na krajinný ráz, a to vhodným architektonickým ztvárněním těchto clon a jejich ozeleněním.
9/ Chybí kompletní a detailní studie živočichů. Protihlukové stěny zabrání přirozené migraci
živočichů a vymírání některých živočišných druhů.
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ad 9/ Komentář zpracovatele posudku:
Ad Chybějící kompletní a detailní studie živočichů
V souladu se standardními metodami zpracování přírodovědných průzkumů se průzkum fauny
a flóry soustředil především na přírodně hodnotnější úseky. Zpracovatel posudku nemá k tomuto
postupu připomínky.
Rozsah realizovaných průzkumů v období duben – prosinec se jeví pro účely posouzení vlivu
záměru na biotu v rámci procesu EIA jako dostatečný. I přes to, jsou v návrhu stanoviska uvedeny
následující podmínky:
1/ V dalších stupních projektových příprav se doporučuje doplnit přírodovědné průzkumy pro
časně jarní aspekt.
2/ Před započetím výstavby se doporučuje doplnit přírodovědný průzkum zaměřený na
bezobratlé živočichy, a to alespoň v těch lokalitách, kde dochází k největším střetům přírodních
biotopů se záměrem optimalizace železniční trati (např. PP Kamenec, lesní porosty, místa křížení
záměru s prvky ÚSES).
Závěrem je možné konstatovat, že již v rámci dokumentace EIA byla navržena celá řada
opatření na ochranu živočichů v souvislosti s realizací stavby. Tato opatření byla převzata do návrhu
stanoviska, případně byla dále doplněna a upřesněna v rámci zpracování posudku.
Ad Vliv PHS na migraci živočichů
Doplněná dokumentace EIA tuto problematiku neřeší optimálně - zmíněné hodnocení je
určitou generalizací stavu na základě obecných principů. Pro průkazné podložení této generalizace by
bylo účelné znázornit tuto problematiku formou syntézní mapy, která by zahrnovala jak navržená
technická, či protihluková zařízení, tak i přírodní charakteristiky území (trasování koridorů ÚSES
atp.). Takovýto mapový podklad by mohl poskytnout ucelenou představu o případných konfliktech. Jak
je uvedeno v připomínce, je možné, že zmíněnými stavbami by mohly být ohroženy populace některých
skupin živočichů. Tato situace by mohla nastat v případě průběhu biokoridoru obydleným územím,
jako je to např. u křížení Ropičanky v Ropicích v km 133,927. Nevhodně umístěná protihluková stěna
by mohla ovlivnit migraci živočichů koridorem. V tomto případě by však protihluková stěna umístěná
na drážním tělese, která zachovává propustnost biokoridoru, měla spíše pozitivní vliv, protože by
zamezovala migrujícím organismům vstupovat na těleso.
Přesto posudek doporučuje zohlednit připomínku v rámci podmínek návrhu stanoviska
doporučením do dalších stupňů projektové přípravy. V přípravné fázi stavby doporučujeme prověřit
případný vliv protihlukových stěn na migraci živočichů. V případě zjištění negativního ovlivnění
propustnosti migračních tras, bude nezbytné realizovat technická opatření, pro zachování jejich
propustnosti. Zejména u migračního profilu B (km stavby 120,1 – 120,3) a G.2 (km stavby 127,9) je
třeba věnovat zvýšenou pozornost zachování migrační prostupnosti trati a zlepšení podmínek pro
migraci vodních savců.
10/ Není brán zřetel na plánovaný rozvoj obce a klidného venkovského bydlení.
ad 10/ Komentář zpracovatele posudku:
Plánovaný rozvoj obcí by neměl být v souvislosti s optimalizací trati významně dotčen. Územní
plány by měly již v dnešní době respektovat osu stávající železniční trati.
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Územní plán je jedním z hlavních podkladů, který vymezuje budoucí funkční využití území.
Umístění plánované bytové výstavby by tak mělo být bedlivě zváženo, např. z hlediska bezpečné
vzdálenosti zástavby od zdrojů hluku v území ať stávajících, tak i plánovaných.
Dotčeným územím již v současné době prochází železniční trať. I za stávajícího stavu tak obce
musí při vymezování ploch obytné funkce v návaznosti na tuto železniční trať postupovat s rozvahou a
respektovat její možné využití a tedy i dopady tohoto provozu do území.
11/ Vyjádření Jana a Heleny Tomalových, Střítež 176 – Připomínka k účinnosti betonové
PHC, která neochrání vyšší patra objektu. Vzhledem k situování rodinného domu poblíž nechráněného
železničního přejezdu se významně prodlouží doba působení výstražného zvukového signálu při
projíždění dlouhých souprav.
ad 11/ Komentář zpracovatele posudku:
Konkrétně tato oblast v obci Střítež je cloněna navrhovanou PHC. V tomto stupni projektové
dokumentace však ještě není rozhodnuto o materiálu této PHC. V této fázi projektové přípravy jsou
prověřovány geometrické vlastnosti a územní možnosti pro umístění PHC a také její předpokládaná
účinnost. Není jasné z jakého materiálu usuzují manželé Tomalovi, že tato bariéra nechrání horní
patra jejich rodinného domu. Z plošného vyjádření (viz. grafická příloha hlukové studie) je patrné, že
v noční době by se v této oblasti měly hladiny akustického tlaku pohybovat v pásmu pod 50 dB a
v denní době pod 55 dB.
Detailní řešení akustické situace poblíž jednotlivých železničních přejezdů bude muset být
provedeno v rámci dalších stupňů projektové dokumentace, kdy bude také znám již přesný způsob a
typ zabezpečení tohoto přejezdu a tomu odpovídajícího signalizačního zařízení a akustických
parametrů tohoto zařízení.
V návrhu stanoviska bude uvedena následující podmínka: „Po upřesnění typů
zabezpečovacího a signálního zařízení na jednotlivých přejezdech hodnocené trati a jejich akustických
parametrů bude nutné provést detailní posouzení akustické situace a také návrh protihlukových
opatření pro objekty v těsném sousedství všech přejezdů.“
12/ Střítež - V místě křížení trati s hlavní cestou je intenzivní pohyb chodců. Žádost o zřízení
podchodu pro chodce.
ad 12/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku dále upozorňuje, že požadavky na technické řešení křížení železniční
trati v km 122,500 s komunikací (včetně požadavku na výstavbu podchodu pro chodce) je třeba
uplatnit především v rámci územního řízení.
13/ Deklarovaná doba zdržení aut na přejezdu – cca 2 min. neodpovídá. Při průjezdu 87 vlaků
tzn. zdržení více než 3 hod denně.
Střítež - Doba rozjezdu z výhybny až k přejezdu bude podstatně delší, protože souprava
nedocílí předpokládané rychlosti.
ad 13/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz podrobnější komentář k připomínce č. 6 občanů.
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14/ Nedostatečné propočty hluku a vibrací v těsné blízkosti tratě.
ad 14/ Komentář zpracovatele posudku:
Jednotlivé připomínky k posouzení hluku a vibrací jsou uvedeny v kapitole II.1 předloženého
posudku. Zde je podrobně komentován způsob zpracování studií, zhodnocena jejich úplnost i kvalita
vstupních a výstupních údajů.
Posuzovatel konstatuje, že předložené informace týkající se posouzení akustické zátěže a šíření
vibrací jsou pro účely procesu EIA dostatečné. V návrhu stanoviska jsou uvedeny následující
požadavky pro další stupně projektové dokumentace EIA:
1/ Na základě zpřesňování podkladů a informací v rámci projektové přípravy v dalších
stupních zpřesnit i hlukovou studii a odpovídající protihluková opatření.
2/ Pro další stupně projektové přípravy provést zpřesnění studie vibrací a v lokalitách
s předpokládanými nadlimitními hodnotami navrhnout a následně instalovat antivibrační rohože,
případně další známé prostředky na snížení přenosu vibrací (pryžové podložky pod kolejnice a pod
úchyty) .
15/ Jsou podhodnoceny vnitřní hlukové hladiny v hodnocených školách.
ad 15/ Komentář zpracovatele posudku:
Autor připomínky má patrně na mysli možné zhoršení akustického komfortu ve vnitřním
chráněném prostoru školského zařízení.
Posouzení ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru a
vnitřním chráněném prostoru školských zařízení bylo provedeno pro variantu 1 (optimalizace
železniční trati v úseku Frýdek-Místek – Český Těšín). Hluková zátěž školských zařízení byla
vypočítána a vyhodnocena pro výhledový provoz. Vzhledem k udávaným nízkým hodnotám jsou tyto
hodnoty uvažovány pravděpodobně i s navrženými protihlukovými clonami. Bohužel tento fakt
v hlukové studii není uveden.
Pro přibližné zjištění útlumu použitých oken bylo proveden vzorek několika měření. Měření
byla provedena u rodinného domu Dobratice č.p. 176, Střítež č.p. 53, Ropice č.p. 17 a Dobrá č.p. 358.
Naměřený rozdíl vnitřního hluku oproti vnějšímu se pohyboval od 21 do 29 dB. Nutno podotknout, že
tento rozdíl záleží především na kvalitě použitých oken a jejich konstrukci. Blíže je tato problematika
rozebrána ve vyjádření posuzovatele k příloze č. 17 – Hlukové studii.
Pro velká okna ze školských zařízení uvažoval zpracovatel akustické studie s předpokládaným
útlumem na straně bezpečnosti, a to pouze 17 dB. Tento předpoklad by měla splňovat i mírně
pootevřená okna (např. pootevřená ventilace, apod.).
V návrhu stanoviska jsou definována následující opatření:
1. Na základě zpřesňování podkladů a informací v rámci projektové přípravy v dalších
stupních zpřesnit i hlukovou studii a odpovídající protihluková opatření.
2. Po realizaci záměru je třeba provést detailní akusticko-technické zhodnocení
zvukoizolačních vlastností oken dotčených školských zařízení. Na základě zjištěných zvukoizolačních
vlastností oken je třeba rozhodnout dle normových požadavků o výměně za okna s vyšší
neprůzvučností (okna protihluková).“
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16/ Nelze stále zvyšovat hlukovou a imisní zátěž, která je již dnes překračována.
ad 16/ Komentář zpracovatele posudku:
Plánovaná optimalizace trati, včetně navržených rozsáhlých protihlukových stěn, by stávající
stav akustické zátěže území neměla výrazně změnit. V části území dojde ke zlepšení oproti stávajícímu
stavu, pouze u některých dílčích lokalit dojde k mírnému zhoršení.
Protihluková opatření na ochranu objektů v blízkosti železniční trati před nadlimitními
ekvivalentními hladinami akustického tlaku A jsou řešena dvěma způsoby, a to formou protihlukových
clon a individuálních protihlukových opatření. PHC byly na základě dostupných vstupních dat
navrhovány tak, aby zajistili maximální akusticko-ekonomický efekt v daném stupni projektových
podkladů. V případě, že bylo modelovými výpočty zjištěno možné překročení hygienického limitu v
chráněném venkovním prostoru staveb, bylo přistoupeno k návrhu protihlukových clon tak, aby byl
pokud možno tento limit splněn. Vzhledem k tomu, že v rámci této tratě jako celku bylo prokázáno, že
z velké části své trasy mohou navrhované PHC dostatečně akusticky clonit, bylo možné tyto závěry při
komplexním vyhodnocení záměru vzít v úvahu. V některých problematických místech nebylo možné
zajistit ochranu chráněného venkovního prostoru staveb, ať již z důvodů umístění objektu vůči zdroji
hluku, morfologie terénu, nízké účinnosti protihlukové stěny apod. V těchto případech tedy bylo
přistoupeno alespoň k ochraně vnitřního prostředí chráněných staveb.
Rozptylová studie dokládá, že po optimalizaci železniční trati je možné očekávat mírný pokles
imisní zátěže zájmového území, a to v souvislosti s elektrifikací trati a zkvalitněním železniční trati.
Jedinou výjimkou by mohl být úsek mezi Nošovicemi a Dobrou, kde díky pojezdu dieselových vlaků
z areálu automobilky po železniční vlečce se zatížení víceméně nezmění.
Z následujících údajů je patrná změna, ke které dojde po realizaci záměru oproti stávajícímu
stavu:
Polutant

Příspěvek provozu železnice
Stávající stav

Příspěvek provozu železnice
Výhledový stav

3

PM10 – prům. roční koncentr.

max. 0,18 µg/m

max. 0,20 µg/m3

PM10 – prům. denní koncentr.

max. 12 µg/m3

max. 12 µg/m3

BaP – prům. roční koncentr.

max. 0,018µg/m3

max. 0,018 µg/m3

NO2 – prům. roční koncentr.

max. 0,6 µg/m3

max. 0,3 µg/m3

NO2 – max. hodinové koncentr.

max. 10 µg/m3

max. 12 µg/m3

V souvislosti s optimalizací železniční trati v zájmovém území by nemělo dojít k podstatným
změnám stavu znečištění ovzduší. Po optimalizaci železniční trati je naopak možné očekávat mírný
pokles imisní zátěže zájmového území, a to v souvislosti s elektrifikací trati a zkvalitněním celého
drážního tělesa.
17/ Bezúvraťové napojení v Ropici na Třinec není vyhodnoceno ve studiích EIA. V obci
Ropice umožní zprovoznění trati vybudování výhybny a bezúvraťového napojení na Třinec, a to
znamená další navýšení hluku, imisní a vibrací.
ad 17/ Komentář zpracovatele posudku:
Dle informací investora a projektanta stavby byla k bezúvraťovému napojení v Ropici
zpracována zatím pouze studie proveditelnosti, která prokázala neefektivnost realizace tohoto záměru.
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Bezúvraťové napojení v Ropici nebude zřejmě vzhledem k místním poměrům v lokalitě
technicky proveditelné. V době zpracování dokumentace EIA a posudku nebylo známo žádné technické
řešení tohoto napojení, proto nebylo v rámci stávajícího procesu EIA řešeno.
V případě, že by bylo v budoucnu plánováno toto bezúvraťové napojení v Ropici na Třinec,
bude třeba posoudit tento záměr v rámci samostatného procesu EIA.
18/ Ropice - Sčítání dopravy prokázalo, že průjezd aut na želez. přejezdu je dle předpokladu o
200 aut za hodinu větší v silném provozu a o 250 aut za hodinu větší v slabém provozu.
ad 18/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace EIA správně vycházel při stanovení intenzit dopravy na silnici I/68
(a tedy i délky front na přejezdu) z oficiálně dostupných údajů z celostátního sčítání dopravy ŘSD na
vybrané komunikační síti (2005). Tyto intenzity byly navýšeny stanovenými růstovými koeficienty
dopravy pro příslušné výpočtové roky 2008 a 2010.
Provedené výpočty vychází z dlouhodobého sledování intenzit dopravy ŘSD na komunikační
síti. Jedná se o průměrné hodnoty z opakovaně prováděných sčítání dopravy v různých obdobích roku.
Pro predikci akustické zátěže a znečištění ovzduší není vhodné vycházet z krátkodobého sčítání
dopravy, které může být vzhledem k dlouhodobému průměru podhodnoceno či naopak nadhodnoceno.
19/ Provedené prognózy (hluk a vibrace) mají jen orientační charakter (str. 252).
ad 19/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář na str. 252 dokumentace EIA se týká neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace EIA. Tato diskuse patří především do povinné kapitoly D.VI dokumentace EIA.
Správnosti údajů uvedených v dokumentaci EIA, včetně použitých metod hodnocení se
podrobně věnuje kapitola II.2 předloženého posudku. Zpracovatel posudku nemá zásadní připomínky
k použitým vstupům při zpracování doplněné dokumentace EIA a to s ohledem na stupeň a podrobnost
vstupních dat potřebných pro predikci výhledových zátěží. Použité metody a výpočtové postupy při
zpracování dokumentace EIA byly dostatečné pro možné rozhodování, zda záměr lze či nelze
realizovat a také ochránit. Po tomto procesu budou následovat další procesy projektové přípravy,
zpřesňování údajů a také odborných studií včetně detailnějších návrhů protihlukových opatření. Jedná
se o standardně používané postupy v procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí a následných
projektových stupňů.
Každá výpočtová metoda, případně použitá metodika má své nejistoty, kterými jsou výsledky
určitým způsobem zatíženy. Příkladem je např. použitý výpočtový program LimA pro predikci
akustické zátěže území. Uváděná přesnost výsledků výpočtového modelu byla udána ± 2,2 dB.
20/ Nelze zaručit počty projíždějících vlaků ani splnění všech slíbených opatření.
ad 20/ Komentář zpracovatele posudku:
Intenzity železniční nákladní dopravy z PZ Nošovice byly stanoveny pro plný provoz závodu
Huyndai. Tak, aby bylo hodnocení na straně bezpečnosti, byl každý z úseků železniční trati (úsek PZ
Nošovice – Frýdek-Místek, úsek PZ Nošovice – Český Těšín) zatížen celkovou intenzitou. Ve
skutečnosti se však celkový objem nákladní dopravy z PZ Nošovice rozdělí do obou směrů.
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Obecně platí, že opatření, která budou uvedena v návrhu stanoviska, budou převzata jako
podmínky pro navazující řízení. Na dodržení jednotlivých podmínek budou dohlížet příslušné úřady.
21/ Vibrace – Intenzita vibrací je jen prognóza, není proveden důkladný geologický průzkum a
dopad vibrací na stavby v okolí trati, orientační hodnoty nemapují konkrétní, ohrožená sídla.
ad 21/ Komentář zpracovatele posudku:
V okolí posuzované trati bylo u objektů, umístěných v několika pásmech vzdálenosti od trati,
provedeno v rámci zpracování dokumentace EIA měření vibrací. Celkem bylo měřeno na 21 místech,
na každém opakovaně při průjezdech různých vlaků. V rámci doplněné dokumentace EIA byly
předloženy protokoly o měření vibrací. Nejedná se tedy o prognózy, ale skutečně naměřené hodnoty
vibrací.
Pro další stupně projektové přípravy v návrhu stanoviska doporučujeme provést zpřesnění
studie vibrací příslušným odborným pracovištěm na základě doplněných informací v projektové
přípravě včetně návrhu příslušných opatření.
Stejně jako u opatření na ochranu před hlukem platí, že navržený rozsah antivibračních
opatření bude zapracován do projektové dokumentace a následně po ukončení stavby, před její
kolaudací bude účinnost navrženého řešení posouzena měřením.
V případě zjištění nedostatečné a neúplné ochrany by byly orgánem ochrany veřejného zdraví
nařízeny doplňující technické úpravy.
22/ Hluk – Hlukový limit v tzv. venkovním chráněném prostředí je ve většině lokalit
dotčených obcí překračován již nyní, takže každé další navýšení provozu trati se negativně projeví na
kvalitě bydlení (ztráta nočního klidu). Výměna oken nevyřeší problém hluku ve venkovním prostředí.
ad 22/ Komentář zpracovatele posudku:
Na základě předložené Hlukové studie je možné potvrdit, že hlukový limit ve venkovním
chráněném prostoru je na většině lokalit nacházejících se podél železniční trati překračován již nyní.
Plánovaná optimalizace trati, včetně navržených rozsáhlých protihlukových clon, by stávající
stav akustické zátěže území neměla výrazně změnit. V části území dojde ke zlepšení oproti stávajícímu
stavu, pouze u některých lokalit dojde k mírnému zhoršení.
Protihluková opatření na ochranu objektů v blízkosti železniční trati před nadlimitními
ekvivalentními hladinami akustického tlaku A jsou řešena dvěma způsoby, a to formou protihlukových
clon a individuálními protihlukovými opatřeními. PHC byly na základě dostupných vstupních dat
navrhovány tak, aby zajistily maximální akusticko-ekonomický efekt v daném stupni projektových
podkladů.
V souvislosti s optimalizací železniční trati dojde sice k navýšení intenzit železniční dopravy
(osobní i nákladní), zároveň však dojde k výměně kolejového svršku, spodku a kolejí. Nárůst
ekvivalentních hladin akustického tlaku A z dopravy tak bude částečně kompenzován díky vysoce
kvalitnímu založení a technickému provedení trati.
23/ Krajinný ráz – Kvalitní posouzení krajinného rázu po realizaci PHS chybí. Stěny negativně
změní vhled obcí, i průhledné bariéry znamenají velký zásah do okolní krajiny, ohrožují život ptáků.
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ad 23/ Komentář zpracovatele posudku:
viz podrobnější komentář k připomínce č. 8 občanů
24/ Les – Není určen rozsah kácených ploch a náhrada vykácených porostů novou výsadbou.
ad 24/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska jsou uvedeny tyto podmínky:
1/ V dalším stupni projektové dokumentace je třeba upřesnit rozsah kácení v rámci PUPFL
(především v oblasti Střítežského lesa).
2/ S dotčenými obcemi je třeba projednat rozsah a umístění náhradních výsadeb.
25/ Část obce Ropice bude zasažena zvýšeným hlukem z výhybny v Ropici i rozřazovacího
nádraží v Českém Těšíně.
ad 25/ Komentář zpracovatele posudku:
Zástavba obce Ropice je již v dostatečné vzdálenosti od rozřaďovacího nádraží Český Těšín,
než aby v této obci byly překračovány limitní hodnoty ze zdrojů hluku na tomto nádraží.
26/ PHS v úseku 2A části 2 by měla být i ze strany od řeky Morávky prodloužena o 200 m
směrem k železničnímu přejezdu na začátku obce Dobrá (tj. km 115,800-116,100 mezi úsekem 2A-44
– 2A 46).
ad 26/ Komentář zpracovatele posudku:
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že navržený rozsah PHS je z hlediska hlukových limitů
dostatečný.
Případné (opodstatněné) rozšíření protihlukových opatření bude řešeno v dalším stupni
projektové dokumentace. Rozhodující bude stanovisko Krajské hygienické stanice k územnímu řízení.
27/ Variantní řešení - Jako jednu z možných variant jsme předpokládali řešení bez výhybny v
Hnojníku. Ve zprávě se uvádí, že je to technicky nemožné, bez jakéhokoliv zdůvodnění, rozboru
snížení propustnosti, atd.
Požadavek na rozpracování varianty bez výhybny a preferenci této varianty i s ohledem na to,
že pokud by se nákladní vlaky míjely až v Nošovicích, prodlouží se jízdná doba z Českého Těšína do
Nošovic a opačně pouze o cca 8 min. (při průměrné rychlosti 60 km/hod) a to bez zastavování na trati.
ad 27/ Komentář zpracovatele posudku:
Řešení bez prodloužení dvou kolejí žst. Hnojník (tj. bez výhybny) pro vykřižování dlouhých
nákladních vlaků není organizačně možné. Výrazně by se tím snížila kapacita a propustnost tratě.
Dlouhé nákladní vlaky do/z průmyslové zóny by nemohly jet z Nošovic a Českého Těšína proti sobě,
což je úsek dlouhý 17 km. Existuje tedy přímá souvislost zdvojkolejnění s potřebami odsunu a přísunu
materiálu z Hyundai Nošovice.
Místo pro výhybnu bylo projektantem velmi důkladně zvažováno. Prodloužení některých kolejí
žst. Hnojník je jediné možné řešení z hlediska dopravní technologie a požadovaných technických
parametrů. To znamená, že pokud by se vlaky křižovaly v jiném místě, kapacita trati by se výrazně
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snížila. Navíc v kterékoliv jiné části tratě se z hlediska požadovaných sklonových a směrových poměrů
výhybna zřídit nedá.
28/ Požadavek dokladovat jakým způsobem je zpracován v hlukové studii nárůst impulsního
hluku daný brzděním zejména nákladních vlaků na výhybně. Úroveň hluku je jiná od projíždějícího a
brzdícího vlaku.
Dle usnesení Krajského úřadu měl zpracovatel: "Definovat hlučnost typů vlakových souprav a
konkrétně určit typy a množství vlakových souprav při zpracování hlukové studie .... ". Toto v hlukové
studii není uvedeno.
ad 28/ Komentář zpracovatele posudku:
Výhybna je konstruována na letmé míjení vlakových souprav, tedy bez zastavení.
I při případném brždění a rozjezdech vlakových souprav není emitován zdroj impulsního
hluku, tedy jsou platné normální limity pro železniční provoz.
Vstupní parametry, které zpracovatel hlukové studie vzal v úvahu včetně typů vlaků
v jednotlivých směrech a denním období jsou uvedeny v hlukové studii v kapitole 3 na str. 8-11.
29/ Požadavek na konkretizaci počtu nákladních vlaků směr: Nošovice - Český Těšín
Nošovice - Frýdek Místek. (Pozn.: V dnešní době, kdy Hyundai zahájil výrobu, již musí být jasné DO-V a možnosti a směry, ze kterých budou přijíždět vstupy a odjíždět výstupy.)
ad 29/ Komentář zpracovatele posudku:
Úvodem je vhodné připomenout, že posouzení vlivu stavby na životní prostředí, především pak
akustická a rozptylová studie, bylo řešeno pro stav, kdy bude hypoteticky směřována veškerá doprava
do/z průmyslové zóny Nošovice buď pouze jedním, případně i druhým směrem. Je tak posouzen
nejhorší možný případ, kdy veškerá doprava z průmyslové zóny projíždí přes žst. Hnojník a jede dále
směrem na Český Těšín.
Požadavek pro další stupeň projektových příprav na konkretizaci počtu nákladních vlaků ve
směru Nošovice – Český Těšín a směru Nošovice – Frýdek Místek bude součástí návrhu stanoviska. V
rámci zpracování posudku se již podařilo získat od oznamovatele i upřesněné předběžné odhady
rozpadu nákladní dopravy do jednotlivých směrů a to tak, že v průměru se předpokládá cca 30 % ve
směru Č. Těšín a 70% ve směru Frýdek-Místek. Tyto údaje v době zpracování dokumentace ještě
zpracovatel neměl k dispozici a proto použil konzervativního přístupu na straně bezpečnosti .
30/ Přejezdy - doby uzavření přejezdů v Hnojníku a Střítěži se jeví neúměrně krátké, když se
bere do úvahy doba rozjezdů vlaků z výhybny. Požadavek na dokladování jakým způsobem se k těmto
číslům došlo. Pro výpočet délky front na přejezdech je požadavek zohlednit současnou intenzitu
silniční dopravy, nikoliv intenzitu z r. 2006.
ad 30/ Komentář zpracovatele posudku:
- viz podrobnější komentář k připomínce č. 6 občanů
Podrobné tabulky včetně komentáře týkající se způsobu stanovení doby uzavření přejezdu,
případně délek front čekajících automobilů jsou součástí přílohy č. 14 doplněné dokumentace EIA.
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Pro zjištění délky čekací fronty se vycházelo z hodinové intenzity dopravy v přepočtených
vozidlech pro daný přejezd a pro určenou denní dobu i rok posouzení 2008, resp. 2010.
31/ Není přípustné, aby už v této fázi projektu bylo připuštěno, že budou překračovány limity
hluku daných normou a to jak hluku vnitřního tak zejména venkovního. Výrazně se sníží kvalita
bydlení a atraktivnost prostředí.
Požadavek, aby zpracovatel provedl další rozbor možností snížení hlukové zátěže způsobené:
brzděním zejména nákladních vlaků, houkáním vlaků i při rozjezdech na výhybně, chodem
signalizačního zařízení.
ad 31/ Komentář zpracovatele posudku:
Tato připomínka je oprávněná. Je však nutné si uvědomit, že proces EIA má především za cíl
kvantifikovat možné nepříznivé vlivy a zjistit, zda je možné je eliminovat. Protože však výpočty byly
prováděny pro maximální teoretický provoz vždy v jednom směru, lze na základě těchto skutečností
předpokládat, že výpočet je na straně bezpečnosti a ve vztahu k predikovaným hodnotám bude tedy
skutečný stav příznivější, než je predikovaný. Dle posledních aktuálních informací, které obdržel
zpracovatel posudku od oznamovatele se předpokládá, že směr na Č. Těšín bude pro nákladní dopravu
využíván v průměru ze 30 %. Proto i v návrhu stanoviska je požadavek, aby v závislosti na vývoji a
zpřesňování podkladů v rámci projektové přípravy byla zpřesňována i akustická situace a tomu
odpovídající návrhy protihlukových opatření. Jak již bylo řečeno i výše, výhybna je navrhována pro
letmé míjení vlaků. Protože bude v rámci optimalizace navrženo a instalováno moderní zabezpečovací
zařízení, není důvodu, aby vlaky bezdůvodně při rozjezdu houkaly. To lze ostatně zabezpečit i
organizačním řádem.
32/ Požadavek na provedení referenčního měření hluku na jiné trati, kterou projíždějí nákladní
vlaky s obdobnými parametry jako je plánováno na trase Nošovice - Český Těšín.
ad 32/ Komentář zpracovatele posudku:
Aby bylo možno objektivně porovnat naměřené hodnoty, muselo by se skutečně najít
srovnatelná trať a srovnatelné typy vlaků, což je obtížněji řešitelná úloha. Nicméně zpracovatel zvolil
pro tento stupeň projektové přípravy adekvátní postup stupni přesnosti a znalosti. Tzn. ověřil svůj
výpočtový model dle stávajícího stavu a pro výhled použil softwarové prostředky a emisní hodnoty,
které nabízí programový produkt.
Po realizaci stavby budou provedena ověřovací měření, která by měla prokázat, zda jsou
navržená protihluková opatření dostatečně účinná tak, aby byly splněny zákonné požadavky na
ochranu zdraví před hlukem a bude provedeno jejich případné doplnění.
33/ V případě realizace požaduji prodloužení PHS v úseku výhybny končící v km 127,9
alespoň do km 127,95.
ad 33/ Komentář zpracovatele posudku:
Souhlasíme s tímto požadavkem a doporučíme v rámci návrhu stanoviska, aby v dalších
stupních projektové přípravy, kdy budou zpřesněna vstupní data a bude provedena podrobná
akustická studie, byl tento požadavek prověřen a navržená PHC byla případně korigována dle
zpřesněných akustických výsledků.
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34/ Tvrzení, že hodnota nemovitostí v nejbližším okolí trati se zvýší (viz str. 316 dokumentace
EIA) je mylné.
ad 34/ Komentář zpracovatele posudku:
Otázka tržní ceny nemovitostí přímo nesouvisí s procesem posouzení vlivu stavby na životní
prostředí.
35/ Chybná studie koincidence hluku ze zdrojů: trať a rychlostní komunikace R 48.
ad 35/ Komentář zpracovatele posudku:
Posouzení souběhu rychlostní komunikace R48 a železniční trati č. 322 je posouzeno v
kapitole 7.6 Hlukové studie a z vyjádření není patrné, jakou chybu má autor na mysli.
36/ Nákladní doprava přes Střítež znemožní funkci zdejší školy. Již nyní při průjezdu malého
vlaku musí vyučující přerušit výklad. V případě zkapacitnění trati (především při pootevřených
oknech) by se značně zkomplikoval výklad.
ad 36/ Komentář zpracovatele posudku:
Autor připomínky má patrně na mysli možné zhoršení akustického komfortu ve vnitřním
chráněném prostoru školského zařízení.
Posouzení ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru a
vnitřním chráněném prostoru školských zařízení bylo provedeno pro variantu 1 (optimalizace
železniční trati v úseku Frýdek-Místek – Český Těšín). Hluková zátěž pro školu ve Stříteži byla
vypočítána a vyhodnocena pro výhledový provoz. Vzhledem k udávaným nízkým hodnotám v akustické
studii se jedná pravděpodobně o hodnoty i s uvažováním navržených protihlukových clon. Bohužel
tento fakt v hlukové studii není uveden.
Pro přibližné zjištění útlumu použitých oken bylo zpracován vzorek několika měření. Měření
byla provedena u rodinného domu Dobratice č.p. 176, Střítež č.p. 53, Ropice č.p. 17 a Dobrá č.p. 358.
Naměřený rozdíl vnitřního hluku oproti vnějšímu se pohyboval od 21 do 29 dB. Nutno podotknout, že
tento rozdíl záleží především na kvalitě použitých oken a jejich konstrukci. Blíže je tato problematika
rozebrána ve vyjádření posuzovatele k příloze č. 17 – Hlukové studii.
Pro velká okna ze školských zařízení uvažoval zpracovatel akustické studie s předpokládaným
útlumem na straně bezpečnosti, a to pouze 17 dB. Tento předpoklad by měla splňovat i mírně
pootevřená okna (např. pootevřená ventilace apod.).
Na základě vznesené připomínky doporučuje posudek následující opatření:
1. Na základě zpřesňování podkladů a informací v rámci projektové přípravy v dalších
stupních zpřesnit i hlukovou studii a odpovídající protihluková opatření.
2. Provést po realizaci stavby měření v daném školském zařízení (základní a mateřská škola
Střítež č.p. 108), které by ověřilo deklarované splnění hygienických limitů ve venkovním chráněném
prostoru staveb i vnitřním chráněném prostoru staveb.
Tyto podmínky budou součástí návrhu stanoviska.
37/ Požadavek na zohlednění četnějších zastavení aut ve Stříteži a jeho vliv na životní
prostředí díky vyššímu úniku spalin, který vzniká při rozjezdu automobilů i zvýšené hlučnosti.
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ad 37/ Komentář zpracovatele posudku:
Vliv stání aut na přejezdu ve Stříteži byl posouzen jak v akustické, tak i v rozptylové studii
doplněné dokumentace EIA.
38/ Výstavba směrem na Český Těšín umožní vybudovat bezúvraťové napojení v Ropici na
Třinec, tyto záměry však nejsou vyhodnocené ve studii EIA, která má komplexně posoudit vliv
záměru na životní prostředí.
ad 38/ Komentář zpracovatele posudku:
viz podrobnější komentář k připomínce č. 17 občanů
39/ Plánovaná stavba (včetně výhybny ve Stříteži) není v souladu s územním plánem obce.
ad 39/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku není kompetentní k rozhodnutí, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv. Je možné pouze konstatovat, že v rámci dokumentace EIA je doloženo (jako jedna
z povinných příloh) vyjádření příslušného stavebního úřadu v Hnojníku k záměru z hlediska souladu
s ÚP dokumentací. Dle doloženého vyjádření stavebního úřadu Hnojník ze dne 16. 1. 2008 pod č.j.
výst.24/328/2008/Fi je stavba v souladu s platným územním plánem obce Střítež.
40/ V dokumentaci není uveden způsob míjení vlaků v plánované výhybně v lokalitě stanice
Hnojník. Není zde zřejmé, zda se bude jednat o letmé míjení vlaků, jak bylo původně plánováno, nebo
bude k míjení nutné jeden z vlaků zastavit. Tato skutečnost sebou nese zde nedokumentovaný nárůst
hluku, který vzniká při brzdění a rozjezdu tak mohutných souprav, případně při míjení těchto souprav
současně.
Požadavek na doplnění způsobu míjení vlakových souprav a v této souvislosti doplnit i
hlukové hladiny a další návaznosti, které tato skutečnost sebou přinese.
ad 40/ Komentář zpracovatele posudku:
Konstrukce výhybny je projektována na tzv. letmé křižování. Délka kolejí je dostatečná k tomu,
aby se zde mohly míjet dva nákladní vlaky bez zastavení. Dosáhne se tím zvýšení kapacity trati,
zrychlení dopravy a zkrácení obsazení přilehlých žel. úrovňových přejezdů. Zlepší se i ekonomické
ukazatele provozu odstraněním zvýšené spotřeby trakčního proudu při rozjezdech těžkých nákladních
vlaků.
Z hlediska akustické situace je navržené letmé míjení pozitivnější, vlaky nebudou nuceny
zastavit, resp. výrazně přibrzdit.
41/ Dokumentace jasně neuvádí počty vlaků, které budou směřovány z Nošovic (HMMC) ve
směru Frýdek-Místek a ve směru Český Těšín.
Požadavek na doplnění počtu nákladních vlaků z Nošovic směrem na Frýdek-Místek a z
Nošovic směrem na Český Těšín s rozdělením počtů nákladních a osobních vlaků do denního a
nočního provozu.
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ad 41/ Komentář zpracovatele posudku:
Doplněná dokumentace EIA uvádí přehledné tabulky vstupů v kap B.III.4.1. Vstupní údaje na
str. 122-125.
Více viz podrobnější komentář k připomínce č. 29 občanů.
42/ V hlukové studii se na str. 47 uvádí: "Problémem obce (Hnojník) je opět nádraží a jeho
okolí. Místní podmínky umožňují umístit PHS téměř ke zdroji hluku, přesto účinnost PHS
pravděpodobně nezajistí plnou ochranu před hlukem v horních patrech bližších objektů a je třeba po
jejím provedení provést měření a posoudit nutnost doplnění IPO. Jižní stranu nelze z důvodu
nemožnosti uzavření přístupových prostor do kolejiště odhlučnit PHS .. ".
Požadavek, aby byly dodrženy normy hluku pro venkovní chráněný prostor i vnitřní bytové
prostory a aby obyvatelé již nebyli zatěžování dalším navyšováním hlukové zátěže, která se šíří všemi
směry a je v současnosti nadlimitní. Faktor pohody obyvatelstva je podceňován. Plánovaná hluková
zátěž pro město Český Těšín je nepřijatelná.
Počet vytipovaných objektů k individuálnímu posouzení (IPO) z hlediska hluku podél trati
Nošovice - Český Těšín je alarmující.
ad 42/ Komentář zpracovatele posudku:
Hluková studie v tomto stupni znalostí a přesnosti vstupních podkladů byla zpracována na
straně bezpečnosti, neboť uvažovala vždy teoreticky maximální stav v každém směru. Z toho také byla
navrhována všechna protihluková opatření. Tzn. že výhledový stav by měl být lepší než predikovaný.
Pro zpřesnění navržených PHO doporučujeme v dalších stupních projektové přípravy i zpřesnění
akustické studie včetně zpřesnění a optimalizace navrhovaných PHO. Jak již bylo uvedeno
v předchozím textu výše, hluková studie doplněné dokumentace EIA také ukazuje jasný trend do
budoucna a skutečnost, že i při navýšení provozu dojde oproti stávajícímu stavu díky zkvalitnění
kolejového svršku a také díky navrženým PHC by nemělo docházet k výrazným změnám oproti
stávajícímu stavu.
43/ V dokumentaci je uvedeno, že v lokalitě Hnojník-Střítež se plánuje 8x PHS v celkové
délce 2 202 m, což rozdělí obec Hnojník. V přiložených vizualizacích PHS v obci Hnojník je vidět
narušení rázu venkovské krajiny. Takový zásah do stávající krajiny a venkovského životního stylu je
nepřijatelný.
ad 43/ Komentář zpracovatele posudku:
Vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz bylo provedeno dle uznávané metodiky Doc. Vorla
a kol. (2004). Dle závěrů Studie posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (včetně vizualizací vybraných
PHS) dojde k ovlivnění krajinného rázu, které však nebude zásadní.
Místa zvolená pro vizualizace protihlukových stěn byla dle názoru zpracovatele posudku
zvolena správně. Vizualizace jsou zpracovány pro pohledově nejexponovanější lokality ve vztahu
k plánovaným protihlukovým stěnám.
Vliv PHS bude omezen pouze na nejbližší okolí trati. Vizuální vliv protihlukových stěn lze
očekávat do vzdálenosti max. 1-2 km. S daným hodnocením lze souhlasit.
V návrhu stanoviska jsou uvedena opatření k omezení vlivu navržených protihlukových stěn na
krajinný ráz, a to vhodné architektonické ztvárnění stěn, včetně jejich ozelenění.
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44/ Citace ze str. 240 dokumentace: "Zdvojkolejnění tratě nebude mít žádný vliv či bude mít
slabý zásah do znaků a hodnot krajinného rázu. Pouze na přírodní charakteristiku byla míra vlivu
zdvojkolejnění tratě ohodnocena jako středně silný zásah (dojde např. k odstranění keřů a stromů v
souvislosti s rozšířením drážního tělesa) "
Nesouhlas s tímto tvrzením. Estetika venkovské krajiny je silně znehodnocena plánovanou
elektrifikací a výstavbou PHS. Požadavek na zachování stávajícího krajinného rázu.
ad 44/ Komentář zpracovatele posudku:
Zdvojkolejnění tratě v délce cca 1,2 km je plánováno u obce Hnojník. Z tabulky č. 24 (uvedené
v Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz, příloha č. 20 doplněné dokumentace EIA) vyplývá, že
zdvojkolejnění tratě by nemělo mít žádný vliv či jen slabý vliv do znaků a hodnot krajinného rázu.
Pouze na přírodní charakteristiku byla míra vlivu zdvojkolejnění tratě ohodnocena jako středně silný
zásah.
K provedenému posouzení nemá zpracovatel posudku připomínky. Vzhledem k umístění
výhybny skutečně nelze očekávat zásadní ovlivnění estetických hodnot krajinného rázu, případně
měřítka a vztahů v krajině, protože již v současné době v tomto místě existuje liniová stavba a tedy
dělicí efekt.
Vliv výhybny se projeví především ve znacích přírodní charakteristiky území, neboť dojde k
odstranění keřů a stromů v souvislosti se zdvojkolejněním tratě.
Elektrizace tratě si vyžádá instalaci trakčního vedení po celé délce posuzované tratě. Tyto
trakční stožáry o výšce 5,6 m budou zřetelně viditelné maximálně do vzdálenosti 2 km.
Vliv trakčního vedení na znaky a hodnoty krajinného rázu nebyl prokázán, jen ojediněle byla
míra vlivu ohodnocena jako slabý zásah a to na estetické hodnoty krajinného rázu (harmonické
měřítko, prostorové vztahy) či přírodní charakteristiky. Rovněž v místech, kde je již dnes akumulace
různých stožárů, nedojde k posílení negativního vlivu stožárů vysokého a nízkého napětí po
vybudování trakčních stožárů v rámci elektrizace tratě (např. okolí průmyslové zóny Nošovice).
S daným posouzením se zpracovatel posudku ztotožňuje. Neočekává se, že by výstavba
trakčního vedení významně narušila ráz místní venkovské krajiny.
45/ V dokumentaci není jasně uvedeno, zda u železničních přejezdů ve Stříteži a Hnojníku je
započítána doba průjezdů vlaků jedním směrem nebo v obou směrech.
Požadavek na upřesnění časů zavřených závor na těchto železničních přejezdech v návaznosti
na způsobu míjení vlaků, viz bod 40.
ad 45/ Komentář zpracovatele posudku:
V dopravně-inženýrských podkladech jsou uvedeny podmínky, pro které byl výpočet
kalkulován.
Byly posouzeny následující případy: osobní vlak stojí v žst., osobní vlak projíždí žst., nákladní
vlak stojí v žst., nákladní vlak projíždí žst., osobní vlak stojí v žst. Dobrá a projíždí nákladní od
Frýdku-Místku rychlostí 50 km/h, osobní nebo nákladní vlak stojí v žst. Hnojník a projíždí nákladní od
Frýdku-Místku rychlostí 40 km/h - následně projede osobní vlak z Hnojníka na Frýdek rychlostí 40
km/h.
Zohledněn byl i směr příjezdu a rychlost, které vlaky v jednotlivých případech dosáhnou.

EKOLA group, spol. s r.o.

154

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Více viz komentář zpracovatele posudku k připomínce č. 6 občanů.
46/ Plánovaná stavba bude dle dostupných informací a již schválených záměrů vstupní branou
pro další průmyslový rozvoj v lokalitě Hnojník, Tošanovice, Třanovice atd. Touto plánovanou stavbou
se spustí devastace stávající krajiny.
ad 46/ Komentář zpracovatele posudku:
Je velmi obtížně definovatelné, zda a v jakém rozsahu optimalizovaná železniční trať přiláká
další investory, kteří budou využívat železniční dopravu. V případě, že by tomu tak skutečně bylo,
bude třeba posoudit tyto plánované záměry v rámci samostatného procesu EIA, včetně posouzení vlivu
obslužné dopravy z těchto záměrů na životní prostředí a obyvatelstvo.
47/ Připomínka ke zvýšenému úhynu zvěře v souvislosti s optimalizací trati, která protíná
Střítežský les. Již v současné době dochází k úhynu zvěře v souvislosti se stávajícím provozem trati.
ad 47/ Komentář zpracovatele posudku:
Podrobnější komentář viz vypořádání připomínek č. 11, 12, 30, 31 a 32 obce Střítež.
48/ Není řešeno hlukové zatížení ve všech směrech kolem trati.
ad 48/ Komentář zpracovatele posudku:
Z hlukových map, které jsou součástí Hlukové studie doplněné dokumentace EIA je patrné, že
akustická situace je řešena pro všechny směry kolem trati.
49/ Zamoření prostředí zplodinami z naftových pohonů vlaků.
ad 49/ Komentář zpracovatele posudku:
Rozptylová studie uvažovala s následujícími vstupními údaji, citujeme: „Osobní vlaky budou
plně elektrifikovány. Dieselové lokomotivy budou mít vlaky z průmyslové zóny Nošovice, místní
nákladní vlaky a vlaky pro postrk. Jejich počty jsou 33 vlaků směr Nošovice - Frýdek Místek a
33 vlaků směr Nošovice – Český Těšín.“
Výstupy rozptylové studie jsou zcela na straně bezpečnosti, neboť dle informací poskytnutých
oznamovatelem (SŽDC s.o.) v průběhu zpracování posudku jsou pro postrk a provoz předpokládány
elektrické lokomotivy. Vlastník dráhy SŽDC s.o. preferuje užití elektrických hnacích vozidel na
elektrifikovaných tratích tím, že dieselová hnací vozidla zpoplatňuje v těchto případech vyšší sazbou.
Na železniční trati by tak měla být v reálu využita především elektrická trakce.
Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že provoz železniční trati (i při zohlednění většího podílu
dieselové trakce) se na znečištění ovzduší projeví minimálně. Dominantním zdrojem znečištění ovzduší
v zájmovém území je automobilová doprava a malé zdroje.
Porovnání stávajícího stavu a stavu po optimalizaci trati z hlediska znečištění ovzduší je
uvedeno v komentáři k připomínce č. 8 Třanovického občanského sdružení.
50/ Velká hlučnost při projíždění po mostu vlakovou soupravou. Velká hlučnost z důvodu
oblouků (zatáček) na kolejích.

EKOLA group, spol. s r.o.

155

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

ad 50/ Komentář zpracovatele posudku:
Tento požadavek je zohledněn v rámci zpracování technického řešení stavby, neboť bude
docházet k celkové rekonstrukci železniční trati, včetně stávajících mostů.
Budou použity veškeré dostupné technologie na snížení hluku šířícího se z mostních
konstrukcí. Tato podmínka bude součástí návrhu stanoviska.
51/ Dokumentace EA neřeší omezenou bezpečnost na přejezdech. (Upozornění na 5
nechráněných přejezdů přes koleje mezi Stříteží a Ropicemi).
ad 51/ Komentář zpracovatele posudku:
V souvislost s optimalizací železniční trati je navržena rekonstrukce všech zachovaných
úrovňových přechodů a přejezdů s instalací moderního zabezpečovacího zařízení (výstražné světlené a
zvukové zařízení, případně dle rozhodnutí doplněné závorami). Úroveň zabezpečení přejezdů tak bude
oproti stávajícímu stavu vyšší.
Ke všem navrženým rušením, úpravám a zabezpečením přechodů a úrovňových křížení navíc
proběhlo v roce 2008 a 2009 místní šetření – správní řízení za účasti vlastníků a správců dotčených
komunikací, dotčených územních orgánů (odbory dopravy, silniční správní úřady), zástupců obcí,
Policie ČR, Drážního úřadu, generálního projektanta a investora. Závěry proběhlých řízení jsou
formulovány ve vydaných Rozhodnutích drážního správního úřadu.
Zpracovatel posudku upozorňuje, že požadavky na technické zabezpečení přejezdů je třeba
uplatnit především v rámci územního řízení.
52/ Nákladní doprava zvýší oproti stávajícímu stavu množství prachu a pylů.
ad 52/ Komentář zpracovatele posudku:
Z rozptylové studie jasně vyplývá, že vliv optimalizované železniční trati na kvalitu ovzduší je
malý. Porovnání stávajícího stavu a stavu po optimalizaci trati z hlediska koncentrací PM10 (prašná
frakce) je uvedeno v komentáři k připomínce č. 8 Třanovického občanského sdružení.
V souvislosti s optimalizací železniční trati je možné očekávat díky vyšším rychlostem i větší
intenzitě provozu na dané trati víření vzduchu v souvislosti s průjezdem jednotlivých vlaků. Významný
vliv průjezdů vlaků po železniční trati na šíření pylů v prostředí však očekávat nelze.
53/ Požadavek na vysvětlení smyslu pozdějšího měření hluku, které již bude bezvýznamné.
ad 53/ Komentář zpracovatele posudku:
Účinnost navržených protihlukových opatření bude prověřena měřením po zahájení provozu
stavby. V případě, že bude prokázáno, že i přes realizovaná protihluková opatření nejsou dodrženy
hygienické limity, budou navržena dodatečná protihluková opatření a zjednána náprava tohoto stavu.
Splnění zákonných limitů kontroluje orgán ochrany veřejného zdraví.
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54/ Výstavba PHC před objekty je neestetická.
ad 54/ Komentář zpracovatele posudku:
Posouzení vlivu PHC na krajinu a krajinný ráz je součástí samostatných studií, které tvoří
přílohu č. 20 a 21 doplněné dokumentace EIA.
55/ Referenční body pro zpracování hlukové studie jsou neobjektivně vybrány.
ad 55/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 10 občanského sdružení Mezi Mosty (Část 2 vypořádání).
56/ Nejsou podrobně a správně vyhodnoceny veškeré podmínky k realizaci všech variant (týká
se zejména hluku, emisí).
ad 56/ Komentář zpracovatele posudku:
Uvedená připomínka je nekonkrétní.
Zpracovatel posudku odkazuje na vypořádání ostatních připomínek vznesených k problematice
hluku a znečištění ovzduší, které jsou komentovány v části V. předloženého posudku.
57/ Dokumentace EIA nebere v potaz celosvětovou krizi ekonomiky. Lze předpokládat, že
pokles výroby automobilů se nevyhne ani automobilce Huyndai a za několik let se opět omezí provoz
na uvedené železnici. Zásahy do krajiny a života místních obyvatel ovšem budou nevratné.
ad 57/ Komentář zpracovatele posudku:
Dopad ekonomické krize je obtížně predikovatelný a zpravidla přechodný. Dokumentace EIA
tedy vychází z aktuálních (maximálních) údajů o plánované kapacitě výroby v PZ Nošovice.
58/ Nejsou brány v úvahu územní plány jednotlivých měst a obcí.
ad 58/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku není kompetentní k rozhodnutí, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv. Je možné pouze konstatovat, že v rámci dokumentace EIA je doloženo (jako jedna
z povinných příloh) vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu s ÚP
dokumentací.
Územní plán je jedním z hlavních podkladů, který vymezuje budoucí funkční využití území.
Umístění plánované bytové výstavby by tak mělo být bedlivě zváženo, např. z hlediska bezpečné
vzdálenosti zástavby od zdrojů hluku v území ať stávajících, tak i plánovaných.
Doporučení, aby v rámci územně plánovacích dokumentů byla zvážena nová chráněná
(bytová) zástavba v těsné blízkosti trati, je zcela logické a vyplývá z negativních zkušeností, kdy
územně plánovací dokumentace nebere v úvahu ani stávající komunikace nebo žel. tratě a navrhuje do
blízkosti těchto zdrojů hluku a exhalací obytnou zástavbu. Tzn. že je to opodstatněný požadavek
dokumentace EIA.

EKOLA group, spol. s r.o.

157

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

59/ Dokumentace EIA neřeší bezpečnost na přejezdech.
ad 59/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 51 občanů.
60/ Dokumentace EIA neřeší protipovodňová řešení.
ad 60/ Komentář zpracovatele posudku:
Kapacita všech mostních otvorů a propustků je navržena vždy v souladu s normou ČSN 73 62
01 – Projektování mostních objektů.
Návrhová kapacita nových mostů propustků je v souladu s normou dimenzována pro průchod
Q100 + 50 cm, u propustků pro průchod Q50.
61/ Bude umožněn další nechtěný rozvoj průmyslu v okolí.
ad 61/ Komentář zpracovatele posudku:
Je velmi obtížně predikovatelné, zda a v jakém rozsahu optimalizovaná železniční trať přiláká
další investory, kteří budou využívat železniční dopravu. V případě, že by tomu tak skutečně bylo,
bude třeba posoudit tyto plánované záměry v rámci procesu EIA, včetně posouzení vlivu obslužné
dopravy z těchto záměrů na životní prostředí a obyvatelstvo.
62/ V akustické studii chybí měření ve škole a KD ve Stříteži, přestože se nachází v blízkosti
optimalizované tratě.
Z dokumentace není patrné, jakou měrou ovlivní životní prostředí hluk, který bude vznikat při
manipulaci v oblasti tzv. výhybny, která se bude nacházet ve Střítežském lese.
ad 62/ Komentář zpracovatele posudku:
Posouzení ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru a
vnitřním chráněném prostoru školských zařízení bylo provedeno pro variantu 1 (optimalizace
železniční trati v úseku FM – ČT). Hluková zátěž pro školu ve Stříteži byla vypočítána a vyhodnocena
pro výhledový provoz. Vzhledem k udávaným nižším hodnotám se pravděpodobně jedná o hodnoty s
uvažováním navržených PHC. Bohužel tento fakt v hlukové studii není uveden, ale lze to předpokládat
z hlukových map v příloze hlukové studie.
V následující tabulce jsou uvedeny pro doplnění z hlukové studie výsledné vypočtené hodnoty
ekvivalentních hladin akustického tlaku A pro objekt základní a mateřské školy ve Stříteži č. p. 108.
Z tabulky vyplývá, že hygienické limity pro hluk ve venkovním chráněném prostoru staveb i vnitřním
chráněném prostoru staveb by měly být dodrženy.
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Na základě vznesené připomínky doporučuje posudek následující opatření:
1/ Na základě zpřesňování podkladů a informací v rámci projektové přípravy v dalších
stupních zpřesnit i hlukovou studii a odpovídající protihluková opatření.
2/ Provést po realizaci stavby měření v daném školském zařízení (základní a mateřská škola
Střítež č.p. 108), které by ověřilo deklarované splnění hygienických limitů ve venkovním chráněném
prostoru staveb i vnitřním chráněném prostoru staveb.
Tyto podmínky budou součástí návrhu stanoviska.
Ad Hluk z manipulace z výhybny – viz komentář k připomínce č. 40 občanů
63/ Z posouzení nevyplývají eventuální následky při překračování stanovených limitů (vliv na
onemocnění psychického rázu, další závažná onemocnění, snížení průměrné délky života a z toho
plynoucí zvýšené finanční nároky na zdravotní péči).
ad 63/ Komentář zpracovatele posudku:
Vztah dávky a účinku je popsán v předložené studii zdravotních rizik v rámci Doplněné
dokumentace EIA. Jsou zde uvedena rizika, které vyplývají z expozice obyvatel nadlimitními
koncentracemi znečišťujících látek i nadlimitními ekvivalentními hladinami akustického tlaku A.
64/ Záměr bude mít vliv na znehodnocení majetku obyvatel (pozemků, budov), které se stanou
těžko prodejnými nebo klesne jejich cena.
ad 64/ Komentář zpracovatele posudku:
Posouzení vlivu optimalizace železniční trati na ceny nemovitostí není předmětem procesu
EIA, tj. procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
65/ Záměr radikálně omezí turistický ruch v obci Střítež.
ad 65/ Komentář zpracovatele posudku:
Vliv optimalizace železniční trati na „radikální omezení turistického ruchu v obci Střítež“ se
nepředpokládá.
66/ Silně zvýšená prašnost v okolí trati do 300 m na každou stranu trati.
ad 66/ Komentář zpracovatele posudku:
V blízkosti železniční trati (cca do 50 až 80 metrů od trati) se budou imisní příspěvky
pohybovat na úrovni do 0,3 až 1 % celkového imisního zatížení. Od cca 100 metrů od železnice budou
již příspěvky naprosto zanedbatelné a budou se pohybovat v řádech setin procent celkového imisního
zatížení. Cca 200 metrů od železnice její vliv prakticky nulový.
67/ Měření hluku a vibrací probíhalo v době nejnižší možnou mírou hluku a vibrací (projížděl
pouze motorový osobní vlak s délkou 2 až 4 vagóny). V rámci měření by bylo vhodné zohlednit posun
vagónu do skladu Státních hmotných rezerv. Tím by se měření více přiblížilo skutečnému hluku a
vibrací po dokončení stavby.
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ad 67/ Komentář zpracovatele posudku:
Provedená měření sloužila pro ověření výpočtového modelu. Cílem bylo nastavení modelu tak,
aby co nejvíce odpovídal reálné situaci.
Je nutné podotknout, že pro potřeby ověření (nastavení) výpočtového modelu není nezbytné
provést měření hluku z provozu těžkých nákladních vlaků. Model může být tzv. ověřen na stávající
stav. Do správně nastaveného modelu je pak možné zadat konkrétní typy vlaků, které budou jezdit ve
výhledu na železniční trati spolu s jejich emisními charakteristikami z databáze programu.
Provedená měření vibrací sloužila pro vymezení možných problematických lokalit z hlediska
šíření vibrací do okolí železniční trati. Pro další stupně projektové přípravy v návrhu stanoviska
doporučujeme provést zpřesnění studie vibrací příslušným odborným pracovištěm na základě
doplněných informací v projektové přípravě včetně návrhu příslušných opatření.
69/ Nebyl řešen způsob ochrany obyvatelstva před hlukem a vibracemi u prvního přejezdu za
železniční stanicí Hnojník. Z technických důvodů tam nebude možno použít protihlukové stěny.
ad 69/ Komentář zpracovatele posudku:
Pro další stupně projektové přípravy v návrhu stanoviska doporučujeme provést zpřesnění
studie vibrací příslušným odborným pracovištěm na základě doplněných informací v projektové
přípravě včetně návrhu příslušných opatření.
Na základě zpřesňování podkladů a informací v rámci projektové přípravy v dalších stupních
projektové přípravy je v návrhu stanoviska uveden požadavek zpřesnit i hlukovou studii a odpovídající
protihluková opatření. V případě, že není možné technickými opatřeními na cestě šíření akustické
energie (typ PHC) snížit hluk pod limitní úroveň, bude tento stav řešen individuálními opatřeními na
fasádách předmětných objektů.
70/ Nebyla řešena možnost pohybu staveb u přejezdu za železniční stanicí Hnojník. Stavby
jsou založeny na jílovitém podkladu a vlivem vibrací bude docházet k poškození statiky a tím
k ohrožení obyvatel.
ad 70/ Komentář zpracovatele posudku:
Pro další stupně projektové přípravy v návrhu stanoviska doporučujeme provést zpřesnění
studie vibrací příslušným odborným pracovištěm na základě doplněných informací v projektové
přípravě včetně návrhu příslušných opatření. Je možné rozšířit tento požadavek o prověření i oblasti
obce Hnojník. Splnění těchto požadavků může obec kontrolovat jako účastník řízení v dalších stupních
projektových příprav.
71/ Při rekonstrukci tratě není řešena kvalitní a včasná náhradní doprava.
ad 71/ Komentář zpracovatele posudku:
Při rekonstrukci tratě bude vždy část úseku mimo provoz. Součástí projektu stavby je tedy i
zajištění odpovídající náhradní (autobusové) dopravy.
Občané budou o způsobu náhradní dopravy dostatečně dopředu informováni.
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72/ Železniční most v Hnojníku je hlučný, když po něm budou jezdit nákladní vlaky, nebude
umožněno občanům spát.
ad 72/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář zpracovatele posudku k připomínce č. 50 občanů.
73/ Dokumentace neuvádí, co bude následovat pokud vlivem provoz na optimalizované trati
dojde k porušení omítek nebo zdí okolních objektů.
ad 73/ Komentář zpracovatele posudku:
Doporučujeme investorovi, aby pro tento případ nechal před zahájením výstavby provést
stavebně technický pasport jednotlivých objektů nacházejících se v těsné blízkosti trati, aby bylo
možné jednoznačně určit vliv provozu optimalizované trati na okolní zástavbu. Pokud by následně
došlo k prokazatelnému vlivu provozu na železnici na tyto objekty, bylo by možné zahájit řízení o
náhradách případné škody, či sanacích.
74/ Výstavba umožní budování nových logistických center v okolí a tím k nárůstu silniční
dopravy mezi těmito centry a železnicí.
ad 74/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz vypořádání připomínky č. 61 občanů.
75/ Dojde k nárůstu počtu obyvatel ovlivněných hlukem.
ad 75/ Komentář zpracovatele posudku:
Plánovaná optimalizace trati, včetně navržených rozsáhlých protihlukových stěn, stávající stav
de facto nezmění. V části území dojde ke zlepšení oproti stávajícímu stavu, pouze u některých lokalit
dojde k mírnému zhoršení. Do těchto míst budou orientována individuální protihluková opatření na
exponovaných objektech.
K hodnocení zdravotních rizik bylo přistupováno konzervativním způsobem. V obou směrech
(směr Český Těšín, Frýdek-Místek) bylo uvažováno s maximálním počtem vlaků směřujícím
z průmyslové zóny Nošovice. V reálném stavu dojde v závislosti na odbytu průmyslové zóny Nošovice k
rozpadu dopravy do obou úseků. Vlivy na zdraví obyvatel jsou tak posouzeny na straně bezpečnosti.
76/ Po případné rekonstrukci není možno garantovat dodržení avízovaného rozdělení dopravy
mezi směry Frýdek – Místek – Ostrava Kunčice a Frýdek – Místek – Český Těšín.
ad 76/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 1 obce Dolní Tošanovice.
77/ Nebude žádoucí provést po rekonstrukci bezúvraťové napojení ve Frýdku – Místku.
ad 77/ Komentář zpracovatele posudku:
Realizace bezúvraťového napojení bude v budoucnu zcela jistě žádoucí. Jedná se o provozně
výhodné řešení, které by do budoucna mohlo zjednodušit organizaci nákladní dopravy na železniční
síti a především v žst. Frýdek-Místek.
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78/ Vzhledem k tomu, že v současné sobě není na trati Český Těšín – Hnojník a zpět
provozována žádná nákladní doprava, nesouhlasíme se zkapacitněním úseku ve směru Nošovice –
Český Těšín pro nákladní dopravu.
ad 78/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí nesouhlas občanů se zkapacitněním úseku ve směru
Nošovice – Český Těšín pro nákladní dopravu.
79/ Jsou podhodnoceny doby průjezdu nákladních souprav přes železniční přejezdy.
ad 79/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář k výpočtům doby průjezdu nákladních souprav přes železniční přejezdy je uveden
např. v připomínce č. 36, 39, 40 a 41 občanského sdružení Střítež (Část 2 vypořádání připomínek).
80/ Předpokládaná intenzita hluku a vibrací není spolehlivá.
ad 80/ Komentář zpracovatele posudku:
Správnosti údajů uvedených v dokumentaci EIA, včetně použitých metod hodnocení se
podrobně věnuje kapitola II.2 předloženého posudku. Zpracovatel posudku nemá žádné zásadní
připomínky k použitým vstupům při zpracování doplněné dokumentace EIA. Použité metody a
výpočtovém postupy při zpracování dokumentace EIA byly zvoleny adekvátně posuzovanému záměru..
Jedná se o standardně používané postupy v procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
Každá výpočtová metoda, případně použitá metodika má své nejistoty, kterými jsou výsledky
určitým způsobem zatíženy. Příkladem je např. použitý výpočtový program LimA pro predikci
akustické zátěže území. Uváděná nejistota výpočtového modelu je 2,2 dB. Rozdíl 2 dB je měřením
neprokazatelný a ani sluchem nepostřehnutelný.
Pro posouzení vlivu „Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín,
včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín“ byly použity standardně používané výpočtové postupy a
metody hodnocení. Míra nejistoty se tak pohybuje v běžných mezích hodnocení.
Nutno podotknout, že pro měření hluku a vibrací byly použity Českým metrologickým
institutem ověřené měřící přístroje s třídou přesnosti 1. U měření hluku se dále udává nejistota
měření. Tato nejistota se může v exteriéru pohybovat běžně kolem 2 dB. Při zpracování hlukové studie
se tato nejistota zohledňuje.
81/ Protihlukové stěny znehodnotí vzhled obcí, poškodí krajinu a kvalitu života lidí pod
Beskydy, stanou se barierou pro volný průchod a průhled obyvatel a většiny živočichů.
ad 81/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz podrobnější komentář k připomínce č. 8 občanů.
82/ Výstavba umožní vybudování vlečky Hnojník – Horní Tošanovice – průmyslová zóna.
ad 82/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz podrobnější komentář k připomínce č. 61 občanů.
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83/ Výstavba umožní postavit nové rozřazovací nádraží v Českém Těšíně.
ad 83/ Komentář zpracovatele posudku:
Navržené technické řešení žst. Český Těšín svou podstatou nepředpokládá a neumožňuje vznik
nového seřaďovacího nádraží.
Podoba stávajícího rozřazovacího nádraží zůstává zachována s výjimkou technické úpravy
některých kolejových napojení, protože z optimalizované trati není možný přímý posun na svážný
pahrbek, čímž bude možné docílit i snížení celkových pohybů a posunů na nádraží.
Technologie zásobování a odvozu výrobků z PZ Nošovice bude probíhat výhradně formou
ucelených vlaků. Vlaky se budou v žst. Český Těšín pouze křižovat, popř. měnit směr jízdy.
84/ Jedinou logickou možností je varianta č. 3 Optimalizace trati s provedením bezúvraťového
napojení na Ostravu Kunčice ve Frýdku Místku. Minimálně postihne krajinu a obyvatelstvo a bude
daleko levnější.
ad 84/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí, že občané preferují realizaci varianty č. 3 –
optimalizace trati s provedením bezúvraťového napojení ve Frýdku Místku.
Poukazuje však na skutečné dopady a vlivy varianty č. 3 – viz komentář k připomínce č. 16
Třanovického občanského sdružení (Část 2 vypořádání připomínek), případně komentář k připomínce
č. 2 občanů (Část 3 vypořádání připomínek).
85/ Je podhodnocována intenzita hluku.
ad 85/ Komentář zpracovatele posudku:
Podrobný komentář k výstupům akustické studie (včetně realizovaných měření) je uveden
v kapitole II. tohoto posudku.
Nic nenasvědčuje tomu, že by předložené stávající ani výhledové ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A byly podhodnoceny. Není jasné na základě čeho a jakých výstupů je tato
připomínka formulována.
86/ Vybudování továrny takového rozsahu v podhorské oblasti je velmi nešťastné, když tolik
uzavřených objektů v Ostravě i jinde je bez využití. Obyvatelé Hnojníku nesouhlasí se záměrem, který
přinese hluk a realizaci protihlukových stěn. Nesouhlasí s dalším rozšiřováním průmyslu v oblasti a
rušením zemědělské půdy.
ad 86/ Komentář zpracovatele posudku:
Obyvatelé Hnojníku nesouhlasí se záměrem, a to z následujících důvodů: 1/ akustická zátěž, 2/
další rozvoj průmyslu v dané oblasti.
Rozvoj průmyslu v daném území samozřejmě nelze vyloučit. Pokud by k tomu skutečně došlo,
je třeba tyto aktivity podrobně posoudit rámci procesu EIA, včetně jejich dopravních nároků.
Jak již bylo řečeno výše, pro eliminaci hlukového zatížení jsou navrhována PHO.
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87/ Požadavek na dodržení rezervy pro hlukový limit ve venkovním chráněném prostoru.
ad 87/ Komentář zpracovatele posudku:
Hluková zátěž, tak jak byla predikována, byla zjišťována s rezervou, protože se uvažovalo vždy
s maximálním teoretickým provozním zatížením, a to v každém z uvažovaných směrů.
88/ Nesouhlas se zkapacitněním tratě pro nákladní dopravu ve směru Nošovice – Český Těšín.
ad 88/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí nesouhlas občanů se zkapacitněním úseku ve směru
Nošovice – Český Těšín pro nákladní dopravu.
89/ V případě realizace záměru bude ŽP daleko horší, záměr zničí přírodu a budou vymýceny
lesy.
ad 89/ Komentář zpracovatele posudku:
Záměr je podroben procesu EIA, která má za úkol posoudit, zda je záměr z hlediska životního
prostředí akceptovatelný, či nikoliv, případně za jakých podmínek je akceptovatelný.
Po prostudování předložených Oznámení záměru, dokumentace EIA, doplněné dokumentace
EIA, včetně všech vyjádření obdržených k těmto dokumentům a dalších podkladů získaných v rámci
zpracování posudku se jeví realizace varianty č. 1 – optimalizace trati v investorem navržené variantě,
varianty č. 3 – bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku a varianty č. 4 – obchvat obce Dobrá jako
možná, a to při důsledném splnění podmínek uvedených v návrhu stanoviska.
90/ Střítež – nepravdivé údaje o počtu projetých motorových vozidel přes železniční přejezd
ve středu obce.
ad 90/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář k posouzení situace na železničních přejezdech je uveden např. v připomínce č. 36,
39, 40 a 41 občanského sdružení Střítež (část 2 vypořádání připomínek).
91/ Střítež - neodborný odhad vlivů čekacích dob na železničním přejezdu v centru vesnice.
ad 91/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář k posouzení situace na železničních přejezdech je uveden např. v připomínce č. 36,
39, 40 a 41 občanského sdružení Střítež (část 2 vypořádání připomínek).
92/ Střítež - posuzovanou stavbou dojde k ohrožení životů dětí, občanů (vlivem destabilizace
dopravní situace v centru obce).
ad 92/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 51 občanů.
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93/ Vlaky, které by měly jezdit rychlostí 90 – 100 km/h budou zabíjet srny, jeleny, zajíce a
další zvířata. Již dnes jsou tyto ztráty veliké.
ad 93/ Komentář zpracovatele posudku:
Podrobnější komentář viz vypořádání připomínek č. 11, 12, 30, 31 a 32 obce Střítež.
94/ Střítež - obecní zastupitelstvo nedalo k realizaci rekonstrukce tratě přes území obce
souhlas.
ad 94/ Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere na vědomí, že obecní zastupitelstvo obce Střítež nedalo k realizaci
rekonstrukce tratě přes území obce souhlas.
95/ Střítež – klidná podhorská obec bude stavbou a provozem posuzovaného záměru
devastována.
ad 95/ Komentář zpracovatele posudku:
Doplněná dokumentace EIA se řádně věnovala všem složkám životního prostředí a aspektům
stavby na obyvatele. Posouzení vlivu záměru na akustickou situaci, znečištění ovzduší a zdraví
obyvatel je zpracováno v rámci samostatných studií doplněné dokumentace EIA.
Při splnění všech opatření uvedených v návrhu stanoviska se realizace záměru jeví z hlediska
životního prostředí přijatelná.
96/ Dokumentace neřeší znehodnocení domovů občanů (obec Střítež), kteří zde žijí po mnoho
generací.
ad 96/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 95 občanů.
97/ Jak budou lidé ve Stříteži přecházet železnici?
ad 97/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 51 občanů.
98/ Jak budou v obci Střítež auta přejíždět přes železnici, jednotky záchranného systému, když
frekvence vlaků bude tak hustá?
ad 98/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 36 občanského sdružení Střítež.
99/ V dokumentaci nejsou řešeny dopady na život v obci Střítež – hluk a bezpečnost.
ad 99/ Komentář zpracovatele posudku:
Dopadům optimalizace železniční trati na akustickou situaci se věnuje Hluková studie
doplněné dokumentace EIA.
Bezpečnost – Viz komentář k připomínce č. 51 občanů.
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100/ Zpracovaná dokumentace je velice jednostranně nakloněná (pro zadavatele).
ad 100/ Komentář zpracovatele posudku:
Jedním z úkolů předloženého posudku je zhodnocení úplnosti zpracované dokumentace EIA a
správnosti údajů v ní uvedených. Zhodnocení způsobu zpracování dokumentace EIA se věnuje
především kapitola II. posudku.
101/ V územním plánu obce Střítež a územním plánu VÚC Beskydy není schválena
elektrifikace tratě č. 322 ani výhybna (nákladní nádraží) a je zcela v rozporu se základní myšlenkou
územního plánu obce Střítež, tj. zachování stávajícího rázu krajiny s důrazem na individuální
venkovské bydlení ve zklidněné zóně. Realizace zamýšleného projektu výhybny by ve svém důsledku
vedla k útlumu výstavby rodinných domů v okolí tratě.
ad 101/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku není kompetentní k rozhodnutí, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv. Je možné pouze konstatovat, že v rámci dokumentace EIA je doloženo (jako jedna
z povinných příloh) vyjádření příslušného stavebního úřadu v Hnojníku k záměru z hlediska souladu
s ÚP dokumentací.
102/ Zvýšený provoz nákladních souprav na trati č. 322 by vedl ke vzniku významného
bezpečnostního rizika v oblasti železničního přejezdu na silnici I/68.
ad 102/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 51 občanů.
103/ Uzavřením přejezdu během průjezdů vlakových souprav bude znemožněn průjezd
vozidel záchranné služby a hasičů. Budou tak ohroženi na životě pacienti, kteří jsou ve vážném
zdravotním stavu převáženi.
ad 103/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 36 občanského sdružení Střítež.
104/ Hluk z posuzovaného záměru bude rušit denní i noční klid.
ad 104/ Komentář zpracovatele posudku:
Hlukové zatížení v území se řídí českým legislativním řádem, konkrétně zákonem č. 258/2000
Sb. v platném znění a nařízením vlády č. 148/2006 Sb., kde jsou definovány podmínky provozování
zdrojů hluku a také limitní hodnoty pro různé zdroje hluku. Předložená dokumentace zpracovala
stávající i výhledové hlukové zatížení okolí železniční tratě pro denní i noční dobu. Pro eliminaci
hlukové zátěže a nezhoršení stávajícího stavu byla navržena PHO.
105/ Jsou podhodnoceny doby průjezdu nákladních souprav přes železniční přejezdy.
Prodlouží se kolony aut a dojde tak k výraznému zhoršení životního prostředí výfukovými plyny.
ad 105/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 36 občanského sdružení Střítež.
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106/ Dokumentace neřeší dopravní zatížení krajiny, v dokumentaci nebyly vyřešeny
biokoridory pro zvěř, pokud dojde k vykácení lesa, není dořešeno, kdy dojde k výsadbě nových
stromů, v jakém rozsahu a složení.
ad 106/ Komentář zpracovatele posudku:
Ad Dopravní zátěž
Jedním ze základních vstupních podkladů pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí a
obyvatelstvo jsou stávající a výhledové dopravní zátěže. Dokumentace EIA tyto základní vstupy uvádí
a celkové zatížení v okolí celé železniční trati je dokumentováno graficky pomocí plošných hlukových
map. Je tedy zcela jasně patrné, z jakých údajů se při posouzení vycházelo.
Ad Migrace zvěře
Viz komentář k připomínce č. 11 a 12 obce Střítež a podmínky v návrhu stanoviska.
Ad Náhradní výsadby
Viz podmínky v návrhu stanoviska - Náhradní výsadby za likvidovanou zeleň budou řešeny
s příslušnými orgány ochrany přírody.
107/ Při rekonstrukci tratě není vyřešeno případné zpoždění vlaku, ztíží se možnost dojíždění
do práce.
ad 107/ Komentář zpracovatele posudku:
Při rekonstrukci tratě bude vždy část úseku mimo provoz. Součástí projektu stavby je tedy i
zajištění odpovídající náhradní (autobusové) dopravy.
Občané budou o způsobu náhradní dopravy dostatečně dopředu informováni.
108/ Zvýší se četnost přejezdů nákladních vlaků a nebudou to vlaky s 2 až 5 vagóny.
ad 108/ Komentář zpracovatele posudku:
Podrobný rozbor výhledových intenzit dopravy na železniční trati je součástí doplněné
dokumentace EIA. Maximální uvažovaná délka nákladních vlaků je 19 vagónů.
109/ Marta Kaletová a Miroslav Kaleta požadují v případě realizace varianty č. 1 výměnu
oken ze strany od trati (bariéra je přerušena v místě přejezdu a hluk projíždějících vlaků a
signalizačního zařízení proniká přímo k jejich domu).
ad 109/ Komentář zpracovatele posudku:
V dalších stupních projektové dokumentace budou detailně prověřeny u všech nechráněných,
resp. ne zcela chráněných objektů stavebně akustické parametry jejich fasád a budou navrženy vhodné
akustické parametry oken. Doporučujeme uplatňovat tento požadavek i v dalších stupních projektové
dokumentace.
110/ Manželé Kaletovi požadují v případě realizace varianty č. 1 vybudovat alespoň část
protihlukové bariéry v bezprostřední blízkosti rodinných domů z průhledných materiálů. Protihluková
bariera nebude chránit proti hluku v 1. patře. Je-li nutno tuto barieru postavit, požadujeme alespoň
zčásti průhlednou bariéru.
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ad 110/ Komentář zpracovatele posudku:
Řešení konkrétních materiálů bude součástí dalších stupňů projektové přípravy včetně
detailních návrhů PHO. Doporučujeme uplatňovat tento požadavek i v dalších stupních projektové
dokumentace.
111/ Dosavadní měření hluku a otřesů byla prováděna při nesrovnatelném průjezdu několika
lehkých vagónů. Po uvažovaném zkapacitnění trati mají projíždět vlaky až 500 m dlouhé
s nesrovnatelně těžším nákladem, další zvýšení hluku bude způsobovat nepříjemný pískot při tření
nákolků o hranu koleje v místech zatáčky. Průjezd 87 vlaků bude situován hlavně do nočních hodin a
noční klid bude významně rušen nejen hlukem, ale i vibracemi v domech v nejbližším okolí tratě.
ad 111/ Komentář zpracovatele posudku:
Navržená dopravní technologie a z ní vyplývající technické řešení předpokládá průjezd až 87
vlaků/24 hodin, z toho 33 je nákladních. Jedná se však o maximální teoretický provoz, který bude
pouze v případě, kdy bude veškerá nákladní doprava z důvodu nějaké výluky vedena pouze jedním
směrem. Taková situace nastane např. v době oprav a mimořádných událostí.
Není pravdou, že veškerý provoz bude směřován do nočních hodin. Ze vstupních údajů
v dokumentaci jasně vyplývá, že v nočním období se pro tento teoretický stav uvažuje s průjezdy
5 nákladních vlaků a jednoho lehkého manipulačního vlaku, který na trati jezdí již nyní.
V rámci vývoje projektových příprav záměru se navíc předpokládá, že směr na Český Těšín
bude pro nákladní dopravu v průměru využíván ze 30 %.
Nová sestava železničního svršku bude odpovídat všem platným normám. Kombinace použití
nového železničního svršku (bezstykové koleje) na sanovaném železničním spodku by měla zajistit
geotechnickou stabilitu drážní cesty a trvanlivost polohy koleje, čímž by mělo docházet v zatáčkách i
k podstatnému snížení známého efektu pískání.
112/ Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, stacionář v Ropici (vyjádření ze dne 13. 11.
2008): Nesouhlasí s uvedeným počtem 250 exponovaných osob, jak je uvedeno v dokumentaci.
ad 112/ Komentář zpracovatele posudku:
Autor připomínky se patrně odkazuje na lokalitu označenou písmenem T ve studii zdravotních
rizik. V rámci této lokality byly vybrány domy situované v těsné blízkosti trati (do 30 m) v obcích
Dobrá, Šprochovice, Hnojník, Střítež a Ropice. V uvedeném úzkém pásu kolem trati žije ve zmíněných
obcích cca 250 obyvatel.
Odhad počtu zatížených osob byl prováděn popsanou metodou v hodnocení zdravotních rizik.
Je nutné podotknout, že uvedený počet obyvatel je kalkulován pouze pro definovaný pás 30 m podél
trati.
113/ V dokumentaci chybí detailní posouzení vlivu provozu trati na faunu a floru.
ad 113/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 8, 9 a 10 obce Střítež.
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114/ Nesouhlas se studií vibrací. Měření vibrací bylo prováděno v období, kdy po trati
neprojel ani jeden nákladní vlak. Nebyla zpracována kvalitní studie vibrací (nebyl fakticky změřen
vliv nákladních vlaků na vibrace okolních domů).
ad 114/ Komentář zpracovatele posudku:
Po stávající trati se nákladní vlaky, které budou jezdit ve výhledu po optimalizované železniční
trati, nepohybují. Bylo tak možné pochytit pouze vliv stávajících typů vlaků na vibrace v okolních
objektech. I na základě měření stávajících typů vlaků projíždějících po železniční trat však bylo možné
vytipovat problematická místa z hlediska šíření vibrací do okolí trati.
Na základě těchto údajů byl následně zpracován prvotní návrh antivibračních opatření pro
celý dotčený úsek trati, který je součástí projektové dokumentace.
V návrhu stanoviska jsou uvedeny následující podmínky: 1/ Pro další stupně projektové
přípravy provést zpřesnění studie vibrací., 2/ Pro minimalizaci vlivu vibrací na zdraví obyvatel budou
po zpřesňujících analýzách v lokalitách s předpokládanými nadlimitními hodnotami navrženy a
následně instalovány antivibrační rohože, případně další známé prostředky na snížení přenosu
vibrací.
Zpracovatel posudku upozorňuje, že po realizaci stavby (před kolaudací) bude provedeno
kontrolní měření vibrací k ověření dodržení platných hygienických norem. V případě zjištění
nedostatečné a neúplné ochrany by byly orgánem ochrany veřejného zdraví nařízeny doplňující
stavební úpravy.
Podrobnější komentář viz připomínka č. 24 občanského sdružení Střítež.
115/ Vizualizace protihlukových bariér není objektivní. Není zaručeno, že opravdu budou
takto protihlukové stěny vypadat. Vizualizace by měla zobrazit to, jak budou protihlukové stěny
vypadat bezprostředně po výstavbě a jak budou opticky působit na okolí.
ad 115/ Komentář zpracovatele posudku:
Pravdou je, že v zápětí po výstavbě mohou protihlukové clony působit větším rušivým dojmem,
než v delším časovém horizontu, kdy již bude vysázená zeleň plně zapojena. Ozelenění PHS je
navrženo mj. i popínavými druhy rostlin. Většina těchto druhů je schopna dosáhnout obstojného
zápoje již v horizontu jednoho až dvou let.
Minimalizace negativních optických vjemů bude docíleno i použitím vhodných barevných
odstínů stěn i samotných materiálů tak, aby se v daném typu krajiny staly jejich co nejméně rušivou
součástí.
Viz podmínky pro další stupně projektových příprav v návrhu stanoviska.
116/ Dokumentace dostatečně neřeší zvýšený hluk, jenž není dostatečně řešen protihlukovými
opatřeními, omezuje užívání nemovitosti jako objektu k bydlení tak i jako zdravotnického zařízení.
ad 116/ Komentář zpracovatele posudku:
Na základě předložené Hlukové studie je možné konstatovat, že hlukový limit ve venkovním
chráněném prostoru je na většině lokalit nacházejících se podél železniční trati překračován již nyní.
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Plánovaná optimalizace trati, včetně navržených rozsáhlých protihlukových clon, by stávající
stav akustické zátěže území neměla výrazně změnit. V části území dojde ke zlepšení oproti stávajícímu
stavu, pouze u některých lokalit dojde k mírnému zhoršení.
Protihluková opatření na ochranu objektů v blízkosti železniční trati před nadlimitními
ekvivalentními hladinami akustického tlaku A jsou řešena dvěma způsoby, a to formou protihlukových
clon a individuálními protihlukovými opatřeními. PHC byly na základě dostupných vstupních dat
navrhovány tak, aby zajistily maximální akusticko-ekonomický efekt v daném stupni projektových
podkladů.
V souvislosti s optimalizací železniční trati dojde sice k navýšení intenzit železniční dopravy,
zároveň však dojde k výměně kolejového svršku, spodku a kolejí. Nárůst ekvivalentních hladin
akustického tlaku A z dopravy tak bude částečně kompenzován díky vysoce kvalitnímu založení a
technickému provedení trati.
117/ Dokumentace dostatečně neřeší zvýšenou úroveň vibrací a vlivu elektrických polí, jenž
negativně ovlivňují budovu a provoz citlivých lékařských přístrojů.
ad 117/ Komentář zpracovatele posudku:
V souvislosti optimalizací železniční trati bude realizována řada opatření, která vliv vibrací na
okolní chráněnou zástavbu omezí.
Bude použita osvědčená koncepce obnovy železničního svršku. V celém rozsahu je navržen
nový kolejový rošt s kolejnicemi tv. S49 (bezstyková) s pružným bezpodkladnicovým upevněním na
betonových pražcích B91.
Nová sestava železničního svršku bude odpovídat všem platným normám. Kombinace použití
nového železničního svršku (bezstykové koleje) na sanovaném železničním spodku by měla zajistit
geotechnikou stabilitu drážní cesty a trvanlivost polohy koleje. Navržená koncepce bude mít příznivý
vliv na snížení hlukové zátěže a vibrací.
Pro další zlepšení budou použity antivibrační rohože pod štěrkové lože. Podrobný návrh
antivibračních opatření zpracovaný v rámci přípravy projektové dokumentace viz komentář k
připomínce č. 24 občanského sdružení Střítež.
Vlivem elektrických polí – bludných proudů se zabývá samostatná příloha doplněné
dokumentace EIA.
118/ Dokumentace dostatečně neřeší úrovňový železniční přejezd v bezprostředním sousedství
domu v ulici č. p. 614, Frýdek – Místek, jenž je vybaven zvukovým signalizačním zařízením. Toto
zařízení bude vzhledem k očekávané frekvenci provozu na trati zdrojem hluku stejně rušivého jako
vlastní vlaková doprava.
ad 118/ Komentář zpracovatele posudku:
Detailní řešení těchto míst bude muset být provedeno v rámci dalších stupňů projektové
dokumentace, kdy bude také znám již přesný způsob a typ zabezpečení tohoto přejezdu a tomu
odpovídajícího signalizačního zařízení a akustických parametrů tohoto zařízení.
Do návrhu stanoviska naformulujeme podmínku: „Po upřesnění typů zabezpečovacího a
signálního zařízení na jednotlivých přejezdech hodnocené trati a jejich akustických parametrů bude
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nutné provést detailní posouzení akustické situace a také návrh protihlukových opatření pro objekty
v těsném sousedství všech přejezdů.“
119/ Požadavek na přehodnocení stanoviska stavebního úřadu v Hnojníku o souladu
plánované stavby s územními plány obcí Hnojník a Střítež.
ad 119/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku není kompetentní k rozhodnutí, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv. Výše uvedený požadavek je třeba směřovat přímo na příslušný stavební úřad, případně jemu
nadřízený orgán.
120/ V dokumentaci je nedostatečně posouzen vliv na životní prostředí v období výstavby
záměru, které se bude pravděpodobně v okolí obce Střítež překrývat s výstavbou rychlostní
komunikace I/11 část T55: Třanovice – Nebory v období let 2010 až 2012.
ad 120/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska je navržena následující podmínka: „V dalším stupni projektové
dokumentace je třeba koordinovat případný souběh výstavby záměru optimalizace železniční trati a
výstavby silnice I/11.“
121/ Žádost o provedení opakovaného měření dopravního zatížení v místě křížení železnice
s komunikací I/68 v obci Střítež a jeho zapracování do dokumentace. Nezávislé sčítání ukazuje na
mnohem vyšší dopravní zatížení komunikace než s jakým je kalkulováno v dokumentaci, čímž je
nesprávně posuzován vliv na dostupnost integrovaného záchranného systému. V dopravních špičkách
v ranních a odpoledních hodinách již při současném zatížení silnice i železnice dochází k pravidelných
zácpám, navýšení počtu projíždějících vlaků o několik set procent nutně musí vést k poměrně
razantnímu zhoršení stávajícího stavu.
ad 121/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace EIA správně vycházel při stanovení intenzit dopravy na silnici I/68
(a tedy i délky front na přejezdu) z oficiálně dostupných údajů z celostátního sčítání dopravy ŘSD na
vybrané komunikační síti (2005). Tyto intenzity byly navýšeny stanovenými růstovými koeficienty
dopravy pro příslušné výpočtové roky 2008 a 2010.
Provedené výpočty vychází z dlouhodobého sledování intenzit dopravy ŘSD na komunikační
síti. Jedná se o průměrné hodnoty z opakovaně prováděných sčítání dopravy v různých obdobích roku.
Pro predikci akustické zátěže a znečištění ovzduší není příliš vhodné vycházet z krátkodobého
sčítání dopravy, které může být vzhledem k dlouhodobému průměru podhodnoceno či naopak
nadhodnoceno.
K zmíněnému navýšení projíždějících vlaků o několik set procent nedojde, což je zcela zřetelné
z porovnání tabulky č. 20 (intenzity dopravy na železniční trati ve stávajícím stavu) a tabulky č. 21
(intenzity dopravy na železniční trati ve výhledovém stavu) doplněné dokumentace EIA.
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122/ Rozptylová studie se vůbec nezabývá úsekem trati Ostrava Kunčice – Frýdek Místek.
ad 122/ Komentář zpracovatele posudku:
Jak je zcela jasně uvedeno v kapitole B.I.2 doplněné dokumentace EIA, je předmětem
posuzovaného záměru optimalizace v krátkém úseku stávající železniční trati č. 323 (Ostrava-Valašské
Meziříčí) se začátkem v km 21,470 do km cca 22,900 a v navazujícím úseku stávající regionální trati
č. 322 Frýdek-Místek – Český Těšín až do žst. Český Těšín včetně.
Tomu odpovídá rozsah záměru i posuzovaného území, který byl v rámci rozptylové studie
hodnocen.
Název záměru tedy může být určitým způsobem zavádějící. Popis posuzovaného záměru
v rámci dokumentace EIA však zcela jasně definuje, které traťové úseky a jejich části jsou předmětem
posuzovaného záměru.
123/ Jak je v Rozptylové studii vyjádřen převoz vyrobených automobilů na kontejnerech
z Nošovic na Slovensko?
ad 123/ Komentář zpracovatele posudku:
Společnost HMMC a GLOVIS poskytla pro potřeby zpracování dokumentace EIA aktuální
údaje o uvažovaném objemu dopravy (viz tabulka č. 5 doplněné dokumentace EIA). V těchto objemech
jsou zahrnuty i nákladní vlaky s vyrobenými auty.
Konkrétně se jedná celkem o 7 párů nákladních vlaků s vyrobenými auty. To je však celkový
počet bez udání směrových poměrů.
124/ Ve studii je uváděno zdržení na přejezdu ve Stříteži jen v sekundách. Počty automobilů
občané měřili sami, je velmi vysoký a neodpovídá studii. Požadavek přepracování rozptylové studie.
ad 124/ Komentář zpracovatele posudku:
Požadavek na přepracování rozptylové studie se jeví neopodstatněný.
Zdržení aut na přejezdu ve Stříteži - viz podrobnější komentář k připomínce č. 6 občanů
125/ Požadavek na přepracování rozptylové studie. Nebyla zohledněna větrná růžice z lokality
Lučina, kde měření probíhá již od roku 1958. Také není uvažována změna klimatu v souvislosti
s plánovanou stavbou.
ad 125/ Komentář zpracovatele posudku:
Použitá větrná růžice pro lokalitu Frýdek-Místek je dostatečně vypovídající pro dané území a
vychází z oficiálních údajů ČHMÚ pro tuto oblast.
V souvislosti s plánovanou stavbou nedojde ke změně klimatu.
126/ Studie zdravotních rizik plně nezdůrazňuje nárůst zátěže pro obyvatele kolem celé
zrekonstruované trati vlivem dopravy nově vyrobených automobilů a materiálu.
ad 126/ Komentář zpracovatele posudku:
Studie zdravotních rizik vyvozuje adekvátní závěry odpovídající výsledkům akustické a
rozptylové studie.
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Ve studii je konstatováno, že plánovaná optimalizace trati, včetně navržených rozsáhlých
protihlukových stěn, stávající stav akustické zátěže území de facto nezmění. V části území dojde
ke zlepšení oproti stávajícímu stavu, pouze u některých lokalit dojde k mírnému zhoršení. Do těchto
míst budou orientována individuální protihluková opatření na exponovaných objektech.
Studie zdravotních rizik potvrzuje, že vliv záměru na znečištění ovzduší je malý, neovlivní tedy
zdravotní situaci obyvatel.
K hodnocení zdravotních rizik bylo přistupováno konzervativním způsobem. V obou směrech
(směr Český Těšín, Frýdek-Místek) bylo uvažováno s maximálním počtem vlaků směřujícím
z průmyslové zóny Nošovice. V reálném stavu dojde v závislosti na odbytu průmyslové zóny Nošovice k
rozpadu dopravy do obou úseků. Predikované vlivy na zdraví obyvatel jsou tak posouzeny na straně
bezpečnosti.
127/ Rozptylová studie a studie hodnocení zdravotních rizik neuvažují dieselovou dopravu aut
z Nošovic na trať. Výhybna mezi Hnojníkem a Stříteží zamoří oblast hlukem a emisemi.
ad 127/ Komentář zpracovatele posudku:
Rozptylová studie uvažovala s následujícími vstupními údaji, citujeme: „Osobní vlaky budou
plně elektrifikovány. Dieselové lokomotivy budou mít vlaky z průmyslové zóny Nošovice, místní
nákladní vlaky a vlaky pro postrk. Jejich počty jsou 33 vlaků směr Nošovice - Frýdek Místek a
33 vlaků směr Nošovice – Český Těšín.“
Výstupy rozptylové studie jsou zcela na straně bezpečnosti, neboť dle informací poskytnutých
oznamovatelem (SŽDC s.o.) v průběhu zpracování posudku jsou pro postrk a provoz na
optimalizované trati předpokládány elektrické lokomotivy. Vlastník dráhy SŽDC s.o. preferuje užití
elektrických hnacích vozidel na elektrifikovaných tratích tím, že dieselová hnací vozidla zpoplatňuje
v těchto případech vyšší sazbou. Na železniční trati by tak měla být v reálném stavu využita především
elektrická trakce.
Významné zatížení ovzduší v souvislosti s pohybem vlaků ve výhybně se neočekává. Ze závěrů
rozptylové studie je jasně patrné, že vliv optimalizace železniční trati na znečištění ovzduší se řádově
do 80 m od trati pohybuje v řádu desetin až jednotek procent veškeré imisní zátěže území. Od 100 m
dále jsou již příspěvky v řádech setin procent celkového imisního zatížení. Cca 200 m od železnice je
její vliv na znečištění ovzduší prakticky nulový.
Pro okolí výhybny bylo zpracováno také hlukové zatížení, které je prezentováno v grafické
příloze hlukové studie jako plošná hluková mapa spolu s vyznačením limitních izofon. Z tohoto
grafického vyjádření jasně vplývá, že samotná výhybna nebude mít výrazný vliv na nejbližší okolní
zástavbu. V rámci dalších zpřesnění budou ještě navržená opatření prověřena a případně korigována
tak, aby došlo k eliminaci hlukového zatížení podél celé železniční trati.
128/ Záměr zkapacitnění trati v úseku Dobrá – Český Těšín není v souladu se schváleným
územním plánem obce Střítež, na což již obec jako pořizovatel a zákonný schvalovací orgán územního
plánu jasně poukázala, ale zpracovatel dokumentace rozpor v získaných stanoviscích téhož stavebního
úřadu zjevně neřeší.

EKOLA group, spol. s r.o.

173

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

ad 128/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku není kompetentní k rozhodnutí, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv. Je možné pouze konstatovat, že v rámci dokumentace EIA je doloženo (jako jedna
z povinných příloh) vyjádření příslušného stavebního úřadu v Hnojníku k záměru z hlediska souladu
s ÚP dokumentací.
129/ Trať 322 jednoznačně není v souladu s aktuálně zpracovanou celostátní koncepcí
železniční dopravy, kde jsou jednoznačně vymezeny prioritní celostátní železniční tahy a dále je
v koncepci uvedeno, že mimo vymezená území by měl být kladen důraz na ochranu krajiny a
životního prostředí.
ad 129/ Komentář zpracovatele posudku:
Záměr je součástí Usnesení vlády ČR č. 550 ze dne 10. května 2006 a Deklarace porozumění,
kde je optimalizace předmětné trati a vedení nákladní dopravy po této trati jednou z podmínek
minimalizace negativního vlivu PZ Nošovice na životní prostředí.
130/ Pro biologické hodnocení neměl zpracovatel prostor celého kalendářního roku a pro sběr
materiálu a relevantní vyhodnocení mu chybí tříměsíční etapa.
ad 130/ Komentář zpracovatele posudku:
Rozsah realizovaných průzkumů v období duben – prosinec se jeví pro účely posouzení vlivu
záměru na biotu v rámci procesu EIA jako dostatečný. I přes to je v rámci podmínek návrhu
stanoviska doporučeno realizovat průzkumy i pro časně jarní aspekt.
131/ Tvrzení, že fauna nebude provozem posuzované stavby výrazně ovlivněna je nesmyslné.
ad 131/ Komentář zpracovatele posudku:
Zvýšení intenzit na tomto dopravním tahu skutečně zvýší riziko střetu organismů
s projíždějícími vlaky, nicméně posudek souhlasí s konstatováním doplněné dokumentace EIA na str.
297: „Železnice obecně nemají tak výrazný bariérový efekt pro migraci živočichů jako frekventované
silnice. Jejich překonání je pro mnohé živočichy možné běžným přeběhnutím trati v době, kdy
neprojíždí žádný vlak, přičemž tyto pomlky mezi průjezdy vlaků mohou být poměrně dlouhé (desítky
minut, v noci na málo frekventovaných tratí až několik hodin). Tento způsob překonání trati je běžný
pro větší savce, jako je srnec či jelen, pokud není těleso trati příliš vysoké, příkré či s nevhodným
povrchem (např. plošné využití štěrku, dlažby apod.).
Někdy tento způsob využívají i menší živočichové, např. lišky, kuny či zajíci, pokud je násep
trati nízký a zarostlý vegetací, spíše však využijí vhodného propustku či průchodu pod mostem (nepubl.
údaje z průzkumů v zimním či podzimním období). Pro menší živočichy (např. hlodavci, hmyzožravci,
obojživelníci) pak může být překonání prudších svahů náspu, štěrkového lože či kolejí obtížné a
využívají pak především vhodné průchody, které tak získávají na významu.“
Lze tedy předpokládat, že mimo místa, kde budou vybudovány protihlukové stěny, nebude pro
větší živočichy drážní těleso představovat nepřekonatelnou překážku a z tohoto hlediska je tedy záměr
akceptovatelný. Pro drobné živočichy (např. hlodavci, hmyzožravci, obojživelníci), neschopné
překonat prudší svahy drážního tělesa, štěrkové lože apod., představuje již stávající těleso výraznou
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migrační bariéru, ovlivněnou nikoli frekvencí dopravy, ale konfigurací terénu. Z tohoto důvodu lze
považovat závěry dokumentace EIA za opodstatněné.
V návrhu stanoviska je uvedena celá řada podmínek, které by měly zajistit eliminaci
případných negativních vlivů stavby na populace živočichů.
132/ Dohady o výskytu některých živočišných druhů lze vyloučit, a to dlouhodobějším
pozorováním či dotazy u občanů či místních mysliveckých sdruženích.
ad 132/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska jsou uvedeny následující podmínky:
1/ V dalších stupních projektových příprav se doporučuje doplnit přírodovědné průzkumy pro
časně jarní aspekt.
2/ Před započetím výstavby se doporučuje doplnit přírodovědný průzkum zaměřený na
bezobratlé živočichy, a to alespoň v těch lokalitách, kde dochází k největším střetům přírodních
biotopů se záměrem optimalizace železniční trati (např. PP Kamenec, lesní porosty, místa křížení
záměru s prvky ÚSES).
3/ V dalších fázích projektové přípravy provést detailní průzkum vodní fauny všech křížených
toků, pro vyloučení výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. V případě zastižení těchto živočichů
bude nutné vypracovat a realizovat technická opatření pro jejich ochranu.
4/ Ve spolupráci s místními mysliveckými sdruženími podchytit potenciální místa střetů
(případná křížení stezek zvěře s tratí) a prověřit způsob technického řešení daného problému. Jako
vhodné řešení se jeví technická opatření k zamezení vstupu zvěře na trať v kombinaci s doplněním
možnosti překonání této překážky jiným způsobem (propustkem, využitím mostních objektů atp.).
133/ Domněnka, že zpracovatel dokumentace záměrně zvolil omezené množství variant a opět
se nezabýval možností převedení celé potřebné dopravní kapacity pro potřebu závodu Hyundai na
stávající trať ve směru Frýdek-Místek – Ostrava Kunčice s využitím vleček soukromých subjektů a
připravovaným terminálem na dole Paskov.
ad 133/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace EIA reagoval na požadavky Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje. Jedním z požadavků bylo variantní řešení záměru – analýza vlivu bezúvraťového napojení trati
ve Frýdku-Místku na životní prostředí.
Zpracovatel doplněné dokumentace EIA tyto požadavky naplnil. Předložená varianta č. 3
hodnotí vliv realizace bezúvraťového napojení na životní prostředí a obyvatelstvo.
134/ Domněnka, že realizací záměru v úseku Dobrá – Český Těšín dojde k nesmyslnému
plýtvání peněz ze státního rozpočtu pro potřeby jednoho soukromého investora, který nevhodně
umístil svůj závod a neřešil v rámci umisťování své stavby provozní návaznosti.
ad 134/ Komentář zpracovatele posudku:
Otázka financování optimalizace železniční trat nesouvisí s procesem EIA, tj. posouzením
vlivu stavby na životní prostředí.
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135/ Požadavek na realizaci varianty 3 s bezprostřední návazností na variantu 4. Požadavek
zachování nádraží v Dobré pro osobní dopravu.
ad 135/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí uvedený požadavek.
Upozorňujeme však, že tato varianta neřeší aktuální potřebu optimalizace železniční trati
v návaznosti na již zahájenou výrobu v Huyndai Nošovice. Realizace bezúvraťového napojení ve
Frýdku-Místku se v dohledné době několika let nedá považovat za reálnou, neboť varianta není
v souladu s ÚPn města.
Pozitivní vliv bezúvraťového napojení z hlediska hlukové a imisní zátěže je lokálního
charakteru, a to především v dotčené části Frýdku-Místku.
Je nutné zdůraznit, že realizace bezúvraťového napojení neznamená, že by na železniční trati
v úseku PZ Nošovice – Český Těšín došlo k výraznému poklesu intenzit nákladní dopravy oproti stavu
bez realizace bezúvraťového napojení. Na preferenci jednotlivých směrů nákladní dopravy z PZ
Nošovic nemá realizace bezúvraťové napojení zásadní vliv.
Otázka varianty č. 4 je obdobná a také nelze předpokládat její rychlé naplnění. Požadavek na
zahájení příprav na realizaci těchto variant je v návrhu stanoviska.
136/ V obci Dobratice (místní část Šprochovice) jsou obyvatelé obtěžováni nadměrným
hlukem z provozu rychlostní komunikace R48. Je absolutně nepřijatelné, aby realizace uvedeného
záměru tyto problémy ještě více zhoršovala. To platí zejména v lokalitě, kde se nachází nechráněný
železniční přejezd, který je situován v jeho hlukem nejvíce zatížené části. Tento přejezd by mj.
znesnadňoval vybudování účinných protihlukových bariér.
ad 136/ Komentář zpracovatele posudku:
Na základě výsledků lze konstatovat, že se jedná o jednu z mála lokalit v Dobraticích, kde je
hluk ze železnice srovnatelný s hlukem z R48. Jak již bylo řečeno, bude v rámci zpřesnění podkladů
provedeno i zpřesnění akustické studie a také návrhů PHO. Pokud již nebudou prostorové a dispoziční
možnosti na zvětšení rozsahu PHC, bude nutné, ostatně jako u všech přejezdů, detailně posoudit
nejbližší obytnou zástavbu a navrhnout IPO a to i s ohledem na signalizační zařízení přejezdů.
137/ Navrhované řešení s pouhou úpravou nechráněného železničního přejezdu v uvedené
lokalitě je vzhledem k výhledovým poměrům, navrhovanému zvýšení traťové rychlosti a
předpokládanému nárůstu provozu na trati nepřijatelné.
ad 137/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 51 občanů.
138/ Občané obce Dobratice požadují zrušení železničního přejezdu v km 122,5 a jako
náhradu tohoto křížení provést podmostění tratě v místě stávajícího propustku v km 122,4, kde byl již
v minulosti podjezd proveden.
ad 138/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 1 obce Vojkovice (Část 1 vypořádání připomínek).
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139/ Občané obce Dobratice požadují provést prodloužení navrhované protihlukové stěny až
na úroveň ukončení stávající protihlukové stěny rychlostní komunikace R48 (to platí i v případě jejího
dodatečného prodloužení). Tyto stěny opatřit i z vnější strany pohltivou vrstvou.
ad 139/ Komentář zpracovatele posudku:
Jak již bylo řečeno, bude v rámci zpřesnění podkladů provedeno i zpřesnění akustické studie
a také návrhů PHO. Tzn. že bude provedena i případná korekce dosud navrhovaného rozsahu PHC.
Tyto požadavky je třeba vznést i v dalších stupních projektových příprav v rámci výrobních výborů se
zástupci obce Dobratice.
140/ Občané obce Dobratice (místní část Šprochovice) poukazují na to, že je navržená
protihluková stěna u železničního přejezdu (v km 122,5) navržena nevhodně z těchto důvodů:
a/ Je navržena těsně před železničním přejezdem a zabraňuje řidičům přijíždějících vozidel ve
výhledu na volnost tratě a podstatně zhoršuje situaci na již nyní velmi nebezpečném přejezdu.
b/ Navrhovaná protihluková stěna je ukončena daleko před ukončením stávající protihlukové
stěny rychlostní silnice R48 a docházelo by proto při průjezdu vlaku k odrazu hluku od této stěny na
přilehlé rodinné domky.
c/ Navrhovaná protihluková stěna je ukončena před přejezdem a tedy naprosto neřeší problém
šíření hluku z místa na trati nalézajícího se nejblíže okolní zástavbě rodinných domů, kterým je
zmíněný železniční přejezd, který je navíc při průjezdu vlaku dalším zdrojem hluku.
ad 140/ Komentář zpracovatele posudku:
Reakce posudkáře je analogická k vyjádření č. 136 občanů.
V rámci zpřesnění akustické studie musí být standardně prověřena i možnost odrazů akustické
energie, a tedy součástí budou i návrhy na případné zvýšení pohltivosti PHC.
141/ Připomínka k vyjádření: „K dílčím úpravám technického řešení je kompetentní investor
stavby SŽDC, Stavební správa Olomouc“. Odkazuje se řešení na investora, který v zájmu
zjednodušení řešení problému a zlevnění realizace je takto naváděn k nerespektování dodržování
limitů stanovených zákonem a to i tvrzením, že „V dalším úseku by výstavba PHS byla značně
neekonomická.“
ad 141/ Komentář zpracovatele posudku:
Při kolaudaci stavby bude investor muset prokázat splnění zákonných požadavků na ochranu
veřejného zdraví – např. měření akustické situace, měření vibrací, atd.
V případě, že orgán ochrany veřejného zdraví shledá, že nejsou dodrženy zákonné požadavky,
nařídí dodatečná opatření k odstranění nevyhovujícího stavu a tedy např. i prodloužení PHC.
142/ Doplněná dokumentace na jedné straně uvádí, že v uvedeném úseku je dosahováno
nadlimitních hodnot hluku, ale na druhé straně bagatelizuje oprávněné požadavky poškozovaných
občanů a to i odkazem na to, že „silniční hluk značně převládá nad železničním“. Dále uvádí, že
„navrhované opatření není vhodné nejen z důvodů velmi vysokých nákladů na ochranu několika málo
objektů, ale i z důvodu naprostého rozdělení krajiny.“
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ad 142/ Komentář zpracovatele posudku:
V rámci vypracování zpřesněné akustické studie bude prověřena maximální ochrana i v tomto
prostoru a doložen relevantní průkaz o akusticko-ekonomické efektu těchto PHC, který v dokumentaci
EIA nebyl uveden. Tento požadavek bude součástí návrhu stanoviska.
143/ Posuzovaný záměr může negativně ovlivnit zdraví obyvatel v dotčených obcích
(nadměrný hluk).
ad 143/ Komentář zpracovatele posudku:
Za tímto účelem byla vypracována expertíza - Studie zdravotních rizik jako samostatná
příloha dokumentace. Tato studie vyvozuje adekvátní závěry odpovídající výsledkům akustické a
rozptylové studie.
Ve studii je konstatováno, že plánovaná optimalizace trati, včetně navržených rozsáhlých
protihlukových stěn, stávající stav akustické zátěže území de facto nezmění. V části území dojde
ke zlepšení oproti stávajícímu stavu, pouze u některých lokalit dojde k mírnému zhoršení. V těchto
místech pak budou realizována individuální protihluková opatření na exponovaných objektech.
Studie zdravotních rizik potvrzuje, že vliv záměru na znečištění ovzduší je malý, neovlivní tedy
zdravotní situaci obyvatel.
K hodnocení zdravotních rizik bylo přistupováno konzervativním způsobem. V obou směrech
(směr Český Těšín, Frýdek-Místek) bylo uvažováno s maximálním počtem vlaků směřujícím
z průmyslové zóny Nošovice. V reálném stavu dojde v závislosti na odbytu průmyslové zóny Nošovice k
rozpadu dopravy do obou úseků. Predikované vlivy na zdraví obyvatel jsou tak posouzeny na straně
bezpečnosti.
144/ Myslivecké sdružení Černá se sídlem ve Stříteži doporučuje ověřit, že železniční trať č.
322 FM – Český Těšín od obce Dobrá vede přes dalších 5 honiteb, jejichž zazvěřenost je obdobná jako
naše a zkapacitnění této tratě by znamenalo nedozírné škody na zvěři, ptactvu a všem živém v okolní
krajině.
ad 144/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska je uvedena následující podmínka: „Ve spolupráci s místními
mysliveckými sdruženími podchytit potenciální místa střetů (případná křížení stezek zvěře s tratí) a
prověřit způsob technického řešení daného problému. Jako vhodné řešení se jeví technická opatření
k zamezení vstupu zvěře na trať v kombinaci s doplněním možnosti překonání této překážky jiným
způsobem (propustkem, využitím mostních objektů atp.).“
145/ Pro naplnění uvažovaného záměru jsou vědomě porušována zákonná ustanovení nejen
našeho státu, nýbrž i Evropské unie.
ad 145/ Komentář zpracovatele posudku:
Záměr, který prochází nyní procesem EIA a následně územním řízením a stavebním
povolením, je pod přísným dohledem příslušných úřadů, které dohlížejí, aby nebyla porušena zákonná
ustanovení.
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146/ Ve studii není uvedena objektivně zjištěná existence i hnízdění zvěře pernaté jako
jestřába lesního, krahujce obecného, poštolky obecné, tří druhů sov, holuba hřivnáče, hrdličky, sluky
lesní, krkavce, vrány, sojky, straky, kukačky, ptáků čeledi datlovitých a množství drobného zpěvného
ptactva. Jde o Střítežský les.
ad 146/ Komentář zpracovatele posudku:
Požadavky na doplnění přírodovědných průzkumů v dalších stupních projektové dokumentace
jsou uvedeny v návrhu stanoviska.
147/ Z dokumentace není patrné jak by byla řešena situace na železničním přejezdu v centru
obce Střítež, kde je železniční zastávka. Při stávajícím provozu železniční tratě při vjezdu na zastávku
a výjezdu vlaků ze zastávky je provoz na silnici zastaven. Za dobu, kdy vlak na zastávce stojí, se tvoří
na obě strany kolony silničních vozidel cca 500 i více metrů dlouhé. Jaká by byla skutečnost, kdyby
bylo realizováno dvojnásobné projíždění vlaků a dokonce vlaků dlouhých 600 m není řešeno.
ad 147/ Komentář zpracovatele posudku:
Tyto informace jsou vedeny v příloze č. 14 doplněné dokumentace EIA. Podrobný komentář
zpracovatele posudku k této příloze je uveden v kapitole II.1 posudku a ve vypořádání jednotlivých
připomínek občanů (viz připomínky k problematice délek front na železničních přejezdech).
148/ V obci Střítež je při koloně stojících vozidel po obou stranách železniční tratě znemožněn
výjezd na silnici od rodinných domků. V této souvislosti není ani posuzována skutečnost
produkovaných výfukových plynů ze stojících vozidel a vlivu škodlivin na životní prostředí a zdraví
lidí.
ad 148/ Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA v Rozptylové studii řádně zohlednila vliv stojících vozidel na přejezdech.
Tento faktor tedy opomenut není.
149/ Navrhované řešení jednoznačně poškodí životní prostředí, zahrnující ekosystémy,
živočichy a rostliny, půdu, ovzduší, krajinu, hmotný majetek, a to jak při přípravě, provádění stavby,
tak zejména při provozu.
ad 149/ Komentář zpracovatele posudku:
viz jednotlivé komentář zpracovatele posudku v části 1, 2 a 3 vypořádání připomínek.
150/ Provozem posuzovaného záměru dojde k nárůstu hluku a vibrací v obci Střítež.
ad 150/ Komentář zpracovatele posudku:
Předložená akustická studie se snaží formou PHC a IPO eliminovat případný nárůst hluku
z předpokládaného výhledového provozu. Je nutné si uvědomit, že výpočty hlukového zatížení byly
zpracovávány na straně bezpečnosti, protože uvažovaly s maximální teoretickou intenzitou vlaků
v daném směru. Ve skutečnosti bude toto zatížení nižší. Dle posledních informací v době zpracování
posudku se tyto údaje již zpřesnily a uvažuje se o průměrném využití tohoto směru ze 30 %. To by
znamenalo podstatně nižší hlukové zatížení, než bylo predikováno. Proto v návrhu stanoviska je
požadavek na zpřesnění akustické studie včetně návrhu odpovídajících PHO.
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V souvislosti s optimalizací železniční trati bude kvalitním technickým řešením, včetně jeho
doplnění o příslušná antivibrační opatření vliv vibrací na okolní chráněnou zástavbu omezen, a to i
v oblasti obce Střítež.
Bude použita osvědčená koncepce obnovy železničního svršku. V celém rozsahu je navržen
nový kolejový rošt s kolejnicemi tv. S49 (bezstyková) s pružným bezpodkladnicovým upevněním na
betonových pražcích B91.
Nová sestava železničního svršku bude odpovídat všem platným normám. Kombinace použití
nového železničního svršku (bezstykové koleje) na sanovaném železničním spodku by měla zajistit
geotechnikou stabilitu drážní cesty a trvanlivost polohy koleje. Navržená koncepce bude mít příznivý
vliv na snížení hlukové zátěže a vibrací.
151/ Vlivem provozu posuzovaného záměru dojde v obci Střítež ke zkomplikování dopravy
v této obci.
ad 151/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz podrobnější komentář k připomínce č. 6 občanů.
152/ Požadavek na zhotovení protihlukové stěny v úseku km 120,230 až 120,767 (mezi
Žermanickým přivaděčem a potokem Holčina). Tato stěna nesmí být migrační překážkou pro zvěř.
ad 152/ Komentář zpracovatele posudku:
V rámci zpřesněné akustické studie, která bude zpracována v dalších stupních projektové
přípravy bude prověřen tento požadavek, který bude formulován do návrhu stanoviska takto:
V dalších stupních projektové přípravy záměru prověřit v úseku km 120,230 až 120,767 (mezi
Žermanickým přivaděčem a potokem Holčina) nutnost PHC. V případě kladného výsledku tuto clonu
projektovat s vědomím, že nesmí být migrační překážkou pro zvěř.
153/ Navrhovaný záměr je bez výstavby protihlukové stěny v úseku km 120,230 až 120,767
(mezi Žermanickým přivaděčem a potokem Holčina) nepřijatelný. Je zřejmé, že příspěvek ke
stávajícím hlukovým poměrům bude ve skutečnosti významný.
ad 153/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz vyjádření č. 152 občanů.
154/ V dokumentaci není posuzována varianta optimalizace trati bez výstavby výhybny na
hranicích obce Hnojník a Střítež.
ad 154/ Komentář zpracovatele posudku:
Řešení bez prodloužení dvou kolejí žst. Hnojník (tj. bez výhybny) pro vykřižování dlouhých
nákladních vlaků není organizačně možné. Výrazně by se tím snížila kapacita a propustnost tratě.
Dlouhé nákladní vlaky do/z průmyslové zóny by nemohly jet z Nošovic a Českého Těšína proti sobě,
což je úsek dlouhý 17 km. Existuje tedy přímá souvislost zdvoukolejnění s potřebami odsunu a přísunu
materiálu z Hyundai Nošovice.
Místo pro výhybnu bylo projektantem velmi důkladně zvažováno. Prodloužení některých kolejí
žst. Hnojník je jediné možné řešení z hlediska dopravní technologie a požadovaných technických

EKOLA group, spol. s r.o.

180

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

parametrů. To znamená, že pokud by se vlaky křižovaly v jiném místě, kapacita trati by se výrazně
snížila. Navíc v kterékoliv jiné části tratě se z hlediska požadovaných sklonových a směrových poměrů
výhybna zřídit nedá.
Předložené řešení výhybny bylo navrhováno i s ohledem na minimalizaci dopadu na životní
prostředí a obyvatelstvo. Projektant stavby tuto záležitost opakovaně konzultoval se zpracovatelem
dokumentace EIA.
155/ Při rozvrhování výstavby protihlukových stěn nebylo přihlédnuto ke specifické poloze
jednotlivých rodinných domů. Zásadní výhrady jsou k upuštění vybudování protihlukové stěny na
severní straně mezi cca 127,1 – 127,4 km trati bezprostředně na hranici s pozemky nemovitosti s č. p.
30, kde je původně plánována výstavba výhybny. Dojde tedy k navýšení kumulujícího se hluku dvou
projíždějících nákladních souprav, nevyjímaje jejich brzdění či rozjíždění. Tento dům č. p. 30 je
vzdálen od kolejiště pouhých 50 m a současně je z druhé strany ohraničen souvislým pásem
betonových zdí, který akusticky zesiluje a odráží jakýkoli zvuk šířící se rovinatým terénem.
ad 155/ Komentář zpracovatele posudku:
Také pro okolí výhybny bylo zpracováno hlukové zatížení, které je prezentováno v grafické
příloze hlukové studie jako plošná hluková mapa spolu s vyznačením limitních izofon. Z tohoto
grafického vyjádření jasně vplývá, že samotná výhybna nebude mít plošně výrazně větší vliv na
nejbližší okolní zástavbu.
V rámci dalších zpřesnění budou ještě navržená opatření prověřena a případně korigována
tak, aby došlo k maximální eliminaci hlukového zatížení podél celé železniční trati, a to především u
obytných objektů.
156/ Řešit nadměrný hluk výměnou oken by bylo výsměchem venkovského způsobu života
(lidé tráví velkou část dne venku).
ad 156/ Komentář zpracovatele posudku:
Výměna oken je navrhováno pouze v případě, kde není již možné chránit venkovní prostor, což
může být způsobeno morfologií terénu, přejezdy přes komunikační síť, a pod.
157/ V dokumentaci nejsou uvedeny propustky pro vysokou zvěř.
ad 157/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska je uvedena následující podmínka: „Ve spolupráci s místními
mysliveckými sdruženími podchytit potenciální místa střetů (případná křížení stezek zvěře s tratí) a
prověřit způsob technického řešení daného problému. Jako vhodné řešení se jeví technická opatření
k zamezení vstupu zvěře na trať v kombinaci s doplněním možnosti překonání této překážky jiným
způsobem (propustkem, využitím mostních objektů atp.).“
158/ Nesouhlas s nejasnými údaji v měření hlučnosti a prašnosti.
ad 158/ Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedená připomínka je velmi nekonkrétní, proto na ni není možné podrobněji reagovat.
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159/ V dokumentaci jsou nedostatečně vyhodnocena rizika při nákladní dopravě s frekvencí 2
nákladní soupravy za hodinu, především s ohledem na děti a starší občany. Argument o zvýšení
bezpečnosti vybudováním elektrifikované trati a chráněného přejezdu je nepřijatelný z důvodů:
frekvence dopravy se zvýší více než dvojnásobně, rychlost průjezdu nákladních vlaků (80 km/h) zvýší
riziko podél trati v nechráněných místech.
ad 159/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář k bezpečnosti na přejezdech – viz připomínka č. 51 občanů.
Bezpečnost mimo chráněná místa trati - Vstup na dráhu mimo přejezdovou konstrukci je dle
zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, §4a považován za protiprávní jednání.
160/ Vyjádření Manželů Králíkových, ze dne 14. 11. 2008: Milada Králíková, je vlastníkem
rodinného domu č. p. 62 ve Vojkovicích, postaveného na stav. parcele č. 73 st. K.ú. Vojkovice a
ostatní plochy na parcele č. 826/2 k.ú. Vojkovice. Pozemky leží v ochranném pásmu dráhy. Trvalým
záborem vlastní stavby má být dotčeno 15 m2 parcely č. 826/2 ostatní plocha, jedná se o část pozemku
přesahující za stávající oplocení na severní straně směrem k ose koleje. S tímto záborem bude
souhlasit jen za podmínky, že se zábor nedotkne stávajícího plotu, měřícího sloupku elektřiny a jedná
se o pozemek 15 m2 vně oplocení mezi stávajícím plotem a kolejištěm na severní straně.
ad 160/ Komentář zpracovatele posudku:
Trvalý zábor je vyvolán potřebou rozšíření tělesa dráhy dle platných norem oproti
dosavadnímu stavu, pro vybudování odvodnění formou trativodů a terénní úpravu v šířce 40 cm.
Trvalý zábor nezasáhne do stávajícího oplocení, ani elektrorozvaděče.
V případě předpokládaného budování PHS investorem ŘSD však dojde k nahrazení oplocení
touto protihlukovou stěnou.
161/ Zrušením železničního přejezdu v km 120,283 bude oddělen dům č. p. 62 v obci
Vojkovice (bez jakékoli náhrady jediné příjezdové cesty) od zbytku vesnice Vojkovice, s čímž
manželé Králíkovi nesouhlasí, pokud nebude součástí projektu vybudování příjezdové cesty k našemu
domu před zahájením vlastní stavby optimalizace 2B a zřízení ochrany našeho domu proti hluku,
vibracím, negativnímu osvitu z vlastní stavby optimalizace železnice a tím i zvýšeného provozu na
železniční trati.
ad 161/ Komentář zpracovatele posudku:
Zrušení železničního přejezdu bylo kladně projednáno se starostou obce. Jako náhrada za
dosavadní přístupovou cestu bylo přislíbeno zpevnění přístupové cesty z opačné strany tratě.
Investorem nové přístupové cesty a PHC kolem domu manželů Králíkových bude ŘSD.
Požadavek na zanesení zpevnění komunikace do stavby optimalizace tratě je nový, stávající
přípravná dokumentace stavby tuto úpravu neobsahuje.
Z hlediska trvalého záboru budou dotčení občané účastníky územního řízení, takže budou moci
uplatňovat své připomínky k projektové přípravě.
162/ Žádáme doplnění dokumentace o následující skutečnost: „Součástí stavebního povolení
na výstavbu železniční vlečky v PZ Nošovice je i půlroční zkušební provoz těžké železniční nákladní

EKOLA group, spol. s r.o.

182

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

dopravy z PZ Nošovice po stávající trati v obou směrech na Č. Těšín i Frýdek-Místek, vydané
speciálním železničním stavebním úřadem v Olomouci.“
ad 162/ Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedená podmínka se týká jiné stavby.
163/ Žádáme o uvedení výsledků odborného statického posouzení kontrolních vrtů pilířů
uvedených mostů, prováděných v dubnu 2007 firmou TOP GEO Brno spol.s.r.o. ul. Olomoucká č.p.
75 Brno 62 700.
ad 163/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku doporučuje vyžádat si zmíněné odborná statická posouzení kontrolních
vrtů pilířů mostů (TOP GEO Brno spol.s.r.o) přímo u projektanta stavby.
Tento podklad není pro účely procesu EIA podstatný.
164/ Na optimalizovanou trať budou nasazeny moderní pantografové jednotky (má jít o
modernizované jednotky řady 460 vyráběné v r. 1970). Uvedený pantograf je hlučný zejména při
příjezdu do stanice při brzdění.
V dokumentaci není uvedeno jak bude brzdící pantograf při příjezdu do stanice Nošovice
ovlivňovat nerušenou migraci volně žijících živočichů v těsné blízkosti RBK kolem Žermanického
přivaděče do Vojkovického lesa.
ad 164/ Komentář zpracovatele posudku:
Hluk ze zpomalování a rozjezdu je u každé stanice brán v úvahu. V různých odborných
studiích je však prokázáno, že živočichové mají podstatně vyšší adaptabilitu na hluk než člověk. Proto
se není nutné obávat narušení migračních tras. Dnes jsou tyto lokality také zatěžovány, a to zdrojem
hluku (dieselové pohony), které jsou podstatně hlučnější, než pantografické jednotky.
165/ Žádáme o přepracování hlukové studie podle aktuálních pravdivých vstupních údajů, a to
skutečné množství vozidel na R48 z roku 2007 a 2008, ne podhodnocené údaje z roku 2005.
ad 165/ Komentář zpracovatele posudku:
Jak je podrobněji komentováno v kapitole II. posudku, vycházel zpracovatel dokumentace EIA
ze správných a aktuálních dopravně-inženýrských vstupů.
166/ Požadujeme doplnění dokumentace o celkovou zátěž z automobilové a železniční
dopravy všech firem umístěných v PZ Nošovice. Zejména přemístěné firmy HYSCO z jihozápadního
rohu PZ Nošovice do bezprostřední blízkosti železnice a RBK bez jakýchkoli protihlukových opatření.
ad 166/ Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA vychází z aktuálních údajů o zatížení PZ Nošovice, resp. HMMC a
GLOVIS. Firma HYSCO zajišťuje expedici a logistiku pro HMMC. Její vliv je tedy v intenzitách
nákladní dopravy v rámci PZ Nošovice zohledněn.
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167/ Požadujeme doplnění o hlukovou zátěž z brzdění pantografových souprav při vjezdu do
stanice Nošovice.
ad 167/ Komentář zpracovatele posudku:
Hluk ze zpomalování a rozjezdu je u každé stanice brán v úvahu. Je nutné podotknout, že již
dnes jsou tyto lokality také zatěžovány, a to zdrojem hluku (dieselové pohony), které jsou podstatně
hlučnější, než pantografické jednotky.
168/ Požadujeme doplnění dokumentace o plánovanou hlukovou zátěž a světelné znečištění z
MÚK Nošovice a okružní komunikace kolem PZ Nošovice zejména okružní křižovatky v těsné
blízkosti železniční trati a RBK kolem přivaděče, umístěné vysoko nad okolním terénem.
ad 168/ Komentář zpracovatele posudku:
Uvedený požadavek se týká jiné stavby. Zpracovatel posudku upozorňuje, že pro záměr R48 –
MÚK Nošovice již bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno dne 10. 2. 2009 pod č.j.
11302/ENV/09 stanovisko.
169/ Protože R48 v úseku Dobrá - Tošanovice, jako liniová stavba a překážka vede v úseku
dlouhém 6,5 km v bezprostřední blízkosti železnice jen ve vzdálenosti od 30 do 60 m, stal se tento
úsek Optimalizace železnice 2B nejproblémovějším z hlediska negativních vlivů z dopravy.
Proto žádáme o doplnění hlukových měření o další měřící bod před domem č. p. 62 ve
Vojkovicích v jeho venkovním chráněném prostoru, v bezprostřední blízkosti RBK kolem
Žermanického přivaděče, a to k získání skutečného stavu hlučnosti z provozu na železnici, R48 a z
průmyslové zóny z důvodu absence jakýchkoli protihlukových opatření, a získání přehledu o stavu
hlučnosti v místě přemostění přivaděče v RBK z hlediska nerušené migrace volně žijících živočichů.
ad 169/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska je doporučeno rozšířit akustické měření plánované po realizaci stavby o
měření v následujícím bodě: MM před domem č. p. 62 ve Vojkovicích, ve venkovním chráněném
prostoru a venkovním chráněném prostoru stavby.
170/ V dokumentaci není uvedena kumulace posuzovaného záměru s výstavbou MÚK R48
Nošovice, jako přímého napojení PZ Nošovice na R48 v prostoru RBK kolem Žermanického
přivaděče mezi přemostěními železnice a R48, čímž vznikne na úseku zhruba 100 m soustava
5 přemostění, čímž dojde do doby rekonstrukce žel. přemostění k znemožnění nerušené migrace volně
žijících živočichů. Proto žádáme o doplnění dokumentace o odborné posouzení současného využití
RBK v prostoru uvedených přemostění z hlediska nerušené migrace volně žijících živočichů v
uvedeném RBK, během realizace stavebního záměru, ale i po dokončení záměru z hlediska navýšení
dopravy. Žádáme o doplnění dokumentace o kompletní migrační studii dotčeného RBK Žermanického
přivaděče. Současná dokumentace se nevěnuje skutečnosti, že okolí, včetně biokoridoru musí být
chráněno proti negativním vlivům, hluku, nežádoucího osvitu a vibrací z provozu R48, MÚK R48,
vyvýšeného kruhového objezdu, tratě ČD a PZ Nošovice.
ad 170/ Komentář zpracovatele posudku:
Ke zlepšení migrační průchodnosti RBK Žermanický přivaděč bylo v souvislosti
s předkládanou stavbou optimalizace železniční trati po dohodě s orgány ochrany přírody
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naplánováno vybudování průchodu pod tratí vhodného i pro velké savce (jelen, srnec, prase a další).
Stávající nevyhovující most se svislými opěrnými zdmi omezujícími podmostí jen na prostor nad
vodním tokem bude výrazně rozšířen na minimálně 30 m a v podmostí budou vytvořeny široké břehové
lavice, které budou navazovat na břehy v okolí mostu. Napojení nově upraveného úseku s břehovými
lavicemi na nynější břehy vpravo od mostu (tok je zde ohraničen kolmými zdmi) bude začínat
minimálně 5 m od kraje železničního náspu a bude vyspádováno v mírném úhlu stoupání (max. 1 : 4).
Povrch na březích bude i v podmostí přirozený, hlinitý, zpevnění bude použito jen u paty pilířů.
Zpracovatel posudku souhlasí, že problematika RBK Žermanický přivaděč by měla být řešena
komplexně. V návrhu stanoviska bude uvedena následující podmínka:
„Ve spolupráci s projektantem stavby R48 – MÚK Nošovice zajistit zpracování Studie
zajištění a posílení funkce regionálního biokoridoru podél Žermanického přivaděče. V rámci dalšího
stupně projektové dokumentace vypracovat studii o stavu průchodnosti krajiny a technickými
opatřeními zajistit odpovídající průchodnost krajiny (migrační propustnost) dle Metodické příručky
k zajištění průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy (AOPK, 2001) a dle TP 180
Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy (MD, 2006).
Zajistit průchodnost území pro velké savce, vegetačními úpravami zlepšit podmínky i v bezprostředně
navazujícím území. Řešit hlukové a světelné podmínky pro zajištění funkčnosti průchodu.
Zajištění a posílení funkce regionálního biokoridoru podél Žermanického přivaděče
koordinovat se záměrem R48 – MÚK Nošovice.“
171/ Ze stávajících tabulek s přehledem hustoty železniční dopravy rozdělené na denní dobu 6
až 22 hod a noční dobu 22 až 6 hod vůbec není patrna doba od půlnoci do 4 h, kdy na železnici není
provoz, proto žádáme o doplnění tabulek s přehledem stávající a navýšené železniční dopravy o
časový údaj půlnoc až 4 hod s uvedením množství vypravovaných vlaků, protože zavedením
nepřetržitého provozu na uvedené železnici se stane z liniové stavby železnice Č. Těšín - FrýdekMístek liniová překážka v těsné blízkosti liniové překážky R48 Dobrá - Tošanovice a tím se
dokumentace z hlediska nerušené migrace volně žijících živočichů vůbec nezabývá.
ad 171/ Komentář zpracovatele posudku:
Upozorňujeme, že Dokumentace EIA zcela záměrně uvádí rozpady železniční dopravy v denní
(6-22 hod) a noční době (22-6 hod). Informace o rozdělení dopravy v těchto časech jsou nezbytné
především pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci v noční době.
Podrobnější harmonogram pohybu vlaků v období 24 hod až 4 hod není v tuto chvíli
k dispozici.
Pokud to umožní požadavky odbytu a provozu na železniční trati, doporučuje zpracovatel
posudku, aby při organizaci nočního provozu na optimalizované železniční trati byl preferován provoz
vlaků v době od 22-24 hod a 4- 6 hod.
Není pravdou, že se dokumentace EIA nezabývá migrací volně žijících živočichů v souvislosti
s plánovanou stavbou. Zpracovatel dokumentace EIA věnoval této problematice značnou pozornost.
Na základě připomínek obdržených k dokumentaci EIA a po posouzení dokumentace EIA
zpracovatelem posudku byla v rámci návrhu stanoviska upřesněna, případně doplněna opatření
k zajištění migrace volně žijících živočichů.
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172/ Navrhujeme z hlediska ochrany přírody vést železniční nákladní dopravu z PZ Nošovice
do závodu KIA v Žilině přes Frýdek-Místek, Lískovec, Paskov, Vratimov, Kunčice, Bártovice,
Havířov, Albrechtice, Č. Těšín, Třinec, Jablunkov, Čadca, Žilina.
ad 172/ Komentář zpracovatele posudku:
Uvedená trasa je podstatně delší oproti trase předložené oznamovatelem.
Zpracovatel posudku odkazuje na dva stěžejní dokumenty: Záměr je součástí Usnesení vlády
ČR č. 550 ze dne 10. května 2006 a Deklarace porozumění, kde je optimalizace předmětné trati a
vedení nákladní dopravy po této trati jednou z podmínek minimalizace negativního vlivu PZ Nošovice
na životní prostředí.
173/ V kapitole Klima jsou uvedeny mylné informace vycházející ze statistiky let 1961-1990.
Od 31. října 2006 je před domem č. p. 62 ve Vojkovicích vedle přemostění R48 přivaděče v provozu
meteostanice, proto žádáme o doplnění skutečných hodnot o klimatu z uvedené stanice.
ad 173/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace EIA čerpal ze standardně používaného zdroje informací o klimatu
(www.chmi.cz). Využití dlouhodobějších statistik z let 1961 – 1990 je vhodné. Pro porovnání by bylo
vhodné uvést i aktuální údaje za rok 2007, resp. 2008.
Autor posudku nemá k dispozici podrobnější informace o zmíněné meteostanici před domem
č. p. 62 ve Vojkovicích, ani o jejím provozovateli. Informace z této meteostanice jsou vhodným
doplňujícím materiálem, pro potřeby dokumentace EIA se však jeví postačující údaje z oficiálních
dlouhodobějších statistik ČHMÚ.
174/ V kapitole Fauna a flora jsou uvedeny údaje z terénního průzkumu, se kterými
nemůžeme souhlasit. Nebyl zohledněn fakt, že kvůli výstavbě PZ Nošovice došlo na ploše 260 ha k
zvýšenému odlovu zvěře a co se nepodařilo zastřelit a uteklo ze zóny tak se dnes zdržuje v biokoridoru
kolem přivaděče. Udivuje nás, že zde neuvádíte i chráněné druhy, které se v RBK vyskytují (z ptáků:
čáp černý, volavka, jestřáb, datel, strakapoud, žluva, ledňáček, sova, krkavec, sojka, rorýs, vlaštovka,
z obojživelníků: ropucha, skokan, kuňka, z hadů: užovka, zmije, dále ještěrky, různý hmyz, velcí
savci, jelen, prase divoké, ostatní, vydra, ondatra, ježek, rejsek, liška, tchoř, jezevec, netopýři).
Žádáme proto o doplnění podrobného terénního zoologického průzkumu.
ad 174/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska jsou uvedeny následující podmínky pro další stupně projektové
dokumentace na doplnění přírodovědných průzkumů:
1/ V dalších stupních projektových příprav se doporučuje doplnit přírodovědné průzkumy pro
časně jarní aspekt.
2/ Před započetím výstavby se doporučuje doplnit přírodovědný průzkum zaměřený na
bezobratlé živočichy, a to alespoň v těch lokalitách, kde dochází k největším střetům přírodních
biotopů se záměrem optimalizace železniční trati (např. PP Kamenec, lesní porosty, místa křížení
záměru s prvky ÚSES).
3/ V dalších fázích projektové přípravy provést detailní průzkum vodní fauny všech křížených
toků, pro vyloučení výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. V případě zastižení těchto živočichů
bude nutné vypracovat a realizovat technická opatření pro jejich ochranu.
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4/ Dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. požádat příslušný orgán státní
správy o udělení výjimky z ochranných podmínek dotčených zvláště chráněných druhů živočichů.
175/ V dokumentaci není řešena bezpečnost lidí mimo přejezdy. Trať prochází mezi
zahradami, kde si hrají děti.
ad 175/ Komentář zpracovatele posudku:
K problematice bezpečnosti lidí mimo přejezdy je nutné konstatovat, že vstup na dráhu mimo
přejezdovou konstrukci je dle zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách (§4a) považován za protiprávní
jednání.
Bezpečnost dětí hrajících si na zahradách ohrožena nebude. Majitelé mají své nemovitosti
většinou oploceny.
176/ Zpracovatel ani investor neprojevili nejmenší snahu vypořádat se s problémem a hledat
řešení, která by v rámci procesu EIA dospěla k uspokojivému cíli.
ad 176/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka je obecného charakteru.
Je nutno podotknout, že dokumentace EIA je pouze jedním z dokumentů v rámci probíhajícího
procesu EIA.
Na základě obdržených připomínek k dokumentaci EIA a posouzení dokumentace EIA
zpracovatelem posudku byla formulována celá řada dalších opatření na ochranu životního prostředí a
obyvatel. Některá stávající opatření navržená zpracovatelem dokumentace EIA byla upravena,
případně upřesněna.
Vliv stavby na životní prostředí a obyvatelstvo tak bude omezen na přípustnou míru.
177/ Nebyl splněn požadavek na doplnění dokumentace – biologické hodnocení celé lokality.
ad 177/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel biologických průzkumů zvolil standardní a zcela běžný postup, ve kterém byly
vymezeny přírodní či přírodě blízké biotopy. Tyto biotopy byly následně detailně prozkoumány.
Zpracovatel posudku nemá k danému postupu žádné připomínky a nepovažuje provedení
biologického hodnocení v celé trase optimalizované železniční trati za účelné a opodstatněné.
178/ V hodnocení varianty č. 1 nebyli započteni postižení občané impulsním hlukem
v Českém Těšíně.
ad 178/ Komentář zpracovatele posudku:
Do počtu obyvatel postižených nadměrným hlukem uváděném ve studii zdravotních rizik, která
je součástí doplněné dokumentace EIA, jsou započítáni i obyvatelé Českého Těšína.
Více viz komentář k následující připomínce občanů č. 186.
179/ Dokumentace nesplňuje své poslání v mnoha ohledech. Zpracovatel se nesnaží vyřešit
dopravu tak, aby nedocházelo k zbytečným zásahům do přírody a života lidí.
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ad 179/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku upozorňuje, že cílem probíhajícího procesu EIA je stanovit, zda je záměr
akceptovatelný či nikoliv, případně za jakých podmínek je akceptovatelný.
V kapitole VII. posudku jsou v rámci návrhu stanoviska definována jednotlivá opatření pro
fázi projektové přípravy, výstavby i provozu záměru. Při splnění těchto podmínek je možné záměr
z hlediska ŽP akceptovat, záměr by neměl mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo.
180/ Vytýkáme zpracovateli dokumentace ovlivnění posuzovatelů jednotlivých složek ŽP, což
dokazuje zcela jednotvárné výsledky jednotlivých studií zpracovaných na zakázku s předem určeným
cílem.
ad 180/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínky zpracovatele posudku k jednotlivým předloženým studiím jsou uvedeny v kapitole
II. předloženého posudku.
181/ Zvýšením frekvence průjezdu vlaků přes obec Střítež se zvýší nebezpečí pro děti
docházející do školy (MŠ a ZŠ Střítež).
ad 181/ Komentář zpracovatele posudku:
Úroveň zabezpečení přejezdů bude oproti stávajícímu stavu vyšší. Staniční zabezpečovací
zařízení je ve stávajícím stavu 1. kategorie, ve výhledu bude staniční zařízení na úrovni 3. kategorie.
Zabezpečení jednotlivých přejezdů je řešeno v rámci speciálního správního řízení, a to
drážním úřadem ve spolupráci s dalšími dotčenými orgány státní správy a samosprávy.
Požadavky na řešení přejezdů je třeba uplatnit především v rámci územního řízení.
182/ Nesouhlasíme s tím, že se přes celou obec Střítež vybudují bariery, které negativně naruší
prostředí; že les, který je místem vycházek pro děti ze ZŠ a MŠ Střítež, má být z velké části vykácen.
ad 182/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí, že autoři připomínky nesouhlasí s budováním bariér
v obci Střítež, stejně tak i se zásahem do lesního porostu.
Vliv budování protihlukových stěn na krajinný ráz je komentován např. v připomínce č. 8
občanů. V návrhu stanoviska jsou uvedena opatření, která by měla případný negativní vliv
protihlukových stěn na krajinu a krajinný ráz eliminovat.
V návrhu stanoviska jsou ve vztahu k plánovanému kácení na pozemcích PUPFL uvedeny
podmínky pro další stupně projektových příprav i pro fázi výstavby.
183/ Předložená dokumentace je nepřehledná a špatně se v ní orientuje.
ad 183/ Komentář zpracovatele posudku:
Zhodnocení úplnosti a přehlednosti doplněné dokumentace EIA je uvedeno v kapitole II.1
předloženého posudku.
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184/ V dokumentaci není řešen problém nadlimitního hluku ve venkovním prostředí v okolí
domu č. p. 54 v obci Střítež.
ad 184/ Komentář zpracovatele posudku:
Dle mapových podkladů (www.mapy.cz) se jedná o objekt označený bodem č. 1 na přiložené
mapě - Střítež č.p. 54. Dle hlukové mapy, která je přílohou hlukové studie pro denní i noční dobu pro
výhledový stav však již okolí tohoto bodu není zatěžováno nadlimitním hlukem, a proto nebyl tento
objekt předmětem řešení pro návrh protihlukových opatření.
Obr. č. 4 Střítež č.p. 54 - viz bod č. 1 na přiložené situaci

Zdroj: www.mapy.cz

185/ Obyvatelé obce Střítež (Edward a Helena Siwi) nenalezli uvedené druhy živočichů, kteří
v této lokalitě žijí. Při výstavbě by mohli být ohroženi.
ad 185/ Komentář zpracovatele posudku:
Uvedená připomínka je nekonkrétní. Autor připomínky neuvádí, které uvedené druhy živočichů
má na mysli.
Autor posudku odkazuje na návrh stanoviska, ve kterém je uvedena celá řada podmínek a
opatření na ochranu místní fauny.
186/ Z dokumentace není jasné, zda byli započítáni obyvatelé Českého Těšína mezi obyvatele
postižené hlukem z posuzovaného záměru.
ad 186/ Komentář zpracovatele posudku:
Do počtu obyvatel postižených nadměrným hlukem uváděném ve studii zdravotních rizik, která
je součástí doplněné dokumentace EIA, jsou započítáni i obyvatelé Českého Těšína. V této lokalitě
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bylo pro potřeby posouzení zdravotních rizik exponované obyvatelstvo rozděleno do následujících
skupin:
- obyvatelstvo žijící v okolí trati v jižní části města (km 135,8 – 136,3 stavby) - vzdálenost
zástavby od trati je v těchto místech cca 50- 120 m; území reprezentují výpočtové body 2B-41 a 2B-84
až 86; exponováno je (včetně jižní části ulice Jablunkovské) cca 400 obyvatel;
- obyvatelstvo žijící východně od nádraží v oblasti ulic Nádražní, Hraniční, Tovární a Nové
Tovární (km 136,7 – 137,9 stavby) - vzdálenost zástavby od trati je cca 50-100 m; území reprezentují
výpočtové body 2B-52 a 53, dále 2B-74, 75, 77 až 80 a 2B 83; exponováno je zde cca 30 obyvatel;
- obyvatelstvo žijící západně od nádraží v oblasti severní části ulice Jablunkovské (km 136,7 –
137,9 stavby) – vzdálenost zástavby od trati je cca 110-340 m; území reprezentují výpočtové body 2B45 až 51 a 2B-54 a 55; exponováno je cca 500 obyvatel;
- obyvatelstvo žijící severně od autobusového nádraží po obou stranách trati - vzdálenost od
trati je cca 70-110 m; území reprezentují výpočtové body 2B-58, 62, 66, 67, 72 a 73; exponováno je
cca 700 obyvatel;
- obyvatelstvo exponovaných domů těsně při trati (cca do 30 m) v celém území Českého Těšína
– reprezentováno výpočtovými body 2B-40, 42 až 44, 59 až 61, 63 až 65, 68 až 71, 76, 81, 82;
exponováno je cca 250 obyvatel.
187/ Budování železnice pro nákladní dopravu přes vesnice je nezodpovědné. Dojde ke
znehodnocení krajiny.
ad 187/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář zpracovatele posudku k jednotlivým připomínkám týkajícím se krajinného rázu –
připomínka č. 19 obce Střítež, připomínka č. 16 občanského sdružení Střítež, připomínka č. 15
Třanovického občanského sdružení či připomínka č. 2 občanského sdružení Beskydčan.
188/ Občané Petr a Lenka Gotzmanovi ze Stříteže nesouhlasí s posuzovaným záměrem,
protože mají dům v blízkosti této tratě. Nesouhlasí s „rozpůlením“ obce Střítež protihlukovými
bariérami, dále mají obavy z navýšení hlučnosti. Po zprovoznění trati pro nákladní dopravu se zhorší
přechod přes tuto trať.
ad 188/ Komentář zpracovatele posudku:
Ad PHC - Obcí Střítež již dnes prochází železniční trať, která má dělicí efekt. V souvislosti
s optimalizací tratě se tento efekt výrazně nezmění. Pouze v souvislosti s instalací nových
protihlukových stěn budou ovlivněny některé blízké pohledy.
Ad Nárůst hluku – viz ostatní komentáře zpracovatele posudku k připomínkám občanů,
iniciativ, případně dotčených orgánů státní správy a samosprávy
Ad Přechod přes trať – Zpracovatel posudku dává občanům za pravdu, že v souvislosti
s optimalizací železniční trati bude přechod přes trať omezen častějším průjezdem vlaků a uzavřením
přejezdu.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Doplněná dokumentace EIA je zpracována po formální stránce až na drobné nesrovnalosti
a nepřesnosti správně podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
2. Metody použité k hodnocení jednotlivých vlivů na životní prostředí jsou standardní a
vhodně zvolené k účelům posuzování vlivu stavby na životní prostředí a obyvatelstvo.
3. Doplněná dokumentace EIA je zpracována standardní formou, je vhodně doplněna
grafickou přílohou.
4. Doplněná dokumentace EIA naplňuje všechny požadavky Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje ze dne 31. 3. 2008 (č.j. MSK 48362/2008/Šub), na jejichž
základě byla předcházející dokumentace EIA vrácena k doplnění.
5. Předložené varianty záměru jsou v doplněné dokumentaci EIA až na drobné připomínky
popsány pro účely posuzování vlivu záměru na životní prostředí a obyvatelstvo dostatečně.
6. Popis životního prostředí pravděpodobně ovlivněného navrhovaným záměrem je proveden
dostatečně.
7. Posuzované varianty č. 1 (optimalizace trati v investorem předložené trase), č. 2 (varianta
bez provedení optimalizace trati), č. 3 (optimalizace trati s bezúvraťovým napojením ve
Frýdku-Místku) a č. 4 (optimalizace trati s obchvatem obce Dobrá) lze považovat za
dostačující.
8. K doplněné dokumentaci EIA se vyjádřilo celkem 194 subjektů (dotčené orgány státní
správy a samosprávy, občanské iniciativy, sdružení, veřejnost).
9. Připomínky uvedené ve vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy se
nejčastěji týkaly volby optimální varianty, vlivů záměru na akustickou situaci, vlivů
záměru na pohodu obyvatel, vlivů na faunu a flóru, nakládání s odpady, zásahu do VKP,
problematiky přejezdů a souladu s ÚPn.
10. Připomínky uvedené ve vyjádření občanských sdružení a iniciativ se nejčastěji týkaly
volby optimální varianty, vlivů záměru na akustickou situaci a znečištění ovzduší, vlivů
záměru na vibrace, vlivů záměru na zdraví a pohodu obyvatel, vlivů na faunu a flóru, vlivů
na krajinný ráz, problematiky přejezdů a souladu s ÚPn.
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11. Připomínky uvedené ve vyjádření veřejnosti se nejčastěji týkaly volby optimální varianty,
vlivů záměru na akustickou situaci a znečištění ovzduší, vlivů záměru na vibrace, vlivů
záměru na zdraví a pohodu obyvatel, vlivů na faunu a flóru, vlivů na krajinný ráz, vlivů na
charakter venkovského bydlení, problematiky přejezdů a souladu s ÚPn.
12. Všechny oprávněné požadavky a podmínky jsou zahrnuty v návrhu stanoviska v kapitole
VII. předkládaného posudku.

Závěrečné hodnocení
Doplněná dokumentace EIA je poměrně logicky koncipovaným materiálem, jehož
snahou bylo podchytit nejen vliv samotné stavby, ale především vliv v širším kontextu území
v návaznosti na další aktivity. Občasné nedostatky dokumentace jsou z větší míry formálního
charakteru nebo nemají vliv na celkové hodnocení záměru.
Předložená dokumentace je velmi rozsáhlá a po odborné i grafické stránce ji lze označit
jako dokumentaci na velmi dobré úrovni a pro hodnocení předloženého záměru z hlediska vlivu
na životní prostředí a obyvatele jako dostačující a vyhovující.
Na základě posouzení doplněné dokumentace EIA a s uvážením jejích výsledků, ověření
situace v terénu, studia dostupných podkladů a konzultací s odborníky lze varianty
posuzovaného záměru č. 1 (optimalizace trati v oznamovatelem navržené trase), č. 3
(bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) a č. 4 (obchvat obce Dobrá) označit z hlediska vlivu
na životní prostředí a obyvatelstvo za akceptovatelné.
Při dodržení podmínek uvedených dále v návrhu stanoviska příslušného úřadu je možno
vydat souhlasné stanovisko k variantě č. 1, 3 a 4 posuzovanému záměru.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
Stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů:

I. Identifikační údaje
1. Název záměru
Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr. Místek - Č. Těšín,
včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín
2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem posuzovaného záměru je optimalizace stávající trati od Frýdku-Místku po Český
Těšín včetně optimalizace obou koncových železničních stanic. Součástí optimalizace je i plná
elektrizace celého úseku trati.
Optimalizace trati je navržena v krátkém úseku stávající trati 323 (Ostrava - Valašské
Meziříčí) se začátkem v km 21,470 do km cca 22,9 a v navazujícím úseku stávající regionální trati
č. 322 Frýdek-Místek – Český Těšín až do žst. Český Těšín včetně. Konec kolejových úprav je v km
320,329 traťového úseku Český Těšín – Dětmarovice.
Záměr zahrnuje rekonstrukci železničních stanic a vybudování nové žst. Dobrá u FrýdkuMístku, nákladové nádraží. V blízkosti průmyslové zóny Nošovice bude v km 119,650 vybudována
zastávka Nošovice pro zlepšení dopravní obslužnosti průmyslové zóny. V žst. Ropice bude trať
zdojkolejněna pro potřeby záložní výhybny při mimořádných událostech na trati. Úsek trati mezi žst.
Hnojník a zastávkou Střítež je v km 126,900 – km 128,279 navržen ke zdvojkolejnění s funkcí
výhybny především pro delší nákladní vlaky. Optimalizace ostatních částí stávající trati je navržena ve
stávající stopě.
Součástí záměru je i vybudování či rekonstrukce technologických objektů souvisejících s
provozem dráhy, jako jsou trakční měnírny, provozní budovy, releové domky apod. Nově bude
vybudována trakční měnírna v Dobré u Frýdku-Místku, v žst. Český Těšín a v žst. Albrechtice u
Českého Těšína.
V rámci stavby bude provedena stabilizace železničního spodku a rekonstrukce železničního
svršku s bezstykovou kolejí s pružným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic. Dále je plánována
rekonstrukce mostů, propustků a inženýrských objektů, úpravy podchodů pro pěší, výstavba nových
nástupišť apod.
3. Umístění záměru
Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Frýdek-Místek, Staré Město, Dobrá, Nošovice, Vojkovice, Dobratice,
Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Hnojník, Střítež, Ropice, Český
Těšín, Albrechtice
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Frýdek, Staré Město u Frýdku-Místku, Panské Nové Dvory, Dobrá u
Frýdku-Místku, Nošovice, Vojkovice, Dobratice, Dolní Tošanovice,
Hnojník, Střítež, Ropice, Český Těšín, Albrechtice u Českého Těšína

4. Obchodní firma oznamovatele
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
5. IČ oznamovatele
70994234
6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

II. Průběh posuzování
1. Oznámení záměru „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český
Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 1.A část“
Oznámení záměru „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český
Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 2.A část“
Oznámení záměru „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český
Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 2.B část“
Zpracovatel:

RNDr. Bc. Jaroslav Bosák – Ecological Consulting a. s.
osv. č. j. 14563/1610/OPVŽP/97
Na Střelnici 48
779 00 Olomouc

Datum předložení: 30. 5. 2007
2. Dokumentace „Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr. Místek - Č. Těšín, včetně
PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín“ (prosinec 2007)
Zpracovatel:

RNDr. Bc. Jaroslav Bosák – Ecological Consulting a. s.
osv. č. j. 14563/1610/OPVŽP/97
Na Střelnici 48
779 00 Olomouc

Datum předložení: 23. 1. 2008
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3. Doplněná dokumentace „Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr. Místek - Č. Těšín,
včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín“ (září 2008)
Zpracovatel:

RNDr. Bc. Jaroslav Bosák – Ecological Consulting a. s.
osv. č. j. 14563/1610/OPVŽP/97
Na Střelnici 48
779 00 Olomouc

Datum předložení: 3. 10. 2008
4. Posudek
Zpracovatel:

Ing. Libor Ládyš
osvědčení č. j. 3772/603/OPV/93 vydané MŽP ČR dne 8. 6. 1993,
prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 48068/ENV/06
ze dne 9. 8. 2006
EKOLA group, spol. s r. o.
Mistrovská 4
108 00 Praha 10

Datum předložení: 9. 3. 2009

5. Veřejné projednání
Datum:
Místo konání:
6. Průběh procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému orgánu státní správy předloženo dne:
30. 5. 2007
Informace o zahájení ZŘ byla předložena dne:
7. 6. 2007 u všech tří záměrů
Zjišťovací řízení byla ukončena dne:
10. 7. 2007 vydáním Závěrů zjišťovacího řízení č.j. MSK 106415/2007 (část 1.A záměru),
11. 7. 2007 vydáním Závěrů zjišťovacího řízení č.j. MSK 107090/2007 (část 2.A záměru),
12. 7. 2007 vydáním Závěrů zjišťovacího řízení č.j. MSK 108452/2007 (část 2.B záměru).
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
„Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr. Místek - Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst.
Č. Těšín (část 1.A, 2.A, 2.B)“ bude dále posuzován podle citovaného zákona.
Dokumentace byla příslušnému úřadu předložena:
23. 1. 2008
Dokumentace byla příslušným úřadem zveřejněna:
5. 2. 2008
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Doplněná dokumentace byla příslušnému úřadu předložena:
3. 10. 2008
Doplněná dokumentace byla příslušným úřadem zveřejněna:
16. 10. 2008
Zpracovatel posudku byl stanoven dne:
13. 4. 2008 (podepsána smlouva na zpracování posudku)
Vyhotovený posudek byl předložen dne:
9. 3. 2009
Závěry zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku považuje doplněnou dokumentaci EIA o hodnocení vlivů stavby na
životní prostředí na předložený záměr za akceptovatelnou. Po vyhodnocení doplněné
dokumentace EIA a obdržených připomínek k této dokumentaci doporučuje zpracovatel
posudku příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě
č. 1 (optimalizace trati v investorem předložené variantě), variantě č. 3 (realizace
bezúvraťového napojení) i variantě č. 4 (obchvat Dobrá) za respektování podmínek dle bodu
III.6. tohoto stanoviska.
Závěry veřejného projednání:
…
7. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
1. Krajská hygienická stanice, č.j. HOK/OV-9958/215.1.2/08 ze dne 13. 11. 2008
2. Česká
inspekce
životního
prostředí,
Oblastní
č.j. ČIŽP/49/IPP/0802716.005/08/VHK ze dne 18. 11. 2008

inspektorát

Ostrava,

3. Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 46493/ŽpaZ/08/Ga, ze
dne 13. 11. 2008
4. Magistrát města Frýdku – Místku, odbor životního prostředí a zemědělství,
č.j. OŽPaZ/7343/2008/Har/246 ze dne 6. 11. 2008
5. Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, č.j. MUCT/38710/2008
ze dne 12. 11. 2008
6. Obec Vojkovice, č.j. 173/208/So ze dne 12. 11. 2008
7. Obec Ropice, č.j. OR540/07/Sz ze dne 13. 11. 2008
8. Obec Dobratice, č.j. 593/2008/Obú ze dne 12. 11. 2008
9. Obec Dolní Tošanovice, č.j. 310/2008/St, ze dne 14. 11. 2008
10. Obec Střítež, č.j. 626/2008/276, ze dne 14. 11. 2008 (23 vyjádření uvedených jako příloha
došlo s dopisem vedeným pod MSK 186 614/2008)
11. Obec Střítež – nesouhlasná vyjádření občanů, ze dne 14. 11. 2008
12. Obec Střítež, č.j. 650/276/2008 – doplnění vyjádření, ze dne 24. 11. 2008
13. Obec Hnojník, č.j. 139/328/08/Mol. ze dne 12. 11. 2008
14. Obec Hnojník, č.j. 139/328/08/Mol. ze dne 14. 11. 2008
15. Občanské sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí, ze dne 14. 11. 2008
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16. Občanské sdružení MEZI MOSTY, doručeno 13. 11. 2008
17. Třanovické ekologické sdružení, ze dne 12. 11. 2008
18. Občanské sdružení Beskydčan, ze dne 17. 11. 2008
19. Mgr. Monika Koslová, ze dne 13. 11. 2008
20. MUDr. Eva Grzegorzová, Ing. Bohdan Grzegor, ze dne 13. 11. 2008
21. Ing. Jan Chwistek, ze dne 18. 11. 2008
22. Lubomír Staněk, ze dne 13. 11. 2008
23. Irena Swidová, ze dne 10. 11. 2008
24. Stavební bytové družstvo Těšíňan, ze dne 10. 11. 2008
25. Jan a Helena Tomalovi, ze dne 10. 11. 2008
26. Jan Pawera, ze dne 12. 11. 2008
27. Ing. Měčislav Kaleta + další 3 osoby žijící ve společné domácnosti, ze dne 12. 11. 2008
28. F. Glos, p. Haltof, ze dne 10. 11. 2008
29. Vladislav Fizek, ze dne 13. 11. 2008
30. Magdalena Stuchlíková, Raul Stuchlík, ze dne 14. 11. 2008
31. Vladislav Kisza, ze dne 13. 11. 2008
32. Ing. Jana Dziergasová, ze dne 13. 11. 2008
33. Otakar Janiczek, ze dne 13. 11. 2008
34. Jaroslav Ředina, ze dne 12. 11. 2008
35. Adolf Heczko, ze dne 13. 11. 2008
36. Lenka a Dušan Skřekučtí, ze dne 12. 11. 2008
37. Ing. Josef Raszka, ze dne 14. 11. 2008
38. Ing. Jaroslav Heczko, ze dne 14. 11. 2008
39. Ing. Jan Rucki, ze dne 13. 11. 2008
40. Mgr. Alena Iskřická, JUDr. Jan Iskřický, ze dne 14. 11. 2008
41. Mgr. Eva Bartečková, ze dne 14. 11. 2008
42. Drahomíra Gerlichová, ze dne 14. 11. 2008
43. Jitka Matulová, ze dne 14. 11. 2008
44. Vilém Ujka, ze dne 13. 11. 2008
45. Agata Ujková, ze dne 13. 11. 2008
46. Vladislav Pawera, ze dne 14. 11. 2008
47. Ing. Zdeněk Škuta, ze dne 14. 11. 2008
48. Miriam Siwá, ze dne 14. 11. 2008
49. Miroslav Sikora, ze dne 14. 4. 2008
50. Petr Szlaur, ze dne 14. 11. 2008
51. Dana Szlaurová, ze dne 14. 11. 2008
52. Pavel Szlaur, ze dne 14. 11. 2008
53. Radomír Kašper, ze dne 13. 11. 2008
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54. Zbigniew Kwaczek, ze dne 12. 11. 2008
55. Petra Ciencialová, ze dne 12. 11. 2008
56. Tomáš Chodura, ze dne 12. 11. 2008
57. Zuzana Chodurová, ze dne 12. 11. 2008
58. Eva Rašková, ze dne 12. 11. 2008
59. Lucie Stecová, René Stec, ze dne 13. 11. 2008
60. Remigius Pawera, ze dne 12. 11. 2008
61. Lenka Siwa, ze dne 13. 11. 2008
62. Jaroslav Siwy, ze dne 13. 11. 2008
63. Kristýna Misiorzová, ze dne 13. 11. 2008
64. Mgr. Monika Koslová, ze dne 13. 11. 2008
65. Karel Psczolka, ze dne 13. 11. 2008
66. Rudolf Heczko, ze dne 12. 11. 2008
67. Roman Wania, ze dne 12. 11. 2008
68. Roman Heczko, ze dne 14. 11. 2008
69. Josef Lipovski, Marie Lipowská, Lucie Viegas, ze dne 14. 11. 2008
70. Martin Pawlitko, ze dne 12. 11. 2008
71. Petr Pawlitko, ze dne 14. 11. 2008
72. Karla Komárková, ze dne 14. 11. 2008
73. Ing. Miroslav Czernik, ze dne 12. 11. 2008
74. Adolf Rakovský, ze dne 12. 11. 2008
75. Gertruda Rakovská, ze dne 12. 11. 2008
76. Dušan Nevěřil, ze dne 12. 11. 2008
77. Marcela Nevěřilová, ze dne 12. 11. 2008
78. Ludmila Madejová, ze dne 14. 11. 2008
79. Martin Szathmary (+ 3 podpisy), ze dne 13. 11. 2008
80. Mgr. Jana Potyszová, ze dne 13. 11. 2008
81. Jiří Potysz, ze dne 13. 11. 2008
82. Wilém Waloszek, ze dne 14. 11. 2008
83. Eduard Křibík, Věra Křibíková, Jana Nosková, ze dne 14. 11. 2008
84. Roman Kwaczek, ze dne 14. 11. 2008
85. Gustav Kwaczek, ze dne 14. 11. 2008
86. Radim Krop, ze dne 14. 11. 2008
87. Alena Cichá, ze dne 14. 11. 2008
88. Mgr. Jana Kropová, ze dne 14. 11. 2008
89. Petr Cichý, ze dne 14. 11. 2008
90. Roman Goltsch, ze dne 14. 11. 2008
91. Jaroslava Kladoschová, ze dne 14. 11. 2008
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92. Josef Valas, ze dne 14. 11. 2008
93. Antonie Šulangová, ze dne 14. 11. 2008
94. Smilovská Gustav, ze dne 14. 11. 2008
95. Marta Kubiszová, ze dne 14. 11. 2008
96. Martin Santarius, ze dne 14. 11. 2008
97. Lenka Santariusová, ze dne 14. 11. 2008
98. Irena, Vilma a Stanislav Plekancovi, ze dne 14. 11. 2008
99. Irena a Miroslav Foberovi, ze dne 14. 11. 2008
100.

Vlastimil Lipowski, ze dne 14. 11. 2008

101.

Anna a Adam Lipowski, ze dne 14. 11. 2008

102.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ze dne 14. 11. 2008

103.

Rucka Felicie, Jan Rucki, ze dne 11. 11. 2008

104.

Emílie Šefrová, ze dne 13. 11. 2008

105.

Pavel Šefer, ze dne 13. 11. 2008

106.

Ing. Milan Šefer, ze dne 13. 11. 2008

107.

Michaela Křivánková, ze dne 14. 11. 2008

108.

Ing. Zbygniew Zahradnik, ze dne 12. 11. 2008

109.

PhDr. Pietrová Anna, ze dne 13. 11. 2008

110.

Jarmila Valášková, ze dne 14. 11. 2008

111.

Jana Teslíková, Petr Teslík, ze dne 13. 11. 2008

112.

Jindra Petříková, Ing. Jan Petřík, ze dne 14. 11. 2008

113.

Josef Pščolka, ze dne 14. 11. 2008

114.

Jan Molin, ze dne 12. 11. 2008

115.

Jaromír Franek, ze dne 11. 11. 2008

116.

MUDr. Miroslav Moráň, Libuše Moráňová, ze dne 13. 11. 2008

117.

Eva Gryczová, ze dne 13. 11. 2008

118.

Nalewajka Miroslav - předseda o.s. STÁJ MONCHERI, ze dne 13. 11. 2008

119.

Jiří Kasper, ze dne 13. 11. 2008

120.

Jana Kasperová, ze dne 13. 11. 2008

121.

Vlastimil Kasper, ze dne 13. 11. 2008

122.

Pavla Kiszová, datum není uvedeno

123.

Gustav Kisza, Pavla Kiszová, ze dne 12. 11. 2008

124.

Pavla Rusnáková, ze dne 13. 11. 2008

125.

Horák Petr a Simona, ze dne 12. 11. 2008

126.

Petr a Halina Dulawovi, ze dne 12. 11. 2008

127.

Jan a Helena Dulawovi, ze dne 12. 11. 2008

128.

Martina Ruszová, ze dne 13. 11. 2008

129.

Milan Buchal, ze dne 13. 11. 2008
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130.

Jaroslav Farny, ze dne 13. 11. 2008

131.

Emilie Sobková, ze dne 13. 11. 2008

132.

Jaroslava Rojíčková, ze dne 13. 11. 2008

133.

Karina Vrublová, Miroslav Vrubel, Michal Vrubel, Jakub Vrubel, ze dne 13. 11. 2008

134.

Helena, Edward Wilhelmovi, ze dne 13. 11. 2008

135.

Karel Vitásek, ze dne 14. 11. 2008

136.

Josef Kaszper, ze dne 13. 11. 2008

137.

Petr Chodura, Jarmila Chodurová, ze dne 12. 11. 2008

138.

Jan Chodura, ze dne 13. 11. 2008

139.

Helena Bulková, ze dne 13. 11. 2008

140.

Karel Kniezek, ze dne 12. 11. 2008

141.

Richard Bernatík, ze dne 13. 11. 2008

142.

Jarmila Brzežková, ze dne 18. 11. 2008

143.

Josef Lačík, ze dne 13. 11. 2008

144.

Milan a Marcela Wawrosz, ze dne 13. 11. 2008

145.

MVDr. Stanislav Holesz, ze dne 11. 11. 2008

146.

MUDr. Adela Holeszová, ze dne 11. 11. 2008

147.

Rudolf Racko, Ivana Racková, ze dne 12. 11. 2008

148.

Mgr. Marta Wierzgoń, ze dne 12. 11. 2008

149.

MUDr. Marian Wierzgoń, ze dne 12. 11. 2008

150.

Zdeněk Rusz, ze dne 13. 11. 2008

151.

Anna Dvorská, ze dne 14. 11. 2008

152.

Marta a Jaromír Špokovi, dcera Renata a 3 osoby, ze dne 13.11.2008

153.

Božena Ruszová, ze dne 13.11.2008

154.

Zdeňka Švrčková, ze dne 13.11.2008

155.

Ludmila Madejová, ze dne 13.11.2008

156.

Monika Ruszová, ze dne 13.11.2008

157.

Leo Molin, ze dne 11. 11. 2008

158.

Jan Herec, Maria Herecová, ze dne 11. 11. 2008

159.

Helena Kubiszová, ze dne 12. 11. 2008

160.

Danuše Hebecová, ze dne 11. 11. 2008

161.

Jaroslav Dvorský, ze dne 14. 11. 2008

162.

Radek Hladík, Lucie Hladíková, Bohumil Kuchař, ze dne 13. 11. 2008

163.

Ing. Radomír Kmiečík, ze dne 13. 11. 2008

164.

Jana Kašperová, ze dne 13. 11. 2008

165.

Kateřina Bernatíková, ze dne 13. 11. 2008

166.

Zdeněk a Alena Radovi, ze dne 13. 11. 2008
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167. Bogdan Niemczyk, Pavel Gwóźdź, Martina Gwóźdźová, Bronislava Břusková,
Jaroslav Břuska, Daniela Niemczyková, ze dne 11. 11. 2008
168.

Evžen Filipek, ze dne 14. 11. 2008

169.

Beata Sikorová, ze dne 14. 11. 2008

170.

Stanislav Suszka a Danuta Suszková, ze dne 14. 11. 2008

171.

Marta Kaletová, Miroslav Kaleta, ze dne 11.11.2008

172.

Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, ze dne 13. 11. 2008

173.

Václav Pantlík, ze dne 10. 11. 2008

174.

MUDr. Jiří Šobora, Eva Šoborová, ze dne 11. 11. 2008

175.

Karel Pawera, ze dne 11. 11. 2008

176.

Anna Pawerová, ze dne 11. 11. 2008

177.

Eva Mizerová, ze dne 11. 11. 2008

178.

Marcela Delongová, ze dne 11. 11. 2008

179.

Robert Kotas, ze dne 11. 11. 2008

180.

Ing. Jarmila Vašíčková, ze dne 12. 11. 2008

181.

Občané obce Dobratice (24 podpisů), ze dne 10. 11. 2008

182.

Bohuslav Kudláček, ze dne 14. 11. 2008

183.

Milichovi, ze dne 13. 11. 2008

184.

Olga Palátová, ze dne 13. 11. 2008

185.

Českomoravská myslivecká jednota MS Černá, ze dne 28. 2. 2008

186.

Ing. Zawadski a Ing. Zawadzká, ze dne 13. 11. 2008

187.

Karin Górecká, Ing. Zdeněk Górecki, ze dne 14.11.2008

188. Mgr. Irena Piperková, Bc. Viktor Bem, Bohumila Piperková, Viktor Bém, Mgr.
Kateřina Piperková, ze dne 12.11.2008
189.

Petr a Dagmar Machálkovi, ze dne 13.11.2008

190.

Milada a Jiří Králíkovi ze dne 14. 11. 2008

191.

Eduard a Anna Siwi, ze dne 14.11.2008

192.

Základní a mateřská škola Střítež, ze dne 13. 11. 2008

193.

Edward a Helena Siwi, ze dne 14. 11. 2008

194.

Petr a Lenka Gotzmanovi, ze dne 14. 11. 2008

III. Hodnocení záměru
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Vliv záměru na akustickou situaci
Vlivy záměru ve fázi výstavby i provozu ve variantě č. 1 (optimalizace trati v oznamovatelem
předložené variantě), variantě č. 3 (bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) i variantě č. 4 (obchvat
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obce Dobrá) na akustickou situaci lze označit jako středně velké. Pro snížení těchto vlivů byla
navržena příslušná protihluková opatření (protihlukové stěny, individuální protihluková opatření).
Vliv záměru na znečištění ovzduší
Vlivy záměru ve fázi výstavby i provozu ve variantě č. 1 (optimalizace trati v oznamovatelem
předložené variantě), variantě č. 3 (bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) i variantě č. 4 (obchvat
obce Dobrá) na znečištění ovzduší a klima lze označit při splnění opatření uvedených ve stanovisku
jako malé.
Vliv záměru na šíření vibrací
Vlivy záměru ve variantě č. 1 (optimalizace trati v oznamovatelem předložené variantě),
variantě č. 3 (bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) i variantě č. 4 (obchvat obce Dobrá) na šíření
vibrací lze označit jako středně velké. Pro snížení těchto vlivů byla navržena příslušná antivibrační
opatření (např. antivibrační rohože).
Vliv záměru na veřejné zdraví
Vlivy záměru ve variantě č. 1 (optimalizace trati v oznamovatelem předložené variantě),
variantě č. 3 (bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) i variantě č. 4 (obchvat obce Dobrá) na veřejné
zdraví lze označit jako středně velké. Pro snížení těchto vlivů jsou stanoveny ve stanovisku příslušné
podmínky.
Vliv záměru na oslunění okolních pozemků
Vlivy na oslunění okolních pozemků lze označit v případě varianty č. 1, 3 i 4 jako malé.
Vliv záměru na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy lze označit v případě varianty č. 1, 3 i 4 jako středně velké,
resp. malé, tyto vlivy budou minimalizovány při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku.
Vlivy záměru na prvky ÚSES, VKP a ZCHÚ
Vlivy prvky ÚSES, VKP a ZCHÚ lze označit při dodržení podmínek uvedených v návrhu
stanoviska jako malé, a to v případě varianty č. 1, 3 i 4.
Vliv záměru na krajinný ráz
Vlivy záměru ve variantě č. 1, variantě č. 3 i variantě č. 4 na krajinný ráz lze označit jako
středně velké, resp. malé. Pro snížení těchto vlivů byly stanoveny ve stanovisku příslušné podmínky.
Vliv záměru na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové a podzemní vody budou při splnění navržených opatření malé.
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Vliv záměru na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy varianty č. 1, 3 i 4 záměru na hmotný majetek a kulturní památky budou malé.
Vliv záměru na půdy, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou ve variantě č. 1, 3 i 4 malé.
Vlivy záměru ve variantě č. 1 a variantě č. 3 na zábor půd lze označit jako středně velký.
Vlivy záměru ve variantě č. 4 na zábor půd lze označit jako velký.
Při splnění navržených opatření týkajících se ochrany ZPF a PUPFL lze záměr akceptovat.
Vliv záměru na produkci odpadů
Vlivy varianty č. 1, 3 i 4 záměru na produkci odpadů ve fázi výstavby budou středně velké.
Vlivy varianty č. 1, 3 i 4 záměru na produkci odpadů ve fázi provozu budou malé.
Při splnění navržených opatření týkajících se nakládání s odpady lze záměr akceptovat.
Shrnutí vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatele
Z hlediska životního prostředí nebyl nalezen natolik významný a zásadní faktor, který by za
předpokladu striktního dodržení podmínek formulovaných ve stanovisku bránil realizaci předmětného
záměru.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci EIA, v posudku a s ohledem k obdrženým
vyjádřením a při respektování podmínek uvedených ve stanovisku příslušného úřadu – Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, lze konstatovat, že záměr je z hlediska ochrany životního prostředí
akceptovatelný, a to v předložené variantě č. 1 (optimalizace trati v investorem předložené trase),
variantě č. 3 (realizace bezúvraťového napojení) i variantě č. 4 (obchvat Dobrá).
Se záměrem nejsou v žádné z předložených variant spojeny významné přeshraniční vlivy na
životní prostředí a veřejné zdraví.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud
jde o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je vhodné a správné. Při dodržení všech legislativních požadavků na
umístění záměru a způsob výstavby lze technické řešení záměru považovat za standardní. Nezbytným
požadavkem zůstává zahrnutí technických opatření sloužících k ochraně životního prostředí do
projektu stavby a to především s ohledem na snížení hlučnosti podél posuzované trasy a v prostoru
seřaďovacího nádraží v Českém Těšíně. Tato opatření musí vycházet z doplněné dokumentace, z
tohoto posudku a dále z nových poznatků v průběhu přípravy projektu či průběhu přípravy území ke
stavbě.
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3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na
životní prostředí
Vstupní informace a použité metody hodnocení předkládané dokumentace mají dobrou
vypovídací schopnost a jsou zpracovány na dobré úrovni. Technické řešení spolu s navrženými
doporučeními vyplývajícími z procesu posuzování vlivů na životní prostředí respektují požadavky na
omezení, respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí.
Doplněná dokumentace EIA předkládá soubor opatření, která by měla zaručit realizaci záměru
bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. Za zásadní opatření je třeba
považovat požadavky k snížení akustické zátěže, k omezení vibrací, k ochraně ovzduší, krajinného
rázu a opatření k minimalizaci zásahu do přírodního prostředí.
Na základě obdržených vyjádření k doplněné dokumentaci EIA a v rámci zpracování posudku
byl navržený soubor opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů záměru na životní prostředí dále doplněn, rozšířen, případně upraven. Úplný soupis navržených
opatření je uveden v kapitole 6 návrhu stanoviska.

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivu na životní prostředí
V rámci doplněné dokumentace EIA byly posuzovány následující varianty:
•

Varianta č. 1 - Optimalizace trati v oznamovatelem předložené variantě

•

Varianta č. 2 - Provoz na trati bez provedené optimalizace

•

Varianta č. 3 - Optimalizace trati s provedením bezúvraťového napojení na Ostravu Kunčice
ve Frýdku-Místku

•

Varianta č. 4 - Optimalizace trati s obchvatem obce Dobrá

Z hlediska všech hodnocených vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo vychází
nejhůře varianta č. 2 (výhledový provoz na železniční trati bez její optimalizace).
V případě varianty č. 2 by trať byla ponechána ve stávajícím stavu, bez úprav i bez dalších
protihlukových opatření. I přes omezenou propustnost této trati by ji mohla automobilka Hyundai
využívat pro přepravu části svého odbytu využívat. Na trati v úseku Frýdek-Místek – Dobrá by došlo
v porovnání se stávajícím stavem k navýšení intenzit železniční dopravy o 3 nákladní vlaky ve dne a
10 nákladních vlaků v noci. V úseku Dobrá – Český Těšín by v nočním období navíc jezdily
4 nákladní vlaky.
Navýšení intenzit dopravy na „neoptimalizované“ železniční trati (varianta č. 2), bez
patřičných protihlukových opatření by vyvolalo zhoršení akustické situace v zájmovém území, a tedy i
významné zhoršení životních podmínek obyvatel žijících v nejbližším okolí trati.
Ostatní varianty (varianta č. 1 – optimalizace trati v oznamovatelem předložené variantě,
varianta č. 3 – bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku a varianta č. 4 – obchvat obce Dobrá) vychází
v souhrnném hodnocení vliv stavby na životní prostředí a obyvatelstvo velmi podobně a vždy lépe než
varianta č. 2 - bez optimalizace trati.
Problematiku těchto variant lze stručně shrnout takto: Variantu č. 3 a 4 je v důsledku možné
na základě předložených faktů považovat spíše za dílčí úpravy předložené varianty č.1, a to
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samozřejmě s pozitivními dopady především na lokální úrovni. Jedná se především o dopady
v prostoru Frýdku-Místku a obce Dobrá. Samostatná realizace těchto variant by neměla v ostatních
úsecích posuzované trati č. 322 očekávané dopady v souvislosti s předpokládaným nárůstem
železniční dopravy ve zbytku této posuzované železniční trati.
Z hlediska hlukové zátěže vychází varianta č. 3 (bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) a
varianta č. 4 (obchvat obce Dobrá) oproti variantě 1 (optimalizace trati) lépe, avšak pouze, jak bylo
řešeno výše, v lokální úrovni (v dotčené části Frýdku-Místku a v obci Dobrá).
Varianta č. 3 je však v tuto chvíli problematická především z následujících důvodů: Varianta
není v současné době v souladu s platným ÚPn města Frýdek-Místek. Stavba je navíc v kolizi s pilíři
průtahu komunikace I/48. V případě výstavby bezúvraťového napojení železniční trati je tak třeba
počítat i s vyvolanými výraznými komplikacemi v organizaci dopravy ve Frýdku-Místku. Na určitou
dobu by bylo třeba provoz na páteřní komunikaci I/48 omezit, případně by ji bylo třeba zcela uzavřít.
To bude možné až po vybudování obchvatu R 48.
Lze reálně předpokládat, že v budoucnu bude variantu č. 3 možné realizovat. Jedná se o
variantu provozně výhodnou a především z hlediska vlivů na obyvatele Frýdku-Místku pozitivnější
než varianta č. 1. Aktuální potřebu optimalizace železniční trati však tato varianta v dané chvíli neřeší.
Přínosem varianty č. 4 (optimalizace trati s obchvatem obce Dobrá) by bylo vymístění
železničního provozu z centra obce Dobrá. Dané vymístění by se zcela jistě pozitivně projevilo
především na snížení akustické zátěže centra obce, kde železniční trať prochází. Negativem by však
bylo značné zvýšení docházkové vzdálenosti místních obyvatel na novou železniční stanici.
Obdobně jako v případě varianty č. 3 je okamžitá realizace varianty č. 4 v tuto chvíli
problematická. Stavba by si vyžádala rozsáhlé úpravy dopravní a technické infrastruktury, včetně
potřeby demolice minimálně devíti obytných domů v obci Dobrá a k.ú. Nové Dvory. Stejně jako
varianta č. 3, ani varianta č. 4 nemá podporu ve stávajícím územním plánu obce, ve kterém není
zanesena a přináší řadu komplikací především ve vztahu k výkupům nemovitostí určených k likvidaci.
Předpokládáme, že v budoucnu bude možné i tuto variantu realizovat. Jedná se o variantu
z akustického hlediska pozitivnější než varianta č. 1v tomto prostoru. Aktuální potřebu optimalizace
železniční trati (včetně potřeby komplexní rekonstrukce železniční stanice ve Frýdku-Místku) však
tato varianta neřeší.
Vzhledem k náběhu výroby v PZ Nošovice, je potřeba optimalizace železniční trati čím dál
aktuálnější. Pokud by nebylo možné využít pro uspokojení nároků PZ Nošovice ekologickou
železniční dopravu, hrozí, že bude využita pro přepravu z/do PZ Nošovice převážně silniční doprava.
Ta sebou přináší obecně známá negativa z hlediska vlivu na životní prostředí. Provoz těžkých
nákladních aut odvážejících hotové výrobky, případně přivážejících materiál by byl spojen se
značnými emisemi polutantů do ovzduší a hlukem. Tento negativní dopad by se týkal značné části
území kraje.
Optimalizace trati v navržené variantě č. 1 je možná v relativně krátkém časovém horizontu.
Varianty č. 3 a č. 4 se samozřejmě jeví jako účelné a pozitivní, především pak z hlediska hluku.
Provedení těchto variant je reálné ve vzdálenějším časovém horizontu, po odstranění výše uvedených
problémů (změna ÚPn, atd.).
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Předložené varianty je možné seřadit z hlediska vlivů na životní prostředí v následujícím
pořadí (od nejméně problematické po nejvíce problematickou variantu):
Pořadí 1.-3. - Optimalizace trati v oznamovatelem předložené trase (varianta č. 1)
Pořadí 1.-3. - Optimalizace trati s provedením bezúvraťového napojení na Ostravu Kunčice ve
Frýdku-Místku (varianta č. 3)
Pořadí 1.-3. - Optimalizace trati s obchvatem obce Dobrá (varianta č. 4)
Pořadí 4. - Provoz na trati bez provedené optimalizace (varianta č. 2)
Z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo jsou varianty č. 1, 3 a 4 srovnatelné.
Zpracovatel posudku proto hodnotí v návrhu stanoviska všechny tři varianty (č. 1, 3 a 4) z hlediska
vlivu na životní prostředí a obyvatele jako akceptovatelné.
Zpracovatel posudku doporučuje vzhledem k aktuální potřebě optimalizace železniční trati
v návaznosti na již zahájenou výrobu v průmyslové zóně Nošovice upřednostnit přípravu a realizaci
varianty č. 1, s možným postupným rozšířením na variantu č. 3 a č. 4.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
Vypořádání vyjádření obdržených k dokumentaci:
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad státní správy celkem 253 vyjádření
příslušných orgánů státní správy a samosprávy, občanských sdružení a iniciativ a veřejnosti.
Připomínky v obdržených vyjádřeních se týkaly především variantního řešení záměru, vlivu
záměru na akustickou situaci, znečištění ovzduší a zdraví obyvatel, vlivu záměru na krajinu a krajinný
ráz, vlivu záměru na faunu a flóru a studie oslunění.
Na základě doporučení zpracovatele posudku byla dokumentace EIA vrácena dne 31. 3. 2008
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje k doplnění.
Vypořádání vyjádření obdržených k doplněné dokumentaci:
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad státní správy celkem 14 vyjádření
příslušných orgánů státní správy a samosprávy, 4 vyjádření občanských sdružení a iniciativ a 192
vyjádření veřejnosti. Jmenovitě jsou zahrnuty výše v seznamu subjektů, jejichž vyjádření jsou ve
stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta.
Připomínky v obdržených vyjádřeních se týkaly především variantního řešení záměru, vlivu
záměru na akustickou situaci, šíření vibrací, znečištění ovzduší a zdraví obyvatel, vlivu záměru na
krajinu a krajinný ráz a vlivu záměru na faunu.
Vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření je náležitě komentováno v části V.
posudku.
Všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly zpracovatelem posudku
odpovídajícím způsobem komentovány, respektive ve formě podmínek jsou navrženy jako součást
stanoviska příslušného úřadu.
Vypořádání vyjádření k posudku:
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti
záměru
Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako příslušný úřad podle § 23 odst. 11 písm. a) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v souladu s § 10 odst. 1 téhož
zákona, na základě doplněné dokumentace EIA, vyjádření příslušných dotčených orgánů státní správy
a samosprávy, občanských sdružení, iniciativ a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného
posudku a výsledků veřejného projednání vydává podle § 10 odst. 3 téhož zákona

Souhlasné stanovisko
k záměru stavby

Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr. Místek Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín
Z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo jsou varianta č. 1 (optimalizace trati
v oznamovatelem předložené variantě), varianta č. 3 (bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) a
varianta č. 4 (obchvat obce Dobrá) srovnatelné a akceptovatelné za podmínky realizace opatření
navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí s tím, že níže uvedené
podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace a
budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.
Vzhledem k aktuální potřebě optimalizace železniční trati v návaznosti na již zahájenou
výrobu v průmyslové zóně Nošovice se doporučuje upřednostnit přípravu a realizaci varianty č. 1,
s možným postupným rozšířením na variantu č. 3 a č. 4.
Podmínky souhlasného stanoviska jsou souhrnem navržených opatření k minimalizaci
negativních vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo uvedených v doplněné dokumentaci EIA,
dále podmínek navržených zpracovatelem posudku, dotčenými orgány státní správy, samosprávy a
dalšími subjekty, které se v průběhu procesu EIA k danému záměru vyjádřili.

Podmínky pro další stupně projektové přípravy, fázi výstavby a provozu záměru
Fáze projektových příprav záměru
Obecné
•

Neprodleně zahájit projektovou přípravu varianty č. 3 (bezúvraťové napojení ve FrýdkuMístku) a varianty č. 4 (obchvat obce Dobrá).

•

V dalším stupni projektové dokumentace, resp. po zahájení plné výroby v PZ Nošovice je
třeba upřesnit intenzity železniční dopravy v jednotlivých směrech (směr PZ Nošovice –
Frýdek-Místek, směr PZ Nošovice – Český Těšín).
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Ochrana přírody a krajiny
•

V dalších stupních projektových příprav doplnit přírodovědné průzkumy pro časně jarní
aspekt, a to alespoň v těch lokalitách, kde dochází k největším střetům přírodních či přírodě
blízkých biotopů se záměrem optimalizace železniční trati (např. PP Kamenec, lesní porosty,
místa křížení záměru s prvky ÚSES).

•

V dalších stupních projektových příprav se doporučuje doplnit přírodovědný průzkum
zaměřený na bezobratlé živočichy, a to alespoň v těch lokalitách, kde dochází k největším
střetům přírodních či přírodě blízkých biotopů se záměrem optimalizace železniční trati (např.
PP Kamenec, lesní porosty, místa křížení záměru s prvky ÚSES).

•

V dalších fázích projektové přípravy provést detailní průzkum vodní fauny všech křížených
toků, pro vyloučení výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. V případě zastižení těchto
živočichů bude nutné vypracovat a realizovat technická opatření pro jejich ochranu.

•

V případě zastižení zejména obojživelníků a plazů v prostoru stavby (např. na jaře ve
vzniklých zatopených depresích) zajistit po konzultaci s místními orgány ochrany přírody
jejich záchranný transfer na náhradní stanoviště realizovaný k tomu oprávněnou osobou.

•

V rámci územního řízení (resp. před vydáním územního rozhodnutí) požádat dle § 4 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb. příslušný orgán ochrany přírody o vydání závazného stanoviska
k zásahu do významných krajinných prvků, které budou dotčeny stavbou. Pro vydání tohoto
stanoviska je třeba doplnit a předložit biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona č.
114/1992 Sb.

•

V rámci územního řízení požádat příslušný orgán ochrany přírody o souhlas z hlediska snížení
a změny krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

•

V případě PP Kamenec zažádat o souhlas ke stavební činnosti v ochranném pásmu zvláště
chráněného území dle § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

•

Dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. požádat příslušný orgán státní správy
o udělení případné výjimky z ochranných podmínek dotčených zvláště chráněných druhů
živočichů.

•

V dalším stupni projektových příprav zpracovat dendrologický průzkum ploch, na kterých
bude nezbytné v souvislosti s prováděným stavebním záměrem odstranit stávající dřeviny.

•

V dalším stupni projektové dokumentace upřesnit rozsah kácení a zásahu do PUPFL
(především v oblasti Střítežského lesa).

•

Před vydáním stavebního povolení požádat dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o povolení
ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V žádosti musí být uvedeny všechny náležitosti § 8
odst. 3 prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., příslušného zákona (přesný počet kácených
dřevin, označení druhů, obvody kmenů měřených ve výšce 1,3 m nad zemí, u keřů název
druhu a m2, dále pozemky, na kterých se konkrétní dřeviny nachází). Žádost je vhodné doplnit
o zhodnocení ekologické újmy dle metodiky AOPK Ohodnocení dřevin rostoucích mimo les a
výpočet náhradní výsadby.

•

S dotčenými obcemi projednat rozsah a umístění náhradních výsadeb.

•

V dalším stupni projektové dokumentace se doporučuje prověřit případný vliv protihlukových
stěn na migraci živočichů. V případě zjištění negativního ovlivnění propustnosti migračních
tras, bude nezbytné realizovat technická opatření, pro zachování jejich propustnosti. Zejména
u migračního profilu B (km stavby 120,1-120,3) a G.2 (km stavby 127,9) je třeba věnovat
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zvýšenou pozornost zachování migrační prostupnosti trati a zlepšení podmínek pro migraci
vodních savců.
•

V dalším stupni projektové dokumentace zvážit možnost zachování rušených propustí pod
stávající tratí i v rámci optimalizované trati.

•

Ve spolupráci s místními mysliveckými sdruženími podchytit potenciální místa střetů
(případná křížení stezek zvěře s tratí) a prověřit způsob technického řešení daného problému.
Jako vhodné řešení se jeví technická opatření k zamezení vstupu zvěře na trať v kombinaci
s doplněním možnosti překonání této překážky jiným způsobem (propustkem, využitím
mostních objektů atp.).

•

Mosty, mostky a propustky dimenzovat tak, aby nebránily v migraci žádné je využívající
skupině živočichů. Měly by být dostatečně vysoké, aby je mohli podletovat ptáci (současně je
třeba na ně umístit zábrany proti vnikání ptáků těsně nad trať) a povrch jejich konstrukcí by
měl být členitý, aby umožňoval hnízdění některých druhů. Dále je velmi důležité, aby
umožňovaly migraci jak vodním živočichům (absence migračních bariér v tocích a co možná
nejpřirozenější dno) tak i živočichům suchozemským (propustek, popř. prostor pod mostem
musí vždy zahrnovat i dostatečně široký pás souše). V rámci celého úseku je třeba dále
zaznamenávat další případné migrační trasy živočichů a v rizikových úsecích zbudovat
funkční migrační prostupy s dostatečně dlouhými naváděcími ploty, popř. jinými bariérami (v
případě obojživelníků). Naváděcími bariérami zabraňujícími vstupu živočichů na drážní těleso
je třeba opatřit většinu mostů, mostků a propustků a zároveň tak tato díla využít jako funkční
migrační prostupy pro živočichy. V opodstatněných případech je vhodné zbudovat náhradní
stanoviště (tůně pro obojživelníky, zakládání nových remízků a travnatých ploch atd.). Při
budování náhradních stanovišť musí být vždy navázána úzká spolupráce s příslušnými
odborníky, kteří vyhodnotí vhodnost opatření a navrhnou jejich funkční podobu.

•

Vzhledem k běžné praxi, kterou si vynucuje mj. i bezpečné založení mostních objektů, kdy je
průmět mostu v korytě toku většinou řešen betonováním, příp. dlažbou do betonu,
doporučujeme, aby v případě tohoto technického řešení bylo takto upravené koryto toků (s
prokázaným, či potenciálním výskytem skorců, střevlí a dalších vzácných vodních živočichů)
dále upraveno volným ložením nejlépe plochých kamenů na dno, aby vznikaly úkryty a
docházelo v čeření proudu. Tím bude umožněna kolonizace i tohoto úseku toku, případně jeho
překonání.

•

Jako případné kompenzační opatření za narušení místního ekosystému realizací záměru se
doporučuje zvážit v dalších stupních projektové dokumentace provedení účinné revitalizace
dotčených částí místních vodotečí, které jsou v současné době vesměs tvrdě regulovány a své
funkce v ekosystému plní jen částečně.

•

Ve spolupráci s projektantem stavby R48 – MÚK Nošovice zajistit zpracování Studie zajištění
a posílení funkce regionálního biokoridoru podél Žermanického přivaděče. V rámci dalšího
stupně projektové dokumentace vypracovat studii o stavu průchodnosti krajiny a technickými
opatřeními zajistit odpovídající průchodnost krajiny (migrační propustnost) dle Metodické
příručky k zajištění průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy (AOPK,
2001) a dle TP 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící
živočichy (MD, 2006). Zajistit průchodnost území pro velké savce, vegetačními úpravami
zlepšit podmínky i v bezprostředně navazujícím území. Řešit hlukové a světelné podmínky
pro zajištění funkčnosti průchodu.
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Zajištění a posílení funkce regionálního biokoridoru podél Žermanického přivaděče
koordinovat se záměrem R48 – MÚK Nošovice.
Akustická situace
•

Na základě zpřesňování podkladů a informací v rámci projektové přípravy v dalších stupních
zpřesnit i hlukovou studii a odpovídající protihluková opatření.

•

Po upřesnění typů zabezpečovacího a signálního zařízení na jednotlivých přejezdech
hodnocené trati a jejich akustických parametrů bude nutné provést detailní posouzení
akustické situace v okolí žel. přejezdu a také návrh protihlukových opatření pro objekty
v těsném sousedství všech přejezdů.

•

V dalších stupních projektové dokumentace řešit otázku rozřaďovacího nádraží v Českém
Těšíně tak, aby byly splněny zákonné požadavky na ochranu zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací. Je nutné přehodnotit a prokázat skutečný charakter hluku, zpřesnit akustickou
situaci v okolí seřaďovacího nádraží a samozřejmě optimalizovat návrh protihlukových
opatření za účelem minimalizace již dnes problematické akustické situace.

•

V dalších stupních projektové přípravy zpřesnit akustické výpočty na základě podrobnějších
podkladů a údajů a u všech vytypovaných objektů určených pro realizaci individuálních
protihlukových opatření nebo u objektů, u kterých se budou předpokládat po zpřesňujících
výpočtech vyšší hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru, provést
podrobný stavebně akustický pasport spolu s proměřením akreditovanou laboratoří dle
normových postupů, prověřit soulad s normovými požadavky na zvukoizolační vlastnosti
fasád a případně definovat požadavky na zvýšení zvukoizolačních vlastností hlukově
exponovaných fasád chráněných objektů.

•

V dalším stupni projektové dokumentace detailně prověřit např. návrh protihlukové stěny
v km 126,3 až 126,5; návrh protihlukové stěny v km 126,4 až 126,6; návrh spojení PHS 2B-12
(SO 17-33-03) a PHS 2B-13 (SO 17-33-04); návrh rozšíření PHS 2B-14 (SO 17-33-05), návrh
prodloužení PHS 2B-10 (SO 17-33-01), návrh prodloužení PHC končící v km 127,9.

•

Architektonické řešení jednotlivých protihlukových clon (včetně barevného provedení) a
jejich ozelenění řešit v dalším stupni projektových příprav a následně konzultováno se
zástupci jednotlivých obcí.
Optimální vizuální působení protihlukových clon (navržených pouze po jedné straně kolejiště)
na straně od kolejiště řešit vhodnou volbou materiálu a struktury protihlukové stěny.

•

Po upřesnění plánu organizace výstavby posoudit vliv výstavby na akustickou situaci
zájmového území.

•

Použít veškeré dostupné technologie na snížení hluku šířícího se z mostních konstrukcí.
Vibrace

•

Pro další stupně projektové přípravy provést zpřesnění studie vibrací.

•

Pro minimalizaci vlivu vibrací na zdraví obyvatel navrhnout po zpřesňujících analýzách v
lokalitách s předpokládanými nadlimitními hodnotami antivibrační rohože, případně další
známé prostředky na snížení přenosu vibrací.
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Osvětlení
•

V další fázi projektové přípravy doplnit studii osvětlení o posouzení možného ovlivnění budov
výstavbou PHC a volbu vhodného materiálu volit i s ohledem na tyto výsledky.
Ochrana vod

•

Pro čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny získat povolení nakládání s
vodami podle § 8 odst. 1 písmene b) bodu 3 vodního zákona.

•

V případě odběru povrchové vody z vodního toku zažádat příslušný vodohospodářský orgán o
povolení k odběru podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona.

•

Příslušný vodohospodářský orgán požádat o souhlas s případnými odběry podzemních vod.

•

Pro manipulaci se závadnými látkami vypracovat havarijní plán podle § 39 odst. 2 vodního
zákona, který bude schválen vodoprávním úřadem.

•

Získat souhlas podle § 17 odst. 1 písmo a), c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů (vodní zákon), tj. souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám a zařízením na
pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými
pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry; dále pak i souhlas
ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích.

•

Pro období výstavby zpracovat Povodňový plán.

•

V dalším stupni projektové dokumentace prověřit, zda v souvislosti s optimalizací železniční
trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín nemůže dojít v úseku pod tratí v km
135,300-135,900 k zatápění pozemků parc. č. 2569, 2572/2, 2572/3, 2572/3, 2572/4, 2572/6,
2572/5, 2572/1, 2574, 2575/1, 2583/1, 2571, 2567/2, 2566, 2565/1, 2565/1 (k. ú. Český Těšín)
vodou. V případě, že tento negativní vliv nebude možné vyloučit, bude třeba zpracovat
hydrologický průzkum, který navrhne nejúčinnější převedení vod mimo předmětné pozemky a
následně budou realizována příslušná meliorační opatření.
ZPF a PUPFL

•

V souvislosti se záborem pozemků náležících do zemědělského půdního fondu získat povolení
k odnětí zemědělské půdy ze ZPF u příslušného orgánu ochrany ZPF.

•

V souvislosti se záborem pozemků náležících k plnění funkcí lesa získat povolení k odnětí z
PUPFL u příslušného orgánu ochrany PUPFL.

•

Získat souhlas k umístění stavby nebo vyžití území do 50 m od okraje lesa u orgánu ochrany
PUPFL.
Odpady

•

V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat množství (především
přemísťovaných zemin), druhy vznikajících odpadů a prostory pro jejich shromažďování.
Azbest

•

Činnost, při které mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, bude v souladu s vyhláškou č.
432/2003 Sb. předem ohlášena příslušné krajské hygienické stanici.
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V dalších stupních projektových příprav záměru zajistit kompletní šetření výskytu azbestu
akreditovanou laboratoří, která posoudí riziko zátěže a navrhne další postup.
Ostatní

•

V dalším stupni projektové dokumentace prověřit možnost technického řešení křížení
železniční trati v km 122,500 s komunikací.

•

V dalším stupni projektové dokumentace koordinovat případný souběh výstavby záměru
optimalizace železniční trati a výstavby silnice I/11.

•

Před uvedením stavby do provozu zpracovat a předložit ke schválení manipulační, havarijní a
požární řády jednotlivých provozů a zařízení. Jako součást těchto řádů vypracovat systém
informování o vzniklé havárii (policie, hasiči, záchranná služba, příslušný orgán ochrany
přírody a krajiny, případně vodohospodářský orgán).

•

Při zpracování zásad organizace výstavby koordinovat stavební činnost v zájmovém území
tak, aby byly minimalizovány vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo.

•

V rámci zásad organizace výstavby navrhnout přístupové trasy na stavbu tak, aby se v
maximální možné míře vyhýbaly obytné zástavbě či enviromentálně citlivým územím. Tyto
přístupové trasy, především v intravilánu obcí a měst, budou projednány a odsouhlaseny s
vlastníky pozemků, se správci komunikací a orgány státní správy a samosprávy.

•

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby upřednostnit ty, kteří budou garantovat
minimalizaci negativních vlivů stavby na zdraví obyvatel a budou používat moderní a
progresivní postupy výstavby (využití méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií).

•

Doporučujeme, aby příslušné orgány státní správy v rámci přípravy územních plánů důsledně
zvážily vymezení nových ploch bytové funkce v blízkosti železniční trati.

•

V době přípravy stavby oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo
jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

•

Doporučuje se, aby nechal investor před zahájením výstavby provést stavebně technický
pasport jednotlivých objektů nacházejících se v těsné blízkosti trati, aby bylo možné
jednoznačně určit vliv provozu optimalizované trati na okolní zástavbu.
Fáze výstavby záměru
Organizace výstavby

•

Výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který maximálně omezí možnost narušení
faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu.

•

Během stavby dodržovat podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek,
bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a majetku při výstavbě, dle
platných právních předpisů, směrnic a ČSN.

•

Ve spolupráci s dotčenými obcemi řešit případné negativní vlivy výstavby na ŽP v obcích a
opatření k jejich eliminaci, resp. minimalizaci negativních vlivů výstavby (včetně odstranění
škod vzniklých realizací záměru).

•

Je vhodné, aby dodavatelská firma měla v rámci společnosti zaveden systém řízení životního
prostředí (Enviroment Management System).
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•

Všechny pracovníky prokazatelně seznámit s vydanými rozhodnutími orgánů státní správy
vztahujícími se k dané stavbě (např. stavební povolení, souhlas vodohospodářského orgánu,
Povodňový a Havarijní plán atd.), a to především s podmínkami pro realizaci v nich
stanovenými.

•

Negativním vlivům předcházet logicky sestaveným harmonogramem prací a dodržováním
režimu výstavby tak, aby tyto nepříznivé vlivy byly minimalizovány (např. stavba by neměla
být prováděna v nočních hodinách, ve svátcích, přístupové komunikace budou v suchých
obdobích roku pravidelně kropeny).

•

Vlastní stavební práce organizovat tak, aby docházelo k co nejmenšímu ovlivnění okolí
hlukem a emisemi (vypínání motorů, kontrola technického stavu mechanizace a strojů,
kropení staveniště, deponií apod.).

•

Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu
uskutečňované v blízkosti obytné (chráněné) zástavby budou probíhat pouze v pracovních
dnech, v rámci běžné pracovní doby.

•

Po ukončení stavebních prací uvést přístupové komunikace, plochy zařízení stavenišť a vlastní
staveniště bezodkladně do původního stavu včetně vegetačních úprav.

•

Po dokončení stavby odstranit veškerá zařízení staveniště, případně u vybraných zajistit
obnovu původního využití.
Odpady

•

S odpadem, který vznikne v rámci demoličních prací a při vlastní stavbě, nakládat v souladu
se zákonem o odpadech a s prováděcími právními předpisy vydanými na jeho základě.

•

Nakládání s odpady, které vzniknou během stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel
stavby.

•

Po celou dobu výstavby vést evidenci odpadů.

•

Provést zatřídění vznikajících odpadů, a to především s důrazem na kategorii nebezpečný /
ostatní.

•

Zhotovitel stavby uzavře smlouvu s oprávněnou osobou provozující zařízení k úpravě,
odstranění či využití příslušného druhu odpadu.

•

V případě vzniku nebezpečných odpadů v rámci realizace stavby nakládat s těmito odpady
pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství.

•

V období výstavby minimalizovat vznik odpadů. Dále je třeba preferovat recyklaci a třídění
odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk, prach) i nepřímých (obslužná
doprava) negativních vlivů spojených s touto činností.

•

Při výkopových pracích provést příslušné rozbory, zda mohou být zeminy dále používány jako
inertní materiál, nebo zda s nimi musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
Výsledky rozborů odebíraných vzorků zemin a odpadů z demolic je nutné porovnat s
limitními hodnotami ukazatelů stanovených v příloze č. 10 vyhlášky Ministerstva životního
prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále
jen „vyhláška č. 294/2005 Sb.“).
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•

Při dalším využití odpadů na povrchu terénu dodržet podmínky dle ust. § 12 vyhlášky č.
294/2005 Sb.

•

Při nakládání s odpady obsahujícími azbest jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni
respektovat ustanovení § 35 zákona č. 251/2001 Sb. o odpadech, které stanovuje povinnosti
při nakládání s odpady z azbestu a dále Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. (§19 a §21).

•

Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími
azbest, jsou povinni zajistit, aby se při tomto nakládání z odpadů do ovzduší neuvolňovala
azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová
vlákna.

•

S odpadem obsahujícím azbest nakládat jako s nebezpečným odpadem. Odpad z materiálů
obsahujících azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a v neprodyšně
utěsněných obalech opatřených štítkem obsahujícím upozornění, že obsahují azbest. Odpady
obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu
určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě
zakryty. Podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. mohou být odpady z azbestu za splnění určitých
podmínek ukládány na skládky kategorie S-O O a S-NO.

•

Zařízení staveniště vybavit nádobami pro separované ukládání odpadů a to včetně kategorie
nebezpečný. Každá nádoba s nebezpečným odpadem nebo místo soustředění nebezpečných
odpadů bude vybaveno identifikačním listem nebezpečného odpadu. EC

•

Uložení odpadů na zařízeních staveniště či vlastním staveništi omezit na nezbytně nutnou
dobu. V případě situování do zátopového území nebudou odpady kategorie nebezpečný či
snadno odplavitelný materiál skladovány déle než jeden den.

•

Na zařízeních staveniště vymezit prostory pro uložení objemného odpadu typu vykácené
dřevní hmoty, kolejových pražců apod.

•

Vytěžené dřevo dále využít. Při likvidaci větví apod. upřednostnit štěpkování před jejich
pálením.

•

Důsledně dbát zákazu pálení odpadů.

•

V případě využití recyklační linky na sejmutý železniční svršek, pípadně spodek je nutné
vybrat vhodné místo pro tuto linku tak, aby byl minimalizován její negativní vliv na okolní
obce.
Azbest

•

Při práci s azbestem dodržovat opatření k ochraně zdraví podle § 19 Nařízení vlády
č. 178/2001 Sb., a to v rozsahu odpovídajícím jeho fyzikálním a chemickým vlastnostem.

•

Při odstraňování staveb nebo jejich částí, v nichž byly použity stavební obsahující azbest,
striktně dodržovat opatření k ochraně zdraví zaměstnanců.
Ochrana vod

•

Upřesnit požadavky na dodávku vody včetně určení jejího množství pro sociální potřebu.

•

Likvidaci splaškových vod v etapě výstavby řešit trvalými sociálními zařízeními napojenými
na splaškovou kanalizaci, resp. WC s chemickou náplní a odvozem splašků na smluvní ČOV.
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•

Splaškové vody z mytí rukou nevypouštět volně na terén, ale jímat a likvidovat v souladu se
zákonem o vodách.

•

Na plochách zařízení stavenišť neskladovat látky škodlivé vodám ani pohonné hmoty s
výjimkou množství pro jednodenní potřebu, ať již z důvodu použití látek pro výstavbu
(penetrační nátěry, apod.) či jako pohonné hmoty do ručního nářadí (motorové pily, apod.).

•

Na zařízeních stavenišť či vlastní stavbě neprovádět čerpání pohonných hmot. V případě
plnění nádrží ručního nářadí nebo kompresorů použít trychtýře a záchytné vany.

•

V prostoru EVL Niva Morávky neprovádět tankování pohonných hmot, neskladovat látky
závadné vodám s výjimkou množství pro jednodenní spotřebu, neparkovat a neodstavovat
vozidla. V případě doplňování pohonných hmot do ručního nářadí (motorové pily,
křovinořezy, apod.) využít záchytnou vanu zabraňující kontaminaci okolí úkapy apod.

•

Plochy zařízení staveniště vybavit dostatečným množstvím sanačních prostředků pro
případnou likvidaci úniků ropných látek.

•

Na zařízeních staveniště nalézajících se v zátopovém území neskladovat lehce odplavitelný
materiál či materiál, který by mohl při zvýšených průtocích působit jako překážka v toku.

•

Zajistit, aby používané nákladní automobily a stavební mechanizace byly v dokonalém
technickém stavu a splňovaly příslušné normy stanovené pro jejich provoz. Kontrolovat
zejména možné úkapy ropných látek. Kontrolu provádět pravidelně, vždy před zahájením
prací v těchto územích.

•

V průběhu odstávky mechanismů podložit tyto mechanismy záchytnými vanami pro
zachycení případných úkapů ropných látek.

•

V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek kontaminovanou zeminu neprodleně
odstranit, odvézt a uložit na lokalitě určené k těmto účelům (např. na zabezpečenou skládku).

•

V rámci celé stavby dbát na to, aby nedošlo ke změně odtokových poměrů a v důsledku toho k
vytvoření kaluží či podmáčení pozemků.

•

Zabránit jakékoliv kontaminaci vodotečí. Během stavby nesmí docházet ke zbytečnému
poškozování okolí vodních toků a jejich koryt. V rámci stavby nesmí dojít ke kontaminaci
vody ani nepříznivým změnám charakteru toků (opevňování koryta, vznik nových migračních
bariér atd.), k jejich kalení, ke splachům půdy do nich apod.

•

Při rekonstrukci a sanaci mostů a propustků zajistit, aby materiály k tomuto účelu používané
neunikaly do okolního prostředí (např. zaplachtování) a nedošlo k znečištění vody. Při
injektáži a podlévání ložisek mostních objektů je třeba zabránit úniku látek k tomu
používaných do okolí (zejména do vody a do půdy).

•

Při rekonstrukci mostních objektů a propustků zamezit sesuvu demoličních a stavebních
materiálů k patě svahu, do vodního koryta či vodních tůní. V případě, že k sesuvu dojde, ihned
sjednat nápravu.

•

V případě otravy vodního toku bezodkladně zajistit odborný odběr vzorků uhynulých
organismů a jejich vyšetření specializovaným pracovištěm. Bude informován místně příslušný
vodohospodářský orgán, orgán ochrany přírody správce vodního toku a organizace ČRS.

•

Při výskytu podzemních nebo povrchových vod při výstavbě objektů zabezpečit průběžné
odčerpávání do místních odvodňovacích zařízení s podmínkou neznečištění využívaných
zařízení, vodních zdrojů a pozemků.
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Při použití kropících vozů dbát na to, aby voda znečištěná nerozpustnými částicemi
neucpávala kanalizační vpustě či nezanášela kanalizační řad v místech, kde bude kropicí
technika použita.
Akustická situace

•

V návaznosti na zpřesněné údaje a výpočty v rámci akustické studie, která bude zpracována
v dalších stupních projektové přípravy, realizovat navržená protihluková opatření.

•

Protihluková opatření provést jako součást stavby před její kolaudací.

•

Na základě výsledků aktualizované hlukové studie doporučujeme ještě před zahájením
samotné stavby realizovat individuální protihluková opatření u objektů, u kterých bude
v průběhu výstavby docházet k překročení limitních hladin akustického tlaku ve vnitřních
prostorech.

•

Je třeba minimalizovat hluk vznikající ze stavební činnosti, a to zvolením co nejlepší techniky
a pracovních postupů.

•

Všechny hlučné stavební práce provádět pouze v denní době, a to od 8:00 do 16:00 hod.

•

Stavbu v blízkosti obytných, resp. chráněných objektů neprovádět, až na výjimky vyplývající
z nezbytných technologických postupů, v nočních hodinách (tj. 22:00-6:00 hodin), ve dnech
pracovního klidu a státem uznaných svátků. V této době je možno provádět pouze nehlučné
stavební práce.

•

Případné požadavky na noční práce v předstihu konzultovat s orgány hygienické služby, které
stanoví další podmínky.

•

Zhotovitel stavby bude organizovat nasazení strojů během stavebních prací tak, aby
nedocházelo k překrývání hlučných pracovních operací.

•

Zařízení, vydávající hluk (např. kompresory), která budou použita během výstavby v blízkosti
obytné, resp. chráněné zástavby, stínit mobilními akustickými zástěnami s pohltivým
povrchem a umístit co nejdále od této zástavby.

•

Preferovat stroje a zařízení s garantovanou nižší hlučností.
Vibrace

•

Pro minimalizaci vlivu vibrací na zdraví obyvatel v lokalitách s nadlimitními hodnotami
instalovat antivibrační rohože, případně realizovat další antivibrační opatření.
Ovzduší

•

Při rekonstrukci železničního spodku zamezit úniku vápenné směsi do okolního prostředí a do
ovzduší (vápenná směs bude připravována předem a na místo stavby bude dovezena hotová).

•

Při rekonstrukci a sanaci propustků zajistit, aby materiál k tomuto účelu používaný neunikal
do okolního prostředí (např. rozložením folie, plachty pod objekt a kolem něj).

•

Zemní práce provádět po etapách, vždy v rozsahu nezbytně nutném.

•

V blízkosti obytné zástavby nezakládat mezideponie vytěžené zeminy.

•

Dodavatel stavby zajistí omezení sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru
staveniště, recyklační základny, deponií zemin a stavebních komunikací.
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Zatížení ovzduší je třeba minimalizovat:
- koordinací stavebních prací,
- koordinací přesunů stavební techniky,
- optimalizací dopravních tras a vytíženosti nákladních aut,
- udržováním techniky v čistotě a v dobrém technickém stavu.
Ochrana přírody a krajiny

•

Stavební práce, které by mohly významně negativně působit na živočichy, směřovat mimo
období březen-říjen.

•

Při stavbě zbytečně nezasahovat do vodních toků s výjimkou bezpodmínečně nutných zásahů
v místech křížení těchto toků s železnicí.

•

Nutné zásahy do vodních toků a mokřadů provádět mimo období rozmnožování ryb a
obojživelníků, tzn. nejlépe v podzimních či zimních měsících.

•

Zásahy do konstrukcí mostů, které jsou využívány ptactvem k hnízdění (skorec vodní, příp.
rehek zahradní, či některý z druhů sov) zahájit mimo období hnízdění, resp. mimo období
březen-říjen, kdy je pravděpodobné osídlení objektů těmito živočichy.

•

Mostní objekty vybavit prvky umožňujícími opětovné zahnízdění původních druhů (římsy,
výklenky, podložky).

•

V okolí vodotečí počítat s kolonizací staveniště obojživelníky. Doporučujeme opatřit jej
funkčními zábranami proti jejich vnikání na staveniště a zajistit zde pravidelnou kontrolu
biologem.

•

Přirozený charakter koryta vodních toků by měl být v co největší míře zachován. Regulační
úpravy toků mají negativní vliv na diverzitu prostředí i druhů. Dno vodních toků by mělo být,
pokud možno zachováno v přírodní podobě (bez vydláždění kameny či vybetonování). Pokud
je nutné zpevnit dno v podmostí, mělo by to být provedeno kameny různé velikosti, které
zvětší drsnost a rozmanitost dna. Tento zásah by měl být omezen jen na nejnutnější úsek toku.

•

Odstraňování dřevin provádět mimo hnízdní období ptáků a mimo vegetační období (tedy
mimo měsíce březen-listopad).

•

Dřeviny nacházející se v blízkosti staveniště a na staveništi účinně ochránit před možným
poškozením různými technickými opatřeními (oplocení, bednění, apod.).

•

V případě nutnosti vést výkopy (např. pro sítě) mezi stromy dodržet ochranná opatření podle
ČSN DIN 83 9061.

•

Likvidovanou zeleň kompenzovat dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.

•

Pomocí technických opatření omezit bariérový efekt tělesa železnice. Konstrukce mostů a
propustků by měly umožňovat průchodnost těchto objektů pro živočichy. Obecně je třeba
zajistit následující vlastnosti průchodů:
- dostatečná velikost průchodů;
- podél vodních toků by se měly vyskytovat souvislé suché břehové lavice umožňující migraci
živočichů po souši; u propustků by měla být obě vyústění bezbariérová (bez překážek vyšších
než 10 cm);
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- před vtokem do propustku by neměly být usazovací jímky s kolmými nebo prudkými
stěnami – tyto jímky by se staly pastmi na menší živočichy;
- měl by být v co největší míře zachován přirozený charakter koryta vodních toků; dno
vodních toků by mělo být, pokud možno, zachováno v přírodní podobě (bez vydláždění
kameny či vybetonování); pokud je nutné zpevnit dno v podmostí, mělo by to být provedeno
kameny různé velikosti, které zvětší drsnost a rozmanitost dna a tento zásah by měl být
omezen jen na nejnutnější krátký úsek toku pod mostem;
- případné nutné zásahy do vodních toků a mokřadů je nutné provádět mimo dobu
rozmnožování ryb a obojživelníků, tzn. nejlépe v podzimních či zimních měsících.
•

Minimalizovat rozsah pojezdů stavební a dopravní techniky po lokalitě, přednostně je třeba
využívat již existující a zejména zpevněné cesty.

•

Vyloučit umístění zařízení stavenišť v přírodně hodnotných úsecích podél trati (zejména VKP
a prvky ÚSES).

•

V místech s výskytem cenných biotopů načasovat hlučné práce a práce zasahující do okolí
trati na dobu mimo hlavní období výskytu a rozmnožování ptáků a savců, to znamená zhruba
mimo období od dubna do poloviny srpna. Mezi nejcennější místa, která by měla být takto
chráněna, patří zejména čtyři následující lokality:
a) lokalita Přírodní památky Kamenec a navazujících lesních porostů (km cca 114,92-115,51),
b) komplex lesních porostů mezi Hnojníkem a Stříteží (km cca 127,75-128,71),
c) okolí vodního toku Ropičanky s doprovodnými břehovými a dalšími lesními porosty a s
úsekem trati u zastávky Ropice-Zálesí s výskytem křovinných porostů (km cca 131,45-131,91
a 132,23-132,39),
d) lesní porosty a rybník jihozápadně při okraji obce Ropice (km cca 132,8-133,4).

•

Na přeměněných plochách zajistit vhodné obhospodařování pozemků (např. zalučnění či
zalesnění odpovídajícími druhy rostlin). Na lučních porostech zajistit pravidelné kosení.

•

Netransportovat a neskladovat zeminu z oblastí postižených výskytem neofytů (zejména druhy
křídlatek) na jiná místa, která nejsou postižena.

•

Zajistit účinnou likvidaci invazních druhů rostlin během etapy výstavby.

•

Pokud je to možné, nedoporučujeme realizaci skleněných protihlukových stěn, které se stávají
neviditelnou překážkou pro přeletující ptáky a častou příčinou jejich úmrtí. Zejména
nedoporučujeme použití průhledných protihlukových stěn v místech mezi navazujícími
přírodními biotopy, především mezi porosty dřevin či mokřadními biotopy – např. na mostech
nad vodními toky, mezi navazujícími lesíky, alejemi či jinými dřevinnými porosty či např. v
místech výskytu rákosinných a jiných mokřadních porostů (např. u stanice Ropice).
V případě nezbytného použití průhledných PHS by měla být použita skla s vypískovanými,
hustě vedle sebe umístěnými tenkými proužky, které sklo zviditelní pro prolétávající ptáky.

•

Provést ozelenění protihlukových stěn popínavou zelení, keři či případně stromy na straně
směrem k zástavbě.
ZPF a PUPFL

•

Zařízení staveniště umístit mimo lesní porosty.
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•

Se skrytou ornicí a zeminami vhodnými pro zúrodnění nakládat v souladu s příslušným
rozhodnutím orgánu ochrany ZPF.

•

Rozsah zemních prací minimalizovat na nutné minimum, zejména minimalizovat rozsah
terénních úprav v okolí trati.

•

Při likvidaci původních staveb postupovat tak, aby dodatečně nedošlo k lokálnímu znečištění
půdního prostředí.

•

Půdní prostředí může být v havarijním případě kontaminováno úniky ropných produktů ze
stavebních či dopravních mechanismů. V tomto případě kontaminovanou zeminu ihned odtěžit
a odvézt na zabezpečenou skládku.
Archeologie

•

V případě archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost příslušnému Archeologickému
ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.

•

V případě zjištění narušení archeologické terénní situace umožní investor dokumentaci či
záchranný archeologický výzkum, dále bude zajištěno ohlášení náhodných archeologických
nálezů zjištěných v průběhu stavby.

Fáze provozu záměru
Odpady
•

S odpadem, který vznikne při provozu, nakládat v souladu se zákonem o odpadech
a s prováděcími právními předpisy vydanými na jeho základě. Za nakládání s odpady během
provozu zařízení zodpovídá jeho provozovatel.

•

Provozovatel záměru je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného
nebo 50 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu
dle § 39, odst. 2.

•

Odpady předávat k využití či odstranění pouze oprávněným osobám provozujícím zařízení
k úpravě, odstranění či využití příslušného druhu odpadu.

•

V případě vzniku nebezpečných odpadů během provozu stavby lze s těmito odpady nakládat
pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství.
Akustická situace

•

Pokud to umožní požadavky odbytu a provozu na železniční trati, doporučuje se, aby při
organizaci nočního provozu na optimalizované železniční trati byl preferován provoz vlaků
v době od 22-24 hod a 4-6 hod.

•

Provést kontrolní měření hluku a vibrací k ověření dodržení platných hygienických norem.

•

Po uvedení optimalizované trati do provozu a po náběhu normálního provozu provést
ověřovací měření minimálně v předpokládaných lokalitách definovaných akustickou studií
zpracovanou v rámci dokumentace EIA (doplněné o měřicí místo před domem č. p. 62 ve
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Vojkovicích, ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru stavby),
resp. v místech, která budou upřesněna v rámci zpracování akustické studie v dalších stupních
projektové přípravy.
•

Podle výsledků kontrolních měření hluku případně navrhnout a realizovat potřebná dodatečná
protihluková opatření.

•

Po realizaci záměru provést detailní akusticko-technické zhodnocení zvukoizolačních
vlastností oken školských zařízení (Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská, Potoční
1094, Frýdek-Místek; Soukromá střední odborná škola, Tř. T.G.Masaryka 456, FrýdekMístek; Základní škola Dobrá; Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím
jazykem, Hnojník 6; Masarykova základní škola a mateřská škola, Hnojník 120; Základní
škola a mateřská škola, Ropice 146; Základní a mateřská škola Střítež č.p. 108; Základní škola
Český Těšín – Svibice, Základní umělecká škola A PLUS, Pod Zvonek 28, Český Těšín;
Základní a mateřská škola, Komenského 607, Český Těšín; Střední škola zemědělská, Tyršova
611/2, Český Těšín; Pedagogické centrum pro polské a národnostní školství, Ostravská 21,
Český Těšín; Základní škola a mateřská škola, Masarykovy sady 104, Český Těšín; Obchodní
akademie, Sokola Tůmy 402/12, Český Těšín; Základní umělecká škola Pavla Kelety, Sokola
Tůmy 10/105, Český Těšín). Na základě zjištěných vlastností oken rozhodnout v případě
nedodržení hygienického limitu ve vnitřním chráněném prostoru v souladu s požadavky
norem o výměně za okna s vyšší neprůzvučností (protihluková okna).
Korózní průzkum

•

Pro omezení vlivu bludných proudů dodržet příslušné technické normy, zejména ČSN EN
50162, EN 50122-2. Dále je třeba po elektrizaci tratě ČD provést nové diagnostické měření na
vytipovaných lokalitách, vyhodnotit vliv elektrické trakce na úložná zařízení a přijmout
případná nápravná opatření.
Ostatní

•

Při provozu stavby postupovat v souladu s provozním řádem. Do provozního řádu zahrnout
pravidelnou údržbu propustků a monitorování a likvidace neoindigenofytů na drážních
pozemcích.

Datum vydání stanoviska:
Razítko příslušného úřadu:
Jméno a příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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IV. PŘÍLOHY
Samostatná příloha č. 1 posudku - Vyjádření dotčených orgánů státní
správy a samosprávy, veřejnosti, občanských sdružení a dalších
subjektů k doplněné dokumentaci EIA

Další přílohy
•

Příloha č. 1 - DEKLARACE POROZUMĚNÍ ze dne 3. listopadu 2006 uzavřená mezi
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Moravskoslezským krajem, Ministerstvem
průmyslu a obchodu, Agenturou na podporu investic a podnikání CzechInvest,
Ekologickým právním servisem, občanským sdružením s právní subjektivitou,
Beskydčanem – sdružení pro obnovu a udržení kvality prostředí Moravskoslezských
Beskyd, Půdou pro život a Dětmi Země – Klub za udržitelnou dopravu

•

Příloha č. 2 - Usnesení vlády ČR č. 550 ze dne 10. 5. 2006

•

Příloha č. 3 - Fotodokumentace
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PODKLADOVÉ MATERIÁLY
Výchozí podklady
•

Oznámení záměru „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín,
včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 1.A část“; květen 2007

•

Oznámení záměru „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín,
včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 2.A část“; květen 2007

•

Oznámení záměru „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín,
včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 2.B část“; květen 2007

•

Závěr zjišťovacího řízení č.j. MSK 106415/2007 ze dne 10. 7. 2007 (část 1.A záměru)

•

Závěr zjišťovacího řízení č.j. MSK 107090/2007 ze dne 11. 7. 2007 (část 2.A záměru)

•

Závěr zjišťovacího řízení č.j. MSK 108452/2007 ze dne 12. 7. 2007 (část 2.B záměru)

•

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí Optimalizace trati Ostrava Kunčice Fr. Místek - Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, RNDr. Bosák, Ecological
Consulting a.s., prosinec 2007

•

Doplnění Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí Optimalizace trati Ostrava
Kunčice - Fr. Místek - Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, RNDr. Bosák,
Ecological Consulting a.s., září 2008

•

Došlá vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, občanů, iniciativ a dalších
subjektů k dokumentaci EIA (Ecological Consulting a.s., prosinec 2007)

•

Došlá vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, občanů, iniciativ a dalších
subjektů k doplněné dokumentaci EIA (Ecological Consulting a.s., září 2008)

Doplňující podklady od oznamovatele, resp. projektanta stavby
•

Usnesení vlády ČR č. 550 ze dne 10. 5. 2006

•

Deklarace porozumění ze dne 3. 11. 2006

•

Rozhodnutí Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc ze dne 27. 1. 2009 č.j. 200263/08- 43368-DÚ/To o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy
s pozemní komunikací – km 122,496 trati Český Těšín – Frýdek-Místek

•

Rozhodnutí Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc ze dne 23. 1. 2009 č.j. 200263/08- 43340-DÚ/To o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy
s pozemní komunikací – km 129,017 trati Český Těšín – Frýdek-Místek

•

Rozsah antivibračních opatření určený na základě dokumentace EIA (Ing. Jemelka,
15. 1. 2008)

•

Předpoklad směřování dopravy z PZ Nošovice ve směru Český Těšín a ve směru FrýdekMístek (SŽDC a.s., únor 2009)

•

Statistika rozřaďovacích výkonů v žst. Český Těšín (Ing. Sládek, technický náměstek žst.
Český Těšín, únor 2009)
Pozn.: Tyto podklady jsou v posudku zmíněny, resp. jsou do posudku zapracovány.
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Doplňující podklady od zpracovatele doplněné dokumentace EIA
•

Větrná růžice pro lokalitu Frýdek-Místek, ČHMÚ (Ecological Consulting a.s., únor 2009)

•

Postup výpočtu a využití KNI indexu při návrhu PHO (Ecological Consulting a.s., únor
2009)
Pozn.: Tyto podklady jsou v posudku zmíněny, resp. jsou do posudku zapracovány.

Platná legislativa a metodiky vztahující se k posuzovanému záměru
•

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací

•

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, v platném znění

•

Vyhláška č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných
látek, v platném znění

•

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

•

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů

•

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších přepisů

•

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů

•

Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy. VÚVA Brno, 1991.

•

Novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy. Ing. J. Kozák, CSc., RNDr. M. Liberko,
Zpravodaj č. 3/1996, Ministerstvo životního prostředí ČR.
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČR

Česká republika

ČRS

Český rybářský svaz

DoKP

Dotčený krajinný prostor

EIA

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí

EVL

Evropsky významná lokalita

HMMC

Hyundai Motor Manufacturing Czech

IPO

Individuální protihluková opatření

KÚ

Krajský úřad

MKR

Místo krajinného rázu

MM

Měřicí místo

MÚ

Městský úřad

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

OZKO

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

PEÚ

Předelektrizační úpravy

PHC

Protihluková clona

PHS

Protihluková stěna

PP

Přírodní památka

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

PZ

Průmyslová zóna

SŽDC

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

TNA

Těžký nákladní automobil

ÚPn VÚC

Územní plán velkého územního celku

ÚPn, ÚP

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VŠCHT

Vysoká škola chemicko-technologická

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZZŘ

Závěr zjišťovacího řízení

žst.

Železniční stanice

EKOLA group, spol. s r.o.

4

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

ÚVOD
Dalším z dokumentů probíhajícího procesu EIA záměru „Optimalizace trati Ostrava Kunčice –
Fr. Místek – Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín“ navazující na zpracovanou doplněnou
dokumentaci EIA (Ecological Consulting a.s., 09/2008) je posudek.
Jedním z hlavních úkolů tohoto posudku je nezávislé posouzení správnosti a úplnosti
předložené dokumentace EIA, včetně použitých metod hodnocení. Posudek se zabývá mj.
i posouzením pořadí předložených variant z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo. Velmi
důležitou pasáží posudku je vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci (viz kapitola V),
následně pak samotný návrh stanoviska (viz kapitola VII).
Návrh stanoviska formuluje zpracovatel posudku jako podklad pro příslušný úřad (Krajský
úřad Moravskoslezského kraje) pro vydání konečného stanoviska.
Zpracovatel posudku prostudoval podrobně všechny dokumenty, které byly zpracovány
v rámci procesu EIA pro daný záměr. Speciální pozornost věnoval především doplněné dokumentaci
EIA včetně všech samostatných příloh a veškerým obdrženým vyjádřením k této dokumentaci.
Cenným zdrojem informací pro zpracování posudku byl i vlastní terénní průzkum celého úseku
optimalizované trati.
Trať č. 322 v úseku Frýdek-Místek – Český Těšín plánovaná pro optimalizaci vede poměrně
složitým územím, dotýká se řady obcí, případně roztroušené zástavby podél této trati. Autor posudku
proto chápe připomínky veřejnosti, která nesouhlasí s navýšením nákladní dopravy na této železniční
trati.
Snahou při zpracování posudku byl objektivní, nestranný přístup při posouzení vlivu záměru
na životní prostředí ve vztahu k zákonným požadavkům na ochranu životního prostředí a zdraví
obyvatel.

Stručné shrnutí dosavadního procesu EIA předloženého záměru
Záměr „Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Fr. Místek – Č. Těšín, včetně PEÚ a
optimalizace žst. Č. Těšín“ předpokládá optimalizaci krátkého úseku stávající trati č. 323 (Ostrava Valašské Meziříčí) se začátkem v km 21,470 a koncem v km cca 22,900 a navazujícího úseku stávající
regionální trati č. 322 Frýdek-Místek – Český Těšín včetně žst. Český Těšín s koncem v km cca
320,329 traťového úseku Český Těšín – Dětmarovice. Součástí optimalizace je i plná elektrizace
celého úseku trati.
Investorem a oznamovatelem záměru je společnost Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Potřeba modernizace a zkapacitnění dotčené železniční trati v návaznosti na rozvoj
průmyslové zóny Nošovice a automobilky Hyundai je zakotvena především v Usnesení vlády č. 550
ze dne 10. 5. 2006. Jedním z požadavků je optimalizace trati č. 322 v úseku Frýdek-Místek – Český
Těšín.
V souvislosti s realizací průmyslové zóny Nošovice vznikl dokument Deklarace porozumění,
který byl uzavřen 3. 11. 2006 mezi ekologickými sdruženími Ekologický právní servis, Beskydčan –
sdružení pro obnovu a udržení kvality prostředí Moravskoslezských Beskyd, Půda pro život a Děti
Země – Klub za udržitelnou dopravu na jedné straně a společností Hyundai Motor Manufacturing
Czech s.r.o., Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Agenturou na podporu
investic a podnikání CzechInvest na straně druhé. V této deklaraci byla mimo jiné přijata zásada
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maximálního využití železniční dopravy v úseku Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín
namísto silniční.
Oznamovatel záměru, Správa železniční dopravní cesty, s.o., tedy přistoupil k řešení vzniklého
požadavku v souladu s výše uvedeným vládním usnesením a Deklarací porozumění. Aby bylo možné
naplnit výše uvedené závazky, je třeba provést modernizaci a elektrifikaci dotčených úseků trati.
Posuzovaný záměr byl rozčleněn na tři dílčí úseky, pro které byla zpracována tři samostatná
oznámení záměru.
Pro záměr „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín, včetně PEÚ a
optimalizace žst. Český Těšín, 1.A část“ bylo v květnu 2007 zpracováno oznámení dle přílohy č. 3
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), které bylo poté odevzdáno na Krajský úřad
Moravskoslezského kraje. Následně bylo zahájeno zjišťovací řízení, na jehož základě dospěl Krajský
úřad Moravskoslezského kraje k závěru, že příslušný záměr bude posuzován podle citovaného zákona.
Závěr zjišťovacího řízení č.j. MSK 106415/2007 byl vydán dne 10. 7. 2007.
Pro záměr „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín, včetně PEÚ a
optimalizace žst. Český Těšín, 2.A část“ bylo v květnu 2007 zpracováno oznámení dle přílohy č. 3
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Závěr zjišťovacího řízení č.j. MSK
106415/2007 byl vydán dne 11. 7. 2007.
Pro záměr „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín, včetně PEÚ a
optimalizace žst. Český Těšín, 2.B část“ bylo v květnu 2007 zpracováno oznámení dle přílohy č. 3
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Závěr zjišťovacího řízení č.j. MSK
108452/2007 byl vydán dne 12. 7. 2007.
Na základě závěrů zjišťovacího řízení byla pro celý úsek železniční tratě od Frýdku-Místku po
Český Těšín zpracována souhrnná dokumentace EIA (12/2007). Zpracovatelem dokumentace EIA
záměru „Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr. Místek - Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č.
Těšín“ byla firma Ecological Consulting a.s. Oprávněnou osobou s osvědčením o odborné způsobilosti
je RNDr. Bc. Jaroslav Bosák (číslo osvědčení odborné způsobilosti 14563/1610/OPVŽP/97).
Dokumentace byla předložena k hodnocení v členění podle přílohy č. 4, zákona 100/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpisů. Vlastní dokumentaci EIA tvořilo 273 stran textu. Součástí dokumentace
byla jednotlivá expertní posouzení:
•

Hluková studie (Ecological Consulting a.s.),

•

Rozptylová studie (Mgr. Jakub Bucek),

•

Studie vlivu na veřejné zdraví (Ecological Consulting a.s.),

•

Světelně technická studie zastínění pozemků protihlukovými stěnami (RNDr. Vladimír
Navrátil),

•

Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (Ecological Consulting a.s.),

•

Elektrická a geofyzikální korozní průzkumná měření – korozní průzkum v úseku FrýdekMístek – Staré Město (KPTECH, s.r.o.),
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•

Měření vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb (Zdravotní ústav se sídlem
v Olomouci),

•

Protokol o měření vibrací (Ing. Petr Vrána),

•

Protokoly o měření hluku (Ing. Petr Vrána).

Dokumentace EIA, která se vypořádala s připomínkami ze zjišťovacího řízení, byla
zpracována v prosinci roku 2007 a předána příslušnému úřadu (Krajský úřad Moravskoslezského
kraje). Dokumentace byla dne 31. ledna 2008 rozeslána ke zveřejnění a k vyjádření dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům. Dne 5. února 2008 byla informace o
dokumentaci posuzovaného záměru zveřejněna na úřední desce krajského úřadu.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje dopisem ze dne 31. 3. 2008 (č.j. MSK 48362/2008)
vrátil dokumentaci EIA k doplnění na základě vyhodnocení obdržených podkladů získaných v procesu
posuzování vlivu stavby na životní prostředí, po prostudování všech připomínek došlých
k dokumentaci záměru a v souladu s § 8 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Dopracovaná dokumentace EIA byla podána na Krajský úřad Moravskoslezského kraje a
zveřejněna dne 16. 10. 2008.
Dopracovaná dokumentace EIA byla předložena k hodnocení v členění podle přílohy č. 4,
zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vlastní dokumentaci EIA tvoří 363 stran textu.
Součástí dokumentace jsou jednotlivá expertní posouzení:
•

Hluková studie (Ecological Consulting a.s.),

•

Rozptylová studie (Mgr. Jakub Bucek),

•

Studie vlivu na veřejné zdraví (Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc.),

•

Světelně technická studie (RNDr. Vladimír Navrátil),

•

Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (Ecological Consulting a.s.),

•

Vyhodnocení vizualizací protihlukových stěn (Ecological Consulting a.s.),

•

Elektrická a geofyzikální korozní průzkumná měření (KPTECH, s.r.o.),

•

Protokoly o měření vibrací (Ing. Petr Vrána),

•

Protokoly o měření hluku (Ing. Petr Vrána).

Předkládaný posudek je zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění. Posudek se zabývá dopracovanou dokumentací EIA (Ecological
Consulting a.s., 09/2008).
Při respektování požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších zákonů je
zvolenou metodou zpracování posudku kontinuální hodnocení dokumentace s uvážením všech dalších
předložených materiálů a získaných doplňujících informací, které k dokumentaci a k uvažovanému
záměru mají vztah. Konkrétní připomínky a výhrady k některým částem dokumentace, resp. reakce na
obsah vyjádření obdržených k doplněné dokumentaci EIA byly průběžně včleněny do textu posudku.
Vyžádané a získané materiály sloužily pro doplnění celkového pohledu na záměr a jejich
závěry jsou v posudku zmíněny, resp. jsou do posudku zapracovány.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

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

2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem posuzovaného záměru je optimalizace stávající trati od Frýdku-Místku po Český
Těšín včetně optimalizace obou koncových železničních stanic. Součástí optimalizace je i plná
elektrizace celého úseku trati.
Optimalizace trati bude probíhat v krátkém úseku stávající trati 323 (Ostrava - Valašské
Meziříčí) se začátkem v km 21,470 do km cca 22,9 a v navazujícím úseku stávající regionální trati
č. 322 Frýdek-Místek – Český Těšín až do žst. Český Těšín včetně. Konec kolejových úprav je v km
320,329 traťového úseku Český Těšín – Dětmarovice.
Záměr bude zahrnovat rekonstrukci železničních stanic a vybudování nové žst. Dobrá u
Frýdku-Místku, nákladní nádraží. V blízkosti průmyslové zóny (dále jen PZ) Nošovice bude v km
119,650 vybudována zastávka Nošovice pro zlepšení dopravní obslužnosti PZ. V žst. Ropice bude trať
zdojkolejněna pro potřeby záložní výhybny při mimořádných událostech na trati. Úsek trati mezi žst.
Hnojník a zastávkou Střítež je v km 126,900-128,279 navržen ke zdvojkolejnění s funkcí výhybny
především pro delší nákladní vlaky. Optimalizace ostatních částí stávající trati je navržena ve stávající
stopě.
Součástí záměru je i vybudování či rekonstrukce technologických objektů souvisejících s
provozem dráhy, jako jsou trakční měnírny, provozní budovy, releové domky apod. Nově bude
vybudována trakční měnírna v Dobré u Frýdku-Místku, v žst. Český Těšín a v žst. Albrechtice u
Českého Těšína.
V rámci stavby bude provedena stabilizace železničního spodku a rekonstrukce železničního
svršku s bezstykovou kolejí s pružným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic. Dále je plánována
rekonstrukce mostů, propustků a inženýrských objektů, úpravy podchodů pro pěší, výstavba nových
nástupišť apod.

3. Umístění záměru
Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Frýdek-Místek, Staré Město, Dobrá, Nošovice, Vojkovice, Dobratice,
Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Hnojník, Střítež, Ropice, Český
Těšín, Albrechtice

Katast. území:

Frýdek, Staré Město u Frýdku- Místku, Panské Nové Dvory, Dobrá u
Frýdku-Místku, Nošovice, Vojkovice, Dobratice, Dolní Tošanovice,
Hnojník, Střítež, Ropice, Český Těšín, Albrechtice u Českého Těšína
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4. Obchodní firma oznamovatele
Správa železniční dopravní cesty, s. o.

5. IČ oznamovatele
70994234

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

7. Jméno, příjmení a kontakt na oprávněného zástupce
oznamovatele
Ing. Karel Obzina
Stavební správa Olomouc
Nerudova 1
772 58 Olomouc
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
1. Úplnost dokumentace
Doplněná dokumentace EIA (Ecological Consulting a.s., 2008) je zpracována v rozsahu
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhodnocení úplnosti doplněné
dokumentace EIA je provedeno podle jejích částí. Zvláštní pozornost je pak věnována částem
dokumentace týkajícím se ochrany ovzduší, problematiky hluku, vlivu stavby na krajinný ráz a veřejné
zdraví.
V následujícím textu posudku je hodnocena úplnost dokumentace EIA z hlediska jednotlivých
kapitol.

ÚVOD
Dokumentace v Úvodu rekapituluje průběh dosavadního procesu EIA předmětného záměru,
komentuje vyjádření doručená v průběhu jednotlivých fází procesu EIA a odkazuje na jednotlivé
kapitoly Doplnění dokumentace EIA, kde jsou jednotlivé připomínky řešeny.
Komentář zpracovatele posudku:
Tato část není nutnou součástí dokumentace EIA, nicméně poskytuje vhodné informace o
dosavadním průběhu procesu EIA a zlepšuje orientaci v problematice záměru, zejména pro ty
subjekty, které se již v předchozích fázích procesu vyjádřily. Jen by bylo vhodné uvést přesné názvy
zmiňovaných tří oznámení, která předcházela zpracování dokumentace EIA.

ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

ČÁST B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

2. Kapacita (rozsah) záměru

Komentář zpracovatele posudku:
V kapitole není uvedena kilometráž začátku a konce úseku stávající regionální trati č. 322
Frýdek-Místek – Český Těšín, který bude optimalizován. Není ani uvedena celková délka trati, která je
předmětem optimalizace.
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Vhodnou součástí kapitoly B.II.2 by byla i sumarizace technologických objektů, které budou
rekonstruovány a které budou nově vybudovány.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Komentář zpracovatele posudku:
Varianta č. 3 (bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) a varianta č. 4 (obchvat obce Dobrá)
se chybně odkazují na podobnost s variantou č. 2, což je „Provoz na trati bez provedené
optimalizace“. Správně by se měly odkazovat na variantu č. 1 – „Optimalizace trati ve stávající stopě
(varianta navrhovaná investorem)“.
Jinak bez připomínek.

6. Popis technického a technologického řešení záměru

Komentář zpracovatele posudku:
Chybí podrobnější specifikace úprav, ke kterým dojde v úseku trati č. 323 Ostrava Kunčice –
Frýdek Místek (km 21,47 – 22,90).
Bylo by vhodné uvést také čísla (či jiné bližší specifikace) komunikací, které se kříží s trasou
záměru.
Parametry vlakových souprav a uvažovaný objem dopravy spolu s počty vlaků na trati FrýdekMístek by bylo vhodné uvést v kapitole B.II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
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9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

II. Údaje o vstupech
1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)

Komentář zpracovatele posudku:
V této kapitole by bylo vhodné alespoň stručně sumarizovat, do kterých z ochranných pásem
jmenovaných v kapitole B.II.1 záměr zasáhne.

2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)

Komentář zpracovatele posudku:
Chybí specifikace, v jakém případě a kde bude nutné odebírat vodu z povrchových toků.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)

Komentář zpracovatele posudku:
Bylo by vhodné uvést alespoň orientační množství potřebných surovin (zejména štěrku a
štěrkopísku pro rekonstrukci železničního tělesa), stejně tak by bylo vhodné uvést možné zdroje těchto
surovin.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)

Komentář zpracovatele posudku:
V této kapitole by bylo vhodné uvést i intenzity železniční dopravy v hodnoceném úseku.

III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší

Komentář zpracovatele posudku:
V kapitole B.III.1 chybí přehled zdrojů znečišťování ovzduší. Jedná se o základní údaje, ze
kterých pak vychází rozptylová studie.
Kapitola by se měla zabývat výstupy záměru v oblasti ovzduší, tj. definovat emisní
charakteristiky záměru.
Vyhodnocení výsledků rozptylové studie (imisní vyhodnocení) patří spíše do kap. D. I. 2.
V kapitole D.I.2 se pak text opakuje ve stejném znění jako v kapitole B.III.1., což působí
nadbytečně a má vliv na celkový rozsah a přehlednost dokumentace.
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2. Odpadní vody

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

3. Odpady

Komentář zpracovatele posudku:
V dalších stupních projektové dokumentace je třeba drobné nedostatky v použitých pojmech
v oblasti nakládání s odpady odstranit. Dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění se pod pojmem
nakládání s odpady rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
Využití odpadu 07 02 99 – polyethylenových podložek odpadu a odpadu 17 02 03 – plasty jako
alternativního paliva je třeba blíže specifikovat. Odpad 17 02 02 – sklo nelze použít jako alternativní
palivo.

Následující členění dokumentace v bodech B.III.4. - B.III.6. neodpovídá zcela členění
dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění.
4. Hluk

Komentář zpracovatele posudku:
Tato kapitola se má zabývat údaji o emisích hluku. To znamená, že tato kapitola by měla dát
první hrubý přehled o jednotlivých zdrojích hluku v posuzovaných variantách a jejich porovnání
v emisní rovině. Z tohoto prvotního porovnání již mohou být patrné rozdíly mezi posuzovanými
variantami. Informace uváděné v této kapitole dokumentace proto patří metodicky spíše do kap. D.I.3.
Vlivy na hlukovou situaci. Část textu v kapitole B.III.4 je navíc duplicitní s kapitolou D.I.3 a tím
dokumentace zbytečně nabývá na objemu a ztrácí na přehlednosti.
Kapitola B.III.4.4 Opatření k zamezení šíření hluku a další požadavky, dále kapitola B.III.4.5.
Návrh opatření patří spíše do kapitoly D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

5. Vibrace a záření

Komentář zpracovatele posudku:
Část kapitoly pojednávající o vlivech vibrací a antivibračních opatřeních patří spíše do
kapitoly D.I.4. Vlivy na další fyzikální a biologické charakteristiky a D.IV. Charakteristika opatření k
prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

6. Ostatní

Komentář zpracovatele posudku:
Část kapitoly B.III.6 týkající se omezení vlivu bludných proudů by bylo vhodnější zařadit do
kapitoly D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí.
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V kapitole B.III.6 postrádá zpracovatel posudku zmínku, případně specifikaci a kvantifikaci
možných významných terénních úprav a zásahů do krajiny v souvislosti s předmětným záměrem (v
rámci variantního řešení záměru – viz var. 3 a 4, PHO, potřeba stavebních a násypových materiálů –
případná nutnost otevření zemníků, apod.).

ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ
I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1. Charakteristika území

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

2. ÚSES

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

3. Zvláště chráněná území a přírodní parky

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

4. Území chráněná na základě mezinárodních úmluv

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

5. VKP a památné stromy

Komentář zpracovatele posudku:
Z popisu v kapitole C.I.5 není definováno, zda záměr zasáhne do jmenovaných vodních ploch,
VKP registrovaných a jmenovaných památných stromů.

6. Území historického, kulturního a archeologického významu

Komentář zpracovatele posudku:
V kapitole C.I.6 by bylo vhodné uvést místa nejbližších archeologických nálezů.

7. Hustě zalidněná území

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
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8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

9. Staré ekologické zátěže

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

10. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Ovzduší a klima

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

2. Voda

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

3. Půda

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Komentář zpracovatele posudku:
I když mají tyto kapitoly popisný charakter bylo by vhodné alespoň u tří jmenovaných
významných geologických lokalit uvést, zda či jak záměr zasáhne tyto lokality.

5. Flora a fauna, ekosystémy

Komentář zpracovatele posudku:
V kapitole C.I.5 není uvedeno, kdy byly provedeny terénní průzkumy.
V kapitole postrádáme průzkum zaměřený na bezobratlé živočichy. Dokumentace tak
vynechává jednu ze skupin živočichů, která může být významným indikátorem kvality životního
prostředí. Přestože se záměr dotýká pouze menšího množství přírodních biotopů, měla by být
v průzkumech zahrnuta i tato skupina živočichů. Navrhujeme před započetím prací průzkum doplnit
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alespoň v těch lokalitách, kde dochází k největším střetům přírodních biotopů se záměrem
optimalizace železniční trati (např. PP Kamenec, lesní porosty, místa křížení záměru s prvky ÚSES).
Požadavek na doplnění průzkumu bude součástí návrhu stanoviska.

6. Krajina

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

7. Obyvatelstvo

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

8. Hmotný majetek

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

9. Kulturní památky

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

ČÁST D - KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
1.1. Veřejné zdraví

Komentář zpracovatele posudku:
Uvedený obrázek č. 23 znázorňující umístění hodnocených lokalit je dosti nepřehledný. Bylo
by vhodné ho zobrazit ve vhodnějším měřítku.
Dále by bylo vhodné uvést, kolik exponovaných obyvatel představují jednotlivé dotčené
lokality.
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Tabulka č. 48 neobsahuje vysvětlivky, které by identifikovaly jednotlivá posuzovaná školská
zařízení.
I když pro hodnocení vlivu na veřejné zdraví bylo správně jako jednoho z citlivých indikátorů
využito indikátoru „skupina osob středně rušených“, bylo by vhodné v textu kapitoly hodnotící vlivy
na veřejné zdraví tento fakt uvést.

1.2. Ovlivnění obyvatelstva zastíněním pozemků protihlukovými stěnami

Komentář zpracovatele posudku:
V kapitole je uvedeno vyhodnocení vliv zastínění protihlukových stěn pouze na pozemky.
Posouzením vlivu PHS na budovy se však kapitola nezabývala.

1.3. Ovlivnění průchodnosti stávajících turistických stezek a cyklostezek, pěšin apod.

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

1.4. Vliv záměru na dostupnost integrovaného záchranného systému

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

2. Vlivy na ovzduší a klima

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Komentář zpracovatele posudku:
Je na škodu tak rozsáhlého díla – dokumentace, že právě ve stěžejní části – této kapitole
chybí exaktní výsledky hlukové studie, které by ilustrovaly vliv záměru na životní prostředí
v jednotlivých variantách. Kapitola je popsána poměrně obecně, i když právě zde by měly být uvedeny
nejvýznamnější zjištěné skutečnosti včetně shrnujících závěrů. Nedostatek této kapitoly dokumentace
nemá však zásadní vliv na hodnocení celého záměru, pouze je na škodu celkové přehlednosti a
vypovídací schopnosti dokumentace, a to právě v jednom z dominantních vlivů tohoto záměru. Tyto
závěry a podrobnější informace o akustických vlivech tohoto záměru jsou uvedeny v příloze č.17
dokumentace (Hluková studie), kde jsou akustické vlivy na okolí posuzovaného záměru popsány
v dostatečném rozsahu.
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4. Vlivy na další fyzikální a biologické charakteristiky

Komentář zpracovatele posudku:
V kapitole by bylo vhodné uvést např. závěry ovlivnění okolí záměru bludnými proudy. To je
naštěstí uvedeno opět v samostatné příloze č. 15 dokumentace. Tzn., že informace pro posouzení byly
k dispozici.

5. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

6. Vlivy na půdu

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Komentář zpracovatele posudku:
Záměr bude mít vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje, a to zprostředkovaně využitím
surovin pro realizaci záměru.

8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Komentář zpracovatele posudku:
V kapitole by měly být přesně jmenovány ty prvky přírodního prostředí, které budou záměrem
ovlivněny. Dále by bylo vhodné uvést souhrnné výsledky možného kácení dřevin.
V odstavci o ovlivnění VKP je odkaz na kapitolu C.1.11., která se však v doplněné
dokumentaci EIA vůbec nevyskytuje.
V tab. č. 57 znázorňující seznam objektů na trati využitelných pro migraci živočichů není
uvedeno, proč jsou některé objekty barevně zvýrazněny.

9. Vlivy na krajinu

Komentář zpracovatele posudku:
U prezentovaných vizualizací protihlukových stěn jsou na dvou místech prohozeny snímky
původního stavu a návrhového stavu (stanoviště č. 2 a 4).

10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

III. Charakteristika
nestandardních stavech

environmentálních

rizik

při

možných

haváriích

a

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

IV. Charakteristika opatření k prevenci,
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

vyloučení,

snížení,

popřípadě

Komentář zpracovatele posudku:
Vyjmenovaná opatření je třeba doplnit dalšími, která jsou v textu dokumentace jmenována a
v této kapitole nejsou uvedena. Jedná se především o následující opatření:
Inženýrské sítě
- Pro omezení vlivu bludných proudů je třeba dodržet příslušné technické normy, zejména pak
ČSN EN 50162, EN 50122-2. Dále je třeba po elektrizaci tratě ČD provést nové diagnostické měření
na vytipovaných bodech, porovnáním údajů pak vyhodnotit vliv elektrické trakce na úložná zařízení a
přijmout případná nápravná opatření.
Půda
- V dalších fázích projektu je třeba řešit odnětí půd zemědělských i lesních.
Voda
- Při výskytu podzemních nebo povrchových vod při výstavbě objektů musí být zabezpečeno
průběžné odčerpávání do místních odvodňovacích zařízení s podmínkou jejich neznečištění.
- Při použití kropicích vozů je třeba dbát na to, aby voda znečištěná nerozpustnými částicemi
neucpávala kanalizační vpustě či nezanášela kanalizační řad v místech, kde bude kropicí technika
použita.
- Při nutnosti odběru vod pro stavební účely z povrchových vod je předem nutný souhlas
vydaný věcně a místně příslušným vodohospodářským orgánem. Tyto odběry nelze v žádném případě
realizovat v místech přírodně cenných.
Ovzduší
- Při rekonstrukci železničního spodku je třeba zamezit úniku vápenné směsi do okolního
prostředí a do ovzduší (vápenná směs bude připravována předem a na místo stavby bude dovezena
hotová).
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- Při rekonstrukci a sanaci propustků je třeba, aby materiál k tomuto účelu používaný
neunikal do okolního prostředí, proto je třeba ho zachytávat (např. rozložením folie, plachty pod
objekt a kolem něj) a poté vše zlikvidovat.
Hluk
- V dalším stupni projektové přípravy je třeba upřesnit objekty vhodné pro individuální
protihluková opatření – vyloučit objekty nesloužící k obývání.
- Navržená protihluková opatření bude nutné po realizaci prověřit měřením minimálně v
lokalitách, kde již bylo měření prováděno při vypracování hlukové studie a dále na lokalitách, které
byly identifikovány na hranici hygienického limitu (viz seznam vytypovaných míst pro měření str. 142
doplněné dokumentace EIA).
Ochrana přírody
- Netransportovat zeminu z oblastí postižených výskytem neofytů (zejména druhy křídlatek) na
jiná místa, která nejsou postižena.
Oslunění, osvětlení
- V další fázi projektové přípravy je třeba doplnit studii osvětlení o posouzení možného
ovlivnění budov výstavbou PHS.

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

ČÁST F - ZÁVĚR
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
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SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

ČÁST H - PŘÍLOHY
Jednotlivé přílohy, resp. studie uvedené přímo v kapitole H, stejně tak i volné přílohy jsou
nezbytným podkladem pro zpracování dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. Studie postihují nejvýznamnější vlivy na životní prostředí, které souvisí
s realizací posuzovaného záměru.
Součástí dokumentace EIA jsou následující přílohy: 1/ přílohy č. 1-14, č. 22 a č. 23 uvedené
v kapitole H dokumentace EIA, 2/ volné přílohy č. 15-22.
Podrobnější komentář k jednotlivým přílohám je uveden v následujícím textu.
•

Příloha č. 1 - Mapa širších vztahů

Komentář zpracovatele posudku:
Mapa poskytuje dobrý přehled o umístění záměru v rámci širších vztahů.
Bez připomínek.
•

Příloha č. 2 - Mapa ochrany životního prostředí

Mapa ochrany životního prostředí poskytuje podrobné informace o umístění navrženého
záměru optimalizace železniční trati (včetně příslušné kilometráže stavby), dále informace u umístění
maloplošných chráněných území, Evropsky významných lokalit, lokálních, regionálních i
nadregionálních prvků ÚSES, registrovaných VKP, ochranných pásem vodního zdroje, záplavových
území, dále poskytuje informace o umístění dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území,
výhradních ložisek a městských památkových zón.
Komentář zpracovatele posudku:
Mapa je zpracována přehledně, ve vhodně zvoleném měřítku. Ke grafické interpretaci nemá
zpracovatel posudku žádné připomínky. Mapa je opatřena všemi potřebnými atributy, jako je legenda,
měřítko či severka.
Bez připomínek.
•

Příloha č. 3 - Mapa obchvatu žst. Dobrá u Frýdku-Místku, osobní nádraží

Z mapy v příloze č. 3 je patrné navržené variantní vedení obchvatu železniční tratě kolem obce
Dobrá.
Komentář zpracovatele posudku:
Mapa je zpracována přehledně, ve vhodně zvoleném měřítku. Ke grafické interpretaci nemá
zpracovatel posudku žádné připomínky.
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Příloha č. 4 - Vyjádření příslušných stavebních úřadů o souladu s územně plánovací dokumentací

Komentář zpracovatele posudku:
Povinný doklad, tj. vyjádření stavebního úřadu k souladu záměru s ÚPn, je v dokumentaci EIA
doložen. Bez připomínek.
•

Příloha č. 5 - Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje z hlediska příslušných
územních plánů velkých územních celků

Zpracovatel dokumentace EIA dokládá k vyjádřením jednotlivých stavebních úřadů k záměru
i vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje z hlediska příslušných ÚPn VÚC.
Komentář zpracovatele posudku:
Upozorňujeme pouze, že se nejedná o povinnou přílohu dokumentace EIA. Jinak bez
připomínek.
•

Příloha č. 6 - Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podle § 45i zákona č.
114/1992 Sb.

Komentář zpracovatele posudku:
Povinný doklad, tj. vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., je v dokumentaci EIA doložen.
•

Příloha č. 7 - Závěry zjišťovacího řízení

Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace EIA dokládá závěry zjišťovacího řízení. Nejedná se o povinnou
přílohu dokumentace EIA.
•

Příloha č. 8 - Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 31.3.2008 (č.j.: MSK
48362/2008) – vrácení dokumentace záměru

Zpracovatel dokumentace EIA dokládá vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
ze dne 31. 3. 2008 ve věci vrácení dokumentace záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Opět se nejedná o povinnou přílohu dokumentace EIA. Zařazení tohoto dokumentu do příloh
však autor posudku považuje za zcela správné a na místě.
•

Příloha č. 9 - Vyjádření úřadů k intenzitám dopravy na požadovaných komunikacích pro potřeby
aktualizace hlukové studie

Zpracovatel dokumentace EIA (Ecological Consulting a.s.) oslovil příslušné úřady s žádostí o
poskytnutí aktuálních dopravně-inženýrských podkladů pro účely doplnění dokumentace EIA.
Většina obeslaných úřadů (Obec Dobrá, Dobratice, Hnojník, Střítež, Český Těšín) se shodně
vyjádřila, že nedisponuje aktuálními intenzitami dopravy na komunikacích procházejících obcí. Pouze
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obec Ropice poskytla zpracovateli dokumentace EIA informace z provedeného sčítání dopravy na
komunikaci I/11 ve dnech 2. 6. – 6. 6. 2008.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje pak zpracovatele dokumentace EIA odkázal na
výsledky celostátního sčítání ŘSD na vybrané komunikační síti v roce 2005.
Komentář zpracovatele posudku:
K doloženým vyjádřením nemá zpracovatel posudku připomínky a oceňuje snahu zpracovatele
dokumentace EIA o získání aktuálních dopravně-inženýrských podkladů.
Zpracovatel posudku rovně oceňuje i vstřícnost obce Ropice, která pro účely doplnění
dokumentace EIA poskytla informace ze sčítání dopravy na komunikaci I/11.
•

Příloha č. 10 - Seznam mostů a propustků

V tabulce č. 1 předloženého dokumentu je uveden seznam všech stavebních objektů (mostů,
propustků, zdí, podchodů a ostatních objektů) na plánované optimalizované trati Frýdek-Místek –
Český Těšín. Dále je uveden stručný popis technického řešení jednotlivých objektů, včetně opatřené
fotodokumentace všech stávajících objektů na trati.
Daný dokument poskytuje podrobnou představu o místech křížení optimalizované železniční
trati s vodními toky, pozemními komunikacemi, trasami pro pěší, atd. Podává rovněž poměrně detailní
informace o vyvolaných plánovaných úpravách stávajících objektů.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
•

Příloha č. 11 - Zdůvodnění umístění trakční měnírny v lokalitě Dobrá – Nošovice

Pro umístění trakční měnírny byly předběžně vybrány celkem čtyři lokality (lokalita č. 1 –
v žst. Nošovice, lokalita č. 2 – v trianglu, lokalita č. 3 – u IVC Nošovice, lokalita č. 4 – u rozvodny).
Zákres všech čtyř lokalit je doložen na podrobné situaci.
Téměř každá z vytipovaných lokalit má své specifické problémy, které de facto znemožňují
umístění trakční měnírny (viz lokalita č. 1 - velká vzdálenost od rozvodny Nošovice, vysoký zemní
odpor – nemožnost provést uzemnění měnírny, umístění v blízkosti rodinných domků před budovou
nádraží; lokalita č. 3 - situování objektu znemožňuje vybudování provozní budovy pro nákladní
nádraží v Dobré, potenciální možnost negativního ovlivnění sdělovacích pojítek IVC, budoucí
provozovatelé IVC umístění měnírny v této lokalitě odmítají kvůli rušení jejich komunikačních
zařízení; lokalita č. 4 - nad pozemkem vede nadzemní vedení VVN, trakční měnírnu nelze umístit pod
tímto nadzemním vedením).
I přes to, že lokalita č. 2 „v trianglu“ (cca km 117,500 stavby) má rovněž své specifické
problémy (prostor není odvodněn, realizace měnírny si vyžádá vysoké nároky na terénní úpravy a
vyšší nároky na vybudování příjezdové komunikace), lze tyto problémy technicky a organizačně řešit.
Z tohoto důvodu bylo zvoleno umístění nové trakční měnírny v lokalitě trianglu ohraničeného tělesem
trati FM-ČT, vlečky Radegast a silničního nadjezdu (km 117,500).
Komentář zpracovatele posudku:
K doloženým podkladům ani k rozboru možností nemá zpracovatel posudku žádné připomínky
a souhlasí se zdůvodněním.
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Příloha č. 12 - Dendrologický průzkum

V souladu s metodikou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a vyhláškou č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. byly v rámci dendrologického
průzkumu zaznamenávány buď jednotlivě rostoucí dřeviny, nebo porosty keřů. V případě vzrostlých,
stromů (dřeviny s obvodem kmene 20 cm a větším), byl u každé dřeviny zjištěn obvod kmene ve
výčetní výšce 130 cm. U keřů, případně u mladých náletových porostů dřevin, byla určena druhová
příslušnost, pokryvnost celého porostu v % a plochu porostu v m2. V obou případech byly dřeviny
zařazeny do druhu, pouze u taxonomicky složitějších skupin byla jejich příslušnost určena jen na
úrovni rodu.
V předložené tabulce jsou zaznamenány jednotlivé dřeviny, případně skupiny dřevin, které se
vyskytují v místech podél trati dotčených plánovanou optimalizací.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí předložené dokumentace není finanční ocenění likvidované zeleně. Nelze tak určit
hodnotu likvidované zeleně. V dalším stupni projektové dokumentace je proto třeba zpracovat finanční
ocenění likvidované zeleně. Tato podmínka bude součástí návrhu stanoviska.
•

Příloha č. 13 - Osvědčení o odborné způsobilosti

Komentář zpracovatele posudku:
Daný dokument není povinnou přílohou dokumentace EIA.
Bez připomínek.
•

Příloha č. 14 - Dopravní studie

Příloha č. 14 předkládá vybrané dopravně-inženýrské podklady. Ing. Ladislav Dorazil,
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. zpracoval posouzení čekací doby na přejezdech v žst. Dobrá po
provedené optimalizaci, v km 126,462 (před frýdeckým zhlavím v Hnojníku) a v km 129,017 (u
zastávky Střítež směrem na Český Těšín). Pro průměrnou délku vlaku a pro různé rychlosti
pohybujícího se vlaku jsou vypočítány celkové čekací doby na přejezdech.
Dalším z důležitých dopravně-inženýrských podkladů bylo určení délek front aut pro různé
čekací doby na přejezdech ve Stříteži, Dobré a Hnojníku. Podkladem pro zpracování tohoto posouzení
byly údaje o lokalizaci posuzovaných přejezdů, délkách čekacích dob na nich, výsledky sčítání
dopravy na silnicích v roce 2005 a aktualizované koeficienty růstu dopravy, platné ČSN a TP.
Pro zjištění délky čekací fronty se vycházelo z hodinové intenzity dopravy v přepočtených
vozidlech pro daný přejezd a pro určenou denní dobu i rok posouzení 2008, resp. 2010.
Intenzita dopravy byla zjištěna u přejezdu na I/ 68 ve Stříteži a u přejezdu na II/648 v Dobré z
Výsledků celostátního sčítání dopravy na silnicích, zpracovaného ŘSD Praha v roce 2005. Roky 2008
a 2010 byly přepočteny aktualizovanými růstovými koeficienty dopravy. Přepočtená vozidla byla
zjištěna podle ČSN 736102.
Intenzita dopravy v hodině v přepočtených vozidlech pro jednotlivá denní období byly určeny
podle TP 189, Příloha 2.4 Denní variace intenzit dopravy. Vlastní výpočet délky fronty byl použit
podle TP 81 pro zjištění délky fronty na světelně řízené křižovatce (závislost na délce červené a
intenzitě dopravy).
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Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nemá k předloženým podkladům žádné zásadní připomínky.
•

Příloha č. 15 – Elektrická a geofyzikální korozní průzkumná měření – korozní průzkum v úseku
Frýdek-Místek – Staré Město

Korozní průzkumná měření zpracovala firma KPTECH, s r.o. (10 – 11/2007). Celkem
dvacetistránková studie je členěna na sedm kapitol: 1. Identifikační údaje o zakázce, 2. Úvod, 3.
Pracovní postupy měření, 4. Zpracování a vyhodnocení výsledků měření, 5. Vyhodnocení kontrolního
průzkumného měření, 6. Návrh opatření ke snížení účinků bludných proudů a následná korozní měření
po elektrizaci, 7. Závěr.
Rozsah korozního průzkumu byl proveden dle následujících metod a postupů:
- měření zdánlivého měrného odporu půdy – bylo prováděno dle postupu uvedeného v ČSN 03
8363 měřicím přístrojem MEGGER CM 100,
- měření napěťového pole – bylo prováděno dle postupu uvedeného v ČSN 03 8372, jež
koresponduje s ČSN 03 8365 měřicím přístrojem METEX, programovým vybavením DigPro,
- měření proudového pole, proudová hustota J – proudové pole bylo určeno z již vypočteného
měrného odporu půdy a střední hodnoty napěťového pole ve shodném místě měření,
- měření potenciálů v půdě uložená konstrukce – půda – bylo prováděno dle postupu
uvedeného v ČSN EN 13509 měřicím přístrojem METEX a elektrodou Cu/CuSO4,
- měření velikosti elektrického proudu v kovových zařízeních – bylo prováděno dle postupu
uvedeného v ČSN 03 a dle ČSN EN 13 1350.9. měřicím přístrojem METEX,
- měření korelace, tj. potenciál konstrukce – půda a konstrukce – kolej,
- měření pH půdy – prováděno dle postupu v ČSN 03 8375 měřicím přístrojem PH 201,
- geodetické zaměření metodou GPS.
Z vyhodnocení výsledků měření zdánlivého měrného odporu půdy vyplynulo, že sedmnácti z
celkem dvaceti vzorků se nachází v kategorii „zvýšená agresivita“ z hlediska rezistivity půdy, dva
vzorky spadají do kategorie „střední agresivity“ a jeden do kategorie „velmi nízké agresivity“.
Měření napěťového pole prokázalo v deseti z celkem dvaceti vzorků střední bludné proudy, u
devíti vzorků silné bludné proudy a pouze u jednoho vzorku slabé bludné proudy.
Prostor stavby je zařazen do zvýšené agresivity působení prostředí (dle ČSN 03 8375).
Měřením samovolného korozního potenciálu na stávajících, v zemi uložených kovových
zařízeních se neprokázal posun potenciálu do anoditické oblasti a je v souladu s ČSN EN 50 162.
Průzkumná měření v úseku Frýdek-Místek – Staré Město prokázala, že kovová úložná zařízení
jsou pod trvalým vlivem bludných proudů procházejících ze sousedních kovových úložných zařízení.
Provedenými měřeními byla korozní agresivita daného prostředí zcela jednoznačně prokázána.
Pro omezení vlivu bludných proudů je v kapitole 6 předložené studie navržena řada opatření.
Dále je zcela správně uvedeno, že při elektrifikaci trati je nutné vycházet ze zásad ochrany před
bludnými proudy ze stejnosměrných soustav definovaných normou ČSN EN 50162.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nemá k dané studii žádné připomínky. Upozorňuje však, že pro omezení
vlivu bludných proudů je třeba respektovat navržená opatření v kapitole 6 předložené studie.
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V návrhu stanoviska bude uvedena následující podmínka: „Pro omezení vlivu bludných
proudů je třeba dodržet příslušné technické normy, zejména pak ČSN EN 50162, EN 50122-2. Dále je
třeba po elektrizaci tratě ČD provést nové diagnostické měření na vytypovaných místech, porovnáním
údajů pak vyhodnotit vliv elektrické trakce na úložná zařízení a přijmout případná nápravná
opatření.“
•

Příloha č. 16 – Protokoly o měření vibrací

Komentář zpracovatele posudku:
K protokolům měření vibrací nemá zpracovatel posudku připomínky.
•

Příloha č. 17 – Hluková studie

Hluková studie byla zpracována kolektivem firmy Ecological Consulting a.s. pod vedením
Ing. Zdeňka Beníčka.
Dokument je členěn do deseti kapitol (1. Úvod, 2. Přehledná situace, 3. Vstupní údaje, 4.
Metodika výpočtu, 5. Požadavky legislativy, 6. Výpočtové body, 7. Výpočty a posouzení, 8. Návrh
jednotlivých opatření, 9. Popis technických opatření, 10. Použitá literatura a podklady).
Studie se zabývá posouzením následujících šesti variant:
Varianta 0 – Stávající železniční doprava,
Varianta 1 – Výhledová železniční doprava ve stávajícím vedení trati na rekonstruované koleji
(varianta z řešené projektové dokumentace),
Varianta 2 – Výhledová železniční doprava bez optimalizace s oddělením části provozu na
místní komunikace,
Varianta 3 – Výhledová železniční doprava po výstavbě bezúvraťového napojení ve FrýdkuMístku,
Varianta 4 – Výhledová železniční doprava se železničním obchvatem obce Dobrá,
Varianta 1 + silniční doprava – vyhodnocení kumulací železniční a silniční dopravy po
provedení optimalizace trati.
V hlukové studii jsou dále provedena následující posouzení:
- vyhodnocení školských zařízení v okolí posuzované trati,
- vyhodnocení vybraných železničních přejezdů,
- posouzení posunu a rozřazování vlakových souprav,
- vyhodnocení hluku z provozu na silnicích s příspěvkem hluku z provozu nákladní
automobilové dopravy ve fázi výstavby optimalizované trati.
Akustická studie dokládá základní vstupní údaje pro tvorbu akustického modelu. Jsou jimi
především intenzity železniční dopravy pro stávající i všechny posuzované výhledové stavy, podíl
nezávislé a elektrické trakce, typy vlaků, popis uvažovaných posunů na železnici, včetně popisu
ostatních zdrojů hluku souvisejících s provozem železnice. Dále jsou uvedeny intenzity dopravy na
rychlostní silnici R48 pro rok 2005 a 2010, včetně přírůstku nákladní automobilové dopravy
z průmyslové zóny Nošovice pro hodnocenou variantu 2.
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Zpracovatel uvádí některé základní vstupní údaje pro posouzení akustické situace ve fázi
výstavby. Nejsou již však uvedeny předpokládané typy použitých strojů na staveništi, jejich počet a
hlučnost.
Pro kontrolu výpočtového modelu a jeho souladu s reálným stavem, bylo provedeno měření
celkem na 13 měřicích místech. Tři měřicí místa byla vytipována ve Frýdku-Místku, dvě místa v obci
Dobrá, jedno místo v obci Dobratice, jedno v obci Hnojník, dvě v obci Střítež, jedno v obci Ropice a
tři měřicí místa v Českém Těšíně.
Hodnoty získané měřením v terénu byly následně porovnány s vypočtenými hodnotami. U
čtyřech kontrolních míst ze třinácti byl rozdíl mezi vypočtenými a naměřenými hodnotami větší než
udávaná přesnost výsledků výpočtového modelu ± 2,2 dB, což lze brát za akceptovatelnou standardní
odchylka pro výpočtové modely. U měřicího místa č. 8 byl rozdíl mezi vypočtenými hodnotami a
naměřenými hodnotami dokonce 15 dB ve dne a 13 dB v noci.
Zpracovatel akustické studie k daným rozdílům vypočtených a naměřených hodnot uvádí
následující komentář: „Hodnotu měření v bodě M2 se nepodařilo docílit pravděpodobně z důvodu
stojících vlakových souprav, které stály mez projíždějícími soupravami a měřicím místem. Dalším
problematickým místem je měření M8, které je výrazně pod modelovanou hladinu hluku. Poblíž
tohoto bodu je jiné měřicí místo M9, které při stejných terénních podmínkách vykazuje hodnoty
srovnatelné s modelem. Měření bylo tedy nastaveno podle měřicího bodu M9, který je v daném
případě reprezentativnějším.“
Komentář zpracovatele posudku:
Rozdíl mezi naměřenou hodnotou a vypočtenou hodnotou na M8 je velmi vysoký a
z předložených dat těžko vysvětlitelný. Bylo by zapotřebí analyzovat naměřená data, resp. naměřený
průběh hladin akustického tlaku A. Nicméně vzhledem k rozmístění měřicích bodů v okolí železniční
trati zpracovatel použil správně pro kontrolu výpočtového modelu analogický bod č. 9. Bohužel je na
škodu celé práce, že se zpracovatel nepokusil naladit model, resp. vysvětlit větší rozdíly hodnot
v kontrolních bodech M6 a M11 a nezkusil ani simulaci jeho domněnky v M2, což by jistě podpořilo
jeho předpoklad.
Výsledky výpočtu železničního hluku byly kontrolovány měřením a na základě výsledků lze
předpokládat, že v cca 75 % kontrolních bodů byla zjištěna akceptovatelná shoda a ve zbylých bodech
jsou vypočtené hodnoty vždy vyšší než hodnoty naměřené. Pozitivní při porovnání naměřených a
vypočtených hodnot je fakt, že ve většině míst je vždy větší vypočtená než naměřená hodnota. Tím lze
předpokládat, že výpočtový model pracuje na straně bezpečnosti, což má samozřejmě dopad i do
navrhování PHO, a to s dostatečnou rezervou.
V kapitole 4 nejsou uvedena základní fakta, a to jaké konkrétní výpočtové metodiky byly
použity pro výpočet hluku ze silničního a železničního provozu. Zpracovatel sice popisuje použití české
výpočtové metodiky - Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy ve znění jejich novel,
avšak není jasné, co z těchto pokynů bylo využito k výpočtu, neboť použitý software, pokud je
zpracovateli posudku známo, nedisponuje touto českou výpočtovou metodikou. Proto může tato
udávaná informace působit bez bližšího vysvětlení zavádějícím dojmem. To samé platí i pro železniční
hluk, kde již není uvedena žádná informace o použité metodice. V hlukové studii je počítán vliv
kongescí dopravy na železničním přejezdu. Protože to není pro výpočtové postupy úplně rutinní
algoritmus, bylo by vhodné postup toto řešení také popsat, případně jakých atributů v použitém
software pro tuto modelaci bylo použito.
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U silničního hluku sice autor udává, že výstupy výpočtu byly kalibrovány řadou měření, avšak
tato shoda doložena nebyla, a proto s ní nelze pro tento případ operovat.
V této kapitole není vůbec popsán způsob výpočtu prezentovaného impulsního hluku v okolí
rozřaďovacího nádraží Č. Těšín.
Uváděné legislativní požadavky v kapitole 5. právě pro prezentovaný impulsní hluk, i když
impulsivita hluku na rozřaďovacím nádraží, je velmi diskutabilní a tedy i použití vhodných limitů by si
zasloužilo hlubší rozbor.
V rámci kapitoly 6 je provedeno porovnání vypočtených ekvivalentních hladin akustického
tlaku A pro všechny posuzované varianty (stávající stav, varianta 1, varianta 2, varianta 3 a varianta
4). Hodnocení je provedeno pro celkem 153 vybraných výpočtových bodů (Frýdek-Místek – 49
výpočtových bodů, Dobrá – 18 výpočtových bodů, Dobratice – 9 výpočtových bodů, Hnojník – 15
výpočtových bodů, Střítež – 5 výpočtových bodů, Ropice – 10 výpočtových bodů, Český Těšín – 47
výpočtových bodů). Všechny výpočtové body jsou umístěny před předpokládanými okny objektů, ve
vzdálenosti 2 m od fasády. Výpočet je proveden po jednotlivých patrech objektů.
Komentář zpracovatele posudku:
Pokrytí území ovlivněného provozem železniční tratě kontrolními výpočtovými body je
z hlediska průkazu dostatečné. V komplikovanějším území, ve kterém se nachází větší množství
chráněné zástavby, zpracovatel velmi vhodně vygeneroval výrazně vyšší pokrytí kontrolními
výpočtovými body (Jedná se např. o Frýdek Místek, Český Těšín). Výběr a rozmístění kontrolních bodů
velmi vhodně charakterizuje místa s nejvyšší akustickou zátěží v daném území, případně místa, která
jsou pro danou oblast typická a reprezentativní. Samostatnou pozornost zpracovatel hlukové studie
zaměřil na objekty, které jsou citlivé vůči akustické situaci v území (např. školská zařízení). Na škodu
těmto rozsáhlým tabulkám je pouze fakt, že není uveden hodnotící deskriptor a také jednotky.
Kapitola 7 obsahuje informace o navržené protihlukové ochraně objektů, a to jak formou
protihlukových clon (dále jen PHC), tak i individuálních protihlukových opatření (dále jen IPO).
V úseku 1A navrhuje zpracovatel akustické studie celkem 3 protihlukové clony o celkové délce
799 m, v úseku 2A celkem 16 protihlukových clon o celkové délce 4378 m a v úseku 2B celkem
45 PHC o celkové délce 11 284 m.
Oproti akustické studii prezentované v předcházející dokumentaci EIA (Ecological Consulting
a.s., prosinec 2007) doznala navržená protihluková opatření ve variantě 1 mírné úpravy. Ve městě
Frýdek-Místek byla zkrácena PHS 2A-4 o cca 60 m, v obci Dobrá přibyla jedna protihluková stěna o
délce 105 m na levé straně na začátku obce, v km 120,6 byla přidána jedna protihluková clona o délce
176 m. Proti předchozí studii dále došlo ve městě Český Těšín k propojení protihlukových stěn kolem
ulice Jablunkovská, k propojení protihlukových stěn na mostech směrem na Albrechtice a Louky a
k protažení protihlukové stěny kolem koleje směřující do Polska.
Komentář zpracovatele posudku:
Je na škodu celkového díla, že autor neprovedl souhrn závěrů a spíše se v této části věnuje
pouze navrženým PHO. Autor hlukové studie se zde také odvolává na použití KNI indexu jako
doplňkového parametru u některých clon, u kterých bylo nutné rozhodnout o jejich možné akustickoekonomické realizovatelnosti (vztah akustického účinku a nákladů). Autor správně podotýká, že tímto
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indexem se nedá v našich podmínkách jednoznačně řídit. Ale protože v hlukové studii není jediný
příklad použití tohoto indexu, není možné tento fakt posoudit a ani zda byl správně použit, či zda byl
vůbec použit.
Pro čtyři místa (Dobrá 358, Dobratice 176, Střítež 53, Ropice 17) bylo provedeno měření
ekvivalentních hladin akustického tlaku A v denní a noční době ve vnitřním chráněném prostoru.
V průběhu měření byly zaznamenány pouze vlaky osobní dopravy. Ve všech výpočtových bodech byl
pro naměřené hodnoty splněn hygienický limit pro vnitřní chráněné prostory 40 dB ve dne a 30 dB
v noci s dostatečnou rezervou.
Komentář zpracovatele posudku:
Prezentovaná měření je nutné brát pouze jako první přiblížení, a to z důvodu použití pouze
přibližné metodiky měření, protože měření a vyhodnocení vnitřního i venkovního měření nebylo
prováděno synchronně a bylo provedeno na malém vzorku zdrojů hluku, čímž nebyly zachovány
objektivně stejné podmínky. Naměřená data pro čtyři měřené objekty detekují předpokládanou
možnost, že i při navýšení dopravy by nemuselo docházet k překročení limitních hodnot.
Pro další projektovou přípravu bude nutné u všech vytypovaných objektů pro individuální
protihluková opatření nebo u objektů, u kterých se budou předpokládat po zpřesňujících výpočtech
vyšší hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru, provést podrobný stavebně
akustický pasport spolu s proměřením dle normových postupů akreditovanou laboratoří, prověřit
soulad s normovými požadavky na zvukoizolační vlastnosti fasád a případně definovat požadavky na
zvýšení zvukoizolačních vlastností hlukově exponovaných fasád chráněných objektů.
Zpracovatel akustické studie dále reagoval na požadavky vyplývající ze zjišťovacího řízení a
provedl posouzení souběhu železnice s okolními komunikacemi.
Pro školská zařízení nacházející se v blízkosti dotčené železniční trati byly ve vybraných
bodech zjištěny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru a ve vnitřním
prostoru a bylo provedeno srovnání s hygienickými limity. Pro zjištění útlumu oken udává zpracovatel
hlukové studie, že bylo provedeno několik měření.
Téměř ve všech kontrolních výpočtových bodech došel zpracovatel akustické studie ke
shodným závěrům, a to že u těchto chráněných objektů budou s rezervou splněny hygienické limity.
Pouze v případě Střední školy oděvní a obchodně podnikatelské ve Frýdku-Místku je doloženo
překročení hygienického limitu ve venkovním chráněném prostoru. I v tomto případě by však měl být
hygienický limit pro vnitřní chráněné prostory dodržen.
Komentář zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že výpočty venkovního hluku ze železniční dopravy jsou prováděny
s rezervou, lze s těmito závěry souhlasit.

Na základě vznesených požadavků ze strany veřejnosti bylo v kapitole 7.8 akustické studie
provedeno posouzení akustické situace na železničních přejezdech. Byl zohledněn vliv projíždějící
vlakové soupravy a vliv čekajících automobilů na železničním přejezdu.
Problematika posunu a rozřazování vlakových souprav je detailně řešena v kapitole 7.9
akustické studie.
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Komentář zpracovatele posudku:
Pro výpočet hluku z provozu na řízených železničních přejezdech byly připraveny poměrně
podrobné vstupní podklady. Nikde v hlukové studii zpracovatel posudku nenalezl popis metody, jakou
byl tento výpočet proveden, či jakých analogií bylo použito, což je na škodu celkové průkaznosti
předkládaného materiálu. Doporučujeme proto v dalším stupni projektové přípravy tyto výpočty
zpřesnit včetně popisu a zdůvodnění použité metody.
Jak již bylo uvedeno výše, hodnocení hluku ze seřaďovacího nádraží pouze pomocí impulsního
hluku je velmi diskutabilní a tím pádem je i diskutabilní použití limitů pro impulsní hluk. Že se jedná o
impulsní hluk nebylo nikde v hlukové studii prokázáno. Protože situace v okolí seřaďovacích nádraží
je vždy velmi obtížně řešitelná, doporučujeme v dalších stupních projektové dokumentace řešit otázku
rozřaďovacího nádraží v Českém Těšíně tak, aby byly splněny zákonné požadavky na ochranu zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je nutné přehodnotit a prokázat skutečný charakter hluku,
zpřesnit akustickou situaci v okolí seřaďovacího nádraží a samozřejmě optimalizovat návrh
protihlukových opatření za účelem minimalizovat již dnes problematickou akustickou situaci.
Kapitola 7.10 se zabývá hodnocením hluku ze stavební činnosti v souvislosti s plánovanou
optimalizací železniční trati. V daném stupni projektových příprav ještě není zpracován podrobný plán
organizace výstavby pro celou stavbu. Posouzení hluku ze stavební činnosti je tedy pouze orientační.
Provedené výpočtů však naznačují, že ve fázi výstavby je možné na nejvíce zatížených komunikací
obslužnou staveništní dopravou a při provozu některých stavebních strojů v trase stavby očekávat
překročení hygienických limitů.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nemá k formě hodnocení hluku ze stavební činnosti žádné zásadní
připomínky. V dalším stupni projektových příprav je však třeba upřesnit zásady organizace výstavby
tak, aby dopady výstavby byly minimalizovány a provedené výpočty následně aktualizovat včetně
případných návrhů opatření.
Kapitola 8 uvádí soupis navržených protihlukových clon, jejich navrženou výšku, délku a
povrch. Objekty vytypované pro výměnu oken jsou vyznačeny v mapových přílohách a budou
prověřeny v dalším stupni projektových příprav.
Pro ověření účinnosti protihlukových opatření jsou navržena měření, a to na stejných místech,
kde již bylo provedeno měření. Dále bylo vytypováno celkem 28 lokalit, kde lze předpokládat pro
uvažovaný provoz hladiny akustického tlaku A na hranici hlukového limitu a kde nebylo možné
s jistotou určit, zda bude limit překročen či nikoliv. Na základě měření v těchto lokalitách bude
rozhodnuto o nutnosti realizace případných dodatečných, resp. individuálních protihlukových
opatření.
Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska bude vzhledem k výše uvedenému navržena podmínka: „Po uvedení
optimalizované trati do provozu a po náběhu normálního provozu bude provedeno ověřovací měření
minimálně v předpokládaných lokalitách definovaných akustickou studií zpracovanou v rámci
dokumentace EIA, resp. v místech, která budou zpřesněna v rámci zpracování akustické studie
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v dalších stupních projektové přípravy. V případě prokázání nedodržení platných hygienických limitů
budou navržena, resp. doplněna vhodná protihluková opatření.
Na škodu přehlednosti celé studie je nízká provázanost vlastní textové části s grafickými
přílohami. Především se jedná o to, že pro jednotlivé výpočtové body uváděné v tabulkách akustické
studie neuvádí zpracovatel studie bohužel žádný odkaz na situaci se znázorněním jejich umístění.
Umístění včetně popisu těchto bodů dnes umožňuje skoro každý softwarový produkt.
Drobnou připomínku má zpracovatel posudku rovněž k tabulkovému zpracování, kde u řady
tabulek nejsou vůbec uvedeny jednotky, ani deskriptory, pro které jsou hodnoty udávány.
Doporučujeme zpracovateli hlukové studie i dokumentace, aby hodnoty hladin akustického tlaku
udával pouze na jedno desetinné místo. Údaj uváděný na dvě desetinná místa je vzhledem k přesnosti
měření i výpočtů spíše zavádějící.
Autor posudku dále upozorňuje, že zpracovatel akustické studie používá nesprávnou
akustickou terminologii. Hluk je pojem, kterým je vymezuje jakýkoliv zvuk nepříjemný vnímanému
subjektu. Pokud ho však chceme kvantifikovat, vyjadřujeme hluk fyzikální veličinou, kterou je hladina
akustického tlaku A, a ne hladina hluku, jak autor akustické studie uvádí v některých pasážích svého
textu.
Závěrem konstatujeme, že i přes některé připomínky, tato poměrně rozsáhlá hluková studie
přibližuje stávající, resp. výhledovou akustickou situaci, a vzhledem k tomu, že většina výpočtů byla
prováděna s dostatečnou rezervou, lze připomínkované nepřesnosti v tomto stupni přípravy záměru
považovat za méně významné. V dalších stupních projektové přípravy dojde ke zpřesnění výpočtů a
optimalizaci navrhovaných PHO. Řada dalších vznesených připomínek byla spíše metodického
charakteru, bez vlivu na celkové hodnocení záměru. Zpracovatel posudku navrhl doplnit a upřesnit
některé podmínky týkající se ochrany území před hlukem do návrhu stanoviska.
•

Příloha č. 18 – Rozptylová studie

Rozptylová studie byla zpracována Mgr. Jakubem Buckem, který je držitelem autorizace ke
zpracování rozptylových studií dle zákona č. 86/2002 Sb. (osvědčení MŽP č.j. 2085/740/02).
Studie je rozčleněna do šesti kapitol (1. Úvod, 2. Vyhodnocení imisní situace, 3. Varianty
výpočtu, 4. Metodika výpočtu, 5. Diskuse výsledků, 6. Závěr).
Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, která byla
vydána MŽP ČR v roce 1998. Výpočet byl proveden pro škodliviny NO2, PM10, benzen a BaP.
Výpočet emisí z automobilové dopravy byl zpracován na základě metodiky vypracované
VŠCHT a ATEM, která byla publikována MŽP ČR jako závazný výpočetní postup pro hodnocení
emisí z dopravy (program MEFA 02).
V rozptylové studii jsou hodnoceny následující varianty:
Pro zhodnocení stávajícího imisního pozadí (první hodnocená varianta v rozptylové studii)
v dané lokalitě bylo využito vymezení OZKO (Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší) pro rok 2006.
Pro toto vymezení zpracoval ČHMÚ rozptylovou studii, jejíž závěry byly pro hodnocené území
převzaty. K tomuto imisnímu pozadí byl dopočten imisní dopad nové komunikace R48 Frýdek-Místek
– Český Těšín.
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Druhá posuzovaná varianta v rozptylové studii vyhodnotila příspěvek stávající železniční
dopravy ke stávajícímu imisnímu pozadí lokality (tj. stav bez záměru).
Třetí varianta hodnotila výhledové imisní zatížení po rekonstrukci a elektrifikaci trati (tj. stav
se záměrem).
Čtvrtá varianta hodnotila imisní zatížení po rekonstrukci a elektrifikaci trati, stejně jako ve
variantě 3, avšak s tím, že uvažovala s obchvatem obce Dobrá.
Pátá varianta uvažovala s bezúvraťovým napojením železnice ve Frýdku-Místku.
Varianta šestá hodnotila imisní dopad v lokalitě ze zdrojů znečišťování související
s rekonstrukcí železniční trati. Tato varianta tedy detailně hodnotí fázi výstavby (resp. optimalizace).
Větrná růžice pro lokalitu Frýdek-Místek byla převzata z dat od ČHMÚ.
Referenční body byly řešeny v síti s krokem 50 m. Celkem bylo do výpočtu zahrnuto 5 765
referenčních bodů.
Vliv provozu záměru je hodnocen formou příspěvků záměru k celkové imisní zátěži území.
Nárůst koncentrací sledovaných polutantů způsobené provozem záměru jsou následně vyjádřeny v
procentech imisního limitu.
Komentář zpracovatele posudku:
Rozptylová studie je zpracována velmi kvalitně. Zpracovatel studie neopomněl uvést všechny
potřebné vstupy pro výpočet emisního a imisního zatížení. Výstupy jsou prezentovány ve formě
přehledných map s pásmy koncentrací jednotlivých polutantů doplněné slovním komentářem pro
jednotlivé posuzované stavy.
Výše zmíněná větrná růžice v příloze rozptylové studie však jako jeden ze vstupních parametrů
výpočtu uvedena není.
•

Příloha č. 19 – Světelně technická studie zastínění pozemků protihlukovými stěnami

Světelně technická studie byla zpracována RNDr. Vladimírem Navrátilem. Studie objednaná
dne 20. 9. 2007 má celkem 10 stran + grafické přílohy. Studie objednaná dne 11. 7. 2008 má celkem 8
stran + grafické přílohy. Tato studie je zaměřena na lokalitu Staré Město u Frýdku-Místku.
Studie vychází z platné legislativy (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu) a z platných norem
(norma ČSN 73 4301 „Obytné budovy“).
Kontrolní výpočty oslunění byly provedeny výpočetním programem Oslunění verze 2.0 firmy
JpSoft Jaroslav Polášek. Tento program provádí kontrolu všech podmínek podle ČSN 73 4301
„Obytné budovy“, provádí korekci azimutu na meridiánovou konvergenci a provádí výpočet pro
normované dny 1. března a 21. června, výpočty oslunění je možné provést rovněž pro libovolný
kalendářní den.
V jednotlivých výpočtových situacích byly modelovány plochy dotčených pozemků,
protihlukových stěny, opěrné zdi a náspy (včetně výšek těchto objektů uvedených v popisu situace).
Na ploše jednotlivých pozemků byly voleny kontrolní body v úrovni terénu (s výškou 0 m ve většině
případů, na pozemku parc. č. 2518 až 1 m). Rozmístění kontrolních výpočtových bodů bylo voleno
především v blízkosti protihlukových stěn a na zbývající části pozemku tak, aby bylo možné posoudit,
zda budou splněny požadavky na 50 % oslunění plochy pozemku.
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Ze závěrů obou studií shodně vyplývá, že pro normový den 1. března jsou s rezervou splněny
normové požadavky ČSN 73 4301 na dobu oslunění pozemků s protihlukovými stěnami navrženými
v rámci Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku konstatuje, že studie oslunění je zpracována velmi kvalitně, použité
vstupní předpoklady jsou správné, rovněž i použité výpočtové programy.
•

Příloha č. 20 – Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz

Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz zpracovala Mgr. Pavlína Utíkalová (Ecological
Consulting a.s.). Studie bude mj. sloužit i jako příloha k žádosti o souhlas podle § 12 odst. 2 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Studie je rozčleněna do deseti kapitol (1. Úvod, 2. Metodika hodnocení krajinného rázu, 3.
Dotčený krajinný prostor, 4. Krajinné oblasti, jejich vymezení a charakteristiky, 5. Identifikace znaků
krajinného rázu míst krajinného rázu a jejich klasifikace, 6. Vyhodnocení míry vlivu záměru na
krajinný ráz – posouzení zásahu, 7. Celkové vyhodnocení vlivu stavby na identifikovatelné znaky, 8.
Závěry a doporučení, 9. Použitá literatura, 10. Přílohy).
Pro hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz byl použit “Metodický postup posouzení vlivu
navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“, který byl vypracován ve
smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (Vorel, Bukáček, Matějka, Culek,
Sklenička 2004). Tento postup byl zpracovatelem mírně modifikován pro potřeby hodnocení vlivu
liniové stavby na krajinný ráz. Vyhodnocení bylo provedeno dle následujícího postupu: 1.
Diferenciace území a identifikace rysů, znaků a hodnot, 2. Diferenciace možných vlivů dle
individuálnosti charakteru prostorů a celkového krajinného rázu krajiny, 3. Diferenciace navrhovaných
staveb dle charakteru možných vlivů na krajinný ráz, 4. Posouzení vlivu staveb na identifikovatelné
znaky, 5. Určení snesitelnosti zásahu na základě zjištěné míry vlivu na vyhotovení závěru.
Komentář zpracovatele posudku:
Využití výše zmíněného metodického postupu je správné, drobné uzpůsobení metodického
postupu přímo pro účely posouzení vlivu liniové stavby na krajinný ráz rovněž není na škodu, ba
naopak je možné lépe posoudit jednotlivé aspekty vlivu stavby na krajinu a její ráz.
Zpracovatel dále správně vymezil v rámci studie všechny objekty plánovaného záměru, které
mohou mít vliv na krajinný ráz. Jedná se o kolejový svršek a spodek, trakční vedení, pozemní objekty
(protihlukové clony, reléové domky, nástupiště, přístřešky pro cestující, trakční měnírny, provozní
budovy), mosty, nákladní nádraží Nošovice.
Pro vymezení dotčeného krajinného prostoru zpracovatel využil vymezení menších jednotek,
tzv. „míst krajinného rázu“. Jejich sjednocením pak vymezil tzv. dotčený krajinný prostor (DoKP).
K vymezení míst krajinného rázu v příloze č. 3 Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz nemá autor
posudku připomínky.
Pro dvě vymezené krajinné oblasti (Třinecká brázda a Těšínská pahorkatina) vymezuje
zpracovatel studie v kapitole č. 4 identifikované znaky - přírodní charakteristiky území, znaky
estetických hodnot, historicko – kulturní charakteristiky. Identifikované znaky jsou pro obě krajinné
oblasti zpracovány velmi detailně. Výsledkem je souhrnná tabulka č. 5 a 7. K těmto tabulkám má
zpracovatel posudku pouze formální připomínku. V rámci krajinné oblasti Třinecká brázda se nachází
dvě Evropsky významné lokality, čemuž neodpovídá popis v souhrnné tabulce č. 5. V krajinné oblasti
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Těšínská pahorkatina se nachází dvě přírodní rezervace, čemuž neodpovídá popis v souhrnné tabulce
č. 7.
V kapitole 5 vymezuje zpracovatel osm míst krajinného rázu (dále jen MKR) krajinné oblasti
Třinecká brázda a pět míst krajinného rázu krajinné oblasti Těšínská pahorkatina. Pro jednotlivá
místa krajinného rázu pak uvádí stavební objekty, které mohou mít vliv na krajinný ráz, dále pak i
konkrétní identifikované znaky a hodnoty dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.
Následující kapitola pak ve formě přehledných tabulek provádí shrnutí konkrétních
identifikovaných znaků a hodnot v jednotlivých MKR, jejich klasifikaci dle pozitivních či negativních
projevů, dle významu a cennosti. Následně je posouzen i vliv jednotlivých stavebních objektů na
identifikované znaky krajinného rázu.
Z tabulek č. 22 až 27 vyplývá, že většina stavebních objektů bude působit jako nulový, slabý,
případně středně silný zásah vzhledem k identifikovaným znakům a hodnotám krajinného rázu.
Největší vliv na krajinný ráz, resp. jednotlivá místa krajinného rázu budou mít především pozemní
objekty, kde velikost zásahu byla u znaku „typická venkovská sídla frýdecko-místecka“ (v případě
MKR č. 2 mezi Frýdkem-Místkem a obcí Dobrá a MKR č. 4 v okolí obce Dobratice) označena jako
silná.
Je nutno konstatovat, že tabulky jsou zpracovány velmi pečlivě a svědomitě. S předloženým
hodnocením lze souhlasit.
Zpracovatel vyhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz závěrem uvádí: „Vzhledem k tomu, že u
většiny námi identifikovaných znaků a charakteristik krajinného rázu byla míra vlivu stanovena jako
slabý zásah či žádný zásah, jen u některých znaků byla míra vlivu stanovena jako středně silný zásah,
je navrhovaná stavby Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín, včetně PEÚ
a optimalizace žst. Český Těšín v daném území z pohledu krajinného rázu přijatelná a je možno ji
doporučit k realizaci.“
Daný závěr není formulován zcela přesně, neboť u dvou míst krajinného rázu byl z hlediska
vlivu staveb na typická venkovská sídla frýdecko-místecka identifikován silný zásah. Správná
formulace závěrů by tedy měla znít následovně: „Vzhledem k tomu, že u většiny identifikovaných
znaků a charakteristik krajinného rázu byla míra vlivu stanovena jako slabý zásah či žádný zásah, jen
u některých znaků byla míra vlivu stanovena jako středně silný a ojediněle i silný zásah, je
navrhovaná stavby Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín, včetně PEÚ a
optimalizace žst. Český Těšín v daném území z pohledu krajinného rázu přijatelná a je možno ji
doporučit k realizaci.“.
Drobnou připomínku má autor posudku rovněž k fotodokumentaci, která se jeví pro dané účely
posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (a především i pro čtenáře) jako příliš strohá. Z celé studie
však vyplývá velmi dobrá znalost místních poměrů, což je patrné např. z přílohy č. 3 studie, která
vymezuje jednotlivá místa krajinného rázu.
Autor posudku nemá k dané studii Vlivu stavby na krajinný ráz žádné zásadní připomínky, a to
ani z metodického pohledu, ani z hlediska obsahu. Výše uvedené připomínky jsou spíše doplňující a
mají formální charakter, nemají vliv na celkové hodnocení záměru.
•

Příloha č. 21 – Vyhodnocení vizualizací protihlukových stěn

Vizualizace protihlukových stěn byla provedena dle architektonické koncepce, kterou
vyhotovil Ing. Arch. Milan Obenaus (autorizovaný architekt ČKA 01 297). Fotorealistické vizualizace
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byly následně zpracovány firmou Rainbow triangle, v.o.s. Jedná se o prostorové znázornění objektu
následně zakresleného do fotografie.
Vizualizace byly vyhotoveny na deseti lokalitách, vždy ze dvou různých pohledů: Lokalita č.
1 – Frýdek-Místek – Staré Město, lokalita č. 2 – Dobrá (před žst.), lokalita č. 3 – Dobrá (za žst.),
lokalita č. 4 – Dobratice (za zastávkou), lokalita č. 5 – Hnojník (před žst.), lokalita č. 6 – Hnojník (za
žst.), lokalita č. 7 – Střítež, lokalita č. 8 – Ropice (centrum obce), lokalita č. 9 – Český Těšín, lokalita
č. 10 – Ropice (severní část obce za vlakovou stanicí směrem na Český Těšín).
Je zřejmé, že nejvýznamněji se z celého záměru optimalizace trati budou uplatňovat
protihlukové stěny. Dalším vizuálně významným prvkem budou stožáry trakčního vedení, které jsou
součástí všech provedených vizualizací. Ve Starém Městě byla provedena vizualizace nového stavu
kolejiště a opěrných zdí. V obci Dobrá byla do fotografie zanesena část podchodu pro pěší.
Komentář zpracovatele posudku:
Z navržených zásad řešení protihlukových stěn (viz str. 2 studie) je patrná snaha autorů o
minimalizaci negativních vizuálních vjemů. Zpracovatel posudku poukazuje především na citlivou
volbu materiálů PHS, doplnění gabionovými koši a ozeleněním. K omezení negativního vizuálního
působení protihlukových stěn, které by především v zimním období mohly rušit, byla zvolena koncepce
stěn evokujících vzhled kamenných ohradních zdí, případně dřevěného oplocení.
Autor posudku nemá k danému vyhodnocení žádné zásadní připomínky. Lokality pro
zpracování vizualizací byly zvoleny vhodně. Předložené vizualizace jsou velmi dobrým podkladem pro
posouzení vlivu PHS na krajinný ráz.
•

Příloha č. 22 – Studie vlivu na veřejné zdraví

Vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví bylo zpracováno Prof. MUDr. Jaroslavem
Kotulánem, CSc. v září roku 2008. Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. je držitel osvědčení odborné
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví MZd, č.j. HEM-300-26.08.04/25788,
pořadové číslo 1/Z/2004.
Studie o rozsahu 56 stran je rozdělena do šesti hlavních kapitol, v návaznosti na jednotlivé
kapitoly dokumentace EIA.
Hodnocení bylo zpracováno v souladu s metodickými postupy hodnocení zdravotních rizik
(Health Risk Assessment) vypracovanými americkou Agenturou pro životní prostředí (US EPA).
Vyhodnocení bylo provedeno ve čtyřech krocích (1. Identifikace nebezpečnosti, 2. Určení vztahu
dávky a účinku, 3. Hodnocení expozice, 4. Charakterizace rizika). Ve studii jsou uvedeny rovněž
nejistoty, kterými je studie zatížena.
Ze zdravotně významných faktorů byla zaměřena pozornost především na hluk, vibrace,
znečišťování ovzduší a psychosociální vlivy.
Ad Hluk
Zpracovatel hodnocení zdravotních rizik vycházel z hlukové studie (Ecological Consulting, a.
s., 2008).
Metoda určení vztahu dávka – odpověď byla převzata z „Autorizačního návodu k hodnocení
zdravotního rizika expozice hluku“ vydaného SZÚ v Praze v roce 2007.
Při hodnocení zdravotních rizik byly využity údaje o ekvivalentních hladinách akustického
tlaku celkem 153 referenčních bodů. Odhad počtu obyvatel bydlících v jednotlivých hlukových
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pásmech byl proveden s využitím kartogramů a osobním průzkumem terénu. Zvláštní pozornost byla
věnována domům situovaným v těsné blízkosti trati, kde je potenciál obtěžování obyvatel železničním
hlukem největší. Soubor všech referenčních bodů byl rozčleněn do 22 skupin obytných domů (lokalit)
podle umístění a vzdálenosti od posuzované trati.
Z hlediska zdravotních rizik souvisejícím s expozicí obyvatel hlukem byly posuzovány
následující varianty:
Varianta 0 – Stávající železniční doprava
Varianta 1 – Výhledová železniční doprava ve stávajícím vedení trati na rekonstruované koleji
Varianta 2 – Výhledová železniční doprava bez optimalizace s oddělením části provozu na
místní komunikace
Varianta 3 – Výhledová železniční doprava po výstavbě bezúvraťového napojení ve FrýdkuMístku
Varianta 4 – Výhledová železniční doprava se železničním obchvatem obce Dobrá
Vzhledem k rozdílným hygienickým limitům je tabulkové hodnocení zpracováno zvlášť pro
silniční a železniční dopravu. Pro jednotlivé skupiny domů jsou pak posouzeny rozdíly ekvivalentních
hladin akustického tlaku A mezi jednotlivými posuzovanými variantami (srovnání nulové a aktivní
varianty). Z diskuse výsledků vyplývají následující obecné závěry:
- stávající hluková zátěž z dopravy na železnici je značná, závisí na vzdálenosti od trati,
- noční hlukové hladiny v souvislosti s provozem železnice jsou výrazně nadlimitní,
- odlišnosti hlukových hladin při porovnání aktivních variant s nulovou variantou nejsou
velké,
- stávající hluková zátěž z dopravy na silnicích je vysoká,
- hlukové hladiny při porovnání aktivních variant s nulovou variantou se téměř neliší, resp.
rozdíly jsou nevýrazné.
K posouzení účinků hluku byl zvolen konzervativní přístup. Pro každou skupinu domů byl
vybrán pro variantu hodnotící železniční hluk vždy dům s nejvyšší zátěží (u vyšších domů nejvíce
zatížené podlaží) v noční době. K těmto objektům pak byly doplněny hodnoty v denní době a byl
vypočten ukazatel Ldn pro hluk železniční a silniční.
Denní hluk - Pro porovnání hlukových zátěží v jednotlivých variantách (0, 1, 2, 3) byl
vypočten ukazatel kombinované hlukové hladiny L a míra obtěžování odpovídající procentu středně
obtěžovaných (A).
Noční hluk – Pro porovnání hlukových zátěží v jednotlivých variantách (0, 1, 2, 3) byl
vypočten ukazatel kombinované hlukové hladiny LNOC a míra obtěžování odpovídající procentu osob
se středně rušeným spánkem (SD).
Z hlediska hlukové zátěže byla vyhodnocena samostatně dotčená školská zařízení.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve vnitřních prostorách škol jsou uvedeny v tabulce č. 28
studie zdravotních rizik. Z tabulky vyplývá, že ve všech zařízeních jsou hlukové hladiny spolehlivě po
hranicí nenarušené slovní komunikace a jsou tedy po hlukové stránce vyhovující.
Závěrem je konstatováno, že po plánované modernizaci trati se stav hlukové zátěže
obyvatelstva v blízkém okolí trati většinou zlepší, nadále však zůstane v některých místech
neuspokojivý. Určitým řešením může být u dotčené chráněné zástavby instalace oken s vyšší
neprůzvučností.
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Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku navrhuje doplnit následující podmínku do návrhu stanoviska: „Po
realizaci záměru provést detailní akusticko-technické zhodnocení zvukoizolačních vlastností oken
dotčených školských zařízení (Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská, Potoční 1094, FrýdekMístek; Soukromá střední odborná škola, Tř. T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek; Základní škola
Dobrá; Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem, Hnojník 6; Masarykova
základní škola a mateřská škola, Hnojník 120; Základní škola a mateřská škola, Ropice 146; Základní
a mateřská škola Střítež č.p. 108; Základní škola Český Těšín – Svibice, Základní umělecká škola A
PLUS, Pod Zvonek 28, Český Těšín; Základní a mateřská škola, Komenského 607, Český Těšín;
Střední škola zemědělská, Tyršova 611/2, Český Těšín; Pedagogické centrum pro polské a národnostní
školství, Ostravská 21, Český Těšín; Základní škola a mateřská škola, Masarykovy sady 104, Český
Těšín; Obchodní akademie, Sokola Tůmy 402/12, Český Těšín; Základní umělecká škola Pavla Kelety,
Sokola Tůmy 10/105, Český Těšín). Na základě zjištěných vlastností oken rozhodnout v případě
nedodržení hygienického limitu ve vnitřním chráněném prostoru v souladu s požadavky norem o
výměně za okna s vyšší neprůzvučností (protihluková okna).“
Závěrem je konstatováno, že po plánované modernizaci trati se stav hlukové zátěže
obyvatelstva v blízkém okolí trati většinou zlepší, nadále však zůstane v některých místech
neuspokojivý. Určitým řešením může být u dotčené chráněné zástavby instalace oken s vyšší
neprůzvučností.
V návrhu stanoviska budou uvedeny ještě další podmínky:
„V dalších stupních projektové přípravy zpřesnit akustické výpočty na základě podrobnějších
podkladů a údajů a u všech vytypovaných objektů nebo u objektů, u kterých se budou předpokládat po
zpřesňujících výpočtech vyšší hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru, provést
podrobný stavebně akustický pasport spolu s proměřením akreditovanou laboratoří dle normových
postupů, prověřit soulad s normovými požadavky na zvukoizolační vlastnosti fasád a případně
definovat požadavky na zvýšení zvukoizolačních vlastností hlukově exponovaných fasád chráněných
objektů.“
„V dalších stupních projektové dokumentace je třeba řešit otázku rozřaďovacího nádraží
v Českém Těšíně tak, aby byly splněny zákonné požadavky na ochranu zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací. Je nutné přehodnotit a prokázat skutečný charakter hluku, zpřesnit akustickou
situaci v okolí seřaďovacího nádraží a samozřejmě optimalizovat návrh protihlukových opatření za
účelem minimalizovat již dnes problematickou akustickou situaci.“
Ad Vibrace
V okolí posuzované železniční trati bylo pro měření vibrací vybráno celkem 21 míst, v různé
vzdálenosti od stávající železniční trati. Z prezentovaných výsledků je patrné, že na několika místech
došlo k překročení limitních hodnot (71 dB).
Ze závěrů protokolu o měření vibrací (Ing. Petr Vrána) se předpokládá, že samotnou
rekonstrukcí trati bez dalších antivibračních opatření dojde ke snížení celkových vážených hladin
zrychlení vibrací v rozsahu 5 až 7 dB. Pro zlepšení je možno použít antivibrační rohože pod štěrkové
lože a pryžové podložky pod kolejnice. Pokud by byla využita tato antivibrační opatření, pak lze
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očekávat, že by u domů vzdálenějších od trati nebyl limit překročen a u domů velmi blízko trati jen
mírně překročen.
Komentář zpracovatele posudku:
Nutno podotknout, že v návrhu stanoviska je uvedena následující podmínka: „Pro
minimalizaci vlivu vibrací na zdraví obyvatel budou po zpřesňujících analýzách v lokalitách
s předpokládanými nadlimitními hodnotami instalovány antivibrační rohože, případně další známé
prostředky na snížení přenosu vibrací.“
Ad Znečišťování ovzduší
Zpracovatel hodnocení zdravotních rizik vycházel z rozptylové studie (Mgr. Jakub Bucek,
červenec 2008). Z hlediska zdravotních rizik souvisejícím s expozicí obyvatel jednotlivými
sledovanými polutanty byly posuzovány následující varianty:
Varianta 1 – Stávající imisní zátěž v lokalitě včetně komunikace R48 v úseku Frýdek-Místek –
Český Těšín
Varianta 2 – Příspěvek ke stávajícímu imisnímu zatížení vyvolaný provozem železniční sítě
Frýdek-Místek – Český Těšín
Varianta 3 – Imisní zatížení vyvolané provozem železniční tratě Frýdek-Místek – Český Těšín
po rekonstrukci
Varianta 4 - Imisní zatížení vyvolané provozem železniční tratě Frýdek-Místek – Český Těšín
po rekonstrukci, s uvažováním obchvatu obce Dobrá
Varianta 5 – Imisní zatížení vyvolané provozem železniční tratě Frýdek-Místek – Český Těšín
po rekonstrukci, s uvažováním bezúvraťového napojení
Varianta 6 – Imisní dopad v lokalitě ze zdrojů znečišťování ovzduší související s rekonstrukcí
železniční trati Frýdek-Místek – Český Těšín v průběhu výstavby
Zpracovatel hodnocení zdravotní rizik v část věnující se ovzduší správně uvádí účinky
jednotlivých polutantů na lidské zdraví, při hodnocení vztahu dávka – odpověď vychází z metod US
EPA, případně z dalších odborných studií (viz K. Aunan, 1996). K danému postupu nemá zpracovatel
posudku žádné připomínky.
Při vyhodnocení expozice u jednotlivých polutantů je hojně čerpáno z rozptylové studie a
jejích závěrů. Studie tak uvádí maximální hodinové a průměrné roční koncentrace pro NO2 a PM10 a
průměrné roční koncentrace pro benzen a benzo/a/pyren.
Jednou z nejdůležitějších kapitol hodnocení zdravotních rizik je výsledná charakteristika
rizika. Závěrečné hodnocení rizika prezentované ve studii je možné shrnout následovně:
- Příspěvky imisí oxidu dusičitého ze železnice nepředstavují žádné riziko pro zdraví obyvatel.
- Zátěž tuhými znečišťujícími látkami je v posuzovaném území mírně až silně nadlimitní,
avšak přírůstky k těmto imisím z provozu rekonstruované železniční trati budou mít zcela malý,
zanedbatelný vliv na zdraví obyvatelstva.
- Vypočtené úrovně stávajících průměrných ročních koncentrací benzenu v dotčeném území
jsou silně podlimitní. Nejvyšší zaznamenaný přírůstek benzenu v souvislosti s provozem záměru tento
podíl zvýší pouze nevýznamně. I v nejvíce zatížených místech budou koncentrace benzenu po
realizaci záměru výrazně podlimitní a nebudou představovat nepřípustné zdravotní riziko.
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- O imisích benzo/a/pyrenu ve sledovaném území lze konstatovat, že současné expozice jsou
sice nadlimitní, ale přinášejí jen zanedbatelné riziko. Příspěvek z provozu rekonstruované železnice
tento stav nezmění.
Komentář zpracovatele posudku:
S celkovými závěry hodnocení zdravotních rizik v oblasti ovzduší se lze ztotožnit. Zpracovatel
posudku nemá k uvedeným závěrům připomínky.
Ad Psychosociální vlivy
Komentář zpracovatele posudku:
Ke specifikaci psychosociálních vlivů nemá zpracovatel posudku připomínky.
Ad Exponované obyvatelstvo
Kapitola představuje syntézu informací uvedených v předcházejících částech studie hodnocení
zdravotních rizik. Hodnocení je vztaženo na celkový počet zasažených obyvatel. Pro vyhodnocení
počtu zasažených obyvatel bylo použito průměrné osídlení jednotlivých bytových jednotek 2,6.
Ze závěrů vyplývá, že 900 obyvatel bude v porovnání se stavem bez záměru rušeno více a
bude třeba řešit ochranu individuálními opatřeními. Naopak pro 2 300 obyvatel se hluková zátěž
znatelně sníží.
Z hlediska znečištění ovzduší nezpůsobí příspěvky k imisním koncentracím z rekonstruované
trati zhoršení stávajících zdravotních podmínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nemá připomínky k vyhodnocení exponovaného obyvatelstva.
Ad Závěry studie vlivů na veřejné zdraví
Studie konstatuje, že mezi variantami není podstatný rozdíl z hlediska znečištění ovzduší.
Pokud jde o hlukovou zátěž, je varianta 1 ze zdravotního hlediska podstatně výhodnější než
varianta 2. Ve srovnání s variantou 1 je pak varianta 3 poněkud lepší a varianta 4 je podstatně lepší než
varianta 1.
Komentář zpracovatele posudku:
Závěry studie zdravotních rizik správně formulují výsledky provedených analýz. Zpracovatel
posudku nemá k dané studii žádné zásadní připomínky, které by měly vliv na celkové hodnocení
záměru z hlediska zdravotních rizik.
•

Příloha č. 23 - Průzkum vybraných migračních objektů a migračně významných míst

Přehled hodnocených migračních profilů (označení A – J) je znázorněn na celkové situaci.
Celkem bylo prověřeno deset migračních profilů na trase posuzované stavby.
Pro každý migrační profil byl zpracován krátký paspart, ve kterém je uvedena lokalizace
profilu (km stavby), popis profilu, zhodnocena propustnost stavby pro jednotlivé druhy živočichů a
následně vyhodnocen migrační význam pomocí jednoduché stupnice (1. nízký, 2. střední a 3. velký
migrační význam).
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Ze studie vyplývá, že nízký význam pro migraci má profil B (km 120,1 – 120,3) a profil G.2
(km 127,9). Nízký až střední význam pro migraci má profil D (km 121,8 – 121,9). Střední význam
pro migraci má profil C (km 120,7 – 120,8), profil E (km 123,3 – 123,4), profil F (km 126,2), profil
G.1 (km 127,8) a profil J (km 135,8). Profil A (km 114,9 – 115,4), H (km 131,8) a I (km 133,9) má
střední až velký význam pro migraci.
V přípravné fázi stavby je doporučeno věnovat zvýšenou pozornost: 1/ zachování migrační
prostupnosti trati, 2/ zlepšení podmínek pro migrace vodních savců – zejména u migračního profilu B
(km 120,1 – 120,3) a G.2 (km 127,9). Tato podmínka je součástí návrhu stanoviska.
Komentář zpracovatele posudku:
K příloze č. 23 nemá autor posudku zásadní připomínky. Zpracovatel dokumentace EIA řádně
zhodnotil migrační profily na posuzované železniční trati, neopomněl ani uvést některá obecná
doporučení pro další stupně projektové dokumentace tak, aby byla v maximální možné míře zachována
migrační propustnost trati.
I přes to, že se doplněná dokumentace EIA již poměrně detailně zabývala problematikou
migrační propustnosti trati jsou v návrhu stanoviska upřesněny, resp. doplněny další požadavky na
zajištění migrační propustnosti trati.
•

Příloha č. 24 - Vyhodnocení stavu nemovitostí

Vyhodnocení technického stavu nemovitostí bylo provedeno v tomto stupni projektové
dokumentace pro část stavby v úseku Frýdek-Místek – Nošovice. Znalecké posudky o aktuálním
technickém stavu objektů byly zpracovány firmou Znalecký a oceňovací ústav s.r.o. Dokumentace
technického stavu nemovitostí proběhla v průběhu měsíce října až prosince 2007. Součástí znaleckých
posudků byla také vyjádření vlastníků objektů.
Pro navazující část stavby v úseku Nošovice – Český Těšín budou rovněž zhotoveny znalecké
posudky o technickém stavu nemovitostí. Tato podmínka bude součástí návrhu stanoviska.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nemá k příloze č. 24 žádné připomínky.

Shrnutí
Předložená dokumentace předkládá poměrně rozsáhlý soubor informací a faktů. I přes některé
připomínky popisuje tato poměrně rozsáhlá dokumentace jak stávající, tak i variantní výhledovou
situaci po realizaci záměru. Vzhledem k tomu, že většina rozhodujících faktorů ŽP byla posuzována na
straně bezpečnosti a s řádnou rezervou, lze připomínkované nepřesnosti v tomto stupni přípravy
záměru považovat za méně významné. V dalších stupních projektové přípravy dojde ke zpřesnění a
prohloubení navrhovaných opatření k eliminaci negativních dopadů do ŽP. Řada dalších vznesených
připomínek byla spíše metodického charakteru, bez vlivu na celkové hodnocení záměru. Zpracovatel
posudku navrhl doplnit a upřesnit řadu podmínek k eliminaci dopadů záměru na ŽP.
Z hlediska úplnosti informací obsažených v jednotlivých kapitolách doplněné dokumentace
EIA lze konstatovat, že podstatné informace pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí a
obyvatelstvo jsou v dokumentaci obsaženy, odpovídají stupni projektové přípravy záměru. Jednotlivé
připomínky mají spíše doplňující charakter.
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Na drobné nedostatky dokumentace bylo upozorněno v komentáři zpracovatele posudku
k jednotlivým kapitolám doplněné dokumentace EIA.
Doplněná dokumentace EIA se z formálního hlediska zcela nedrží oficiálních názvů podkapitol
dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tyto nedostatky však nemají
podstatný vliv na hodnocení záměru.

2. Správnost údajů
použitých metod hodnocení

uvedených

v dokumentaci

včetně

Připomínky zpracovatele posudku ke správnosti údajů jednotlivých kapitol dokumentace jsou
řešeny v předchozí kapitole II. 1. Úplnost dokumentace. Tato kapitola se tedy zabývá především
správností použitých metod hodnocení.
Dopravně-inženýrské podklady
Intenzity stávající železniční dopravy na sledovaných úsecích Lískovec u Fr. – Frýdek-Mstek,
Frýdek.Místek – Baška, Frýdek-Místek – Dobrá NŽST, Dobrá NŽST – Český Těšín, Třinec – Český
Těšín, Český Těšín – Louky nad Olší, Český Těšín – Polsko byly převzaty z Grafikonu vlakové dopravy
z roku 2008.
Veškeré výhledové intenzity provozu vlakových souprav pro jednotlivé sledované varianty č. 1,
č. 2, č. 3 a č. 4 byly převzaty od společností podílejících se na řešení optimalizace trati (SŽDC, SHBOstrava, Moravia Consult, Ing. Petr Vrána a další).
Intenzity automobilového provozu na silniční síti byly získány z výsledků kontrolních měření
na silnici R48 a z Výsledků celostátního sčítání dopravy na silnicích zpracovaného ŘSD Praha v roce
2005. Intenzity dopravy pro roky 2008 a 2010 byly přepočteny aktualizovanými růstovými koeficienty
dopravy.
Zpracovatel dokumentace EIA (Ecological Consulting a.s.) dále oslovil příslušné úřady
s žádostí o poskytnutí doplňujících aktuálních intenzit dopravy na dotčené komunikační síti. Většina
obeslaných úřadů (Obec Dobrá, Dobratice, Hnojník, Střítež, Český Těšín) se shodně vyjádřila, že
nedisponuje aktuálními intenzitami dopravy na komunikacích procházejících obcemi. Pouze obec
Ropice poskytla zpracovateli dokumentace EIA informace z provedeného sčítání dopravy na
komunikaci I/11 ve dnech 2. 6. – 6. 6. 2008.
Doplňující dopravně-inženýrské podklady jsou uvedeny v příloze č. 14 doplněné dokumentace
EIA. Jedná se o posouzení čekací doby na přejezdech a určení délek front aut pro různé čekací doby
na těchto přejezdech.
Zpracovatel posudku nemá k těmto podkladům žádné připomínky.

Vliv na akustickou situaci
K charakterizaci akustických vlivů záměru na životní prostředí bylo použito modelových
výpočtů pomocí výpočtového programu LimA, který má implementovánu řadu mezinárodních metodik
a standardů. Uváděná nejistota výpočtu je 2,2 dB.

EKOLA group, spol. s r.o.

41

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Vzhledem k tomu, že použité metodiky a metody byly komentovány již výše (viz příloha č. 17),
nebude zpracovatel posudku tyto komentáře znovu opakovat.

Vliv záměru na ovzduší
Pro zhodnocení stávajícího imisního pozadí (první hodnocená varianta v rozptylové studii)
v dané lokalitě bylo využito vymezení OZKO pro rok 2006. Pro toto vymezení zpracoval ČHMÚ
rozptylovou studii, jejíž závěry byly pro hodnocené území převzaty. K tomuto imisnímu pozadí byl
dopočten imisní dopad nové komunikace R48 Frýdek-Místek – Český Těšín.
Druhá posuzovaná varianta v rozptylové studii vyhodnotila příspěvek stávající železniční
dopravy ke stávajícímu imisnímu pozadí lokality (tj. stav bez záměru).
Třetí varianta hodnotila výhledové imisní zatížení po rekonstrukci a elektrifikaci trati (tj. stav
se záměrem).
Čtvrtá varianta hodnotila imisní zatížení po rekonstrukci a elektrifikaci trati, stejně jako ve
variantě 3, avšak s tím, že uvažovala s obchvatem obce Dobrá.
Pátá varianta uvažovala s bezúvraťovým napojením železnice ve Frýdku-Místku.
Varianta č. 6 hodnotila imisní dopad v lokalitě ze zdrojů znečišťování související
s rekonstrukcí železniční trati. Tato varianta tedy detailně hodnotí fázi výstavby (resp. optimalizace).
Výpočet emisí z automobilové dopravy byl zpracován na základě metodiky vypracované
VŠCHT a ATEM, která byla publikována MŽP ČR jako závazný výpočetní postup pro hodnocení emisí
z dopravy (program MEFA 02).
Větrná růžice pro lokalitu Frýdek-Místek byla převzata z dat od ČHMÚ.
Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, která byla
vydána MŽP ČR v roce 1998. Výpočet byl proveden pro škodliviny NO2, PM10, benzen a BaP.
Výpočetní postupy vycházejí z metodik publikovaných MŽP ČR. Použité metody jsou vhodné.

Vliv na veřejné zdraví
Hodnocení potenciálních vlivů na obyvatelstvo bylo provedeno metodou Health Risk
Assessment, za pomoci odborné literatury uvedené na závěr studie vlivů na veřejné zdraví. Pro
posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví bylo využito Autorizačního návodu SZÚ 2007.
Pro posouzení bylo použito standardních nástrojů a metod hodnocení. Použité metody jsou
vhodné.

Vliv zastínění pozemků protihlukovými stěnami
Předložené světelně technické studie vychází z platné legislativy (zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na
výstavbu) a z platných norem (norma ČSN 73 4301 „Obytné budovy“).
Kontrolní výpočty oslunění byly provedeny výpočetním programem Oslunění verze 2.0 firmy
JpSoft Jaroslav Polášek. Tento program provádí kontrolu všech podmínek podle ČSN 73 4301
„Obytné budovy“, provádí korekci azimutu na meridiánovou konvergenci a provádí výpočet pro
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normované dny 1. března a 21. června, výpočty oslunění je možné provést rovněž pro libovolný
kalendářní den.
Výpočetní postupy vycházejí z platné legislativy. Použité výpočetní programy jsou vhodné.

Vliv záměru na krajinný ráz
Pro hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz byl použit “Metodický postup posouzení vlivu
navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“, který byl vypracován ve
smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (Vorel, Bukáček, Matějka, Culek,
Sklenička 2004).
Tento postup byl zpracovatelem mírně modifikován pro potřeby hodnocení vlivu liniové stavby
na krajinný ráz. Vyhodnocení bylo provedeno dle následujícího postupu: 1. Diferenciace území a
identifikace rysů, znaků a hodnot, 2. Diferenciace možných vlivů dle individuálnosti charakteru
prostorů a celkového krajinného rázu krajiny, 3. Diferenciace navrhovaných staveb dle charakteru
možných vlivů na krajinný ráz, 4. Posouzení vlivu staveb na identifikovatelné znaky, 5. Určení
snesitelnosti zásahu na základě zjištěné míry vlivu na vyhotovení závěru.
Využití výše zmíněného metodického postupu je správné, drobné uzpůsobení metodického
postupu přímo pro účely posouzení vlivu liniové stavby na krajinný ráz rovněž není na škodu, ba
naopak je možné lépe posoudit jednotlivé aspekty vlivu stavby na krajinu a její ráz.

Vizualizace protihlukových stěn
Vizualizace protihlukových stěn byla provedena dle koncepce navržené architektem. Následně
byly zpracovány fotorealistické vizualizace. Jedná se o prostorové znázornění objektu následně
zakresleného do fotografie.
Použité prostředky (vizualizace do fotografie) jsou velmi vhodné a názorné. Zpracovatel
posudku nemá k použitým postupům žádné připomínky.

Vibrace
Měření vibrací z jízdy vlakových souprav v obcích Dobrá, Vojkovice, Střítež, Ropice bylo
provedeno Ing. Petrem Vránou v měsících srpen až říjen 2007. Přílohy protokolu ke zkoušce byly
zpracovány Zdravotním ústavem se sídlem v Olomouci. Měření bylo provedeno pomocí měřicího
systému PULSE (Brüel&Kjaer), zesilovače NEXUS Brüel&Kjaer, snímače Endevco 7752-1000 a
speciální měřící desky. Uvedená měřící sestava B&K byla kalibrována v Českém metrologickém
institutu v Brně.
Další měření hladin vibrací z železniční dopravy bylo provedeno v 20. 8. 2008 a 2. 9. 2008
Ing. Pavlem Kreuzigerem, a to v lokalitách Český Těšín a Frýdek Místek. Měření bylo provedeno
pomocí přesného analyzátoru B&K 2250, piezoelektrického akcelerometru B&K 4507 a kalibrátoru
B&K 4294.
Všechna měření vibrací jsou doložena protokoly Měření hladin vibrací z železniční dopravy.
K formální ani obsahové stránce těchto protokolů nemá autor posudku žádné připomínky.
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Elektrická a geofyzikální korozní průzkumná měření – korozní průzkum v úseku
Frýdek-Místek – Staré Město
Korózní průzkumu byl proveden dle následujících metod a postupů:
- měření zdánlivého měrného odporu půdy – bylo prováděno dle postupu uvedeného v ČSN 03
8363 měřicím přístrojem MEGGER CM 100,
- měření napěťového pole – bylo prováděno dle postupu uvedeného v ČSN 03 8372, jež
koresponduje s ČSN 03 8365 měřicím přístrojem METEX, programovým vybavením DigPro,
- měření proudového pole, proudová hustota J – proudové pole bylo určeno z již vypočteného
měrného odporu půdy a střední hodnoty napěťového pole ve shodném místě měření,
- měření potenciálů v půdě uložená konstrukce – půda – bylo prováděno dle postupu
uvedeného v ČSN EN 13509 měřicím přístrojem METEX a elektrodou Cu/CuSO4,
- měření velikosti elektrického proudu v kovových zařízeních – bylo prováděno dle postupu
uvedeného v ČSN 03 a dle ČSN EN 13 1350.9. měřicím přístrojem METEX,
- měření korelace, tj. potenciál konstrukce – půda a konstrukce – kolej,
- měření pH půdy – prováděno dle postupu uvedeného v ČSN 03 8375 měřicím přístrojem
PH 201,
- geodetické zaměření pomocí GPS.
Použité postupy vycházejí z platných norem a předpisů. Zpracovatel posudku nemá k použitým
postupům ani metodám žádné připomínky.

Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
K hodnocení ovlivnění půd, horninového prostředí a přírodních zdrojů nebyla použita žádná
speciální metoda. Údaje byly získány rešeršní metodou z dostupných podkladů.
Vstupní informace a způsob zhodnocení vlivu na neživou přírodu jsou považovány
zpracovatelem posudku za vyčerpávající.

Flóra, fauna, ekosystémy, ÚSES
Byl proveden podrobný dendrologický, botanický a zoologický průzkum, ostatní údaje byly
získány rešerší z dostupných podkladů.
V rámci dendrologického průzkumu byly v souladu s metodikou Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR a vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992
Sb. zaznamenávány buď jednotlivě rostoucí dřeviny, nebo porosty keřů. V případě vzrostlých stromů
(dřeviny s obvodem kmene 20 cm a větším), byl u každé dřeviny zjištěn obvod kmene ve výčetní výšce
130 cm. U keřů, případně u mladých náletových porostů dřevin, byla určena druhová příslušnost,
pokryvnost celého porostu v % a plochu porostu v m2. V obou případech byly dřeviny zařazeny do
druhu, pouze u taxonomicky složitějších skupin byla jejich příslušnost určena jen na úrovni rodu
(např. vrba – Salix sp., topol – Populus sp.).
Pro účely procesu EIA pokládáme vstupní informace a způsob hodnocení vlivu záměru na
živou přírodu za dostatečné. V dalších stupních projektové dokumentace je však třeba doplnit
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přírodovědné průzkumy, např. o entomologický průzkum v přírodě cennějších územích podél trati,
průzkum vodní fauny všech dotčených toků. Tyto požadavky jsou uvedeny v návrhu stanoviska.

Hmotný majetek, kulturní památky, struktura a funkční využití území
K hodnocení nebylo použito žádné zvláštní metody ani šetření. Zpracovatel dokumentace
vycházel ze známých a reálných skutečností.

Shrnutí
Uváděné informace a použité metody hodnocení jsou pro předkládaný záměr vhodné a
dostatečné. Použité metody i celkovou koncepci zpracování doplněné dokumentace EIA považuje
zpracovatel posudku za adekvátní charakteru záměru a jeho lokalizaci.
Připomínky má zpracovatel posudku pouze k problematice hluku. V dokumentaci EIA není
zcela jasně definováno, které konkrétní výpočtové metodiky byly použity pro výpočet hluku ze
silničního a železničního provozu. Zpracovatel sice popisuje použití české výpočtové metodiky Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy ve znění jejich novel, avšak není jasné, co
z těchto pokynů bylo využito k výpočtu, neboť použitý software, pokud je zpracovateli posudku známo,
nedisponuje českou výpočtovou metodikou. Pro železniční hluk informace o použité metodice zcela
chybí.

3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na
životní prostředí
Z provedené multikriteriální analýzy v rámci dokumentace EIA vyplývá, že z hlediska všech
hodnocených vlivů vychází nejhůře varianta č. 2 - výhledový provoz na železniční trati bez její
optimalizace.
V případě varianty č. 2 by byla trať ponechána ve stávajícím stavu, bez úprav i bez dalších
protihlukových opatření.
Automobilka Hyundai by mohla tuto stávající trať vzhledem k omezené propustnosti trati
využívat železnici pro přepravu části svého odbytu. Na trati v úseku Frýdek-Místek – Dobrá by došlo
v porovnání se stávajícím stavem k navýšení intenzit železniční dopravy o 3 nákladní vlaky ve dne a
10 nákladních vlaků v noci. V úseku Dobrá – Český Těšín by v nočním období navíc jezdily
4 nákladní vlaky.
Navýšení intenzit dopravy na „neoptimalizované“ železniční trati, bez patřičných
protihlukových opatření by vyvolalo zhoršení akustické situace v zájmovém území, a tedy i významné
zhoršení životních podmínek obyvatel žijících v nejbližším okolí trati. Nejvýrazněji by se tato
skutečnost mohla projevit u obyvatel menších obcí mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem.
Varianta č. 2 není variantou nereálnou, ani hypotetickou. V případě, že by z nějakého důvodu
nebyla provedena optimalizace trati, byla by část nákladní dopravy PZ Nošovice realizována po
stávající trati.
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Ostatní varianty (varianta č. 1 – optimalizace trati, varianta č. 3 – realizace bezúvraťového
napojení ve Frýdku-Místku a varianta č. 4 – realizace obchvatu Dobrá) vychází v souhrnném
multikriteriálním hodnocení velmi podobně a vždy lépe než varianta č. 2 bez optimalizace trati.
Z hlediska hlukové zátěže vychází oproti variantě 1 (optimalizace trati) lépe varianta č. 3
(bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) a varianta č. 4 (obchvat obce Dobrá), avšak pouze v lokální
úrovni.
V předložené multikriteriální analýze, která je zaměřena na environmentální aspekty stavby,
však nejsou zohledněny všechny aspekty, které je třeba při posouzení variant zohlednit. Jedná se např.
o technické aspekty realizovatelnosti záměru, soulad s ÚPn a další.
Varianta č. 3 je v tuto chvíli problematická především z následujících důvodů: Varianta není
v současné době v souladu s platným ÚPn města Frýdek-Místek. Stavba je navíc v kolizi s pilíři
průtahu komunikace I/48. V případě výstavby bezúvraťového napojení železniční trati je tak třeba
počítat i s vyvolanými výraznými komplikacemi v organizaci dopravy ve Frýdku-Místku. Na určitou
dobu by bylo třeba provoz na páteřní komunikaci I/48 omezit, případně by ji bylo třeba zcela uzavřít.
To bude možné až po vybudování obchvatu R 48.
Lze reálně předpokládat, že v budoucnu bude možné tuto variantu realizovat. Jedná se o
variantu provozně výhodnou a především z hlediska vlivů na obyvatele Frýdku-Místku pozitivnější
než varianta č. 1. Aktuální potřebu optimalizace železniční trati však tato varianta v tuto chvíli neřeší.
Přínosem varianty č. 4 (optimalizace trati s obchvatem obce Dobrá) by bylo vymístění
železničního provozu z centra obce Dobrá. Dané vymístění by se zcela jistě pozitivně projevilo
především na snížení akustické zátěže centra obce, kudy železniční trať prochází. Negativem by však
bylo značné zvýšení docházkové vzdálenosti místních obyvatel na novou železniční stanici.
Obdobně jako v případě varianty č. 3 je okamžitá realizace varianty č. 4 v tuto chvíli
problematická. Stavba by si vyžádala rozsáhlé úpravy dopravní a technické infrastruktury, včetně
potřeby demolice minimálně devíti obytných domů v obci Dobrá a k.ú. Nové Dvory. Stejně jako
varianta č. 3, ani varianta č. 4 nemá podporu ve stávajícím územním plánu obce, ve kterém není
zanesena a přináší řadu komplikací především ve vztahu k výkupům nemovitostí určených k likvidaci.
Předpokládáme, že v budoucnu bude možné i tuto variantu realizovat. Jedná se o variantu
z akustického hlediska výhodnější než varianta č. 1.
Aktuální potřebu optimalizace železniční trati (včetně potřeby komplexní rekonstrukce
železniční stanice ve Frýdku-Místku) však tato varianta neřeší.
Vzhled k náběhu výroby v PZ Nošovice, je potřeba optimalizace železniční trati čím dál
aktuálnější. Pokud by nebylo možné využít pro uspokojení nároků PZ Nošovice ekologickou
železniční dopravu, hrozí, že bude využita pro přepravu z/do PZ Nošovice převážně silniční doprava.
Ta sebou přináší obecně známá negativa z hlediska vlivu na životního prostředí. Provoz těžkých
nákladních aut odvážejících hotové výrobky, případně přivážejících materiál by byl spojen se
značnými emisemi polutantů do ovzduší a hlukem. Tento negativní dopad by se týkal značné části
území kraje.
Naproti tomu optimalizace trati v navržené variantě č. 1 je možná v relativně krátkém
časovém horizontu.
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Varianty č. 3 a č. 4 se samozřejmě jeví jako účelné a pozitivní, především pak z hlediska
hluku. Provedení těchto variant je reálné ve vzdálenějším časovém horizontu, po odstranění výše
uvedených problémů (změna ÚPn, atd.).
Předložené varianty je možné seřadit z hlediska vlivů na životní prostředí v následujícím
pořadí (od nejméně problematické varianty po nejvíce problematickou variantu):
Pořadí 1. – 3. - Optimalizace trati ve stávající stopě (varianta č. 1)
Pořadí 1. – 3. - Optimalizace trati s provedením bezúvraťového napojení na Ostravu Kunčice
ve Frýdku-Místku (varianta č. 3)
Pořadí 1. – 3. - Optimalizace trati s obchvatem obce Dobrá (varianta č. 4)
Pořadí 4. - Provoz na trati bez provedené optimalizace (varianta č. 2)
Z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo jsou varianty č. 1, 3 a 4 srovnatelné.
Zpracovatel posudku proto hodnotí v návrhu stanoviska všechny tři varianty (č. 1, 3 a 4) z hlediska
vlivu na životní prostředí a obyvatele jako akceptovatelné.
Zpracovatel posudku doporučuje vzhledem k aktuální potřebě optimalizace železniční trati
v návaznosti na již zahájenou výrobu v průmyslové zóně Nošovice upřednostnit přípravu a realizaci
varianty č. 1, s možným postupným rozšířením na variantu č. 3 a č. 4.

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
přesahujících státní hranice
Uvedený záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující státní hranice.

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD
JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno dostatečně, odpovídá nárokům na ochranu
životní prostředí a zdraví obyvatelstva.
Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob výstavby a provoz záměru lze
technické řešení záměru považovat za vhodné.
Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí technických opatření sloužících k ochraně životního
prostředí do projektu stavby. Tato opatření musí vycházet z dokumentace EIA, z tohoto posudku a
dále z dalších poznatků v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů učiněných v průběhu přípravy
území ke stavbě.
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IV.
POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
S opatřeními navrhovanými v doplněné dokumentaci EIA autor posudku souhlasí. Tato
opatření budou zahrnuta do návrhu stanoviska.
Zpracovatel posudku pokládá za nezbytné doplnit následující opatření k minimalizaci či
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí:
Fáze projektové přípravy
•

V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat množství, druhy vznikajících
odpadů a prostory pro jejich shromažďování.

•

Před uvedením stavby do provozu musí být zpracovány a předloženy ke schválení
manipulační, havarijní a požární řády jednotlivých provozů a zařízení.
Jako součást těchto řádu vypracovat systém informování o vzniklé havárii (policie, hasiči,
záchranná služba, příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, případně vodohospodářský
orgán).

•

Při zpracování zásad organizace výstavby je třeba v maximální míře koordinovat stavební
činnost v zájmovém území tak, aby byly vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo
minimalizovány.

•

Pro minimalizaci vlivu vibrací na zdraví obyvatel budou po zpřesňujících analýzách v
lokalitách s předpokládanými nadlimitními hodnotami instalovány antivibrační rohože,
případně další známé prostředky na snížení přenosu vibrací.

•

V dalších stupních projektové přípravy zpřesnit akustické výpočty na základě podrobnějších
podkladů a údajů. U všech vytypovaných objektů pro realizaci individuálních protihlukových
opatření nebo u objektů, u kterých se budou předpokládat po zpřesňujících výpočtech vyšší
hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru, provést podrobný stavebně
akustický pasport spolu s proměřením akreditovanou laboratoří dle normových postupů,
prověřit soulad s normovými požadavky na zvukoizolační vlastnosti fasád a případně
definovat požadavky na zvýšení zvukoizolačních vlastností hlukově exponovaných fasád
chráněných objektů.

•

V dalších stupních projektové dokumentace je třeba řešit otázku rozřaďovacího nádraží
v Českém Těšíně tak, aby byly splněny zákonné požadavky na ochranu zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je nutné přehodnotit a prokázat skutečný charakter
hluku, zpřesnit akustickou situaci v okolí seřaďovacího nádraží a optimalizovat návrh
protihlukových opatření za účelem minimalizovat již dnes problematickou akustickou situaci.
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Fáze výstavby
•

Při likvidaci původních staveb je třeba postupovat tak, aby dodatečně nedošlo k lokálnímu
znečištění půdního prostředí.

•

Při výkopových pracích provést příslušné rozbory, zda mohou být zeminy dále používány jako
inertní materiál, nebo zda s nimi musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem.

•

Půdní prostředí může být v havarijním případě kontaminováno úniky ropných produktů ze
stavebních či dopravních mechanismů. V tomto případě bude nutné kontaminovanou zeminu
ihned odtěžit a odvézt na zabezpečenou skládku.

•

V období výstavby je třeba minimalizovat vznik odpadů. Dále je třeba preferovat recyklaci a
třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk, prach) i nepřímých
(obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností.

•

V případě, že bude nutné vést výkopy (např. pro sítě) mezi stromy, bude třeba dodržet
ochranná opatření podle ČSN DIN 83 9061.

•

Bude nutné účinně ochránit dřeviny nacházející se v blízkosti staveniště a na staveništi před
možným poškozením různými technickými opatřeními (oplocení, bednění, apod.)

•

Likvidovanou zeleň je třeba kompenzovat dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.
Fáze provozu

•

Provozovatel záměru je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného
nebo 50 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu
dle § 39, odst. 2.

•

Po uvedení optimalizované trati do provozu a po náběhu normálního provozu bude provedeno
ověřovací měření minimálně v předpokládaných lokalitách definovaných akustickou studií
zpracovanou v rámci dokumentace EIA, resp. v místech, která budou zpřesněna v rámci
zpracování akustické studie v dalších stupních projektové přípravy. V případě zjištění
překročení hygienických limitů budou navržena, resp. doplněna vhodná protihluková opatření.

Uvedená opatření budou zapracována do návrhu stanoviska.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI
Úplné znění všech došlých vyjádření k doplněné dokumentaci EIA je uvedeno v samostatné
příloze č. 1 posudku. V této části posudku je uvedena stručná podstata těchto vyjádření, případně
sumarizace jejich obsahu a reakce zpracovatele posudku s případným návrhem řešení jednotlivých
připomínek.
K doplněné dokumentaci EIA svá vyjádření zaslali dotčené orgány státní správy a samosprávy
(viz Část 1), občanská sdružení a iniciativy (viz Část 2), jednotliví občané, případně další subjekty,
jako např. bytová družstva či zástupci školských zařízení (viz Část 3).

ČÁST 1 - VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ
SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
K doplněné dokumentaci EIA svá vyjádření zaslaly tyto dotčené orgány státní správy a
samosprávy:
1.

Krajská hygienická stanice, č.j. HOK/OV-9958/215.1.2/08 ze dne 13. 11. 2008

2.

Česká
inspekce
životního
prostředí,
Oblastní
č.j. ČIŽP/49/IPP/0802716.005/08/VHK ze dne 18. 11. 2008

3.

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 46493/ŽpaZ/08/Ga,
ze dne 13. 11. 2008

4.

Magistrát města Frýdku – Místku, odbor životního prostředí a zemědělství,
č.j. OŽPaZ/7343/2008/Har/246 ze dne 6. 11. 2008

5.

Městský úřad Český Těšín, odbor
MUCT/38710/2008 ze dne 12. 11. 2008

6.

Obec Vojkovice, č.j. 173/208/So ze dne 12. 11. 2008

7.

Obec Ropice, č.j. OR540/07/Sz ze dne 13. 11. 2008

8.

Obec Dobratice, č.j. 593/2008/Obú ze dne 12. 11. 2008

9.

Obec Dolní Tošanovice, č.j. 310/2008/St, ze dne 14. 11. 2008

10.

Obec Střítež, č.j. 626/2008/276, ze dne 14. 11. 2008 (23 vyjádření uvedených jako
příloha došlo s dopisem vedeným pod MSK 186 614/2008)

11.

Obec Střítež – nesouhlasná vyjádření občanů, ze dne 14. 11. 2008

12.

Obec Střítež, č.j. 650/276/2008 – doplnění vyjádření, ze dne 24. 11. 2008

13.

Obec Hnojník, č.j. 139/328/08/Mol. ze dne 12. 11. 2008

14.

Obec Hnojník, č.j. 139/328/08/Mol. ze dne 14. 11. 2008

výstavby

a

inspektorát

životního

Ostrava,

prostředí,

č.j.

V následujících pasážích posudku je uvedena stručná podstata těchto vyjádření, případně
sumarizace jejich obsahu a reakce zpracovatele posudku s případným návrhem řešení jednotlivých
připomínek.
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Krajská hygienická stanice, č.j. HOK/OV-9958/215.1.2/08 ze dne 13. 11. 2008
KHS akceptuje závěry předložené dokumentace, současně podává tyto připomínky:
1/ Současná legislativa neumožňuje trvale připustit překračování hlukových limitů
v chráněných venkovních prostorách staveb, byť by bylo prokázáno dodržení limitů pro chráněné
prostředí vnitřní. Záměr tedy nesplňuje požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a Nařízení vlády
č. 148/2006 Sb. a jeho provoz bude v některých lokalitách – po vyhodnocení konkrétních měřením
zjištěných hodnot hluku – možný pouze na základě časově omezeného povolení (dočasné výjimky) dle
§ 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
I přes navržená protihluková opatření v souvislosti s plánovanou optimalizací železniční trati
nebude pravděpodobně možné zcela zajistit splnění hlukových limitů v chráněných venkovních
prostorách staveb.
Je však nutné konstatovat, že predikce hluku byla realizována s dostatečnou rezervou na určitý
maximální provozní stav v každém ze směrů a lze tedy oprávněně konstatovat, že skutečné hladiny
akustického tlaku budou nižší než predikované. Požadavky na zpřesňující výpočty v dalších
podrobnějších stupních projektové přípravy včetně následné kontroly v poměrně podrobném rozsahu
jsou součástí návrhu stanoviska posudku.
2/ Hluková studie předpokládá pouze vlastní interpretaci hodnocení rozumně dosažitelné míry
navržených protihlukových opatření, tj. posouzení efektivity protihlukových stěn vzhledem k jejich
účinnosti a počtu před hlukem ochráněných osob, bez konkrétních číselných údajů.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Souhlasíme s konstatací orgánu ochrany veřejného zdraví. Autoři doplněné dokumentace EIA
pouze verbálně konstatovali, že tento index použili avšak bez jediného číselného údaje či vysvětlení
postupu a případně použitých váhových koeficientů. V posudku jsme se této záležitosti věnovali
v kapitole II.1 v komentářích k příloze č. 17 dokumentace EIA.
K obecnému ozřejmění této metody pro zjištění „rozumně dosažitelné míry nákladů“ uvádíme
stručné vysvětlení. Index KNI („Kosten-Nutzen-Index“ = „Index využití nákladů“) je poměrně
jednoduchou metodou používanou především ve Švýcarsku.
Tato metodika počítá index KNI na základě počtu chráněných obyvatel, snížení hladiny hluku,
nákladů na protihluková opatření, jejich životnosti a ročních nákladů. Dle hodnoty indexu a jeho
následného zatřídění se určí zda je navržené PHO výhodné či nevýhodné.
Ukázka možnosti zjednodušeného výpočtu indexu KNI:
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Nutno podotknout, že index nebyl využíván pro všechny navržené protihlukové stěny, ale pouze
pro nejasné případy, avšak ty uvedeny v dokumentaci také nebyly.
Dle doplňujících údajů zpracovatele dokumentace EIA, které si autor posudku vyžádal, bylo
pro výpočet použito průměrné osídlení jednotlivých bytových jednotek ve výši 2,6 obyvatel na
jednotku. Hodnota snížení hladin akustického tlaku A byla vždy převzata z konkrétní vypočtené
situace. Cena u protihlukové clony byla stanovena průměrnou hodnotou 20 000 Kč za běžný metr
clony a do vzorce byla zadána přepočtem v aktuálním kurzu CZK/CHF. Tento zjednodušený výpočet
však lze použít pouze za určitých předpokladů a dále je nutné si uvědomit, že se tímto indexem není
možné v našich podmínkách důsledně a zcela řídit. Zadané parametry nemusí vždy odpovídat realitě.
Mohou ale přiblížit danou situaci a spíše sloužit např. pro porovnání více variant řešení PHO.
Dle informací poskytnutých zpracovatelem dokumentace EIA byly protihlukové stěny
navrhovány do indexu přibližně 80.
3/ Dokumentace nenavrhuje řešení pro odstranění nadlimitního impulsního hluku
v chráněných venkovních prostorech v dosahu rozřaďovacího nádraží v Českém Těšíně.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Problematika hluku z rozřaďovacího nádraží v Českém Těšíně souvisí s umístěním nádraží
s vysokými intenzitami železniční dopravy v poměrně hustě osídlené části města. Změnit polohu
nádraží je téměř nereálné. Nádraží by muselo být vymístěno mimo město na plochy, kde by bylo
provozem nádraží dotčeno jen minimum chráněné zástavby. Takové místo v okolí Českého Těšína však
zatím nebylo nalezeno.
Z tohoto důvodu jsou u stávajícího nádraží v Českém Těšíně maximalizována navržená
protihluková opatření, aby byly pokud možno splněny hlukové limity.
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Tak jak již bylo řečeno v komentáři k hlukové studii, hodnocení hluku ze seřaďovacího nádraží
pouze pomocí impulsního hluku je velmi diskutabilní a tím pádem je i diskutabilní použití limitů pro
impulsní hluk. Že se jedná o impulsní hluk nebylo nikde v hlukové studii prokázáno.
Teoretické snížení hlukové zatížení je možné několika následujícími způsoby:
A/ Snížením počtu nárazů a brždění vagónů (zejména v noční době)
Jednou z možností, jak snížit počet nárazů vagónů, by bylo snížení intenzity nákladní dopravy
na železniční trati. Omezení nákladní dopravy vedené po dotčené železniční trati by však vyvolalo
nežádoucí nárůst nákladní dopravy na pozemních komunikacích.
Vzhledem k tomu, že řadící práce probíhají průběžně a navazují na plynulý příjezd a odjezd
nákladních vlaků, není varianta snížení počtu rozřazených vozů zejména v noční době reálná.
Pro porovnání seřaďovací výkonnosti v žst. Český Těšín uvádíme pro doplnění roční průměrné
počty rozřazených vozů/24 hodin: rok 2002 - 540 vozů, rok 2003 - 544 vozů, rok 2004 - 490 vozů, rok
2005 - 435 vozů, rok 2006 - 355 vozů, rok 2007 - 313 vozů, rok 2008 - 320 vozů. Tyto údaje z průběžně
sledované evidence výkonů žst. Český Těšín poskytl v lednu roku 2009 technický náměstek žst. Český
Těšín - Ing. Sládek. Z uvedené statistiky je zřejmé, že počet řadicích prací má klesající trend.
Pro posouzení skutečného hluku z této činnosti je důležitý podíl řadících prací v denní (6-22
hod) a noční době (22-6 hod). Dle informací Ing. Sládka (technický náměstek žst. Český Těšín) jsou
tyto práce prováděny vždy v pondělí a úterý, a to pouze v době 9-22 hod. Od středy do neděle pak
probíhají rozřaďovací práce v době 7- 16 hod a 20- 4 hod. Ve zbylé době jsou prováděny jen činnosti
spojené s vjezdy a odjezdy nákladních vlaků, s jejich technickým a přepravním odbavením. Tato
činnost však vyvolává již podstatně nižší hlukové zatížení okolí stanice.
B/ Použití speciální technologie slovinské firmy Elpa, d.o.o.
Tato technologie se používá na pneumatických brzdách při rozřaďování vagónů. Technologie
používá speciální „suché mazivo“, pomocí něhož je hluk tlumen přímo v místě jeho vzniku. Jedná se o
poměrně nový princip útlumu hluku a v České Republice je použit pouze ve dvou případech. Tímto
opatřením je možno částečně snížit hlukovou zátěž způsobenou přibrzďováním jednotlivých souprav
na pneumatických brzdách při rozřazování. Nesnižuje se však hluk při najetí na zarážky a na stojící
vozy a při pohybu posunující lokomotivy. Technická opatření vedoucí ke snížení hladiny akustického
tlaku A, vznikajících při najetí kola na zarážku při dobržďování vozů, nejsou v současné době zatím
známa.
C/ Umístění zdrojů hluku do uzavřené haly
Velmi nákladným, ale současně i velmi účinným řešením by bylo umístění těchto zdrojů hluku
do uzavřené haly. V tomto případě je však nutno posoudit, zda je vůbec technicky možné halu vmístit
do prostoru stávajícího nádraží tak, aby byla zároveň účinným opatřením pro snížení hladiny
akustického tlaku A.
Tato možnost již byla prověřována, avšak bylo prokázáno, že uzavřenou halu nelze prostorově
včlenit do současného kolejiště.
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D/ Realizace protihlukových opatření (protihlukové clony, individuální protihluková opatření)
Dodržení limitů pro hlukovou zátěž je možné dosáhnout rovněž návrhem a realizací
protihlukových opatření (protihlukové clony, individuální protihluková opatření). Při návrhu ochrany
území před hlukem z nádraží v Českém Těšíně využil zpracovatel Hlukové studie právě tuto variantu.
Při realizaci protihlukových opatření navržených v rámci předložené dokumentace EIA budou
pro všechny chráněné objekty v okolní nádraží Český Těšín splněny alespoň limitní hladiny
ekvivalentního akustického tlaku A pro vnitřní prostory.
Opatření navržená v rámci doplněné dokumentace EIA jsou navržena v takové míře, aby byla
co nejvíce snížena hladina akustického tlaku A z prostoru nádraží. I přes tato opatření se však
předpokládaná hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru v závislosti na prokázání, či
neprokázání impulsivity hluku bude pohybovat nad limitní hranicí, resp. v některých bodech mírně nad
limitní hranicí. Pro ochranu vnějšího chráněného prostoru byly navrženy protihlukové stěny o
realizovatelné výšce, která hluk z dopravy a stacionárních zdrojů výrazně sníží. Venkovní hladina
akustického tlaku A by se po výstavbě navržených protihlukových clon na základě predikce
deklarované v rámci dokumentace EIA měla snížit téměř ve všech případech pod požadovaný
hygienický limit. Pouze ve vyšších nadzemních podlažích některých objektů je možné očekávat, že
limitní hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A budou i nadále překročeny. Po realizaci
navržených protihlukových opatření by u všech objektů měla být alespoň splněna hladina akustického
tlaku A z dopravy a stacionárních zdrojů pro vnitřní chráněný prostor.
Je nutné zdůraznit, že součástí optimalizace železniční trati není úprava stávajícího
seřaďovacího nádraží. Podoba stávajícího seřaďovacího nádraží zůstane zachována s výjimkou
formální úpravy některých kolejových napojení. Z modernizovaných kolejí nebude možný přímý posun
na svážný pahrbek. Technologie zásobování a odvozu výrobků z PZ Nošovice bude probíhat výhradně
formou ucelených vlaků. Vlaky se budou v žst. Český Těšín pouze křižovat, popř. měnit směr jízdy.
V žádném případě tedy množství seřaďovacích prací nesouvisí s výrobou v PZ Nošovice ani
s optimalizací tratě.
Protože situace v okolí seřaďovacích nádraží je vždy velmi obtížně řešitelná, doporučujeme
v dalším stupni projektové přípravy přehodnotit a prokázat skutečný charakter hluku, zpřesnit
akustickou situaci v okolí seřaďovacího nádraží a samozřejmě optimalizovat návrh protihlukových
opatření za účelem minimalizace již dnes problematické akustické situace.
4/ V hlukové studii se konstatuje, že část protihlukových stěn v žst. Český Těšín byla převzata
z hlukové studie modelující provoz na koridorové trati (zřejmě trať „Bystřice nad Olší – Český Těšín“,
DÚR 06/2005), není doložena aktualizace podkladů a výpočtu.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že tato část stavby nebyla předmětem posuzování, vyžádal si zpracovatel
posudku dodatečné informace. Návrh protihlukových opatření v oblasti železniční stanice Český Těšín
skutečně vychází z návrhu na protihluková opatření zpracovaného v předchozím stupni projektové
dokumentace. Tento návrh byl však opětovně prověřen dle aktuálních podkladů a intenzit dopravy.
Aktuální intenzity dopravy, ze kterých se při posouzení vycházelo, jsou uvedeny v Hlukové studii na
str. 7 až 10 (viz příloha č. 17 doplněné dokumentace EIA).
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Při prověřování tak bylo přistupováno k návrhu jako k nově navrhovaným protihlukovým
clonám. Dle informace zpracovatele dokumentace byly prověřovány jak různé výšky clon, tak i
prostorové kombinace. Byly provedeny nové výpočty, které jsou doloženy v hlukové studii na str. 37 až
43. Dále byla doložena i aktualizovaná výkresová dokumentace. Oblast Českého Těšína se nachází na
výkresech Úsek 2B – část 5.
K již navrženým protihlukovým stěnám v předcházejícím stupni projektové dokumentace bylo
přidáno několik nových clon. Některé stávající clony byly navýšeny, případně prodlouženy. V několika
případech došlo k propojení navržených protihlukových clon přes mosty směrem na Karvinou.
5/ Řešení ve variantách 3 a 4 není doporučováno, byť dle multikriteriálního hodnocení jsou
varianty srovnatelné s variantou 1 a je doloženo, že jejich realizace by znamenala nižší hlučnost
šířenou do venkovních chráněných prostorů.
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Varianta č. 1 – optimalizace trati v investorem předložené variantě, varianta č. 3 – realizace
bezúvraťového napojení ve Frýdku-Místku a varianta č. 4 – realizace obchvatu Dobrá vychází
v souhrnném multikriteriálním hodnocení předloženém v rámci dokumentace EIA obdobně.
Z analýzy dále vyplývá, že varianta č. 3, případně č. 4 je z hlediska zátěže území hlukem
příznivější, než varianta č. 1.
V předložené multikriteriální analýze však nejsou zohledněny další aspekty, které je třeba při
posouzení variant zohlednit. Jedná se např. o technické aspekty realizovatelnosti záměru, soulad
s ÚPn a další.
Jak zpracovatel dokumentace EIA uvádí, bude mít z hlediska hluku varianta č. 3 – realizace
bezúvraťového napojení ve Frýdku-Místku pozitivnější vliv než varianta č. 1. Zpracovatel posudku
podotýká, že tento pozitivní vliv je pouze lokální, omezený na oblast úvraťového oblouku železniční
trati ve Frýdku-Místku.
V průběhu procesu EIA byla varianta č. 3 teprve na začátku příprav. Aktuální časovou
potřebu optimalizace železniční trati tedy tato varianta neřeší.
Přínosem varianty č. 4 (optimalizace trati s obchvatem obce Dobrá) by bylo vymístění
železničního provozu z centra obce Dobrá. Dané vymístění by se zcela jistě pozitivně projevilo
především na snížení akustické zátěže centra obce Dobrá, kudy železniční trať prochází.
Obdobně jako v případě varianty č. 3 je okamžitá realizace varianty č. 4 v tuto chvíli
problematická. Stavba by si vyžádala rozsáhlé úpravy dopravní a technické infrastruktury, včetně
potřeby demolice minimálně devíti obytných domů v obci Dobrá a k.ú. Nové Dvory.
Ani varianta č. 4 nemá zatím podporu ve stávajícím územním plánu obce Dobrá, ve kterém
není zanesena. V průběhu procesu EIA byla tato varianta také teprve na začátku příprav. Aktuální
potřebu optimalizace železniční trati tedy ani tato varianta neřeší.
Je nutno podotknout, že optimalizaci trati v navržené variantě č. 1 je možné z hlediska
projektové přípravy a stavu územních vazeb realizovat v poměrně krátkém časovém horizontu.
Z hlediska hlukového zatížení se jeví varianty č. 3 a č. 4 jako účelné a pozitivní, avšak pouze
s lokálním pozitivním dopadem (Frýdek-Místek, Dobrá). Provedení těchto variant je reálné ve
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vzdálenějším časovém horizontu a až po odstranění výše uvedených problémů (změna ÚPn, řešení
technických problémů, záborů, atd.).
Varianty č. 1, 3 a 4 jsou z hlediska vlivu na životní prostředí a obyvatelstvo srovnatelné.
Zpracovatel posudku proto hodnotí v návrhu stanoviska všechny tři varianty (č. 1, 3 a 4) z hlediska
životního prostředí jako akceptovatelné.
Zpracovatel posudku dále doporučuje vzhledem k aktuální potřebě optimalizace železniční
trati v návaznosti na již zahájenou výrobu v průmyslové zóně Nošovice upřednostnit přípravu a
realizaci varianty č. 1, s možným postupným rozšířením na variantu č. 3 a č. 4.

Česká
inspekce
životního
prostředí,
Oblastní
č.j. ČIŽP/49/IPP/0802716.005/08/VHK ze dne 18. 11. 2008

inspektorát

Ostrava,

Doplněná dokumentace EIA zvažuje čtyři varianty, prakticky je však posuzována pouze
varianta č. 1. Optimalizace úseku Frýdek-Místek – Český Těšín je součástí všech variant.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Doplněná dokumentace EIA posuzuje vliv všech čtyř předložených variant z hlediska vlivů na
životní prostředí a obyvatelstvo.
V kapitole B.I.5 doplněné dokumentace EIA je uveden stručný popis jednotlivých
posuzovaných variant, včetně výhledových intenzit železniční dopravy. V kapitole E dokumentace EIA
jsou pak jednotlivé varianty vyhodnoceny pomocí multikriteriální analýzy.
Rovněž v rámci akustické i rozptylová studie je provedeno posouzení pro všechny čtyři
předložené varianty.

ČIŽP požaduje realizaci upravené varianty č. 3, tj. vedení kapacitní nákladní dopravy z
Nošovic (s obchvatem Dobré) na Ostravu – Kunčice bez optimalizace trati 323, tj. optimalizace trati
pouze na úseku Frýdek-Místek – Nošovice. Úsek Nošovice – Český Těšín požaduje ČIŽP ponechat ve
stávajícím stavu, a to z důvodu zachování krajinného rázu podhorské oblasti a zachování propustnosti
krajiny pro migrující živočichy.
Dle názoru ČIŽP je možno při tomto řešení využít pro nákladní dopravu stávající regionální
železniční trasy, a to např. Ostrava Kunčice – Český Těšín.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí, že ČIŽP požaduje realizaci upravené varianty č. 3, tj.
vedení kapacitní nákladní dopravy z Nošovic (s obchvatem Dobré) na Ostravu Kunčice a optimalizaci
trati pouze v úseku Frýdek-Místek – Nošovice. Úsek Nošovice – Český Těšín požaduje ČIŽP ponechat
ve stávajícím stavu.
Je však nutno podotknout, že na základě předložených odborných studií by optimalizace trati
v úseku Nošovice – Český Těšín neměla významně ovlivnit krajinný ráz daného území. Pro tento zásah
je navíc třeba souhlas příslušného orgánu ochrany přírody – viz podmínka v návrhu stanoviska.
Při realizaci navržených opatření v návrhu stanoviska by neměla mít předložená stavba
významný vliv na propustnost krajiny pro migrující živočichy.
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Dále je nutné upozornit na fakt, že i na stávající trati je možnost navýšit provoz a intenzitu
nákladní dopravy s tím, že stávající trať bude samozřejmě hlučnější a bez dalších úprav pro zlepšení
propustnosti stávajících propustků
S doporučovanou variantou č. 1 ČIŽP nesouhlasí. Navržená opatření navrhovaná k eliminaci
vlivů záměru na krajinu a její obyvatele jsou nedostatečná a protichůdná (např. zprůchodnění mostu
nad Žermanickým přivaděčem, když zde má dojít k rozsáhlému kácení a výstavbě MÚK) a jeví se
jako zbytečná, především proto, že existuje jiná varianta, která dochovanou podhorskou krajinu téměř
neovlivní.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí, že ČIŽP s předloženou variantou č. 1 nesouhlasí.
Upozorňuje však, že v návrhu stanoviska jsou podmínky a opatření oproti doplněné dokumentaci EIA
značně rozšířeny, případně upřesněny tak, aby i v případě realizace varianty č. 1 byly eliminovány
případné vlivy záměru na životní prostředí a obyvatelstvo.
ČIŽP doporučuje zvážit i zcela nové řešení, a to vedení samostatné kapacitní pouze nákladní
trati Frýdek-Místek – Český Těšín, a to v koridoru podél R48 spolu se zachováním stávající železniční
trati 323 pro osobní dopravu. Nová nákladní trať v jednom společném koridoru se silnicí R48 by při
jedněch společných protihlukových stěnách ve volné krajině fungovala jako jediná migrační bariéra
s tím, že se opraví migrační místa v místech stávajících koridorů, které tak budou skutečně funkční.
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Návrh na řešení železniční dopravy formou samostatné kapacitní trati pouze pro nákladní
dopravu v úseku Frýdek-Místek – Český Těšín se v současné době nejeví jako ideální.
I přes určitá pozitiva vedení dvou dopravních koridorů (R48 a případné nové železniční trati)
v těsné blízkosti by realizace železniční trati v novém koridoru znamenala další zábory půd a zásah do
krajiny. Bylo by možné rovněž očekávat zvýšené negativních kumulativních vlivů stavby R48 a nové
železniční trati, především z hlediska znečištění ovzduší a akustického zatížení území.
Otázkou je rovněž technická náročnost, resp. realizovatelnost navrženého řešení a v dané
chvíli i časové hledisko.

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 46493/ŽpaZ/08/Ga, ze
dne 13. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ V rámci předložené dokumentace není zpracován podrobný zoologický a botanický
průzkum dotčeného území tak, jak byl zpracován nelze použít ve smyslu § 67 a 45 i pro řízení podle §
4 odst. 2 zákona zásah do VKP. MÚ Třinec, odbor život. prostředí a zemědělství proto požaduje
dopracovat biologické hodnocení a předložit jako jeden z podkladů pro vydání závazného stanoviska
k zásahu do významných krajinných prvků v rámci územního řízení.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka pro fázi projektové přípravy:
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„V rámci územního řízení je nutné požádat o vydání závazného stanoviska k zásahu do
významných krajinných prvků. Pro vydání tohoto stanoviska je třeba doplnit a předložit biologické
hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb.“
2/ V části D.IV Dokumentace EIA je nutné pro fázi přípravy v bodě 8) upřesnit, kdy je nutné
požádat o vydání závazného stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků. Dle zákona se
závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků vydává před umístěním stavby.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka pro fázi projektové přípravy:
„V rámci územního řízení je nutné požádat o vydání závazného stanoviska k zásahu do
významných krajinných prvků. Pro vydání tohoto stanoviska je třeba doplnit a předložit biologické
hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb.“
3/ V části D.IV Dokumentace EIA je nutné doplnit, že pro fázi přípravy je nutné zajistit
souhlas z hlediska snížení a změny krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona. Tento souhlas se rovněž
vydává před umístěním stavby.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka pro fázi projektové přípravy:
„V rámci územního řízení je nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody o souhlas
z hlediska snížení a změny krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.“

Magistrát města Frýdku – Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 6. 11.
2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ Upozorňujeme, že výsledky z rozborů odebíraných vzorků zemin a odpadů z demolic je
nutné porovnávat s limitními hodnotami ukazatelů stanovených v příloze č. 10 vyhlášky Ministerstva
životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen
„vyhláška č. 294/2005 Sb.“). Při dalším využití odpadů na povrchu terénu musí být dodrženy
podmínky dle ust. § 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínky byly plně zahrnuty do návrhu stanoviska:
1/ Výsledky z rozborů odebíraných vzorků zemin a odpadů z demolic je nutné porovnávat s
limitními hodnotami ukazatelů stanovených v příloze č. 10 vyhlášky Ministerstva životního prostředí
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška č. 294/2005
Sb.“).
2/ Při dalším využití odpadů na povrchu terénu musí být dodrženy podmínky dle ust. § 12
vyhlášky č. 294/2005 Sb.
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2/ Při nakládání s odpady obsahujícími azbest jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni
respektovat ustanovení § 35 zákona o odpadech, které stanovuje povinnosti při nakládání s odpady z
azbestu. Tyto odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty,
aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. Podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. mohou být
odpady z azbestu za splnění určitých podmínek ukládány na skládky kategorie S-OO a S-NO.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínky byly plně zahrnuty do návrhu stanoviska:
1/ Při nakládání s odpady obsahujícími azbest jsou původci odpadů a oprávněné osoby
povinni respektovat ustanovení § 35 zákona o odpadech, které stanovuje povinnosti při nakládání s
odpady z azbestu.
2/ Podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. mohou být odpady z azbestu za splnění určitých podmínek
ukládány na skládky kategorie S-OO a S-NO.

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životní prostředí, ze dne 12. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření:
1/ Nesouhlasíme, aby byl záměr realizován z důvodu hlukové zátěže v Českém Těšíně ve
variantě č. 1. Požadujeme, aby záměr byl realizován ve variantě č. 3 - optimalizace trati s provedením
bezúvratového napojení na Ostravu Kunčice ve Frýdku-Místku a dokumentace byla vrácena jejímu
zpracovateli k přepracování.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí, že Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a
životního prostředí nesouhlasí, aby byl záměr realizován z důvodu hlukové zátěže v Českém Těšíně ve
variantě č. 1 a požaduje, aby záměr byl realizován ve variantě č. 3 - optimalizace trati s provedením
bezúvratového napojení na Ostravu Kunčice ve Frýdku-Místku.
Problematika hlukové zátěže z rozřaďovacího nádraží v Českém Těšíně souvisí s vlastním
umístěním nádraží v poměrně hustě osídlené části města a s vysokými intenzitami železniční dopravy.
Změnit polohu nádraží je téměř nereálné. Nádraží by muselo být vymístěno mimo město na plochy, kde
by bylo provozem nádraží dotčeno jen minimum chráněné zástavby. Takové místo v okolí Českého
Těšína však zatím nebylo nalezeno.
Z tohoto důvodu jsou u stávajícího nádraží v Českém Těšíně navržena protihluková opatření
tak, aby byla hluková zátěž eliminována. Navíc je nutné konstatovat, že hlavním zdrojem hluku pro
okolí nádraží jsou dle stávajících i výhledových intenzit spíše ostatní železniční tratě ústící do žst.
Český Těšín. Navrhovaný záměr bude mít na celkových intenzitách nákladních vlaků v žst. Český Těšín
pouze cca 12 % podíl z celkové 24 hodinové intenzity.
Po realizaci navržených protihlukových opatření (protihlukové clony, individuální
protihluková opatření) bude u všech objektů splněn hygienický limit pro hluk z dopravy a
stacionárních zdrojů pro vnitřní chráněný prostor.
V návrhu stanoviska bude zanesena následující podmínka: „V dalším stupni projektové
přípravy doporučujeme přehodnotit a prokázat skutečný charakter hluku, zpřesnit akustickou situaci
v okolí seřaďovacího nádraží Český Těšín a samozřejmě optimalizovat návrh protihlukových opatření
za účelem minimalizace již dnes problematické akustické situace.“
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Autor posudku závěrem podotýká, že neshledal v předložené doplněné dokumentaci EIA žádné
závažné nedostatky, které by vyžadovaly opětovné vrácení dokumentace EIA jejímu zpracovateli k
přepracování.

2/ V prostoru centra Českého Těšína v dalších stupních dokumentace požadujeme použití
průhledných protihlukových stěn (skleněné s barevným pruhováním nebo vypískovanými pruhy) s
použitím doprovodné zeleně, jak je uvedeno v předložené dokumentaci a jejich vzhled požadujeme
konzultovat s architektem města Český Těšín a se zástupci obce. Dále požadujeme doprovodnou zeleň
doplnit stromovým patrem zejména v centru města. Návrh dostatečného ozelenění (druhy rostlin a
dřevin) podél trati v Českém Těšíně požadujeme také konzultovat s oddělením životního prostředí.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka byla zapracována do návrhu stanoviska:
1/ V dalších stupních projektové dokumentace prověřit použití průhledných protihlukových
stěn v prostoru centra Českého Těšína (skleněné s barevným pruhováním nebo vypískovanými pruhy)
a jejich vzhled konzultovat s architektem města Český Těšín a se zástupci obce.
2/ Tam, kde to bude možné a účelné (např. v centru města Český Těšín) doprovodnou zeleň
protihlukových stěn doplnit stromovým patrem.
3/ Návrh dostatečného ozelenění (druhy rostlin a dřevin) podél trati v Českém Těšíně
konzultovat s příslušným oddělením životního prostředí.

3/ Pro čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny je nutné povolení nakládání s
vodami podle § 8 odst. 1 písmene b) bodu 3 vodního zákona. Týká se stavebního objektu SO 24-15-15
Český Těšín.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka byla zapracována do návrhu stanoviska:
„Pro čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny je nutné povolení nakládání s
vodami podle § 8 odst. 1 písmene b) bodu 3 vodního zákona.“

4/ Pokud by bylo nutné odbírat povrchovou vodu z vodního toku, je nutno zažádat o povolení
k odběru podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka byla zapracována do návrhu stanoviska:
„V případě odběru povrchové vody z vodního toku je nutno zažádat příslušný
vodohospodářský orgán o povolení k odběru podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona.“

5/ Ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve
znění pozdějších změn a doplňků je nutné vyřídit souhlas podle § 17 odst. 1 písmo a), c).
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka byla zapracována do návrhu stanoviska: „V dalším stupni projektové
dokumentace je nutné získat souhlas podle § 17 odst. 1 písmo a), c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
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a změně některých zákonů (vodní zákon), tj. souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám a zařízením na
pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky
sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry; dále pak i souhlas ke stavbám, k těžbě
nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích.“

6/ Pro manipulaci se závadnými látkami je nutné vypracování havarijní plán podle § 39 odst. 2
vodního zákona, který bude schválen vodoprávním úřadem.
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka: „Pro manipulaci se závadnými
látkami je nutné vypracování havarijní plán podle § 39 odst. 2 vodního zákona, který bude schválen
vodoprávním úřadem.“

7/ V úseku pod tratí v km 135,300 - 135,900 dochází při vydatných deštích k zatápění
rodinných domů vodou a pozemků parc. č. 2569, 2572/2, 2572/3, 2572/3, 2572/4, 2572/6, 2572/5,
2572/1, 2574, 2575/1, 2583/1, 2571, 2567/2, 2566, 2565/1, 2565/1 v k. ú. Český Těšín. Požadujeme
specifikovat, jak budou v této oblasti svedeny vody z drážního tělesa a propustky. Voda musí být
svedena buď mimo uvedené pozemky do vodního toku Ropičanka nebo do vodního toku Rakovec. V
současné době jsou vody svedeny propustí pod tratí do příkopu na poz. parc č. 2571, kde dochází k
jejich kumulaci a zatápění okolních pozemků.
Před realizací melioračních opatření je třeba zpracovat hydrologický průzkum, který navrhne
nejúčinnější převedení vod mimo předmětné pozemky.
ad 7/ Komentář zpracovatele posudku:
Na základě prověření této připomínky se jeví, že zpracovatel připomínky popisuje
pravděpodobně problematiku koridorové trati v úseku Třinec – Český Těšín v km 316,600 – 317,200.
V tomto případě se jedná o připravovanou stavbu „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český
Těšín.“
Jelikož v tomto úseku dochází k přiblížení obou tratí, domníváme se, že bylo pravděpodobně
chybně odečteno staničení tratě Frýdek-Místek – Český Těšín. Jmenované pozemky parc. č. 2569,
2572/2, 2572/3, 2572/3, 2572/4, 2572/6, 2572/5, 2572/1, 2574, 2575/1, 2583/1, 2571, 2567/2, 2566,
2565/1, 2565/1 v k. ú. Český Těšín a vodoteč Ropičanka jsou v tomto úseku vzdáleny od tratě FrýdekMístek – Český Těšín cca 300 až 500 m. V tomto pásu se nachází náspové těleso tratě Třinec – Český
Těšín a nově náspová tělesa silničního obchvatu Českého Těšína.
Technické řešení posuzované optimalizace trati Frýdek-Místek - Český Těšín tedy velmi
pravděpodobně nemá souvislost se zaplavováním uvedených pozemků.
I přes to bude třeba v dalším stupni projektové dokumentace prověřit, zda v souvislosti
s optimalizací železniční trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín skutečně nemůže dojít v
úseku pod tratí v km 135,300 - 135,900 k zatápění pozemků parc. č. 2569, 2572/2, 2572/3, 2572/3,
2572/4, 2572/6, 2572/5, 2572/1, 2574, 2575/1, 2583/1, 2571, 2567/2, 2566, 2565/1, 2565/1 (k. ú.
Český Těšín) vodou. V případě, že tento negativní vliv nebude možné vyloučit, bude třeba zpracovat
hydrologický průzkum, který navrhne nejúčinnější převedení vod mimo předmětné pozemky a následně
budou realizována příslušná meliorační opatření.
Výše uvedená podmínka bude zapracována do návrhu stanoviska.
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8/ Dle § 8 odst. 1 zákona požádat (před vydáním stavebního povolení) o povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les, v žádosti musí být uvedeny všechny náležitosti § 8 odst. 3 prováděcí
vyhlášky č. 395/1992 Sb., příslušného zákona (přesný počet kácených dřevin, označení druhů, obvody
kmenů měřených ve výšce 1,3 m nad zemí, u keřů název druhu a m2, dále pozemky, na kterých se
konkrétní dřeviny nachází). Doporučujeme žádost doplnit o zhodnocení ekologické újmy dle metodiky
AOPK „Ohodnocení dřevin rostoucích mimo les a výpočet náhradní výsadby“.
Načasovat stavební práce tak, aby kácení mohlo probíhat v době od 1.10. do 28.2. běžného
roku.
ad 8/ Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka: „Před vydáním stavebního povolení je
třeba požádat dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
V žádosti musí být uvedeny všechny náležitosti § 8 odst. 3 prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
příslušného zákona (přesný počet kácených dřevin, označení druhů, obvody kmenů měřených ve výšce
1,3 m nad zemí, u keřů název druhu a m2, dále pozemky, na kterých se konkrétní dřeviny nachází).
Žádost je vhodné doplnit o zhodnocení ekologické újmy dle metodiky AOPK Ohodnocení dřevin
rostoucích mimo les a výpočet náhradní výsadby.“

9/ Dle § 4 odst. 2 zákona požádat o závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných
prvků (vyjmenovaných v § 3 zákona), které budou dotčeny stavbou, a to před vydáním územního
rozhodnutí.
ad 9/ Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedená podmínka bude součástí návrhu stanoviska.

Obec Vojkovice, vyjádření ze dne 12. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ V doplnění dokumentace záměru opět není zohledněn požadavek obce Vojkovice a
Dobratice na zrušení přejezdu v km 122,500 a následné vybudování podjezdu pod tratí v těchto
místech. Přejezd se nachází v zastavěné části obou obcí a není vhodné navrhované řešení světelné a
zvukové signalizace. Při výstavbě komunikace R48 byl nájezd na tento přejezd nevhodně upraven, je
nebezpečný a je zde nedostatečný rozhled v obou směrech. Požadujeme vybudování podjezdu.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Je nutno upozornit, že ke všem navrženým rušením, úpravám a zabezpečením přechodů a
úrovňových křížení proběhlo v roce 2008 a 2009 místní šetření – správní řízení za účasti vlastníků a
správců dotčených komunikací, dotčených územních orgánů, Policie ČR, Drážního úřadu, generálního
projektanta a investora. Závěry proběhlých řízení jsou formulovány ve vydaných rozhodnutích
drážního správního úřadu.
V rozhodnutí drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc č.j. 20-0263/08-43368-DÚ/To
ze dne 27. 1. 2009 bylo rozhodnuto o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy
v km 122,496 s pozemní komunikací v obci Dobratice takto: 1/ Přejezd bude opatřen dopravní
značkou A32a – Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný na každém výstražníku. 2/ Přejezd
bude opatřen světleným přejezdovým zabezpečovacím zařízením se dvěma výstražníky, bez závor.
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Účastníkem řízení byl v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. generální projektant a investor
stavby, Policie ČR a Obecní úřad Dobratice, silniční správní úřad.
Realizací podjezdu v km 122,500 stavby by bylo eliminováno úrovňového křížení a byla by
zajištěna větší bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Je však nutno posoudit, zda je vyvolaná
investice adekvátní skutečnému zatížení přejezdu, technickému řešení a územním možnostem.
V daném případě se však jeví náhrada přejezdu podjezdem technicky velmi náročná,
především díky výškovému uspořádání komunikace, stávající drážní cesty a korytu vodoteče v úžlabí
stavby. Další komplikace technického a majetkoprávního rázu se dají očekávat při návrhu příjezdu ve
směru od Dobratic.
Zpracovatel posudku dále upozorňuje, že požadavky obce na technické řešení křížení
železniční trati v km 122,500 s komunikací je třeba uplatnit především v rámci územního řízení.
Do návrhu stanoviska bude zapracována následující podmínka: „V dalším stupni projektové
dokumentace je třeba prověřit možnost technického řešení křížení železniční trati v km 122,500
s komunikací.“

Obec Ropice, vyjádření ze dne 13. 11. 2008
Obec Ropice požaduje splnění již dříve zaslaných požadavků k předmětné stavbě evidovaných
pod č.j.: OR 320/07/Wa, OR 127/07/Wa, OR 73/07/Sz, OR442/07/WA, OR 128/08/Sz.
1) Obec Ropice požaduje elektrifikaci tratě ihned v 1. etapě záměru a provoz bez používání
lokomotiv na dieselový pohon.
Ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Dle možností propojení napájení trakčního vedení bude tento požadavek v dalších stupních
projektových příprav záměru zohledněn.

2) Obec Ropice požaduje maximální možné odhlučnění všech mostů na celém katastru obce.
Ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Tento požadavek je zohledněn v rámci zpracování technického řešení stavby, neboť bude
docházet k celkové rekonstrukci železniční trati, včetně stávajících mostů.
Budou použity veškeré dostupné technologie na snížení hluku šířícího se z mostních
konstrukcí. Tato podmínka bude součástí návrhu stanoviska.

3) Obec požaduje provedení povrchové úpravy PHS v barvě blízké přírodnímu prostředí.
Ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Architektonické řešení protihlukových clon (včetně barevného provedení) a jejich ozelenění
bude konzultováno se zástupci obcí. Tato podmínka bude zohledněna v návrhu stanoviska.
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4/ Obec požaduje možnost vyjadřovat se k doplnění PHO i po realizaci stavby, po získání
zkušeností z běžného provozu.
Ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Účinnost navržených protihlukových opatření bude prověřena měřením po zahájení provozu
stavby. V případě, že bude prokázáno, že i přes realizovaná protihluková opatření nejsou dodrženy
hygienické limity, budou navržena dodatečná protihluková opatření a zjednána náprava tohoto stavu.
V případě, že i přes výše uvedené skutečnosti se obci budou jevit realizovaná protihluková
opatření jako nedostatečná, resp. neefektivní, je možné tyto záležitosti řešit přímo s příslušným
orgánem ochrany veřejného zdraví, který by měl v rámci zákonných možností vydat podnět k řešení
nápravy nevyhovujícího stavu.

5 a 6/ Obec požaduje, aby v průběhu výstavby byl zván zástupce obce a mohl ovlivňovat
negativní vlivy výstavby na ŽP v obci.
Obec požaduje odstranění škod způsobených výstavbou.
Ad 5 a 6/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska bude uplatněna následující podmínka: „Ve spolupráci s dotčenými
obcemi budou řešeny případné negativní vlivy výstavby na ŽP v obcích a opatření k eliminaci, resp.
minimalizaci negativních vlivů výstavby (včetně odstranění škod vzniklých výstavbou záměru).“

Obec Dobratice, vyjádření ze dne 12. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ V návaznosti na již zaslané připomínky k předprojekční přípravě zaslané investorovi a
projektantovi stavby požadujeme prodloužit protihlukovou stěnu v km 122,5 až za místní zástavbu.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
V km 122,5 stavby nelze protihlukovou clonu prodloužit. Clona musela být přerušena z důvodu
železničního přejezdu a zajištění rozhledových poměrů. V daném místě nebylo touto cestou možné
utlumit hluk na požadovaný hygienický limit.
Za km 122,5 stavby se nachází pouze jeden objekt, u nějž jsou již navržena k realizaci
individuální protihluková opatření.

2/ Za stávající železniční přejezd v uvedeném km 122,5 požadujeme podmostění trati v km
122,4 v místě bývalého podjezdu.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 1 obce Vojkovice.
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3/ Provedení hlukových stěn řešit barevným rozlišením a osázení zelení.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Architektonické řešení protihlukových clon (včetně barevného provedení) a jejich ozelenění
bude konzultováno se zástupci obcí. Tato podmínka bude zohledněna v návrhu stanoviska.

4/ Zvážit možnost provedení hlukového valu v úseku km 120,850 až 121,600 včetně výsadby
zeleně.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Efektivní hrana protihlukového valu je dále od zdroje. V požadovaném území by val chránil
pouze několik málo objektů. Vzhledem k prostorovým nárokům by jeho realizací nebylo možné docílit
dostatečných pozitivních změn akustických poměrů.

Obec Střítež, vyjádření ze dne 14. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ Nesouhlasíme se závěrem investora a prosazování varianty č. 1. Prioritou dle zákona je
ochrana životního prostředí, tj. ochrana všech složek přírody a zdraví obyvatel a nelze upřednostňovat
ekonomické zájmy investora.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí, že obec Střítež nesouhlasí s variantou č. 1 záměru.
Podotýká, že posouzení vlivu stavby na životní prostředí a zdraví obyvatel probíhá řádným
procesem EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude ukončeno vydáním
stanoviska příslušným úřadem (Krajským úřadem Moravskoslezského kraje). Všechny obdržené
relevantní připomínky v rámci procesu EIA budou zohledněny ve vydaném závěrečném stanovisku.

2/ Záměr zkapacitnění trati v úseku Dobrá - Český Těšín není v souladu se schváleným
územním plánem obce Střítež. Poukazujeme na rozporná stanoviska stavebního úřadu v Hnojníku a na
to, že obec Střítež jako pořizovatel a schvalovací orgán územního plánu zastává zcela jednoznačné
stanovisko.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku není kompetentní k rozhodnutí, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv. Je možné pouze konstatovat, že v rámci dokumentace EIA je doloženo (jako jedna
z povinných příloh) vyjádření příslušného stavebního úřadu v Hnojníku k záměru z hlediska souladu
s ÚP dokumentací.
Dle doloženého vyjádření stavebního úřadu Hnojník ze dne 16. 1. 2008 pod č.j.
výst.24/328/2008/Fi je stavba v souladu s platným územním plánem obce Střítež, Dolní Tošanovice,
Horní Tošanovice a Hnojník.

3/ Záměr v úseku Frýdek Místek – Český Těšín není v souladu s celostátní koncepcí
železniční dopravy, kde jsou jednoznačně vymezeny prioritní celostátní železniční tahy a dále je v
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koncepci uvedeno, že mimo vymezená území by měl být kladen důraz na ochranu krajiny a životního
prostředí.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Záměr je součástí Usnesení vlády ČR č. 550 ze dne 10. května 2006 a Deklarace porozumění,
kde je optimalizace předmětné trati a vedení nákladní dopravy po této trati jednou z podmínek
minimalizace negativního vlivu průmyslové zóny Nošovice na životní prostředí.
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí a zdraví obyvatel probíhá řádným procesem EIA
dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jedním z úkolů tohoto procesu je vymezit
podmínky pro fázi projektových příprav, výstavby i provozu, při jejichž splnění je možné z hlediska
vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo stavbu akceptovat.

4/ Nedostatky v hlukové studii jsou hodnoceny v posudku ze dne 11. 10. 2008 vypracovaném
RNDr. Lenkou Filipovou, Lískovec 244, 739 30 Frýdek – Místek:
Především je nutné zdůraznit, že problémovým ve vztahu k obyvatelstvu a jeho životním
podmínkám, nárokům na příznivé životní podmínky je nárůst dopravy vyvolaný přepravou nákladními
vlaky pro HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH a s tímto související nárůst hluku a
kumulace dalších negativních jevů. Samotná optimalizace tyto negativní vlivy nepřináší a primárně by
znamenala zlepšení stávajícího stavu. Tato optimalizace je bohužel spojována pouze se zabezpečením
obslužnosti automobilky.
Z tohoto důvodu zcela chybí posouzení varianty „optimalizace trati se zachováním stávajícího
provozu“.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Důvodem optimalizace trati je mj. navýšení intenzit dopravy na dané železniční trati
v souvislosti s provozem HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH. Zpracovatel dokumentace
proto celkem správně hodnotil následující varianty:
Varianta 0 – Stávající provoz na železniční trati
Varianta 1 – Výhledový provoz na železniční trati po provedení optimalizace
Varianta 2 – Výhledový provoz na železniční trati bez provedení optimalizace
Varianta 3 – Optimalizace trati s provedením bezúvraťového napojení na Ostravu Kunčice ve
Frýdku-Místku
Varianta 4 – Optimalizace trati s obchvatem obce Dobrá
Varianta „optimalizace trati při zachování stávajícího provozu“ by byla neekonomická, a
proto by ji v současné době pravděpodobně nikdo nerealizoval.

5/ Skutečnost, že dle výpočtu provedených studií a hodnocení souvisejících s posuzovaným
záměrem, nebudou překročeny předepsané limity neznamená, že zjištěné hodnoty budou splňovat
požadavky na pohodu bydlení. Jestliže obyvatelé byli doposud zvyklí na stávající stav a provoz dráhy
nebyl v rozporu s pro ně příznivým životním prostředím a nenarušoval pohodu bydlení, bude zvýšení
provozu na trati závažným zásahem do jejich práv a svobod. Zvýšení nákladní dopravy a vybudování
výhybny nebude veřejně prospěšnou stavbou, nýbrž stavbou realizovanou za účelem přepravy
materiálů a výrobků pro automobilku.
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ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Pojem „pohoda bydlení“ není možné zcela objektivně a měřitelně uchopit a posoudit. Je to
individuální hledisko. Je však možné konstatovat, že z výsledků jednotlivých doložených studií v rámci
doplněné dokumentace EIA vyplývá, že obyvatelé jsou již ve stávajícím stavu určitou měrou dotčeni
provozem železniční trati. Stejně tak tomu bude i ve výhledovém stavu, kdy dojde k navýšení intenzit
dopravy na dotčené železniční trati a určitým způsobem bude dotčena pohoda bydlení. Na druhou
stranu však bude v souvislosti s optimalizací železniční trati realizována celá řada protihlukových
opatření, která by měla zajistit minimálně nezhoršení kvality bydlení.
V návrhu stanoviska je formulována řada opatření, která by měla zajistit odpovídající kvalitu
životního prostředí, včetně komfortu obyvatel.

6/ Proti modernizaci trati nelze obecně nic namítat, ale navržený rozsah uvažované nákladní
přepravy přinese závažné negativní vlivy související s nepohodou bydlení a především nepříznivým
životním prostředím.
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Vlivem výhledového provozu nákladní dopravy na optimalizované železniční trati se podrobně
zabývá akustická a rozptylová studie doplnění dokumentace EIA a následně i předložené hodnocení
zdravotních rizik. Obě zmiňované studie počítají na straně bezpečnosti, tedy s určitým maximálním
stavem. Skutečný stav by měl být lepší. Dále je nutné podotknout, že i v případě nerealizace
optimalizované trati bude možné zvýšit provoz nákladní dopravy i na stávající a nechráněné železniční
trati. Tím by pravděpodobně došlo také ke zhoršení komfortu bydlení a pohody obyvatel.
Jak již bylo zmíněno v předcházejících pasážích posudku, probíhá posouzení vlivu stavby na
životní prostředí a zdraví obyvatel řádným procesem EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
V době zpracování posudku nebyly známy takové závažné vlivy stavby na životní prostředí,
případně obyvatelstvo, které by znemožňovaly realizaci stavby.
V návrhu stanoviska tak zpracovatel posudku formuluje podmínky pro fázi projektových
příprav, výstavby i provozu, při jejichž splnění je možné z hlediska vlivů na životní prostředí a
obyvatelstvo danou stavbu akceptovat.

7/ Zvýší se hluková zátěž, s hlukem související protihlukové stěny zruší tradiční
architektonické a krajinné charakteristiky obce Střítež. Posouzení míry narušení je bezpředmětné ve
vztahu k názorům občanů, kteří tento zásah cítí jako závažné porušení zdravých životních podmínek.
Lidé vyhledávající bydlení na vesnici mají jiné nároky, požadavky a představy na estetické a smyslové
vnímání svého bydliště, než lidé vyhledávající bydlení v městě.
ad 7/ Komentář zpracovatele posudku:
Informace o tom, jak se v obci Střítež změní hluková zátěž po realizaci stavby je možné najít
v Hlukové studii, která tvoří samostatnou přílohu č. 17 doplněné dokumentace EIA.
V obci Střítež bylo při modelování akustické situace vymezeno celkem pět kontrolních
výpočtových bodů. Z následující tabulky, která je převzata z Hlukové studie, je patrné, k jakým
změnám akustické situace v území dojde.
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Přímo v obci Střítež jsou navrženy celkem tři PHC o celkové délce 696 m. Tyto PHC ochrání
před nadlimitním hlukem převážnou část okolní zástavby. Největším problémem ochrany je skupina
objektů na začátku obce a následně pak další skupina koncentrovaná kolem přejezdu a silnice směrem
na obec Staré Město. Tuto skupinu domů nelze účinně chránit krátkou PHC z důvodu jejího nutného
přerušení a velké vzdálenosti objektů od železnice. V tomto případě byla tedy zvolena ochrana
vnitřního prostředí.
V rámci návrhu stanoviska zpracovatel posudku požaduje doplnit detailní akustickou studii,
která bude vycházet ze zpřesněných podkladů a bude tedy možné upřesnit jak hlukové zatížení, tak i
lépe optimalizovat navrhovaná PHO.
Estetické a smyslové nároky na kvalitu a pohodu bydlení obyvatelstva na venkově není možné
zcela objektivně a měřitelně posoudit. Je však možné konstatovat, že z výsledků jednotlivých
doložených studií v rámci doplněné dokumentace EIA vyplývá, že obyvatelé jsou již ve stávajícím stavu
určitou měrou dotčeni provozem železniční trati. Stejně tak tomu bude i ve výhledovém stavu, kdy
dojde k navýšení intenzit dopravy na dotčené železniční trati. I ve výhledu tak bude dotčena pohoda
bydlení. Na druhou stranu však budou v souvislosti s optimalizací železniční trati realizována celá
řada kompenzačních opatření, která by měla zajistit příslušnou kvalitu bydlení a pohodu obyvatel.
Tato opatření jsou uveden v návrhu stanoviska.

8/ Zpracovatel uvádí, že původní dokumentace byla vypracována v období srpen - prosinec
2007 a doplnění v období duben – srpen 2008. Je tedy zřejmé, že při hodnocení bioty nebyl
zapracován časně jarní aspekt. Je možné, že do hodnocení nebyly zařazeny některé druhy rostlin, tzv.
efemeridy. Jedná se o druhy, jejichž růst a vývoj probíhá rychle na jaře a přezimují jen podzemní
orgány.
ad 8/ Komentář zpracovatele posudku:
Rozsah realizovaných průzkumů v období duben-prosinec se jeví pro účely posouzení vlivu
záměru na biotu v rámci procesu EIA jako dostatečný. I přes to je v rámci podmínek návrhu
stanoviska doporučeno realizovat průzkumy i pro časně jarní aspekt.

9/ Zpracovatel se vyhnul požadavku orgánu ochrany přírody (KÚ Moravskoslezského kraje) a
sám pokládá svůj biologický průzkum za dostačující. Tímto zpracovatel nesplnil požadavek uvedený v
bodě B. odst. 3 dokumentu Vrácení dokumentace (vydaného pod č.j. MSK 48362/2008). Pokud by byl
orgánem ochrany přírody původně provedený průzkum shledán jako dostačující nebyl by ve vrácení
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dokumentace uváděn. S ohledem na některé, již výše a následně i níže uváděné, skutečnosti a data
nelze provedený biologický průzkum považovat za dostačující. Požadavek KÚ lze také chápat jako
vypracování Biologického hodnocení podle § 67 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
ad 9/ Komentář zpracovatele posudku:
V požadavcích krajského úřadu na dopracování dokumentace EIA je uveden požadavek na
zpracování biologického hodnocení. Není však taxativně uvedeno, že je třeba zpracovat biologické
hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Rozsah realizovaných průzkumů se jeví pro účely posouzení vlivu záměru na biotu v rámci
procesu EIA jako dostatečný. I přes to jsou v návrhu stanoviska uvedeny následující podmínky:
1/ V dalších stupních projektových příprav se doporučuje doplnit přírodovědné průzkumy pro
časně jarní aspekt.
2/ Před započetím výstavby se doporučuje doplnit přírodovědný průzkum zaměřený na
bezobratlé živočichy, a to alespoň v těch lokalitách, kde dochází k největším střetům přírodních
biotopů se záměrem optimalizace železniční trati (např. PP Kamenec, lesní porosty, místa křížení
záměru s prvky ÚSES).

10/ Str. 35 - zpracovatel opětovně uvádí, že průzkum flory a fauny se soustředil především na
přírodně hodnotnější úseky. Tato skutečnost je opět v rozporu s požadavkem KÚ - Biologické
hodnocení celé lokality. Dále na této straně zpracovatel uvádí, že „Detailní biologický průzkum řešící
všechny živočišné třídy je vzhledem k charakteru liniové již existující stavby v krajině nerelevantní“.
S takovýmto přístupem však nelze souhlasit, neboť navrhovaná optimalizace trati nespočívá pouze v
úpravě stávajícího svršku, ale je doplněna celou řadou staveb výrazně zasahujících do přirozených
podmínek zejména živočichů protihlukové stěny, úprava mostků a propustí aj. Nutno je také zdůraznit
fakt, že případnou realizací by došlo k velmi výrazné změně četnosti a skladbě dopravy, rovněž s
výrazným vlivem na živočichy.
ad 10/ Komentář zpracovatele posudku:
V souladu se standardními metodami zpracování přírodovědných průzkumů se průzkum flory
a fauny soustředil především na přírodně hodnotnější úseky. Zpracovatel posudku nemá k tomuto
postupu připomínky.
Zmíněná formulace o tom, že detailní biologický průzkum týkající se všech živočišných tříd je
vzhledem k charakteru stavby nerelevantní, se nejeví jako příliš vhodná. V rámci průzkumů bylo
zaznamenáno široké spektrum živočišných tříd (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci), nebyla však
věnována patřičná pozornost bezobratlým živočichům. V návrhu stanoviska je proto uvedeno
doporučení doplnit v dalších stupních projektové dokumentace přírodovědný průzkum zaměřený na
bezobratlé živočichy, a to alespoň v těch lokalitách, kde dochází k největším střetům přírodních
biotopů se záměrem optimalizace železniční trati (např. PP Kamenec, lesní porosty, místa křížení
záměru s prvky ÚSES).
Posouzení vlivu stavby na živočichy je provedeno v kapitole D.I.8 doplněné dokumentace EIA.
Posouzení je v rámci dokumentace EIA členěno na posouzení vlivu výstavby a provozu záměru na
živočichy. Oběma etapám je věnována patřičná pozornost, stejně tak specifikaci přímých i nepřímých
vlivů na populace živočichů.
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V rámci dokumentace EIA je rovněž navržena celá řada opatření na ochranu živočichů
v souvislosti s realizací stavby. Tato opatření byla převzata do návrhu stanoviska, případně byla dále
doplněna a upřesněna v rámci zpracování posudku.

11/ Zpracovatel uvádí: „Významnou bariérou pro migraci zvěře jsou protihlukové stěny, ty
jsou však soustředěny především do hustěji osídlených míst, kde není jejich vliv výrazný vzhledem k
minimálnímu výskytu přirozeně se vyskytujících druhů živočichů. Proto neočekáváme výrazné
zhoršení prostupnosti krajiny pro faunu“. S tímto tvrzením lze souhlasit pouze v případě zvěře. Pro
některé skupiny živočichů by se mohly některé protihlukové stěny o dálkách až desítek metrů stát
nepřekonatelnou migrační překážkou. Jedná se především o obojživelníky a plazy. U některých druhů
by tak mohlo dojít k úplné izolaci některých populací, které mohou v konečném důsledku znamenat
jejich zánik.
ad 11/ Komentář zpracovatele posudku:
Doplněná dokumentace EIA tuto problematiku neřeší optimálně - zmíněné hodnocení je
určitou generalizací stavu na základě obecných principů. Pro průkazné podložení této generalizace by
bylo účelné znázornit tuto problematiku formou syntézní mapy, která by zahrnovala jak navržená
technická, či protihluková zařízení, tak i přírodní charakteristiky území (trasování koridorů ÚSES
atp.). Takovýto mapový podklad by mohl poskytnout ucelenou představu o případných konfliktech. Jak
je uvedeno v připomínce, je možné, že zmíněnými stavbami by mohly být ohroženy populace některých
skupin živočichů. Tato situace by mohla nastat v případě průběhu biokoridoru obydleným územím,
jako je to např. u křížení Ropičanky v Ropicích v km 133,927. Nevhodně umístěná protihluková stěna
by mohla ovlivnit migraci živočichů koridorem. V tomto případě by však protihluková stěna umístěná
na drážním tělese, která zachovává propustnost biokoridoru, měla spíše pozitivní vliv, protože by
zamezovala migrujícím organismům vstupovat na těleso.
Přesto posudek doporučuje zohlednit připomínku v rámci podmínek návrhu stanoviska
doporučením do dalších stupňů projektové přípravy. V přípravné fázi stavby doporučujeme prověřit
případný vliv protihlukových stěn na migraci živočichů. V případě zjištění negativního ovlivnění
propustnosti migračních tras, bude nezbytné realizovat technická opatření, pro zachování jejich
propustnosti. Zejména u migračního profilu B (km stavby 120,1-120,3) a G.2 (km stavby 127,9) je
třeba věnovat zvýšenou pozornost zachování migrační prostupnosti trati a zlepšení podmínek pro
migraci vodních savců.

12/ Dále uváděný výskyt jelena evropského jako pravděpodobný vychází pouze ze spekulací,
přičemž stačilo tyto záležitosti konzultovat s místními mysliveckými sdruženími. Výskyt jelena je v
některých lokalitách (např. Střítežský les) v zimních měsících pravidelný. Případné navýšení dopravy
by pravděpodobně zvýšilo počet kolizí jelení zvěře s vlaky.
ad 12/ Komentář zpracovatele posudku:
Uvedená připomínka vychází z detailní znalosti místních podmínek a reflektuje stávající stav
v území. Zároveň uváděný vliv nelze vyloučit, a proto se jeví jako opodstatněné doporučení pro další
stupně projektové přípravy: „Ve spolupráci s místními mysliveckými sdruženími podchytit potenciální
místa střetů (případná křížení stezek zvěře s tratí) a prověřit způsob technického řešení daného
problému. Jako vhodné řešení se jeví technická opatření k zamezení vstupu zvěře na trať v kombinaci
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s doplněním možnosti překonání této překážky jiným způsobem (propustkem, využitím mostních
objektů atp.).“

13/ Zpracovatelem je uváděn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha střevle potoční pouze
v toku Ropičanka a předpoklad výskytu v dalších tocích. Při podrobněji provedeném průzkumu by
zcela jistě byl výskyt tohoto druhu zpracovatelem potvrzen i v dalších tocích. To by však mohlo
přinést komplikace při hodnocení zásahu do vodních toků v rámci úpravy mostků a propustků.
Populace tohoto druhu ryb je citlivá a křehká a i malé mechanické znečištění může znamenat její
ohrožení.
ad 13/ Komentář zpracovatele posudku:
Provedený průzkum probíhal standardními postupy, tj. podrobnějšími průzkumy typických
lokalit, které přinesly informace o možných střetech se zájmy ochrany přírody. Je nutné si uvědomit, že
úpravy mostků a propustků, by byly vynuceny mj. i technickým stavem daných objektů, a nelze tedy
vyloučit případný zásah do toků ani v případě nerealizování záměru.
Posudek však s ohledem na vznesenou připomínku doporučuje, aby byl v dalších fázích
projektové přípravy proveden detailní průzkum vodní fauny všech křížených toků, pro vyloučení
výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. V případě zastižení těchto živočichů bude nutné
vypracovat a realizovat technická opatření pro jejich ochranu.
Je nutné zabránit jakékoliv kontaminaci vodotečí. Během stavby nesmí docházet ke
zbytečnému poškozování okolí vodních toků a jejich koryt. V rámci stavby nesmí dojít ke kontaminaci
vody ani změnám charakteru toků (opevňování koryta, vznik nových migračních bariér atd.), k jejich
kalení, ke splachům půdy do nich apod. (to se týká především Ropičanky s potvrzeným výskytem
střevle potoční).

14/ K výskytu obojživelníků uváděných zpracovatelem je nutno poznamenat toto: Sledován
byl pouze úsek v bezprostředním okolí trati, což se jeví jako naprosto nedostačující s ohledem na
skutečnost, že řada druhů obojživelníků je schopna migrace na řádově stovky metrů až kilometry.
Právě tyto migrace umožňují mimo jiné přenos genetických informací mezi jednotlivými
mikropopulacemi a tím napomáhají jejich úspěšnému rozvoji. Pokud by zpracovatel provedl širší
průzkum území, které může být případnou výstavbou ohroženo, pravděpodobně by prokázal výskyt i
dalších druhů, či populací druhů jim uváděných.
Jako modelový příklad je možno uvést výskyt skokana zeleného, jehož populace se vyskytují
na lokalitách řádově ve stovkách metrů od tělesa tratě. Právě u tohoto druhu je důležitá migrace,
zejména mladých, jedinců mezi populacemi. Velmi podobná je situace i u kuňky žlutobřiché, která
navíc vůbec není uváděna. Tento druh by mohl být velmi ohrožen při případné realizaci stavby pojezdy techniky po polních a lesních cestách, kde se vytvářejí periodické louže.
Z obojživelníků je uváděn také pouze pravděpodobný výskyt čolka velkého z PP Kamenec,
přičemž se tento druh vyskytuje i např. v okolí Vělopolí a Stříteže.
ad 14/ Komentář zpracovatele posudku:
„Podle dosud získaných poznatků je provozem na silnicích více či méně ohroženo 12 druhů
obojživelníků. Nejčastěji jsou decimovány ropuchy obecné, skokani hnědí, zanedbatelné však není ani
ohrožení ostatních druhů, často jen velmi málo nápadných, jako jsou čolci.“
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Nutné si je uvědomit, že zmíněné skutečnosti uvádějí fatální následky provozu na silnicích,
nikoli však na železnici. Riziko střetu jedince s projíždějícím vlakem při překonávání drážního tělesa je
znatelně nižší, než u automobilů. Uváděná migrace kuněk a skokanů zelených patří mezi tzv. nepravé
tahy:
„Některé druhy obojživelníků nejsou vázány na konkrétní místo rozmnožování; část populace
se přesunuje jiným směrem a event. může osídlit nové vodní plochy. Typické je toto chování např. pro
kuňky nebo dospívající jedince vodních skokanů. Tento jev je poměrně častý, i když většinou
nepředvídatelný. Z toho důvodu musí zůstat nepovšimnut, i když není vzácností a oběti těchto typů
chování se najdou na každé silnici.
Pokud ztráty na silnici způsobené dopravou nepřekročí 25 % populace, je schopna se s
úbytkem vyrovnat. V případě, že ztráty dosahují uvedené hranice nebo ji překračují, je nezbytné
zajistit alespoň provizorní ochranu populace.“ (zdroj: http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/
Migrace_obojzivelniku.pdf)
Zmiňovaný vliv pojezdů těžké techniky během výstavby není vyloučen a k minimalizaci tohoto
negativního vlivu směřuje doporučení navržené k zapracování do Stanoviska dále v textu – viz
komentář k bodu 36. Na druhou stranu je ale vhodné zmínit, že často pojezdy těžké techniky paradoxně
vytvářejí příhodná stanoviště s oblibou využívaná kuňkami pro snůšky.

Na obrázku je patrný příklad paradoxně pozitivního vlivu pojezdu těžké techniky na populace
obojživelníků. Jedná se o kaluž vzniklou pojezdem těžké techniky na lesní cestě u Lačnova, osídlenou
kuňkou žlutobřichou a čolkem horským.
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15/ Formulace uváděná zpracovatelem „…by neměl být žádný z uvedených druhů výrazněji
negativně ovlivněn“ vyznívá poněkud alibisticky a není dále rozvedena jak a čím by mohly být druhy
ohroženy.
ad 15/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář této připomínky je již obsažen v komentáři k předcházející připomínce č. 14 obce
Střítež.

16/ U ještěrky obecné je uváděno, že znovuosídlení železničního náspu je vysoce
pravděpodobné. Není zde uvedeno, že těleso náspu by bylo případnou realizaci záměru výrazně
pozměněno (elektrifikace, protihlukové stěny apod.), čímž by došlo ke změně stanovištních podmínek
a ještěrky by z mnoha míst zcela vymizely.
Opět zpracovatel neuvádí výskyt ještěrky živorodé, ačkoliv se tento druh vyskytuje v blízkosti
železnice v oblasti Střítežského lesa, ale pravděpodobně i jinde (s ohledem na výskyt v lesních
porostech v Hnojníku, Ropici aj.).
ad 16/ Komentář zpracovatele posudku:
Případnému negativnímu ovlivnění ještěrek (ať již obecných, či živorodých) např. vlivem
výměny štěrkového lože trati, bude nutné předejít biologickým průzkumem trasy před zahájením
stavebních prací, doprovázeným případným záchranným transferem dotčených jedinců.
Případné ovlivnění vlivem místních změn reliéfu (např. vlivem výstavby protihlukových stěn) je
závislé na tom, zda před výstavbou budou populace v místě žijící přemístěny. Nové osídlení takto
pozměněných ploch bude samozřejmě vykazovat určité změny oproti původnímu stavu, nicméně lze
předpokládat, že vlivem těchto staveb vzniknou stanoviště odlišně exponovaná slunečnímu svitu. Lze
předpokládat, že takto vzniknou i stanoviště xerotermní, která jsou příhodná pro tuto „repatriaci“.

17/ Ve výčtu chybí celá řada ptačích druhů, a to i z kategorie zvláště chráněných druhů
(krahujec obecný, ledňáček říční apod.). Zcela také chybí druhy, které mohou být případnou realizací
také výrazně dotčeny (skorec vodní, bramborníček černohlavý, rehek zahradní aj.). Zpracovatel se
vůbec nezabýval ptačími druhy aktivními zejména večer či v noci (sovy, křepelka, chřástal polní
apod.).
ad 17/ Komentář zpracovatele posudku:
Návrh opatření vycházející z uvedených skutečností je uveden v rámci následujícího
komentáře k připomínce č. 18 obce Střítež.

18/ Část věnovaná výskytu savců rovněž vykazuje řadu nedostatků. Jako nejzásadnější
nedostatek se jeví absence uvedení výskytu zvláště chráněného druhu vydry říční. Výskyt tohoto
druhu zřejmě není v regionu stálý, ale jistá je migrace řadou vodních toků a jejich okolím. Ta se dá
prokázat řadou stop na nánosech bahna, přítomností trusu apod. Je zřejmé, že i v tomto případě by
realizací záměru došlo k přímému, ale zejména nepřímému ovlivnění migrujících jedinců.
ad 18/ Komentář zpracovatele posudku:
Posudek bere v potaz připomínku vznesenou na základě detailních místních znalostí.
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Vzhledem k tomu, že lze vodní toky v území považovat, za potenciální migrační trasy vyder,
doporučuje Posudek opatření k ochraně nejen tohoto druhu, ale k celkovému zachování propustnosti
daných prvků:
Mosty, mostky a propustky je třeba dimenzovat tak, aby nebránily v migraci žádné je
využívající skupině živočichů. Měly by být dostatečně vysoké, aby je mohli podletovat ptáci (současně
je třeba na ně umístit zábrany proti vnikání ptáků těsně nad trať) a povrch jejich konstrukcí by měl být
členitý, aby umožňoval hnízdění některých druhů. Dále je velmi důležité, aby umožňovaly migraci jak
vodním živočichům (absence migračních bariér v tocích a co možná nejpřirozenější dno) tak i
živočichům suchozemským (propustek, popř. prostor pod mostem musí vždy zahrnovat i dostatečně
široký pás souše). V rámci celého úseku je třeba dále zaznamenávat další případné migrační trasy
živočichů a v rizikových úsecích zbudovat funkční migrační prostupy s dostatečně dlouhými
naváděcími ploty, popř. jinými bariérami (v případě obojživelníků). Naváděcími bariérami
zabraňujícími vstupu živočichů na drážní těleso je třeba opatřit většinu mostů, mostků a propustků a
zároveň tak tato díla využít jako funkční migrační prostupy pro živočichy. V opodstatněných případech
je vhodné zbudovat náhradní stanoviště (tůně pro obojživelníky, zakládání nových remízků a
travnatých ploch atd.). Při budování náhradních stanovišť musí být vždy navázána úzká spolupráce
s příslušnými odborníky, kteří vyhodnotí vhodnost opatření a navrhnou jejich funkční podobu.
Vzhledem k běžné praxi, kterou si vynucuje mj. i bezpečné založení mostních objektů, kdy je
průmět mostu v korytě toku většinou řešen betonováním, příp. dlažbou do betonu, doporučujeme, aby
v případě tohoto technického řešení bylo takto upravené koryto toků (s prokázaným, či potenciálním
výskytem skorců, střevlí a dalších vzácných vodních živočichů) dále upraveno volným ložením nejlépe
plochých kamenů na dno, aby vznikaly úkryty a docházelo v čeření proudu. Tím bude umožněna
kolonizace i tohoto úseku toku, případně jeho překonání.
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19/ Samotný zpracovatel uvádí, že zásahy do krajinného rázu mohou být prováděny pouze s
ohledem na zachování harmonického měřítka a vztahů v krajině. Jak vyplývá ze závěrů studie
krajinného rázu (Příloha č. 20 a část D Dokumentace) realizací stavby by určitě došlo k narušení
harmonického měřítka (protihlukové stěny, stožáry elektrifikace).
ad 19/ Komentář zpracovatele posudku:
V rámci dokumentace EIA byla u většiny identifikovaných znaků a charakteristik krajinného
rázu označena míra vlivu jako slabý či žádný zásah. Jen u některých znaků byla míra vlivu stanovena
jako středně silný zásah. Pouze ve výjimečných případech byl vliv vyhodnocen jako silný zásah (MKR
č. 2 - km 113,00 až 115,8 stavby mezi Frýdkem Místkem a obcí Dobrá – vliv pozemních objektů na
typická venkovská sídla frýdecko-místecka, MKR č. 4 – km 120,2 až 125,0 stavby v okolí obce
Dobratice - vliv pozemních objektů na typická venkovská sídla frýdecko-místecka).
V rámci zpracované studie krajinného rázu byla vyhodnocena míra vlivu stavby na estetické
hodnoty krajiny v jednotlivých místech krajinného rázu MKR č. 1 až MKR č. 13 v rozptylu žádný až
středně silný zásah. S předloženým hodnocením lze souhlasit.
Realizace stavby v daném území se při realizaci kompenzačních opatření (např. vhodné
architektonické ztvárnění PHC, ozelenění PHC, atd.) jeví z pohledu krajinného rázu přijatelná.

20/ Celkově lze část Dokumentace D ohodnotit v kapitolách týkajících se životního prostředí
jako nedostačující. Většinou jsou zde pouze uváděny příliš obecné formulace - je možné očekávat
ovlivnění, přímé vlivy nejsou příliš významné apod. Ve fázi dokumentace by měly být vlivy jasně
popsány a alespoň odhadnuta intenzita jejich ovlivnění druhů, populací apod.
ad 20/ Komentář zpracovatele posudku:
Vliv záměru na jednotlivé složky ŽP a obyvatelstvo je řádně posouzen a komentován v části D
doplněné dokumentace. Připomínky zpracovatele posudku k obsahu a formě zpracování kapitoly D
předložené dokumentace EIA jsou uvedeny v předcházející části II.1 posudku.
Zpracovatel posudku neshledal zásadní nedostatky v kapitole D, které by vyžadovaly vrácení
dokumentace k doplnění či přepracování.

21/ Na straně 291 je uváděno, že „Záměr řeší rekonstrukci již existující železniční trati, a proto
v tomto úseku nebude vliv na floru a faunu lokality zásadní“. Je zřejmé, že tato formulace neodpovídá
skutečnosti. Zejména z důvodu, že existující železniční trať bude výrazně změněna (výstavba
protihlukových stěn, elektrifikace, výstavby obslužných budov apod.). Sám zpracovatel Dokumentace
připouští na str. 293, že může dojít k dočasnému zničení biotopů a jejich obnova pak může trvat
desítky let i déle. Tyto skutečnosti lze označit za vlivy zásadní. Zpracovatelem nabízené řešení
naplánování náhradních výsadeb se rovněž jeví jako značně problematické z pohledu vlastnických
vztahů k pozemkům. Pokud je půda zemědělsky využívána nebude zřejmě ze strany vlastníků zájem ji
osazovat. Případné osazování luk a pastvin keřovou vegetací by se také mohlo negativně dotknout
jiných živočišných druhů, jako např. křepelka polní, chřástal polní apod.
ad 21/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka odráží často reálné výsledky nevhodně navržených kompenzačních opatření.
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V souvislosti s posuzovanou stavbou je v návrhu stanoviska navržena široká škála opatření,
která by měla eliminovat, případně zmírnit vlivy záměru na jednotlivé dotčené biotopy a jejich
populace.
Jedním z navržených doporučení k realizaci kompenzačních opatření je např. i následující
podmínka: „Jako případné kompenzační opatření za narušení místního ekosystému realizací záměru
doporučuje zpracovatel posudku zvážit provedení účinné revitalizace dotčených částí místních
vodotečí, které jsou v současné době vesměs tvrdě regulovány a své funkce v ekosystému plní jen
částečně.“

22/ Konstatování, že “…je možné očekávat ovlivnění některých VKP…“ bez dalšího
posouzení a komentáře zjevně nesplňuje požadavky Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.
V odstavci o ovlivnění VKP je odkazováno na kapitolu C.1.11., která se však v Dokumentaci
vůbec nevyskytuje.
Dokumentace se vůbec nezabývá zásahem do VKP ze zákona - údolní nivy.
ad 22/ Komentář zpracovatele posudku:
V odstavci o ovlivnění VKP je odkazováno na kapitolu C.1.11., která se však skutečně v
dokumentaci EIA nevyskytuje. Jedná se pravděpodobně o chybu zpracovatele dokumentace EIA
v přepisu. Údaje o VKP jsou uvedeny v kapitole C.I.5.A.
Dokumentace neopomíná zmíněný zásah do VKP ze zákona - údolní nivy. V kapitole C.I.5.A
uvádí autor dokumentace EIA, že praktického důvodu byly v území poznamenaném lidskou činností
považovány za údolní nivu ve smyslu VKP břehy vodních toků s vytvořenými břehovými porosty (či bez
nich) do vzdálenosti cca 15 m od břehové hrany, a to bez ohledu na to, jestli došlo k zásadní změně
přírodního charakteru těchto prostorů.
Komplexním vyhodnocením zásahu stavby do jednotlivých vodní toků a jejich nejbližšího okolí
v rámci kapitoly D dokumentace EIA je tak řádně posouzen i zásah do VKP ze zákona – vodní tok,
údolní niva.
Zpracovatel posudku upozorňuje, že v návrhu stanoviska je navíc uvedeno následující
opatření: „V rámci územního řízení (resp. před vydáním územního rozhodnutí) je nutné dle § 4 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb. požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání závazného stanoviska
k zásahu do významných krajinných prvků, které budou dotčeny stavbou. Pro vydání tohoto stanoviska
je třeba doplnit a předložit biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb.“

23/ Jako jedno z opatření k ochraně některých druhů živočichů je zpracovatelem nabízeno
doporučení provádět výstavbu od konce léta do začátku jara. K tomuto je nutno uvést, že takovéto
opatření (bez předchozích opatření jako jsou transfery) může být v případě některých živočichů
kontraproduktivní (fyzická likvidace hibernujících jedinců obojživelníků a plazů). V případě ještěrky
obecné by to mohlo znamenat vysoce negativní vliv na celou populaci druhu v místě stavby.
ad 23/ Komentář zpracovatele posudku:
Posudek zohledňuje připomínku. Zmiňovaný vliv výstavby není vyloučen a k minimalizaci
tohoto negativního vlivu směřuje doporučení navržené k zapracování do návrhu stanoviska dále
v textu – viz komentář k připomínce č. 36 obce Střítež.
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24/ Str. 295 - zpracovatel doporučuje načasovat hlučné stavební práce mimo období
rozmnožování ptáků zhruba od dubna do poloviny srpna. K tomuto je nutno poznamenat, že hluk
může mít velký vliv již na výběr lokalit ptáků pro hnízdění, což je často již období března. Pokud by
stavební práce měly probíhat i ve večerních či nočních hodinách, pak by hluk velice negativně
ovlivňoval v oblasti žijící a hnízdící druhy sov.
ad 24/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska jsou uvedena mj. následující opatření:
1/ Stavba bude prováděna pouze v pracovních dnech v době od 7:00 do 21:00.
2/ Odstraňování dřevin je třeba provádět mimo hnízdní období ptáků a mimo vegetační období
(tedy mimo měsíce březen – listopad).
3/ Negativním vlivům výstavby bude předcházet logicky sestavený harmonogram prací a
dodržování režimu výstavby tak, aby tyto nepříznivé vlivy byly minimalizovány (např. stavba nebude
prováděna v nočních hodinách, ve svátcích apod.).
4/ Vlastní stavební práce budou organizovány tak, aby docházelo k co nejmenšímu ovlivnění
okolí hlukem (vypínání motorů, kontrola technického stavu mechanizace a strojů apod.).

25/ Zpracovatel zcela opominul výrazný negativní vliv úpravy mostních konstrukcí na hnízdní
prostředí skorce vodního, který se vyskytuje na řadě vodních toků v dané oblasti a pravidelně si staví
hnízda na mostech přes říčku Ropičanku a nepravidelně i na jiných mostcích na řadě toků. Nevhodně
načasovaná úprava mostů by pak mohla znamenat likvidaci aktivních hnízd. Nevhodná úprava
mostních konstrukcí by pak snížila podmínky pro uchycení hnízd tohoto ptačího druhu.
ad 25/ Komentář zpracovatele posudku:
Posudek reflektuje připomínku vycházející z detailních místních znalostí a navrhuje opatření
k zamezení tomuto negativnímu vlivu:
Zásahy do konstrukcí mostů, které jsou využívány ptactvem k hnízdění (skorec vodní, příp.
rehek zahradní, či některý z druhů sov), zahájit mimo období hnízdění, resp. mimo období březenříjen, kdy je pravděpodobné osídlení objektů těmito živočichy.
Mostní objekty vybavit prvky umožňujícími opětovné zahnízdění původních druhů (římsy,
výklenky, podložky).

26/ Výskyt veverky obecné zpracovatel uvádí pouze z porostu PP Kamenec, přičemž na
základě výskytu, nebo pobytových znaků je její přítomnost prokazatelná i v dalších lokalitách
(například Střítežský les, porosty v okolí trati v Hnojníku aj.).
Opět jsou používány obecné formulace…“nutné minimalizovat riziko znečištění…“ bez
konkrétních návrhů opatření.
ad 26/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínku směřující k vyšší adresnosti závěrů Dokumentace lze v tomto bodě naplnit pouze
okrajově. Podmínky, opatření, která se vztahují k záchrannému transferu zvláště ohrožených druhů
živočichů, podmínky pro zachování propustnosti mostků a propustků není dle zpracovatele posudku
nutné dále rozvádět speciálně pro veverku.
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Ochranu veverky řeší soubor opatření v návrhu stanoviska, které vycházejí z doplněné
dokumentace EIA a jsou dále doplněny o další podmínky stanovené v posudku, viz např. komentář
k připomínce č. 11, 12, 13, 18, 27, 36 obce Střítež.

27/ Zpracovatel uvádí, že „Obecně by po celé délce trati měla být co nejhustěji rozmístěna
průchodná místa, přičemž výška a šířka podmostí a propustků by měla být vždy co největší .....“ Toto
tvrzení příliš nekoriguje s údaji uváděnými v tabulce č. 57, kde např. u objektu v km 114,185 je
uváděná současná světlost 1,5 a jako úprava zatrubnění o světlosti 0,8. I v několika dalších případech
je jako úprava navrhováno zatrubnění bez specifikace rozměrů. V příloze věnované mostům a
propustkům je řada stávajících objektů navržena ke zrušení, takže dojde u drobných živočichů ke
zhoršení situace. Rovněž zpracovatel nenavrhuje vybudování dalších propustků, které by přispěly ke
zlepšení průchodnosti.
ad 27/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka hodnotí skutečnost, že u řady nefunkčních propustků z technického pohledu dojde
k jejich zrušení, čímž může být skutečně snížena propustnost tělesa pro obojživelníky, či drobné
hlodavce.
Zpracovatel posudku doporučuje v dalším stupni projektové dokumentace zvážit možnost
zachování rušených propustí pod stávající tratí i v rámci optimalizované trati.

28/ Zpracovatel uvádí ve Střítežském lese, minimálně 2 vyšlapané stezky využívané
především srncem. V průběhu zimních měsíců, však lze doložit minimálně čtyři pravidelné přechody,
tzv. ochozy, které využívá i jelen evropský.
ad 28/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář včetně návrhu řešení je již zahrnut v komentáři k připomínce č. 12 obce Střítež.

29/ Zpracovatel uvádí, že původně navrhované trojkolejní řešení výhybny bylo z hlediska
ochrany životního prostředí nepřípustné, protože by vedlo k výraznému snížení migrační průchodnosti
trati. Dvojkolejné řešení však jako problém nevidí.
ad 29/ Komentář zpracovatele posudku:
Potřeba realizace výhybny u daného typu stavby je neoddiskutovatelná.
Návrh pouze dvojkolejní výhybny, namísto původně plánované trojkolejní výhybny, je
z hlediska vlivů na dotčenou faunu zcela jistě pozitivním krokem.
Zpracovatel posudku však nepopírá, že i v případě realizace dvojkolejní výhybny hrozí riziko
střetů s živočichy. Riziko těchto střetů však bude v souvislosti s dvojkolejným řešením výhybny alespoň
částečně omezeno.

30/ Navrhované vybudování průchodu pro velké savce v oblasti Žermanického přivaděče řeší
migraci pouze v místě. V ostatních místech se situace zhorší (zvýšení počtu vlakových souprav aj.).
Nelze předpokládat přesun zvěře k vybudovanému podchodu z jiných částí oblasti.

EKOLA group, spol. s r.o.

78

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

ad 30/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka má obecnou platnost, zvýšení intenzit na tomto dopravním tahu skutečně zvýší
riziko střetu organismů s projíždějícími vlaky, nicméně Posudek souhlasí s konstatováním Doplněné
dokumentace EIA na str. 297:
„Železnice obecně nemají tak výrazný bariérový efekt pro migraci živočichů jako
frekventované silnice. Jejich překonání je pro mnohé živočichy možné běžným přeběhnutím trati v
době, kdy neprojíždí žádný vlak, přičemž tyto pomlky mezi průjezdy vlaků mohou být poměrně dlouhé
(desítky minut, v noci na málo frekventovaných tratí až několik hodin). Tento způsob překonání trati je
běžný pro větší savce, jako je srnec či jelen, pokud není těleso trati příliš vysoké, příkré či s
nevhodným povrchem (např. plošné využití štěrku, dlažby apod.).
Někdy tento způsob využívají i menší živočichové, např. lišky, kuny či zajíci, pokud je násep
trati nízký a zarostlý vegetací, spíše však využijí vhodného propustku či průchodu pod mostem (nepubl.
údaje z průzkumů v zimním či podzimním období). Pro menší živočichy (např. hlodavci, hmyzožravci,
obojživelníci) pak může být překonání prudších svahů náspu, štěrkového lože či kolejí obtížné a
využívají pak především vhodné průchody, které tak získávají na významu.“
Lze tedy předpokládat, že mimo místa, kde budou vybudovány protihlukové stěny, nebude pro
větší živočichy drážní těleso představovat nepřekonatelnou překážku a z tohoto hlediska je tedy záměr
akceptovatelný. Pro drobné živočichy (např. hlodavci, hmyzožravci, obojživelníci), neschopné
překonat prudší svahy drážního tělesa, štěrkové lože apod., představuje již stávající těleso výraznou
migrační bariéru, ovlivněnou nikoli frekvencí dopravy, ale konfigurací terénu. Z tohoto důvodu lze
považovat závěry dokumentace EIA za opodstatněné.

31/ Protihlukové stěny jsou uváděny jako omezení migrace pro savce, přičemž je zcela jasné,
že největší migrační překážkou budou protihlukové stěny pro drobné živočichy a negativní dopad
mohou mít na místní populace obojživelníků a plazů. Dále je zpracovatelem uváděna redukce
protihlukových stěn (upuštění od realizace). Jaký byl tedy důvod navrhování těchto stěn, když
nakonec bylo od jejich realizace upuštěno?
ad 31/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář k této připomínce, vč. návrhu řešení je již zahrnut v komentáři k připomínce č. 11.
Na připomínku týkající se redukce protihlukových stěn není možné odpovědět, neboť není
upřesněno, které PHS má autor připomínky na mysli.

32/ Zpracovatelem uváděné tvrzení, že…„může mít rekonstrukce trati kladný vliv na migrační
prostupnost drážního tělesa…“ lze považovat s ohledem na celkové zásahy (zdvojkolejnění,
protihlukové stěny apod.) za naprostý nesmysl.
ad 32/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka formálního charakteru uvádí pouze část konstatace vytrženou z kontextu se
zbytečným invektivním akcentem, proto nebude pro závěry posudku podstatná.
Citace doplněné dokumentace EIA: „Za určitých podmínek může mít rekonstrukce trati kladný
vliv na migrační propustnost drážního tělesa díky zlepšení průchodnosti některých mostů a propustků
(zejména přestavba mostu přes Žermanický přivaděč a některých menších staveb).“

EKOLA group, spol. s r.o.

79

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

33/ Dle aktuálních zjištění je uváděný výčet zvláště chráněných druhů živočichů v bodě 10)
nedostačující.
ad 33/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka narozdíl od připomínky č. 17 obce Střítež není konkrétní a neuvádí skutečnosti,
které k ní vedou, proto lze jen stěží její obsah zapracovat do posudku.

34/ O náhradní výsadbě nerozhodují obce, ale příslušné orgány ochrany přírody.
ad 34/ Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedená připomínka je správná.
Náhradním výsadbám se věnuje § 9 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. V odst. 1 a 2 § 9
je uvedeno, že orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit
žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.
Obce pak vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu.

35/ Odstraňování dřevin v období březen až listopad neodpovídá návrhu ze str. 295 - hlučné
práce mimo období duben polovina srpna. Skutečně by bylo vhodné práce negativně působící na
živočichy směřovat mimo období březen- říjen.
ad 35/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska bude uvedena následující podmínka: „Stavební práce, které by mohly
významně negativně působit na živočichy, je vhodné směřovat mimo období březen - říjen.“

36/ Jako závažný nedostatek se jeví fakt, že zpracovatel nenavrhl jako kompenzační opatření
záchranné transfery živočichů (např. u ještěrky obecné aj.).
ad 36/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka bude zohledněna v rámci navržených opatření:
Před zahájením výstavby bude nutné provést v prostoru stavby detailní průzkum pro vyloučení
přítomnosti zvláště chráněných druhů živočichů.
V případě zastižení zejména obojživelníků a plazů v prostoru stavby (např. na jaře ve
vzniklých zatopených depresích) zajistit po konzultaci s místními orgány ochrany přírody jejich
záchranný transfer na náhradní stanoviště realizovaný k tomu oprávněnou osobou.
V okolí vodotečí je třeba počítat s kolonizací staveniště obojživelníky, a proto doporučujeme
opatřit jej funkčními zábranami proti jejich vnikání na staveniště a zajistit zde pravidelnou kontrolu
biologem.

37/ Studie migrační propustnosti uvádí prostupnost pro vodní savce - vydru říční a bobra
evropského, přičemž v kapitolách Dokumentace věnovaných fauně nejsou vůbec uváděni. Podobně je
ve studii uváděna nutnost zachování vhodných podmínek pro umístění hnízd skorce vodního, který
rovněž není ve výčtu ptačích druhů uveden.
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ad 37/ Komentář zpracovatele posudku:
Studie migrační propustnosti uvádí vydru a bobra záměrně jako jeden z užívaných standardů
pro hodnocení propustnosti. Skutečnost, že nejsou tyto druhy uvedeny ve výčtu zaznamenaných druhů,
je dána zřejmě faktem, že při průzkumu nebyli zjištěni.
Požadavek zachování hnízdních podmínek pro skorce vodního je ve studii uveden na základě
principu předběžné opatrnosti, vzhledem k tomu, že terénními průzkumy nemuselo být postihnuto
kompletní spektrum živočišných druhů. Tomu odpovídá i připomínka č. 25 obce Střítež, která na
základě místních znalostí uvádí hnízdění skorců na mostních objektech přes Ropičanku.

Obec Střítež, č.j. 626/2008/276, ze dne 14. 11. 2008
Obec Střítež – nesouhlasná vyjádření občanů, ze dne 14. 11. 2008
Obec Střítež, č.j. 650/276/2008 – doplnění vyjádření, ze dne 24. 11. 2008
Připomínky se týkaly:
1/ Z dokumentace vyplývá, že nejmenší dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel bude
mít bezúvraťové napojení na trať směrem Ostrava-Kunčice ve Frýdku-Místku, nejlépe pak i se
zajištěním obchvatu Dobré. Nesouhlas se záměrem prosazování varianty č. 1.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí, že obec Střítež nesouhlasí s realizací varianty č. 1.
2/ Záměr zkapacitnění trati v úseku Dobrá – Český Těšín není v souladu se schváleným
územním plánem obce Střítež. Obec poukazuje na rozporné stanovisko stavebního úřadu v Hnojníku a
na to, že obec Střítež jako pořizovatel a schvalovací orgán územního plánu zastává zcela jednoznačné
stanovisko.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku není kompetentní k rozhodnutí, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv. Je možné pouze konstatovat, že v rámci dokumentace EIA je doloženo (jako jedna
z povinných příloh) vyjádření příslušného stavebního úřadu v Hnojníku k záměru z hlediska souladu
s ÚP dokumentací. Dle doloženého vyjádření stavebního úřadu Hnojník ze dne 16. 1. 2008 pod č.j.
výst.24/328/2008/Fi je stavba v souladu s platným územním plánem obce Střítež.
3/ Záměr v úseku Frýdek-Místek – Český Těšín není v souladu s celostátní koncepcí
železniční dopravy.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Záměr je součástí Usnesení vlády ČR č. 550 ze dne 10. května 2006 a Deklarace porozumění,
kde je optimalizace předmětné trati a vedení nákladní dopravy po této trati jednou z podmínek
minimalizace negativního vlivu PZ Nošovice na životní prostředí.

4/ Záměr v prosazované variantě se negativně dotkne životního prostředí a bude mít i
negativní dopad na zdraví obyvatel.
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ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí a zdraví obyvatel, probíhá řádným procesem EIA
dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jedním z úkolů tohoto procesu je posoudit,
zda je stavba z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo akceptovatelná či nikoliv, případně
vymezit podmínky pro fázi projektových příprav, výstavby i provozu, při jejichž splnění je možné
stavbu akceptovat.
Zpracovateli posudku nejsou známy takové závažné vlivy stavby na životní prostředí, případně
obyvatelstvo, které by znemožňovaly realizaci stavby.
V návrhu stanoviska tak zpracovatel posudku formuluje podmínky pro fázi projektových
příprav, výstavby i provozu, při jejichž splnění je možné z hlediska vlivů na životní prostředí a
obyvatelstvo danou stavbu akceptovat.
5/ Irelevantním je předpoklad zpracovatelů o zmírnění dopadů na životní prostředí převedením
dopravy na železnici, neboť snížení silniční dopravy je zcela pochybné. Zkapacitněná trať v úseku
Dobrá – Český Těšín přiláká další investory, kteří budou rovněž využívat kombinovanou dopravu, což
znamená, že provoz na komunikacích se nesníží a provoz na železnici naopak vzroste. Předkládané
počty vlaků v denních i nočních hodinách jsou čistě hypotetické. Hypotetické jsou i kapacity dopravy
na stávajících komunikacích, ze kterých vychází výpočty v jednotlivých kapitolách dokumentace,
neboť počty aut ve výhledu (rok 2010) již dnes překračují aktuální stav ze dne 31. 10. 2008.
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Předpoklad zpracovatelů dokumentace EIA o zmírnění dopadů na životní prostředí
převedením dopravy na železnici souvisí především s provozem PZ Nošovice. V případě, že by nebylo
možné realizovat většinu dopravy z PZ Nošovice po železnici, došlo by skutečně k významnému
nárůstu intenzit dopravy na pozemních komunikacích (viz tabulka č. 23 doplněné dokumentace EIA).
Je jen velmi obtížně predikovatelné, zda zkapacitněná trať v úseku Dobrá – Český Těšín
přiláká další investory, kteří budou rovněž využívat kombinovanou dopravu. V tuto chvíli nejsou údaje
o takovýchto plánovaných záměrech k dispozici. V případě, že by tomu tak skutečně bylo, bude třeba
posoudit tyto plánované záměry v rámci samostatného procesu EIA, včetně posouzení vlivu obslužné
dopravy z těchto záměrů na životní prostředí a obyvatelstvo. Navíc je třeba konstatovat, že
předpokládané predikce hluku vychází z maximálních uvažovaných intenzit na této trati. Skutečné
intenzity budou nižší. Tento fakt je v dokumentaci komentován. Dále je třeba vzít v úvahu i fakt, že i
optimalizovaná trať má omezenou propustnost a tedy nelze dále zvyšovat intenzitu dopravy na této
trati.
Intenzita stávající dopravy na železniční trati byla převzata z Grafikonu vlakové dopravy z
roku 2008. Intenzita výhledové železniční dopravy byla odvezena mj. i z nároků PZ Nošovice (Hyundai
Motor Manufacturing Czech) na parametry vlakových souprav a množství přepravovaného materiálu
(viz tabulka č. 4 a 5 doplněné dokumentace EIA). Tyto údaje vychází z uvažované kapacity výroby.
Výhledové intenzity železniční dopravy pro jednotlivé posuzované varianty jsou uvedeny v tabulce č. 1
a č. 2 dokumentace EIA.
Intenzity stávající dopravy na pozemních komunikacích byly převzaty ze sčítání ŘSD z roku
2005. Výhledové intenzity dopravy pro rok 2010 byly přepočítány dle koeficientů pro přepočet
dopravy.
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Vstupní dopravně-inženýrské podklady byly čerpány z oficiálních, běžně používaných zdrojů
(grafikony, sčítání ŘSD, atd.). K metodám stanovení výhledových intenzit dopravy nemá zpracovatel
posudku připomínky. Byly využity běžné postupy jako je např. využití růstových koeficientů silniční
dopravy.

6/ Požadavek na vrácení dokumentace zpracovateli k přehodnocení závěru tak, aby byla
prosazována nejoptimálnější varianta 3 – optimalizace trati s provedením bezúvraťového napojení na
Ostravu-Kunčice ve Frýdku Místku, která má nejméně negativní dopad na životní prostředí.
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Na základě odborného posouzení obsahu doplněné dokumentace EIA neshledal zpracovatel
posudku v dokumentaci EIA žádné zásadní nedostatky či chybné závěry, které by vyžadovaly vrácení
dokumentace EIA k dopracování či přepracování.

Obec Dolní Tošanovice č.j. 310/2008/St, ze dne 14. 11. 2008
1/ Obec Dolní Tošanovice požaduje, aby byl přesněji vymezen rozsah železniční dopravy
v jednotlivých směrech.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel doplněné dokumentace EIA na str. 84 uvádí, že v současné době nelze přesně
stanovit druh a množství nákladních vlaků, které budou směrovány z PZ Nošovice směrem na FrýdekMístek a směrem na Český Těšín. Preference jednotlivých směrů dopravy bude záviset na odbytu.
Při zpracování hlukové a rozptylové studie bylo uvažováno s maximálními intenzitami dopravy
v obou směrech. Posouzení je tak zcela na straně bezpečnosti.
Skutečné zatížení v souvislosti s provozem nákladní dopravy z PZ Nošovice na železniční trati
bude ve výhledu nižší, neboť doprava se rozptýlí do obou směrů.
Vzhledem k očekávanému směrování ucelených vlaků na západ projektant předpokládá, že
většina vlaků (cca 70 %) bude směřovat z PZ Nošovice směrem na Ostravu Kunčice s úvratí ve
Frýdku-Místku, zbývající vlaky (cca 30 %) budou směřovat do Českého Těšína.
Toto rozložení a počet vlaků může dle obchodních aktivit výrobce v průběhu let mírně kolísat.
Kapacita každého směru tak musí umožňovat převzít plnou zátěž všech nákladních vlaků. Toho bude
využito při postupném dokončování jednotlivých stavebních celků, kdy některé části trati budou
vyloučeny zcela nebo bude provoz výrazně omezen a dále v budoucnu při výlukových stavech pro
opravné práce a při mimořádných událostech.
Přesnější vymezení intenzit železniční dopravy v jednotlivých směrech (směr PZ Nošovice –
Frýdek-Místek, směr PZ Nošovice – Český Těšín) je třeba upřesnit v dalších stupních projektové
přípravy, resp. po zahájení plné výroby v PZ Nošovice. Tato podmínka pro další stupně projektových
příprav bude součástí návrhu stanoviska.

2/ Obec Dolní Tošanovice požaduje, aby v místech, kde je již životní prostředí nadlimitně
zatěžováno jinými zdroji imisí se dělalo vše pro to, aby se stávající imisní zátěž již nezvyšovala.
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ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že imisní zatížení zájmového území je vysoké.
Dominantním zdrojem znečištění ovzduší je automobilová doprava a lokální (malé) zdroje. Na většině
území jsou již ve stávajícím stavu překračovány imisní limity, obdobně tomu bude i v budoucnu.
Vliv provozu na železniční trati na stávající i výhledovou celkovou imisní situaci je malý.
Železnice není dominantním zdrojem znečištění ovzduší.
Zvýšená imisní zátěž bude omezena především na etapu výstavby optimalizované trati, která
však bude krátkodobého charakteru. Dle rozptylové studie nebude ani období výstavby představovat
významné překračování imisních limitů. V rámci návrhu stanoviska je navíc navržena celá řada
opatření, která by měla omezit negativní vlivy výstavby na kvalitu ovzduší.

3/ Obec Dolní Tošanovice požaduje, aby bylo provedeno biologické hodnocení celé dotčené
lokality, ne jen některých úseků.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel biologických průzkumů zvolil standardní a zcela běžný postup, ve kterém byly
vymezeny přírodní či přírodě blízké biotopy. Tyto biotopy byly následně detailně prozkoumány.
Zpracovatel posudku nemá k danému postupu žádné připomínky a nepovažuje provedení
biologického hodnocení v celé trase optimalizované železniční trati za účelné a opodstatněné.

4/ Obec Dolní Tošanovice požaduje, aby byla věnována větší pozornost výpočtu budoucích
hlukových hladin.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska je zapracován požadavek na vypracování detailní akustické studie po
zpřesnění vstupních údajů v dalších stupních projektové přípravy.

5/ Obec Dolní Tošanovice požaduje, aby bylo individuálně řešeno možné překračování
hlukových norem s občany bydlícími v blízkosti tratě. Obec Dolní Tošanovice požaduje, aby bylo
řešeno individuální opatření proti hluku ve formě výměn oken na budovách v blízkosti tratě (pokud
možno ze čtyř stran).
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Protihluková opatření na ochranu objektů v blízkosti železniční tratě před nadlimitními
ekvivalentními hladinami akustického tlaku A jsou řešena dvěma způsoby, a to formou protihlukových
clon a individuálních protihlukových opatření.
V hlukové studii je uveden návrh individuálních protihlukových opatření, který bude upřesněn
v rámci detailních akustických studií v dalších stupních projektové přípravy a po provedení
kontrolních měření po realizaci stavby. V případě, že vyvstane nutnost rozšíření návrhu individuálních
protihlukových opatření, budou tato opatření dále doplněna. Okna na dotčených a vytypovaných
objektech budou měněna tak, aby byly splněny vnitřní limitní hodnoty pro železniční hluk.
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V případě, že i přes výše uvedené skutečnosti se obci budou jevit realizovaná protihluková
opatření jako nedostatečná, resp. neefektivní, je možné tyto záležitosti řešit přímo s příslušným
orgánem ochrany veřejného zdraví, který by měl zajistit zjednání nápravy nevyhovujícího stavu.
6/ Obec Dolní Tošanovice požaduje, aby byla provedena taková opatření, aby se obce na úkor
zmiňované stavby nemusely omezovat při sestavování svých územních plánů v sídelních útvarech
nové bytové výstavby v blízkosti tratě.
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Doporučení, aby v rámci územně plánovacích dokumentů byla zvážena nová chráněná
(bytová) zástavba v těsné blízkosti trati je zcela logické a vyplývá bohužel z negativních zkušeností,
kdy územně plánovací dokumentace nebere v úvahu ani stávající komunikace nebo žel. tratě a
navrhuje do blízkosti těchto zdrojů hluku a exhalací obytnou zástavbu. Tzn. že jde o opodstatněný
požadavek dokumentace.
Územní plán je jedním z hlavních podkladů, který vymezuje budoucí funkční využití území.
Umístění plánované bytové výstavby by tak mělo být bedlivě zváženo, např. z hlediska bezpečné
vzdálenosti zástavby od zdrojů hluku v území ať stávajících, tak i plánovaných.
7/ Obec Dolní Tošanovice požaduje, aby byly realizací záměru dodrženy podmínky ochrany
životního prostředí a zachován současný stav životního prostředí.
ad 7/ Komentář zpracovatele posudku:
V rámci návrhu stanoviska jsou uvedeny podmínky pro ochranu životního prostředí, a to pro
fázi projektové přípravy, fázi výstavby a provozu záměru. Tyto podmínky budou převzaty pro
navazující řízení tak, aby byla zajištěna ochrana životního prostředí.
Požadavek na zachování současného stavu životního prostředí není možné zcela splnit. Každé
území prochází vývojem, který se následně promítá do životního prostředí. Navíc změna stavu
životního prostředí v daném území může být ovlivněna ostatními záměry a aktivitami v daném území a
nemusí mít vůbec souvislost s posuzovanou stavbou.

Obec Hnojník, vyjádření ze dne 12. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ Doporučujeme řešení optimalizace tratě z hlediska hlukové a imisní zátěže na veřejné
zdraví obyvatelstva podle varianty č. 3 - optimalizace trati s provedením bezúvraťového napojení na
Ostravu Kunčice ve Frýdku-Místku.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí výše uvedené doporučení obce – realizace varianty č. 3 optimalizace trati s provedením bezúvraťového napojení ve Frýdku-Místku.
Upozorňujeme však, že tato varianta neřeší aktuální potřebu optimalizace železniční trati
v návaznosti na již zahájenou výrobu v Huyndai Nošovice. Realizace bezúvraťového napojení ve
Frýdku-Místku se v dohledné době několika let nedá považovat za reálnou, neboť varianta není
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v souladu s ÚPn města. V průběhu procesu EIA byla varianta č. 3 teprve na začátku jakýchkoliv
projektových příprav.
Pozitivní vliv bezúvraťového napojení z hlediska hlukové a imisní zátěže je lokální, a to pouze
v dotčené části Frýdku-Místku.
Je nutné zdůraznit, že realizace bezúvraťového napojení neznamená, že by na železniční trati
v úseku PZ Nošovice – Český Těšín došlo k výraznému poklesu intenzit nákladní dopravy oproti stavu
bez realizace bezúvraťového napojení. Na preferenci jednotlivých směrů nákladní dopravy z PZ
Nošovic nemá realizace bezúvraťové napojení rozhodující vliv.

2/ Požadujeme řešit optimalizaci tratě Frýdek - Místek - Český Těšín bez výhybny v úseku
Hnojník - Střítež. Provozování výhybny by přineslo zhoršení zátěže na zdraví obyvatel Hnojníku z
pohledu hluku (brzdění a rozjíždění vlaků a zvuková signalizace lokomotiv před a za výhybnou). V
posuzování materiálů nebyla sdělena přímá souvislost zdvojkolejnění s potřebami odsunu a přísunu
materiálu z Hyundai Nošovice.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Řešení bez prodloužení dvou kolejí žst. Hnojník (tj. bez výhybny) pro vykřižování dlouhých
nákladních vlaků není organizačně možné. Výrazně by se tím snížila kapacita a propustnost tratě.
Dlouhé nákladní vlaky do/z průmyslové zóny by nemohly jet z Nošovic a Českého Těšína proti sobě,
což je úsek dlouhý 17 km. Existuje tedy přímá souvislost zdvojkolejnění s potřebami odsunu a přísunu
materiálu z Hyundai Nošovice.
Místo pro výhybnu bylo projektantem velmi důkladně zvažováno. Prodloužení některých kolejí
žst. Hnojník je jediné možné řešení z hlediska dopravní technologie a požadovaných technických
parametrů. To znamená, že pokud by se vlaky křižovaly v jiném místě, kapacita trati by se výrazně
snížila. Navíc v kterékoliv jiné části tratě se z hlediska požadovaných sklonových a směrových poměrů
výhybna zřídit nedá. Navržené řešení bylo v rámci procesu EIA podrobně posuzováno i s ohledem na
minimalizaci dopadu na životní prostředí a obyvatelstvo.
Výhybna má především sloužit pro plynulejší provoz na trati. Tzn., že bude umožňovat i letmé
míjení vlaků. Hluková situace byla zahrnuta do výpočtového modelu a tedy posouzena.

3/ Požadujeme, aby maximální rychlost vlaků v úseku obce Hnojník byla 60 km/hod pro
osobní i nákladní vlaky.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Problematika případného omezení maximální rychlosti vlaků v úseku obce Hnojník byla
konzultována s projektantem stavby.
Projektant navržené omezení rychlosti na 60 km/hod v úseku obce Hnojník nedoporučuje.
Takovéto omezení rychlosti by znamenalo snížení kapacity železniční tratě, prodloužení čekacích dob
na přejezdech a zpomalení především osobní dopravy. Navržená maximální rychlost 100 km/hod je
určena především pro lehké osobní vlaky. Těžké nákladní vlaky této rychlosti samozřejmě dosahovat
nebudou.

4/ Požadujeme, aby přepravované množství nákladu z a do Hyundai v Nošovicích přes obec
Hnojník bylo maximálně ve výši 60 %.
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ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Přepravované množství nákladů do/z průmyslové zóny se vzhledem k dalšímu směřování vlaků
předpokládá především ve směru PZ Nošovice - Frýdek-Místek. Pouze menší část nákladních vlaků
bude směřována do Českého Těšína. V současné době je předpoklad při normálním provozu
v průměru cca 30 %. V určitých časově omezených obdobích však bude potřeba směřovat přes žst.
Hnojník veškerou přepravu do/z průmyslové zóny Nošovice. Z tohoto důvodu budou také prodlouženy
některé koleje žst. Hnojník a bude vybudována výhybna.
Pro stav, kdy bude směřována přes žst. Hnojník veškerá doprava do/z průmyslové zóny
Nošovice, bylo zpracováno posouzení vlivu stavby na životní prostředí, především pak akustická a
rozptylová studie a byla navržena příslušná opatření na ochranu životního prostředí a obyvatel. Je tak
posouzen nejhorší možný případ, kdy veškerá doprava z průmyslové zóny projíždí přes žst. Hnojník a
jede dále směrem na Český Těšín.

5/ Požadujeme rozšíření rozsahu protihlukových stěn, a to:
- v úseku 126,300 až 126,500 tj. k přejezdu z Hnojníku do Komorní Lhotky ze severní strany,
- v úseku 126,400 až 126,600 ze strany jižní,
- v úseku 127,200 až 127,400 ze strany jižní spojit PHS 2B-12 z PHS 2B-13,
- PHS 2B-14 prodloužit na obou koncích. Na západním až k přejezdu na úrovni 127,500 a na
východní straně až k Černému potoku.
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Po prvním prověření se z technického hlediska jeví návrh další protihlukové stěny v úseku km
126,300 – 126,500 stavby ze severní strany jako bezproblémový. Požadovaná clona však bude
přerušena silniční komunikací. V případě její výstavby by bylo možné zúžit návrh individuálních
protihlukových opatření o cca 2 až 6 objektů. Návrh protihlukové stěny v km 126,3 až 126,5 je třeba
detailně prověřit v dalším stupni projektové dokumentace.
U návrhu PHC v úseku 126,400 – 126,600 z jižní strany není akceptována poloha výtažné
koleje č. 3b (stávající 3c). Pokud by byla navržena protihluková stěna až za touto kolejí, netvořila by
patřičnou bariéru proti šíření hluku z hlavní provozované koleje. Z tohoto důvodu návrh této PHC se
nejeví jako akusticky efektivní. Návrh protihlukové stěny v km 126,4 až 126,6 je však třeba detailně
prověřit v dalším stupni projektové dokumentace.
Po prvním prověření se z technického hlediska jeví požadovaný návrh spojení PHS 2B-12 (SO
17-33-03) a PHS 2B-13 (SO 17-33-04) jako bezproblémový. Návrh spojení PHS 2B-12 (SO 17-33-03)
a PHS 2B-13 (SO 17-33-04) je však třeba detailně prověřit v dalším stupni projektové dokumentace.
Po prvním prověření se z technického hlediska jeví požadované prodloužení PHS 2B-14 (SO
17-33-05) na západní straně až k přejezdu jako bezproblémové. Na východní straně PHS je skutečně
navržena až k Černému potoku, i po římse mostní konstrukce, za kterou je ukončena. Pokud má obec
ve své připomínce na mysli prodloužení až k další vodoteči (umělý vodní tok – přivaděč Smilovice –
Těrlicko) je třeba tento návrh posoudit i z hlediska omezení volné migrace přes násypové drážní těleso
v oblasti soutoku dvou vodotečí.
Z hlediska akustické situace není rozšíření PHS 2B-14 (SO 17-33-05) zásadní. Požadované
hygienické limity budou splněny i bez navrženého rozšíření. Návrh rozšíření PHS 2B-14 (SO 17-3305) je třeba detailně prověřit v dalším stupni projektové dokumentace.
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Dále je v grafické příloze vyjádření navrženo prodloužení PHS 2B-10 (SO 17-33-01), což není
textově popsáno. Jedná se o prodloužení PHS podél vlečkové koleje. Na vlečkové koleji je minimální
provoz a hluk z hlavní provozované koleje taková PHS neřeší, z hlediska hluku by tedy prodloužení
PHS nemělo pravděpodobně požadovaný účinek. Stěna je ve velké vzdálenosti od hlavní koleje a i
v případě její výstavby stěny by na chráněných objektech musela být navržena individuální
protihluková opatření. Návrh prodloužení PHS 2B-10 (SO 17-33-01) je třeba detailně prověřit
v dalším stupni projektové dokumentace.

6/ Požadujeme v celé délce vybudovat PHS přes obec Hnojník a osadit je z venkovní strany
stále zelenými popínavými rostlinami a keři.
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedený požadavek je v návrhu stanoviska zohledněn následovně: „Provést ozelenění
protihlukových stěn popínavou zelení, keři či případně stromy na straně směrem k zástavbě.“.

7/ Požadujeme PHS v maximální míře absorpční a v barvě tmavě šedo-hnědé (viz PHS na
silniční komunikaci v úseku Dobrá - Tošanovice).
ad 7/ Komentář zpracovatele posudku:
Odrazivost nebo pohltivost obou stran jednotlivých protihlukových stěn je navržena v souladu
s hlukovou studií. Barevná úprava není v tomto stupni přípravné dokumentace řešena jednotlivě pro
každou stěnu. Architektonický návrh obecně platný pro celou stavbu preferuje tlumené odstíny barev
šedá, khaki či tmavě okrová. Výše uvedený požadavek na barevné ladění stěn tedy bude splběn
Úprava povrchu protihlukových clon a jejich barevné provedení bude řešena v dalším stupni
projektové dokumentace. Tato podmínka je součástí návrhu stanoviska.

8/ Do seznamu objektů určených pro provedení IPO požadujeme zahrnout a realizovat
všechny stavby, které jsou v dokumentaci uvedeny jako návrh IPO nebo možný návrh IPO. Rovněž do
seznamu pro okamžité provedení IPO požadujeme zahrnout i čtyřpodlažní bytový dům čp. 351-353.
ad 8/ Komentář zpracovatele posudku:
Na základě zpracované hlukové studie jsou pro provedení individuálních protihlukových
opatření (dále jen IPO) zahrnuty objekty, které jsou v hlukové studii zahrnuty v kategorii „návrh
PHO“ a kategorii „možný návrh IPO“. Je nutno konstatovat, že se jedná o základní seznam objektů,
který bude na základě dalších zpřesnění a detailních studií v rámci dalších stupňů projektové přípravy
doplněn, resp. upraven.
Čtyřpodlažní bytový dům čp. 351 - 353 není zahrnut mezi objekty určenými pro realizaci
individuálních protihlukových opatření. Dle našich průzkumů se jedná pravděpodobně o objekt, který
bude umístěn za protihlukovou stěnou a řadou dvoupodlažních objektů, čímž bude akusticky stíněn.
Předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku A se na fasádě tohoto objektu již pohybuje
dostatečně pod hygienickým limitem. Z tohoto důvodu není nutné při současném stupni poznání na
objektu provádět individuální protihluková opatření.
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9/ Realizaci IPO provést před kolaudací trati.
ad 9/ Komentář zpracovatele posudku:
Individuální protihluková opatření budou provedena jako součást stavby před její kolaudací.

10/ Požadujeme v úseku 127,200 až 127,400 ze strany jižní spojit PHS 2B-12 s PHS 2B-13 a v
tomtéž úseku zřídit PHS i ze strany severní.
ad 10/ Komentář zpracovatele posudku:
Po prvním prověření se z technického hlediska jeví požadovaný návrh spojení PHS 2B-12 (SO
17-33-03) a PHS 2B-13 (SO 17-33-04) jako bezproblémový. Návrh spojení PHS 2B-12 (SO 17-33-03)
a PHS 2B-13 (SO 17-33-04) je však třeba detailně prověřit v dalším stupni projektové dokumentace.
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OBČANSKÝCH

A

K předložené dokumentaci svá vyjádření zaslala tato občanská a ekologická sdružení:
1. Občanské sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí, ze dne 14. 11. 2008
2. Občanské sdružení MEZI MOSTY, doručeno 13. 11. 2008
3. Třanovické ekologické sdružení, ze dne 12. 11. 2008
4. Občanské sdružení Beskydčan, ze dne 17. 11. 2008
V následujících pasážích posudku je uvedena stručná podstata těchto vyjádření, případně
sumarizace jejich obsahu a reakce zpracovatele posudku s případným návrhem řešení jednotlivých
připomínek.
Občanské sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí, doručeno dne 14. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ Nově přepracovaná hluková studie neřeší uspokojivě hlukovou situaci v okolí obytných
objektů v blízkosti tratě, nerespektuje požadavek občanů na dodržení hlukového limitu v tzv.
venkovním chráněném prostoru. Prosazovaná IPO jsou neakceptovatelná, dodatečná hluková opatření
jsou nedůvěryhodná a nesplnitelná.
Občanské sdružení trvá na své připomínce k dokumentaci EIA ze dne 3. 3. 2008:
Varianta č. 1 – úsek mezi Nošovicemi a Českým Těšínem - Měřící body č. 8 i 9 nejsou
reprezentativní pro určení úrovně hluku v této oblasti. Zářez v terénu způsobuje značný útlum, což
dokazuje měřící bod č. 8, v tomto místě je zářez výrazně větší než ve směru k měřícímu bodu č. 9.
Úsek před a za měřícími body prochází v náspu.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Protihluková opatření na ochranu objektů v blízkosti železniční trati před nadlimitními
ekvivalentními hladinami akustického tlaku A jsou řešena dvěma způsoby, a to formou protihlukových
clon a individuálních protihlukových opatření. PHC byly na základě dostupných vstupních dat
navrhovány tak, aby zajistily maximální akusticko-ekonomický efekt v daném stupni projektových
podkladů. V případě, že bylo modelovými výpočty zjištěno možné překročení hygienického limitu v
chráněném venkovním prostoru staveb, bylo přistoupeno k návrhu protihlukových clon tak, aby byl
pokud možno tento limit splněn. Vzhledem k tomu, že v rámci této tratě jako celku bylo prokázáno, že
z velké části své trasy mohou navrhované PHC dostatečně akusticky clonit, bylo možné tyto závěry při
komplexním vyhodnocení záměru vzít v úvahu. V některých problematických místech nebylo možné
zajistit ochranu chráněného venkovního prostoru staveb, ať již z důvodů umístění objektu vůči zdroji
hluku, morfologie terénu, nízké účinnosti protihlukové stěny apod. V těchto případech tedy bylo
přistoupeno alespoň k ochraně vnitřního prostředí chráněných staveb.
Záměr je teprve v prvotních fázích projektové přípravy tzn. v procesu EIA a před procesem
územního řízení je požadováno v dalších stupních spolu se zpřesňováním ostatních podkladů a
vstupních dat i následně zpřesnit akustickou studii včetně zpřesnění všech PHO navrhovaných v této
prvotní fázi. Ještě tedy bude následovat řada kontrolních mechanismů, které umožní navrhnout a
projekčně připravit optimální akustická opatření z hlediska jejich akustického efektu, ale i finanční
náročnosti.
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Při případném nesplnění požadovaných limitních hodnot, a to jak ve venkovním, ale i vnitřním
prostředí nebude moci být stavba zkolaudována a tedy předána do trvalého užívání a investor bude
muset přijmout další opatření, ať již formou úpravy geometrie vybudovaných PHC nebo i rozšíření
IPO. Tzn. že i dodatečná opatření jsou možná a realizovatelná, což vychází z praktických zkušeností u
jiných staveb.
Právě i díky legislativním možnostem orgánu ochrany veřejného zdraví v navazujících
schvalovacích procesech je možné restriktivními legislativními nástroji tato dodatečná PHO vynutit.
Místa pro měření byla vybrána tak, aby co nejvíce reprezentovala akustickou situaci podél
celé trati a bylo možné také tyto hodnoty využít pro kontrolu funkčnosti matematického modelu. Tato
měření tedy byla prioritně využita pro nastavení výpočtového modelu tak, aby se model co možná
nejvíce blížil reálným podmínkám.
K výběru měřicího místa č. 9 nemá zpracovatel posudku připomínky. Naměřené hodnoty se
velmi blíží vypočteným hodnotám. Model je tedy kalibrován správně.
Problematické se však skutečně jeví měřicí místo č. 8, kde naměřené hodnoty ekvivalentních
hladin akustického tlaku A jsou výrazně vyšší než vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A,
a to až o 15 dB ve dne a 13 dB v noci. Měření z MM č. 8 tedy nebylo možné využít pro správnou
kalibraci výpočtového modelu.
Je třeba si uvědomit, že měřicí místo nikdy nemůže charakterizovat plošnou situaci v daném
území, natož aby charakterizovalo celou oblast. Výsledky měření jsou platné vždy a pouze pro toto
měřicí místo a podmínky v něm, případně v měřeném profilu liniového zdroje hluku. Pro popis
akustické situace v území by bylo nutné provést celou řadu měření, a to synchronně. Proto se tato
měření nahrazují výpočtovými postupy. Důležitým faktem je to, že oproti měřené situaci vycházely
v kontrolních bodech tyto vypočtené hodnoty minimálně stejné, resp. vyšší než naměřené. To je vždy
dobrá indikace dobře nastaveného modelu pracujícího spíše na straně bezpečnosti.
Vzhledem k tomu, že poblíž měřicího místa č. 8 se nachází měřicí místo č. 9, které vykazuje
hodnoty s modelem srovnatelné, využil správně zpracovatel akustické studie pro kalibraci výpočtového
modelu v dané lokalitě údaje z měření v bodě č. 9.
2/ Vypočtené hodnoty jsou čistě spekulativní, při měření nebyl použit těžký nákladní vlak pro
průjezd zatáčkou plnou rychlostí.
Např. v lokalitě M ve Stříteži není navrženo žádné technické řešení, které by umožnilo
dodržení hlukových norem v tzv. venkovním chráněném prostoru (vzhledem k charakteru regionální
tratě procházející mezi domy je jasné, že tento požadavek je nerealizovatelný).
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Provedená měření sloužila pro kalibraci výpočtového modelu. Cílem bylo nastavení modelu
tak, aby co nejvíce odpovídal reálné situaci.
Je nutné podotknout, že pro potřeby kalibrace (nastavení) výpočtového modelu není nezbytné
provést měření hluku z provozu těžkých nákladních vlaků. Model může být tzv. kalibrován i na vlaky
využívající železniční trať v současné době.
Do správně nastaveného modelu je pak možné zadat konkrétní typy vlaků, které budou jezdit
ve výhledu na železniční trati spolu s jejich emisními charakteristikami.
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V lokalitě Střítež byla navržena v rámci technických možností vedení tratě protihluková
opatření na ochranu venkovního prostředí, která však v nemohou ochránit venkovní prostor v plné
míře a u všech objektů. Proto byla navržena doplňující individuální opatření pro ochranu vnitřních
prostor.
Je nutné konstatovat také již několikrát v posudku popsaný fakt, že vstupní údaje použité pro
výpočet a návrh PHO byly uvažovány pro maximálně možný provoz v tomto směru. Vzhledem
k uvažovanému rozdělení dopravy cca 30 % (ve směru PZ Nošovice – Český Těšín) z uvažovaného
objemu pro výpočty budou skutečné hladiny akustického tlaku nižší. V dalším stupni budou tato
opatření zpřesněna a upravena na základě přesnějších vstupních podkladů v souladu s vývojem
projektových příprav. K výsledkům se bude vyjadřovat i v navazujícím procesu orgány ochrany
veřejného zdraví.
3/ Do počtu obyvatel postižených nadměrným hlukem nejsou započítáni obyvatelé lokality
Český Těšín, jejíž území spadá do řešeného záměru v městských částech Českého Těšína - sídliště
Svibice, dále ulice Tovární a obytné domy „U mlékárny“, kde budou nadměrným hlukem ve
venkovním chráněném prostoru (impulsním hlukem způsobeným rozřazováním vagónů) postiženy
tisíce obyvatel.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Do počtu obyvatel postižených nadměrným hlukem jsou započítáni i obyvatelé Českého
Těšína. V této lokalitě bylo exponované obyvatelstvo rozděleno do následujících skupin:
- obyvatelstvo žijící v okolí trati v jižní části města (km 135,8-136,3 stavby) - vzdálenost
zástavby od trati je v těchto místech cca 5-120 m; území reprezentují výpočtové body 2B-41 a 2B-84
až 86; exponováno je (včetně jižní části ulice Jablunkovské) cca 400 obyvatel;
- obyvatelstvo žijící východně od nádraží v oblasti ulic Nádražní, Hraniční, Tovární a Nové
Tovární (km 136,7- 137,9 stavby) - vzdálenost zástavby od trati je cca 50-100 m; území reprezentují
výpočtové body 2B-52 a 53, dále 2B-74, 75, 77 až 80 a 2B 83; exponováno je zde cca 30 obyvatel;
- obyvatelstvo žijící západně od nádraží v oblasti severní části ulice Jablunkovské (km 136,7137,9 stavby) – vzdálenost zástavby od trati je cca 110 – 340 m; území reprezentují výpočtové body
2B-45 až 51 a 2B-54 a 55; exponováno je cca 500 obyvatel;
- obyvatelstvo žijící severně od autobusového nádraží po obou stranách trati - vzdálenost od
trati je cca 70-110 m; území reprezentují výpočtové body 2B-58, 62, 66, 67, 72 a 73; exponováno je
cca 700 obyvatel;
- obyvatelstvo exponovaných domů těsně při trati (cca do 30 m) v celém území Českého Těšína
– reprezentováno výpočtovými body 2B-40, 42 až 44, 59 až 61, 63 až 65, 68 až 71, 76, 81, 82;
exponováno je cca 250 obyvatel.
4/ Posun vagónů jako vlakotvorné práce je hodnocen pouze pro žst. Český Těšín. Hluková
studie uvádí hodnoty impulsního hluku, které vesměs vysoce převyšují přísnější limity pro impulsní
hluk v denní i noční době s konstatováním, že technický způsob ochrany venkovního prostoru
neexistuje a zvýšená ochrana před impulsním hlukem pro vnitřní prostory není zákonem stanovena. V
rámci nové stavby záměru nemůže KHS akceptovat nemožnost řešení stávajícího nezákonného stavu,
natož jeho zhoršení dalším rozšiřováním a navyšováním intenzity dopravy. Problém rozřaďování
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vagónů v žst. Český Těšín je dlouhodobý a je přesunován v rámci projektových dokumentací, přičemž
řešení nenavrhuje žádná.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Problematika hluku z rozřaďovacího nádraží v Českém Těšíně souvisí s umístěním nádraží v
poměrně hustě osídlené části města a s vysokými intenzitami železniční dopravy. Změnit polohu
nádraží je téměř nereálné. Nádraží by muselo být vymístěno mimo město na plochy, kde by bylo
provozem nádraží dotčeno jen minimum chráněné zástavby. Takové místo v okolí Českého Těšína však
zatím nebylo vybráno.
Z tohoto důvodu jsou u stávajícího nádraží v Českém Těšíně maximalizována navržená
protihluková opatření, aby byly pokud možno, splněny hlukové limity.
Tak jak již bylo řečeno v komentáři k hlukové studii, hodnocení hluku ze seřaďovacího nádraží
pouze pomocí impulsního hluku je velmi diskutabilní a tím pádem je i diskutabilní použití limitů pro
impulsní hluk. Že se jedná o impulsní hluk nebylo nikde v hlukové studii prokázáno.
Teoretické snížení hlukového zatížení je možné několika následujícími způsoby:
A/ Snížením počtu nárazů a brždění vagónů (zejména v noční době)
Jednou z možností, jak snížit počet nárazů vagónů, by bylo snížení intenzity nákladní dopravy
na železniční trati. Omezení nákladní dopravy vedené po dotčené železniční trati by však vyvolalo
nežádoucí nárůst nákladní dopravy na pozemních komunikacích.
Vzhledem k tomu, že řadící práce probíhají průběžně a navazují na plynulý příjezd a odjezd
nákladních vlaků, není varianta snížení počtu rozřazených vozů zejména v noční době reálná.
Pro porovnání seřaďovací výkonnosti v žst. Český Těšín uvádíme pro doplnění roční průměrné
počty rozřazených vozů/24 hodin: rok 2002 - 540 vozů, rok 2003- 544 vozů, rok 2004 - 490 vozů, rok
2005 - 435 vozů, rok 2006 - 355 vozů, rok 2007 - 313 vozů, rok 2008 - 320 vozů. Tyto údaje z průběžně
sledované evidence výkonů žst. Český Těšín poskytl v lednu roku 2009 technický náměstek žst. Český
Těšín Ing. Sládek. Z uvedené statistiky je zřejmé, že počet řadicích prací má klesající trend.
Pro posouzení skutečného hluku z této činnosti je důležitý podíl řadících prací v denní (6-22
hod) a noční době (22-6 hod). Dle informací Ing. Sládka (technický náměstek žst. Český Těšín) jsou
tyto práce prováděny vždy v pondělí a úterý, a to pouze v době 9-22 hod. Od středy do neděle pak
probíhají rozřaďovací práce v době od 7 do 16 hod a od 20 do 4 hod. Ve zbylé době jsou prováděny
jen činnosti spojené s vjezdy a odjezdy nákladních vlaků, s jejich technickým a přepravním
odbavením. Tato činnost však vyvolává již podstatně nižší hlukové zatížení okolí stanice.
B/ Použití speciální technologie slovinské firmy Elpa, d.o.o.
Tato technologie se používá na pneumatických brzdách při rozřaďování vagónů. Technologie
používá speciální „suché mazivo“ pomocí něhož je hluk tlumen přímo v místě jeho vzniku. Jedná se o
poměrně nový princip útlumu hluku a v České Republice je použit pouze ve dvou případech. Tímto
opatřením je možno částečně snížit hlukovou zátěž způsobenou přibrzďováním jednotlivých souprav
na pneumatických brzdách při rozřazování. Nesnižuje se však hluk při najetí na zarážky a na stojící
vozy a pohyb posunující lokomotivy. Technická opatření vedoucí ke snížení hladiny akustického tlaku
A, vznikajících při najetí kola na zarážku při dobržďování vozů, nejsou v současné době zatím známa.
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C/ Umístění zdrojů hluku do uzavřené haly
Velmi nákladným, ale současně i velmi účinným řešením by bylo umístění těchto zdrojů hluku
do uzavřené haly. V tomto případě je však nutno posoudit, zda je vůbec technicky možné halu vmístit
do prostoru stávajícího nádraží tak, aby byla zároveň účinným opatřením pro snížení hladiny
akustického tlaku A.
Tato možnost již byla prověřována, avšak bylo prokázáno, že uzavřenou halu nelze prostorově
včlenit do současného kolejiště.
D/ Realizace protihlukových opatření (protihlukové clony, individuální protihluková opatření)
Dodržení limitů pro hlukovou zátěž je možné dosáhnout rovněž návrhem a realizací
protihlukových opatření (protihlukové clony, individuální protihluková opatření). Při návrhu ochrany
území před hlukem z nádraží v Českém Těšíně využil zpracovatel Hlukové studie právě tuto variantu.
Při realizaci protihlukových opatření navržených v rámci předložené dokumentace EIA budou
pro všechny chráněné objekty v okolní nádraží Český Těšín splněny alespoň limitní hladiny
ekvivalentního akustického tlaku A pro vnitřní prostory.
Opatření navržená v rámci doplněné dokumentace EIA jsou navržena v takové míře, aby byla
co nejvíce snížena hladina akustického tlaku A z prostoru nádraží. I přes tato opatření se však
předpokládaná hladina ak. tlaku A ve venkovním prostoru v závislosti na prokázání, či neprokázání
impulsivity hluku bude pohybovat nad limitní hranicí, resp. v některých bodech mírně nad limitní
hranicí. Pro ochranu vnějšího chráněného prostoru byly navrženy protihlukové stěny o realizovatelné
výšce, která hluk z dopravy a stacionárních zdrojů výrazně sníží. Venkovní hladina akustického tlaku A
by se po výstavbě navržených protihlukových clon na základě predikce deklarované v rámci
dokumentace EIA měla snížit téměř ve všech případech pod požadovaný hygienický limit. Pouze ve
vyšších nadzemních podlažích některých objektů je možné očekávat, že limitní hodnoty ekvivalentních
hladin akustického tlaku A budou i nadále překročeny. Po realizaci navržených protihlukových
opatření by u všech objektů měla být alespoň splněna hodnota hladiny akustického tlaku A z dopravy a
stacionárních zdrojů pro vnitřní chráněný prostor.
Je nutné zdůraznit, že součástí optimalizace železniční trati není úprava stávajícího
seřaďovacího nádraží. Podoba stávajícího seřaďovacího nádraží zůstane zachována s výjimkou
formální úpravy některých kolejových napojení. Z modernizovaných kolejí nebude možný přímý posun
na svážný pahrbek. Technologie zásobování a odvozu výrobků z PZ Nošovice bude probíhat výhradně
formou ucelených vlaků. Vlaky se budou v žst. Český Těšín pouze křižovat, popř. měnit směr jízdy.
V žádném případě tedy množství seřaďovacích prací nesouvisí s výrobou v PZ Nošovic ani
s optimalizací tratě.
Protože situace v okolí seřaďovacích nádraží je vždy velmi obtížně řešitelná, doporučujeme
v dalším stupni projektové přípravy přehodnotit a prokázat skutečný charakter hluku, zpřesnit
akustickou situaci v okolí seřaďovacího nádraží a optimalizovat návrh protihlukových opatření za
účelem minimalizace již dnes problematické akustické situace.
5/ Občané Českého Těšína zasažení nadlimitním hlukem, impulsním hlukem, do postižených
obyvatel významněji nad 2 % středně rušených ve variantě č. 1 nejsou započteni. Z toho vyplývá, že
upřednostňování varianty č. 1 je nesmyslné.
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ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
V rámci studie zdravotních rizik je provedeno posouzení míry rušení obyvatel Českého Těšína
hlukem. Str. 26 a 27 Studie vlivu záměru na veřejné zdraví dokládá údaje o procentech středně
rušených obyvatel, a to i pro variantu č. 1.
6/ Rovněž nejsou posuzovány tzv. přeshraniční vlivy, hluk způsobený dopravou a
rozřazováním vagónů, které zcela jistě negativně ovlivní vyvýšenou obytnou zástavbu polského
Těšína nacházející se od zdroje hluku cca 400 - 500 m.
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Vzdálenost 400 - 500 m od zdroje hluku je z hlediska útlumových vlastností akustické energie
poměrně značná vzdálenost, a proto akustická studie již objekty v této vzdálenosti neřešila. Řešila
především nejvíce atakované objekty v bezprostřední blízkosti nádraží.
7/ Hluková studie je nepřesná a nespolehlivá. V původní hlukové studii pro EIA byly v
některých měřících bodech vypočtené jiné hladiny dB než v doplněné studii.
V novém výpočtu je zahrnuto 7 manipulačních vlaků za den v úseku Hnojník - Český Těšín,
které v současnosti nejezdí a nejezdily ani v době měření.
ad 7/ Komentář zpracovatele posudku:
V aktualizované hlukové studii byly zpřesněny výpočty, a to na základě aktuálních údajů o
intenzitách dopravy na R48 a dalších komunikacích.
Pro účely vytvoření správně fungujícího výpočtového modelu byla navíc použita realizovaná
měření. Predikované ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v rámci aktualizované akustické studie
se tak více blíží reálnému stavu. Vzhledem k tomu, že výsledky vypočtených hodnot jsou převážně vyšší
než naměřené, lze konstatovat, že výpočtový model pracuje na straně bezpečnosti.
Pro potřeby ověření výpočtového modelu není nezbytné provádět měření hluku při průjezdu
těžkých nákladních, resp. manipulačních vlaků. Tyto vlaky se vkládají do modelu s modelově zadanými
emisními charakteristikami, které byly zjištěny na základě měření na jiných tratích.
8/ Chybí upřesněný harmonogram žel. dopravy pro PZ Nošovice v době, kdy už začala výroba
a smlouvy s dodavateli jsou uzavřeny.
S ohledem na další rozvoj dopravy na trati č. 322, dle usnesení zastupitelstva č. 24/2096 MSK,
není započítán další rozvoj vlakové dopravy i pro jiné účely než PZ Nošovice.
ad 8/ Komentář zpracovatele posudku:
Pro výpočet hlukové studie byl použit předpokládaný harmonogram získaný přímo od HMMC.
Je velmi obtížně predikovatelné, zda zkapacitněná trať přiláká další investory, kteří budou
rovněž využívat železniční přepravu. V tuto chvíli nejsou údaje o takovýchto plánovaných záměrech
k dispozici. V případě, že by tomu tak skutečně bylo, bude třeba posoudit tyto plánované záměry
v rámci samostatného procesu EIA, včetně posouzení vlivu obslužné dopravy z těchto záměrů na
životní prostředí a obyvatelstvo.
Navíc je třeba konstatovat, že předpokládané predikce hluku vychází z maximálních
uvažovaných intenzit na této trati. Skutečné intenzity budou nižší. Tento fakt je v dokumentaci
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komentován. Dále je třeba vzít v úvahu i to, že i optimalizovaná trať má omezenou propustnost a tedy
nelze neomezeně zvyšovat intenzitu dopravy na této trati.

9/ Chybí hodnoty - podklady pro zatížení hlukem během výstavby ve směru Dobrá - Český
Těšín. V tomto směru je dokumentace nedostatečná.
ad 9/ Komentář zpracovatele posudku:
Akustickou situací ve fázi výstavby záměru se zabývá kapitola 7.10 předložené Hlukové studie.
Ve fázi výstavby je záměr rozdělen do dvou úseků (1. úsek od Frýdku-Místku po nákladní nádraží
v Dobré; 2. úsek od nádraží v Dobré po Český Těšín).
Z předložených údajů je patrné, že pro zmiňovaný 2. úsek výstavby nejsou vyhotoveny
podrobné plány organizace výstavby. V tuto chvíli tedy nelze přesně předikovat akustickou zátěž ve
fázi výstavby tohoto úseku stavby.
V návrhu stanoviska bude uvedena následující podmínka: „Po upřesnění plánu organizace
výstavby je třeba posoudit vliv výstavby na akustickou situaci zájmového území.“

10/ Nesplnění limitu hluku v tzv. venkovním chráněném prostoru.
ad 10/ Komentář zpracovatele posudku:
V případě, že bylo modelovými výpočty zjištěno možné překročení hygienického limitu v
chráněném venkovním prostoru staveb, bylo přistoupeno k návrhu protihlukových clon tak, aby byl
pokud možno tento limit splněn. V některých problematických místech však nebylo možné zajistit
ochranu chráněného venkovního prostoru staveb, ať již z důvodů umístění objektu vůči zdroji hluku,
morfologie terénu, nízké účinnosti protihlukové stěny apod. V těchto případech tedy bylo přistoupeno
alespoň k návrhu ochrany vnitřního prostředí chráněných staveb.

11/ V hlukové studii je uvedeno, že základní škola ve Stříteži splňuje hlukovou normu,
přičemž ve škole k žádnému měření nedošlo a dle svědectví učitelů se ve škole ve Stříteži již nyní při
projíždění osobního vlaku nelze domluvit, jsou-li pootevřená okna k větrání.
Tedy realita je úplně jiná než hodnocení v hlukové studii, rozpor mezi skutečností a výpočtem
zřejmě potvrzuje fakt, že hluk byl měřen v zářezu při minimální rychlosti. Jaký bude hluk při rychlosti
nákladní soupravy 80 km/hod a s váhou 1600 tun a vedením tratě v oblouku?
Odmítáme měření, které bylo prováděno na lehkých dvou vagónech, zcela odlišné konstrukce
a průjezdu minimální rychlostí. Nesouhlasíme s měřením hluku na nákladních vlacích až po realizaci
stavby.
Na str. 133 v hlukové studii posuzující školská zařízení chybí údaje o škole ve Stříteži.
ad 11/ Komentář zpracovatele posudku:
Podrobný komentář k problematice měření a jejich účelu je uveden např. ve vypořádání
připomínky č. 2 občanského sdružení Střítež.
Posouzení ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru a
vnitřním chráněném prostoru školských zařízení bylo provedeno pro variantu 1 (optimalizace
železniční trati v úseku Frýdek-Místek – Český Těšín). Hluková zátěž pro školu ve Stříteži byla
vypočítána a vyhodnocena pro výhledový provoz. Vzhledem k udávaným nízkým hodnotám
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pravděpodobně i s uvažováním navržených protihlukových clon. Bohužel tento fakt v hlukové studii
není uveden.
Pro přibližné zjištění útlumu použitých oken bylo proveden vzorek několika měření. Měření
byla provedena u rodinného domu Dobratice č.p. 176, Střítež č.p. 53, Ropice č.p. 17 a Dobrá č.p. 358.
Naměřený rozdíl vnitřního hluku oproti vnějšímu se pohyboval od 21 do 29 dB. Nutno podotknout, že
tento rozdíl záleží především na kvalitě použitých oken a jejich konstrukci. Blíže je tato problematika
rozebrána ve vyjádření posuzovatele k příloze č. 17 – Hlukové studii.
Pro velká okna ze školských zařízení uvažoval zpracovatel akustické studie s předpokládaným
útlumem na straně bezpečnosti, a to pouze 17 dB. Tento předpoklad by měla splňovat i mírně
pootevřená okna (např. pootevřená ventilace apod.).
V následující tabulce jsou z hlukové studie dokumentace EIA uvedeny pro doplnění výsledné
vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A pro objekt základní a mateřské školy ve
Stříteži č.p. 108. Z tabulky vyplývá, že hygienické limity pro hluk ve venkovním chráněném prostoru
staveb i vnitřním chráněném prostoru staveb by měly být dodrženy.
(Pozn. Mezi objektem školského zařízení ve Stříteži a železniční tratí je navržena protihluková
stěna, která zajistí splnění hygienických limitů ve venkovním chráněném prostoru této stavby.)

Na základě vznesené připomínky doporučuje posudek následující opatření:
1. Na základě zpřesňování podkladů a informací v rámci projektové přípravy v dalších
stupních zpřesnit i hlukovou studii a odpovídající protihluková opatření.
2. Provést po realizaci stavby měření v daném školském zařízení (základní a mateřská škola
Střítež č.p. 108), které by ověřilo deklarované splnění hygienických limitů ve venkovním chráněném
prostoru staveb i vnitřním chráněném prostoru staveb.
Tyto podmínky budou součástí návrhu stanoviska.

12/ Citace z doplněné dokumentace, str. 252: „Závěrem je nutné říci, že provedené prognózy
mají jen orientační charakter, a to ze dvou důvodů. Především je to pro nezanedbatelnou míru
neurčitosti ve výpočtech budoucích hlukových hladin. Spolehlivé upřesnění bude možné až přímým
měřením po realizaci výstavby…“
Na základě těchto prognóz se rozhoduje. Jak je možné, že k tak závažnému rozhodnutí stačí
jen „orientační“ hodnoty?
ad 12/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář na str. 252 dokumentace EIA se týká neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace EIA. Tato diskuse patří především do povinné kapitoly D.VI dokumentace EIA.
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Správnosti údajů uvedených v dokumentaci EIA, včetně použitých metod hodnocení se
podrobně věnuje kapitola II.2 předloženého posudku. Zpracovatel posudku nemá zásadní připomínky
k použitým vstupům při zpracování doplněné dokumentace EIA a to s ohledem na stupeň a podrobnost
vstupních dat potřebných pro predikci výhledových zátěží. Použité metody a výpočtovém postupy při
zpracování dokumentace EIA byly dostatečné pro možné rozhodování, zda záměr lze či nelze
realizovat. Po tomto procesu budou následovat další procesy projektové přípravy, zpřesňování údajů a
také odborných studií včetně detailnějších návrhů protihlukových opatření. Jedná se o standardně
používané postupy v procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí a následných projektových
stupňů.
Každá výpočtová metoda, případně použitá metodika má své nejistoty, kterými jsou výsledky
určitým způsobem zatíženy. Příkladem je např. použitý výpočtový program LimA pro predikci
akustické zátěže území. Uváděná přesnost výsledků výpočtů výpočtového modelu byla udána ± 2,2 dB.
Každý proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí je tak zatížen určitou mírou nejistoty.
Pro posouzení vlivu „Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín, včetně PEÚ
a optimalizace žst. Český Těšín“ byly použity standardně používané výpočtové postupy a metody
hodnocení. Míra nejistoty se pohybuje v běžných mezích hodnocení.

13/ Citace z doplněné dokumentace, str. 261: „Plánovaná modernizace železničního podloží a
svršku (varianta 1), včetně navržených rozsáhlých protihlukových stěn, uvedenou situaci zčásti
nezmění a zčásti zlepší. Jen v několika lokalitách by se hluková situace mírně zhoršila. Do těchto míst
je třeba orientovat dodatečná, zřejmě individuální protihluková opatření na exponovaných domech.
Vcelku je možno projektovanou rekonstrukcí trati současný stav udržet, nebo jej lehce zlepšit,
vyhovujících podmínek však zdaleka nebude dosaženo. Hlukovou situaci by v dotčených místech dále, i
oproti variantě 1, zlepšila varianta 3 a zejména varianta 4.
Tato citace je jasným důkazem toho, že také dokumentace chápe variantu 3 jako reálnou.
ad 13/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář, že v určitých místech by se situace oproti variantě 1 dále zlepšila, a to při realizaci
varianty č. 3 a zejména varianty č. 4 má přímou souvislost především s akustickou i imisní situací.
Pozitivní vliv varianty č. 3 a č. 4 (oproti variantě č. 1) je však lokálního charakteru. Je možné
očekávat zlepšení v dotčené části města Frýdek-Místek, resp. v obci Dobrá. Na zbývající část území
dotčeného stavbou optimalizované železniční trati nebude mít realizace varianty č. 3, případně č. 4
vliv.
Optimalizaci trati v investorem navržené variantě (variantě č. 1) v poměrně krátkém časovém
horizontu nebrání žádné objektivní příčiny.
Realizace varianty č. 3 je naproti tomu v tuto chvíli problematická, neboť není v současné
době v souladu s platným ÚPn města Frýdek-Místek. V průběhu procesu EIA byla varianta č. 3 teprve
na začátku jakýchkoliv příprav. Předpokládáme, že v budoucnu bude možné tuto variantu realizovat.
Aktuální potřebu optimalizace železniční trati v návaznosti na již zahájenou výrobu v PZ Nošovice
však tato varianta neřeší. Její provedení je reálné ve vzdálenějším časovém horizontu, po odstranění
výše uvedených problémů (změna ÚPn).
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14/ Proč byly použity zastaralé údaje, když oficiální měření proběhlo v říjnu 2007.
ad 14/ Komentář zpracovatele posudku:
K dané připomínce se není možné relevantně vyjádřit, neboť není zcela jasné jaké „zastaralé“
údaje má autor připomínky na mysli.

15/ Zpracovatelem nebyl splněn požadavek zpracování biologického hodnocení celé lokality,
přestože to stavba tak významného rozsahu vyžaduje (např. rekonstrukce železničního spodku,
výstavba výhybny doplňujících zařízení, upravování oblouku, zemní práce - kladení kabelů, stavbu
elektrických stožárů se dá přirovnat k stavbě nové rychlostní komunikace). V širokém okolí tratě bude
zničeno těžkou nákladní dopravou velké množství biotopů.
ad 15/ Komentář zpracovatele posudku:
V souladu se standardními metodami zpracování přírodovědných průzkumů se průzkum flory
a fauny soustředil především na přírodně hodnotnější úseky. Zpracovatel posudku nemá k tomuto
postupu připomínky.
Zmiňovaný vliv pojezdů těžké techniky během výstavby není vyloučen a k minimalizaci tohoto
negativního vlivu směřuje řada doporučení navržených v rámci návrhu stanoviska. Na druhou stranu
je ale vhodné zmínit, že často pojezdy těžké techniky paradoxně vytvářejí příhodná stanoviště např.
s oblibou využívaná kuňkami pro snůšky.

16/ Co se týká krajinného rázu, tak na přiložených fotkách nejsou znázorněny vyvěšené kabely
vysokého napětí 22 kV.
ad 16/ Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se pouze o jeden kabel max. průměru 49 mm (včetně izolace), který je zavěšen na vnější
straně trakčních stožárů ve výšce min. 8,5 nad zemí (včetně prověsu za extrémních podmínek). Tento
kabel by neměl významně ovlivnit vliv stavby na charakter krajiny.

17/ Není zpracován havarijní plán - možná rizika havárií po dobu provozu.
ad 17/ Komentář zpracovatele posudku:
Havarijní plán se standardně vypracovává ve fázi dokumentace pro územní řízení a stavební
povolení. V návrhu stanoviska je uvedena následující podmínka:
„Pro manipulaci se závadnými látkami je nutné vypracovat havarijní plán podle § 39 odst. 2
vodního zákona, který bude schválen vodoprávním úřadem.“

18/ Citace z doplněné dokumentace, str. 43: „Kategorie rozšířených IPO je přidána z důvodu
domluvy u vytipovaných objektů na hraničních hodnotách hluku.“
Ptáme se o jakou domluvu ve zmíněné citaci se konkrétně jedná, když obec Střítež od začátku
nesouhlasila s projektem a nedodržením hluku v tzv. chráněného venkovního prostoru - špatný projekt
se už nedá po realizaci opravit.
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ad 18/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovateli posudku není přesně známo, co přesně měl autor touto větou na mysli. Nicméně
jak z textu na této straně doplněné dokumentace EIA a z logiky věci vyplývá, jedná se o to, že
dokumentace předpokládá lokality, kde se výpočtově hodnoty pohybují mírně nad nebo na hranici
limitních hodnot. V těchto lokalitách byly vytypovány objekty pro ověření navrhovaných opatření.
Protože i výpočet je prováděn s deklarovanou přesností 2,2 dB může samozřejmě dojít k rozdílům mezi
predikovanou a skutečnou hodnotou. Pro tento případ je nutné počítat i s možností dodatečných úprav
a rozšíření případných IPO.

19/ Citace z doplněné dokumentace, str. 55: „Na rekonstruované a elektrizované trati bude
umožněn průjezd moderních vlaků s nižší hlučností a nižším vlivem na šíření vibrací, neboť jedním z
hlavních zdrojů vibrací je dieselagregátový pohon v současnosti provozovaných motorových vlaků.
Zároveň elektrizace trati přispěje ke snížení zátěže na životní prostředí v oblasti emisí do ovzduší.“
Citace z doplněné dokumentace, str. 3: „Dále pak slouží k posouzení změny příspěvku k
imisnímu zatížení vyvolané plánovanou rekonstrukcí a provozem dieselových lokomotiv na této trati.“
Tento důvod rekonstrukce trati je víc jak pochybný. Trat' ve směrech z Českého Těšína je ve
stoupání. Jako postrk budou používány dieselové lokomotivy.
ad 19/ Komentář zpracovatele posudku:
Pro postrk jsou předpokládány elektrické lokomotivy. Vlastník dráhy SŽDC s.o. preferuje užití
elektrických hnacích vozidel na elektrifikovaných tratích tím, že dieselová hnací vozidla zpoplatňuje
v těchto případech vyšší sazbou.

20/ Citace z doplněné dokumentace, str. 66: "V žst. Frýdek-Místek bude provedena komplexní
rekonstrukce, koncepce stanice však zůstane zachována. Navrhované užitné délky kolejí a zaústění
odbočné tratě směr Český Těšín umožňuje mimořádné úvraťové jízdy. "
Citace z doplněné dokumentace, str. 68:
Žst. Český Těšín, třinecké zhlaví „Tato část stanice navazuje v km 317,296 na traťový úsek
Třinec - Český Těšín. Náplní optimalizace jsou 3 hlavní koleje, 2 koleje předjízdné a výtažná kolej
seřaďovacího nádraží…“
Žst. Český Těšín, frýdecké zhlaví "Frýdecké přednádraží žst. je upraveno pro operace
nákladních vlaků užitečné délky 650 m. Pro tyto účely jsou upravena zhlaví a v části své délky i
směrová poloha kolejí. Nákladní vlaky se na těchto kolejích vykřižují nebo budou s úvratí pokračovat
po spojovací koleji, dále po traťové koridorové koleji směr žst. Třinec ... "
Tato skutečnost si vynucuje okamžitou realizaci varianty č. 3 a zároveň zpochybňuje v případě
realizace varianty č. 1 rovnoměrné rozložení dopravy v obou směrech. Toto tvrzení dokumentace
rozložení dopravy rovnoměrně oběma směry je nerealizovatelné. Opět je dokumentace rozporuplná.
ad 20/ Komentář zpracovatele posudku:
Doplněná dokumentace EIA netvrdí, že by rozložení dopravy z PZ Nošovice bylo v obou
směrech (směr Český Těšín, směr Frýdek-Místek) rovnoměrné.
Vzhledem k tomu, že skutečný rozpad dopravy z průmyslové zóny Nošovice bude možné
odhadnout až po uvedení závodu do plného provozu, bylo v obou úsecích železniční trati uvažováno
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s maximálními možnými intenzitami železniční dopravy ze závodu Nošovice. Posouzení je tak zcela na
straně bezpečnosti.
Reálné zatížení jednotlivých směrů nebude ve skutečnosti tak velké. Dle posledních informací
od projektanta záměru by se podíl ve směru na Český Těšín měl v průměru pohybovat kolem 30 %.

21/ Občanské sdružení požadovalo použít větrnou růžici pro rozptylovou studii ze stanice
Lučina, která lépe přiléhá k území v podhůří Beskyd. Požadavek nebyl splněn (byla použita větrná
růžice pro Frýdek-Místek).
Rozptylovou studii nelze posoudit, v rozptylové studii nejsou zveřejněná data (chybí větrná
růžice).
ad 21/ Komentář zpracovatele posudku:
Větrná růžice skutečně v přílohách rozptylové studie uvedena není. Zpracovatel posudku si ji
proto vyžádal jako jeden z podkladů pro zpracování posudku. Větrná růžice pro lokalitu FrýdekMístek je dostatečně vypovídající pro dané území. Zpracovatel rozptylové studie čerpal ze
standardních údajů poskytovaných ČHMÚ pro toto území.

22/ Proč se při měření nepoužily nákladní vlaky, aby se dosáhlo maximální možné přesnosti?
ad 22/ Komentář zpracovatele posudku:
Na trati v současné době by mělo v denní době projet celkem 35 vlaků, z toho 7 nákladních –
manipulačních. Měření neprobíhalo plných 24 hodin a při měření byly zaznamenávány především
průjezdy vlaků pro zjištění akustických dějů v daném měřicím místě bez dalších zdrojů hluku území.
Takovýto postup je možný právě pro získání hodnot z prověřovaného zdroje hluku pro následnou
modelaci a přepočet na celodenní zatížení. Při měření celkové akustické situace by vzhledem
k frekvenci železniční dopravy byla naměřená hodnota ovlivněna běžným komunálním hlukem a
modelovanou vypočtenou hodnotu pouze ze železniční dopravy by tak bylo velmi obtížné porovnávat.

23/ Ve Stříteži a v Ropici při měření vibrací nákladní soupravy neprojížděly.
ad 23/ Komentář zpracovatele posudku:
Pro další stupně projektové přípravy v návrhu stanoviska doporučujeme provést zpřesnění
studie vibrací příslušným odborným pracovištěm včetně návrhu příslušných opatření.

24/ Dodatečná antivibrační opatření se už těžko provedou.
ad 24/ Komentář zpracovatele posudku:
V rámci optimalizace trati bude použita osvědčená koncepce obnovy železničního svršku.
V celém rozsahu je navržen nový kolejový rošt s kolejnicemi tv. S49 (bezstyková) s pružným
bezpodkladnicovým upevněním na betonových pražcích B91.
Nová sestava železničního svršku bude odpovídat platným normám. Kombinace použití nového
železničního svršku (bezstykové koleje) na sanovaném železničním spodku by měla zajistit
geotechnikou stabilitu drážní cesty a trvanlivost polohy koleje. Navržená koncepce bude mít příznivý
vliv na snížení hlukové zátěže a vibrací.
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Pro další zlepšení budou použity antivibrační rohože pod štěrkové lože, případně pryžové
podložky pod kolejnice.
Se zástupcem investora byl konzultován způsob aplikace těchto speciálních pryžových rohoží
v rámci stavebního objektu žel. spodku. Na zemní pláň budou uloženy antivibrační rohože o tloušťce
25 mm. Antivibrační rohož bude uložena vždy přímo na zemní pláň bez ohledu na skutečnost, jestli je
nebo není v rámci daného úseku předepsané zlepšení zemní pláně. Uvažovaná tloušťka konstrukční
vrstvy štěrkodrti musí být zachována, tedy v místech s antivibrační rohoží bude snížena zemní pláň o
25 mm. Rohože budou vyskládány do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje.
U vícekolejného vedení trati bude rohož navržena do poloviny osové vzdálenosti kolejí. Ve
staničních kolejí a zhlavích upraví rozsah opatření projektant žel. spodku v logické návaznosti na
návrh rozvodí a sklonů zemní pláně a dodrží, aby pod výhybkovými konstrukcemi bylo navrženo
pražcové podloží konstantní pružnosti a nedošlo k ukončení plochy antivibračního opatření především
pod pohyblivými částmi výhybkové konstrukce.
V následující tabulce je uveden dosud plánovaný rozsah antivibračních rohoží tak, jak je již
připravován v rámci dalších projektových příprav stavby. Tento rozsah vychází z realizovaných
měření.
SO žel. spodku

chráněný objekt

Staničení dle hlavní koleje

Specifikace žel.

projektu stavby

svršku

Frýdek-Místek, Železniční I 157

km 22,440 – 22,663

kol.1c, výh.37, 39

Frýdek-Místek, Železniční I 300

km 22,440 – 22,621

kol.4c,výh.38

Frýdek-Místek, Na Soutoku 242

km 22,440 – 22,563

kol.6b,výh.36

km 112,014 – 112,102

kol.1

km 112,396 – 112,649

kol.1

Dobrá č.p. 463

km 116,001 – 116,061

kol.1

Dobrá č.p. 271

km 116,174 – 116,256

kol.1

Dobrá č.p. 228

km 116,384 – 116,440

kol.1

Dobrá č.p. 430

km 117,108 – 117,162

kol.1

Dobrá č.p. 496

km 117,213 – 117,270

kol.90

SO 13-16-01

Frýdek-Místek, Železniční I 140

žst. Frýdek-Místek

Frýdek-Místek, Železniční I 125

Frýdek-Místek, Železniční II 258
Frýdek-Místek, Plavební 123
SO 14-16-01

Frýdek-Místek, Těšínská 2868

t.ú. Frýdek-Místek –

Frýdek-Místek, Těšínská 3042

Dobrá u Frýdku-

Frýdek-Místek, Těšínská 3040

Místku

Frýdek-Místek, Národních mučedníků 592
Frýdek-Místek, Sadová 613
Frýdek-Místek, Sadová 614

Dobrá č.p. 824

SO 15-16-01
žst. Dobrá u FrýdkuMístku, osobní
nádraží
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Staničení dle hlavní koleje

Specifikace žel.

projektu stavby

svršku

Vojkovice č.p.62

km 120,281 - 120,325

kol.1

Český Těšín, Jablůnkovská 959, 960, 961, 962,

km 317,536 – 317,905

kol.1, výh.104

SO 16-16-01
t.ú. Dobrá u FrýdkuMístku - Hnojník
SO 24-16-03
žst. Český Těšín,
třinecké zhlaví

972, 973, 975, 976, 977, 992, 993, 994, 995,
996

Stejně jako u opatření na ochranu před hlukem platí, že navržený rozsah antivibračních
opatření bude zapracován do projektové dokumentace a následně po ukončení stavby, před její
kolaudací bude účinnost navrženého řešení posouzena měřením.
V případě zjištění nedostatečné a neúplné ochrany by byly orgánem ochrany veřejného zdraví
nařízeny doplňující technické úpravy.

25/ Trváme na své připomínce k dokumentaci EIA č. l ze dne 3. 3. 2008. Navíc upozorňujeme,
že ani dle vyjádření stavebního úřadu v Hnojníku ze dne 16. 1. 2008 není zmínka o výstavbě výhybny.
ad 25/ Komentář zpracovatele posudku:
Autor připomínky má patrně na mysli soulad stavby s územně plánovací dokumentací.
Zpracovatel posudku není kompetentní k posouzení, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv. Je možné pouze konstatovat, že v rámci dokumentace EIA je doloženo (jako jedna
z povinných příloh) vyjádření příslušného stavebního úřadu v Hnojníku k záměru z hlediska souladu
s ÚP dokumentací. Dle doloženého vyjádření stavebního úřadu Hnojník ze dne 16.1.2008 pod č.j. výst.
24/328/2008/Fi je stavba v souladu s platným územním plánem obce Dolní Tošanovice, Horní
Tošanovice, Hnojník a Střítež.

26/ V části C je uvedena řada významných krajinných prvků ze zákona i registrovaných. V
kapitole D, která má hodnotit vlivy, je však problematika hodnocení vlivů na VKP omezena pouze na
pár souvětí, tedy naprosto nedostatečné hodnocení.
ad 26/ Komentář zpracovatele posudku:
Vliv stavby na VKP je hodnocen v kapitole D.I.8. Z předloženého hodnocení je patrné, že
v souvislosti s posuzovanou stavbou se nepředpokládá ovlivnění registrovaných VKP. K zásahu do
VKP definovaných ze zákona však zcela jistě dojde. Bude třeba získat závazné stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody k tomuto zásahu.
V návrhu stanoviska je uvedeno následující opatření: „V rámci územního řízení (resp. před
vydáním územního rozhodnutí) je nutné dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. požádat příslušný
orgán ochrany přírody o vydání závazného stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků,
které budou dotčeny stavbou. Pro vydání tohoto stanoviska je třeba doplnit a předložit biologické
hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb.“
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27/ V kapitole údolní nivy je uveden 2x úplně stejný odstavec začínající „Z praktického
důvodu .... „ přičemž nejsou popsány konkrétní údolní nivy.
Právě tímto nádherným místem je okolí Černého potoka, na rozhraní Hnojníku a Stříteže, kde
se nachází nádherné meandry, byly zde sledovány stopy vydry říční, pozorovali jsme ledňáčka, na
přilehlých loukách se vyskytuje chřástal polní. Také jsme pozorovali v blízkosti tratě čápa černého.
Tyto skutečnosti dokumentací EIA rovněž nejsou popsány. Považujeme v tomto směru dokumentaci
za neúplnou, nedostačující.
ad 27/ Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace neopomíná ani zmíněný zásah do VKP ze zákona - údolní nivy. V kapitole
C.I.5.A uvádí autor dokumentace EIA, že z praktického důvodu byly v území poznamenaném lidskou
činností považovány za údolní nivu ve smyslu VKP břehy vodních toků s vytvořenými břehovými
porosty (či bez nich) do vzdálenosti cca 15 m od břehové hrany, a to bez ohledu na to, jestli došlo k
zásadní změně přírodního charakteru těchto prostorů.
Komplexním vyhodnocením zásahu stavby do jednotlivých vodní toků a jejich nejbližšího okolí
v rámci kapitoly D dokumentace EIA je tak řádně posouzen i zásah do VKP ze zákona – vodní tok,
resp. údolní niva.
V návrhu stanoviska je uvedeno následující opatření: „V rámci územního řízení (resp. před
vydáním územního rozhodnutí) je nutné dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. požádat příslušný
orgán ochrany přírody o vydání závazného stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků,
které budou dotčeny stavbou. Pro vydání tohoto stanoviska je třeba doplnit a předložit biologické
hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb.“

28/ To vše se má zničit pro vybudování výhybny a zvýšenou frekvenci dopravy. Není blíže
určen rozsah kácení lesa, aby byla zajištěna bezpečnost trakčního vedení. Pro výstavbu výhybny má
být vybudována obslužná komunikace po celé délce lesa v uvedených drážních kilometrech. Obslužná
komunikace není v dokumentaci vůbec hodnocena. Rovněž není vyřešen rozsah kácení stromů v
souvislosti s dodržením osmimetrové vzdálenosti od koleje - skácí-li se okrajové zakořeněné stromy,
dojde k vyvrácení zbytku větrem. V našem lese s tím máme praktickou zkušenost při kácení stromů
napadených kůrovcem.
ad 28/ Komentář zpracovatele posudku:
Dendrologický průzkum, tj. podrobný průzkum dřevin potenciálně dotčených posuzovaným
záměrem, slouží k identifikaci množství dřevin, které bude s velkou pravděpodobností v souvislosti s
realizací konkrétní stavby vykácet.
V návrhu stanoviska bude uvedena následující podmínka: „V dalším stupni projektové
dokumentace je třeba upřesnit rozsah kácení v oblasti Střítežského lesa.“

29/ Není jasně určena plocha ani rozsah (počet kusů) kácených stromů v Střítežském lese
hodnocení je nedostatečné. Na straně 224 není dostatečně vyhodnoceno stáří ani vzrůst krásných
stromů, mimo jiné zde rostou nádherné vzrostlé duby kolem trati. V drážních kilometrech 129,0 až
129,3 chybí popsaný vzrostlý park, není popsán ani v dendrologickým posouzení. Těsně před obcí
Ropice je další nejpočetnější vegetace v oblasti, která svým významem není v dokumentaci dostatečně
doceněna.
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ad 29/ Komentář zpracovatele posudku:
Dendrologický průzkum, tj. podrobný průzkum dřevin potenciálně dotčených posuzovaným
záměrem, slouží k identifikaci množství dřevin, které bude s velkou pravděpodobností v souvislosti s
realizací konkrétní stavby vykácet.
V návrhu stanoviska bude uvedena následující podmínka: „V dalším stupni projektové
dokumentace upřesnit rozsah kácení v oblasti Střítežského lesa.“
V dendrologické studii, která je součástí doplněné dokumentace EIA, jsou v zmíněném úseku
drážních kilometrů 129,0 až 129,3 popsány následující druhy dřevin, které bude třeba v souvislosti
s plánovanou stavbou pravděpodobně vykácet:

30/ Doplněná dokumentace se snaží vyhovět ve svých vyjádřeních v plné míře investorovi. Ve
skutečnosti poukazuje na to, že optimalizovaná trať ve variantě č. l povede ke zničení podbeskydské
krajiny.
ad 30/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovateli posudku nejsou známy skutečnosti, které by poukazovaly na to, že
optimalizovaná trať ve variantě č. l povede ke zničení podbeskydské krajiny.

31/ Není popsán Černý potok na rozhraní Hnojníka - Střítež, pozorovali jsme zde střevle
potoční.
ad 31/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska jsou uvedeny následující podmínky:
1/ V dalších fázích projektové přípravy provést detailní průzkum vodní fauny všech křížených
toků, pro vyloučení výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. V případě zastižení těchto živočichů
bude nutné vypracovat a realizovat technická opatření pro jejich ochranu.
2/ Vzhledem k běžné praxi, kterou si vynucuje mj. i bezpečné založení mostních objektů, kdy je
průmět mostu v korytě toku většinou řešen betonováním, příp. dlažbou do betonu, doporučujeme, aby
v případě tohoto technického řešení bylo takto upravené koryto toků (s prokázaným, či potenciálním
výskytem skorců, střevlí a dalších vzácných vodních živočichů) dále upraveno volným ložením nejlépe
plochých kamenů na dno, aby vznikaly úkryty a docházelo v čeření proudu. Tím bude umožněna
kolonizace i tohoto úseku toku, případně jeho překonání.
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32/ V blízkostí tratě byla pozorována užovka. Dále byla pozorována lasice, na podzim a v
zimním období jeleni.
ad 32/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska jsou mj. uvedeny následující podmínky:
1/ V dalších fázích projektové přípravy provést detailní průzkum vodní fauny všech křížených
toků, pro vyloučení výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. V případě zastižení těchto živočichů
bude nutné vypracovat a realizovat technická opatření pro jejich ochranu.
2/ V případě zastižení zejména obojživelníků a plazů v prostoru stavby (např. na jaře ve
vzniklých zatopených depresích) zajistit po konzultaci s místními orgány ochrany přírody jejich
záchranný transfer na náhradní stanoviště realizovaný k tomu oprávněnou osobou.
3/ Dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. požádat příslušný orgán státní
správy o udělení výjimky z ochranných podmínek dotčených zvláště chráněných druhů živočichů.
4/ Ve spolupráci s místními mysliveckými sdruženími podchytit potenciální místa střetů
(případná křížení stezek zvěře s tratí) a prověřit způsob technického řešení daného problému. Jako
vhodné řešení se jeví technická opatření k zamezení vstupu zvěře na trať v kombinaci s doplněním
možnosti překonání této překážky jiným způsobem (propustkem, využitím mostních objektů atp.).
5/ Mosty, mostky a propustky je třeba dimenzovat tak, aby nebránily v migraci žádné je
využívající skupině živočichů.
6/ Vzhledem k běžné praxi, kterou si vynucuje mj. i bezpečné založení mostních objektů, kdy je
průmět mostu v korytě toku většinou řešen betonováním, příp. dlažbou do betonu, doporučujeme, aby
v případě tohoto technického řešení bylo takto upravené koryto toků (s prokázaným, či potenciálním
výskytem skorců, střevlí a dalších vzácných vodních živočichů) dále upraveno volným ložením nejlépe
plochých kamenů na dno, aby vznikaly úkryty a docházelo v čeření proudu. Tím bude umožněna
kolonizace i tohoto úseku toku, případně jeho překonání.

33/ Je opomenuté sdělení o budování nového rozřazovacího nádraží ve Svibici.
ad 33/ Komentář zpracovatele posudku:
V rámci stavby nebude budováno žádné nové rozřaďovací nádraží ve Svibici.

34/ V části dokumentace D, tabulce č. 47 jsou špatně ohodnocené dva body. Jedná se o bod 7:
Likvidace poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Provoz by měl
být ohodnocený znaménkem + (během provozu rychle jedoucích vlaků zahyne mnoho živočichů). A
dále o bod 9: Vliv na krajinný ráz, po ukončení provozu nikdo protihlukové bariéry ani jiné související
stavby neodstraní, je tedy třeba ohodnotit znaménkem +.
ad 34/ Komentář zpracovatele posudku:
Bod 7 v tabulce č. 47 doplněné dokumentace EIA hodnotí vliv záměru pouze na zvláště
chráněné druhy rostlin a živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. V tomto případě se skutečně
nepředpokládá při provozu záměru dotčení zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Pokud
bychom však hodnotili obecně vliv provozu stavby na živočichy, pak jejich dotčení není možné zcela
vyloučit.
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Bod 9 v tabulce č. 47 patrně uvažuje se stavem, kdy po ukončení provozu budou stavby
související se záměrem odstraněny. V případě, že by k odstranění těchto staveb nedošlo, bude vliv na
krajinný ráz stejný jako při provozu a je možné jej ohodnotit znaménkem +.
35/ Podle Jana Kučery z drážní inspekce dochází na přejezdech k 250 nehodám ročně. Co
bezpečnost v centru obce mimo chráněné přejezdy? Dokumentace vůbec neřeší. Rychlost nákladního
vlaku ve Stříteži (tvar tratě oblouk) má dosáhnout 80 km/h.
ad 35/ Komentář zpracovatele posudku:
Vstup na dráhu mimo přejezdovou konstrukci je dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, §4a
považováno jako protiprávní jednání.
36/ Jsou podhodnoceny doby průjezdu nákladních souprav přes žel. přejezd - při rozjezdu z
výhybny - rozhraní Hnojník-Střítež - nebude dosaženo rychlosti 80 km/h, delší dobu bude tedy trvat
spuštěná signalizace a vlak bude déle projíždět přejezdem. Výrazně se tedy prodlouží doba uzavření
přejezdu, čímž se prodlouží délky kolon, déle rovněž se budou rozjíždět automobily. Výsledná
hodnota muže být až 3 min.
Vozidla záchranné služby jezdí od Třince, můžou stát 2 až 3 min ve Stříteži, pojedou směrem
na Komorní Lhotku, situace se může opakovat, opět budou stát před přejezdem v Hnojníku několik
minut.
Je zlehčována dostupnost integrovaného záchranného systému - přiznaná doba zdržení
provozu je asi 2 min, znásobíme-li to možným počtem příjezdu až 87 vlaků za den, znamená to dobu
zdržení 3 hodiny denně.
ad 36/ Komentář zpracovatele posudku:
Údaje o čekací době na přejezdech byly posouzeny a vyhodnoceny projektantem stavby
(společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.). Předložené podklady tak byly zpracovány osobou,
která má s provozem železničních staveb bohaté zkušenosti.
K vyhodnocení čekací doby na jednotlivých přejezdech nemá zpracovatel posudku zásadní
připomínky. Pokud zpracovatel uvádí předpokládanou rychlost na přejezdu 80 km/h, pak se jedná o
předpoklad vycházející z technicko-organizačních možností trati, resp. z grafikonu.
Z dokumentace EIA na str. 274 je patrné, že oproti stávajícímu stavu se čekací doba na
přejezdu v obci Dobrá prodlouží max. o 60 s, na přejezdu v obci Hnojník o 40 s a v obci Střítež pouze
o 12 s. Dojezdová doba složek záchranného integrovaného systému se tak prodlouží max. o 1 min.
Zpracovatel dokumentace v kapitole D.I.1.4 nepopírá, že v souvislosti s výhledovým
intenzivnějším provozem na železniční trati budou přejezdy uzavírány vícekrát za den. Ani to by však
nemělo mít významný negativní vliv na dostupnost záchranného integrovaného systému.
37/ Jsou překračovány platné imisní limity. Jednak pro průměrné denní koncentrace PM10,
dále pak pro průměrné roční koncentrace. Nelze kladně hodnotit nákladní vlakovou dopravu varianty
č. l mezi Nošovicemi a Českým Těšínem a to z toho důvodu, že budou používány jako postrk
dieselové lokomotivy. Imisní limity se tedy zhorší oproti současnému stavu zcela logicky. Nyní
projíždí po trati v daném směru čtyřicetkrát lehký dieselový vlak táhnoucí jeden až tři vagóny. Po
rekonstrukci projede po trati 33 x nákladní dieselová lokomotiva tlačící asi 19 vagónů o váze až 1600
tun. Předpokládáme, že bude muset využít mnohem většího výkonu než osobní vlak.
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ad 37/ Komentář zpracovatele posudku:
Rozptylová studie uvažovala s následujícími vstupními údaji, citujeme: „Osobní vlaky budou
plně elektrifikovány. Dieselové lokomotivy budou mít vlaky z průmyslové zóny Nošovice, místní
nákladní vlaky a vlaky pro postrk. Jejich počty jsou 33 vlaků směr Nošovice - Frýdek Místek a
33 vlaků směr Nošovice – Český Těšín.“
Výstupy rozptylové studie jsou zcela na straně bezpečnosti, neboť dle informací poskytnutých
oznamovatelem (SŽDC s.o.) v průběhu zpracování posudku jsou pro postrk a provoz předpokládány
elektrické lokomotivy. Vlastník dráhy SŽDC s.o. preferuje užití elektrických hnacích vozidel na
elektrifikovaných tratích tím, že dieselová hnací vozidla zpoplatňuje v těchto případech vyšší sazbou.
Na železniční trati by tak měla být v reálu využita především elektrická trakce.
Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že provoz železniční trati (i při zohlednění většího podílu
dieselové trakce) se na znečištění ovzduší projeví minimálně. Dominantním zdrojem znečištění ovzduší
v zájmovém území je automobilová doprava a malé zdroje.

38/ K situaci na železničním přejezdu ve Stříteži: V dokumentaci jsou mylně uvedeny počty
zastavených automobilů, a to jak ve Stříteži, tak v Hnojníku.
ad 38/ Komentář zpracovatele posudku:
Projektant vycházel při stanovení intenzit dopravy na silnici I/68 (a tedy i délky front na
přejezdu) z oficiálně dostupných údajů z celostátního sčítání dopravy ŘSD na vybrané komunikační
síti (2005). Tyto intenzity byly přenásobeny stanovenými růstovými koeficienty dopravy pro příslušné
výpočtové roky 2008 a 2010.
Na základě údajů o čekací době na přejezdu paky byly spočteny délky front aut čekajících na
přejezdu.

39/ Je podhodnocená situace na žel. přejezdech, hlavně na silnici 1/68 ve Stříteži (naše sčítání
prokázalo v silném provozu - v době od 14 do 15 hod průjezd 1110 aut za hodinu), což znamená o
204 více než předpoklad, ve slabém provozu (v době od 6 do 7 hod) průjezd až 770 aut za hodinu, tedy
o 252 více než je předpoklad. Nechceme domyslet, jaká situace nastane při dnešním nárůstu dopravy v
dalších letech i vzhledem k záměru budování průmyslových zón.
ad 39/ Komentář zpracovatele posudku:
Projektant vycházel při stanovení intenzit dopravy na silnici I/68 (a tedy i délky front na
přejezdu) z oficiálně dostupných údajů z celostátního sčítání dopravy ŘSD na vybrané komunikační
síti (2005). Tyto intenzity byly přenásobeny stanovenými růstovými koeficienty dopravy pro příslušné
výpočtové roky 2008 a 2010.
Provedené výpočty vychází z dlouhodobého sledování intenzit dopravy ŘSD na komunikační
síti. Jedná se o průměrné hodnoty z opakovaně prováděných sčítání dopravy v různých obdobích roku.
Pro predikci akustické zátěže a znečištění ovzduší není vhodné vycházet z krátkodobého sčítání
dopravy, které může být vzhledem k dlouhodobému průměru podhodnoceno či naopak nadhodnoceno.
Autor připomínky navíc neuvedl den, ve kterém bylo sčítání dopravy provedeno. Je známo, že
v průběhu týdne značně kolísá intenzita automobilového provozu. Za signifikantní dny pro sčítání
dopravy, resp. měření hluku z dopravy je považováno úterý až čtvrtek.
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Dále je nutno podotknout, že i v průběhu roku hustota silničního provozu poměrně znatelně
kolísá. Je tedy důležité, v jakém období bylo sčítání provedeno.

40/ Čekací doby na přejezdech jsou zcela mylně uvedeny. Nejsou připočítány délky zastavení
provozu na přejezdech + rozjezd automobilu. V obci Dobrá by tento údaj měl být 120 sec + 62 sec,
Hnojník 118 +28 sec., Střítež 66 sec + 61 sec.
ad 40/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář ke stanovení čekací doby na přejezdech - viz připomínka k bodu č. 36 občanského
sdružení Střítež.

41/ Jsou podhodnoceny doby průjezdu nákladních souprav přes žel. přejezd ve Stříteži. Při
rozjezdu z výhybny (rozhraní Hnojník-Střítež) nebude dosaženo rychlosti 80 km/h, výrazně se tedy
prodlouží doba uzavření přejezdu, čímž se prodlouží délky kolon, dojde k výparnému zhoršení živ.
prostředí nahromaděnými výfukovými plyny.
Předpokládaná rychlost jedoucího vlaku může být 50 až 60 km/h, doba průjezdu se tedy
natáhne asi na 120 sec + rozjezd výrazně prodloužených kolon. Kolem silnice I/68 v délce asi 1 km je
oboustranná zástavba rodinných domků u silnice vzdálených od této komunikace přibližně 20 m.
Sečteme-li časy, po které bude provoz zastaven, zdržení bude 3 - 4 hod denně. Lidem žijícím kolem
této komunikace se výrazně zhorší životní prostředí oproti už dnes nevyhovujícímu stavu.
S takto zcela chybně zhodnocenou emisní situaci na přejezdu ve Stříteži nesouhlasíme a
žádáme o její přepracování. Dokumentace v případě varianty 1 nákladní provoz mezi Nošovicemi a
Českým Těšínem ve vztahu k životnímu prostředí ovlivněné životním prostředím zcela záměrně
podceňuje. Tímto záměrně připouští porušování zákona. Projekt v tomto smyslu je zcela nevyhovující.
ad 41/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář ke stanovení čekací doby na přejezdech - viz připomínka č. 36 občanského sdružení
Střítež.

42/ Nelze podporovat zhoršování už tak nevyhovujícího životního prostředí.
ad 42/ Komentář zpracovatele posudku:
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí a zdraví obyvatel, probíhá řádným procesem EIA
dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jedním z úkolů tohoto procesu je posoudit,
zda je stavba z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo akceptovatelná či nikoliv, případně
vymezit podmínky pro fázi projektových příprav, výstavby i provozu, při jejichž splnění je možné
stavbu akceptovat.

43/ V souvislosti s posuzovanou stavbou dojde ke zrušení některých stávajících propustků a
tím společně s vybudováním PHS dojde k výraznému zhoršení migrační prostupnosti.
Dokumentace vůbec neřeší velmi významný vliv na živočichy a jejich migraci, kterým je
nárůst dopravy - několikanásobně vyšší množství projíždějících vlakových souprav. Jejich zastavování
a stání ve výhybně. Dalším velmi negativním faktorem je zvýšení rychlosti vlakových souprav - řada
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migrujících živočichů nebude mít čas zareagovat. Již teď jsou velmi časté kolize zvěře s vlakovými
soupravami v oblasti Střítežského lesa.
ad 43/ Komentář zpracovatele posudku:
Uváděné kolize se zvěří nelze zcela vyloučit, a proto se jeví jako opodstatněné následující
doporučení pro další stupně projektové přípravy: „Ve spolupráci s místními mysliveckými sdruženími
podchytit potenciální místa střetů (případná křížení stezek zvěře s tratí) a prověřit způsob technického
řešení daného problému. Jako vhodné řešení se jeví technická opatření k zamezení vstupu zvěře na
trať v kombinaci s doplněním možnosti překonání této překážky jiným způsobem (propustkem, využitím
mostních objektů atp.).“
Připomínka k zhoršení migrační propustnosti má obecnou platnost, zvýšení intenzit na tomto
dopravním tahu skutečně zvýší riziko střetu organismů s projíždějícími vlaky, nicméně zpracovatel
posudku souhlasí s konstatováním Doplněné dokumentace EIA na str. 297:
„Železnice obecně nemají tak výrazný bariérový efekt pro migraci živočichů jako
frekventované silnice. Jejich překonání je pro mnohé živočichy možné běžným přeběhnutím trati v
době, kdy neprojíždí žádný vlak, přičemž tyto pomlky mezi průjezdy vlaků mohou být poměrně dlouhé
(desítky minut, v noci na málo frekventovaných tratích až několik hodin). Tento způsob překonání trati
je běžný pro větší savce, jako je srnec či jelen, pokud není těleso trati příliš vysoké, příkré či s
nevhodným povrchem (např. plošné využití štěrku, dlažby apod.).
Někdy tento způsob využívají i menší živočichové, např. lišky, kuny či zajíci, pokud je násep
trati nízký a zarostlý vegetací, spíše však využijí vhodného propustku či průchodu pod mostem (nepubl.
údaje z průzkumů v zimním či podzimním období). Pro menší živočichy (např. hlodavci, hmyzožravci,
obojživelníci) pak může být překonání prudších svahů náspu, štěrkového lože či kolejí obtížné a
využívají pak především vhodné průchody, které tak získávají na významu.“
Lze tedy předpokládat, že mimo místa, kde budou vybudovány protihlukové stěny, nebude pro
větší živočichy drážní těleso představovat nepřekonatelnou překážku a z tohoto hlediska je tedy záměr
akceptovatelný. Pro drobné živočichy (např. hlodavci, hmyzožravci, obojživelníci), neschopné
překonat prudší svahy drážního tělesa, štěrkové lože apod., představuje již stávající těleso výraznou
migrační bariéru, ovlivněnou nikoli frekvencí dopravy, ale konfigurací terénu. Z tohoto důvodu lze
považovat závěry dokumentace EIA za opodstatněné.

44/ Používané a uváděné termíny neodpovídají pojmům uváděným v zákoně 185/2001 Sb. o
odpadech, např. skladování, shromažďování aj. (bod 33). Bod 32 - nejasné formulace. Pokud budou
materiály dále využívány (například při stavbě), pak se nejedná o odpad - viz definice dle zákona
č. 185/2001 Sb.
ad 44/ Komentář zpracovatele posudku:
V doplněné dokumentaci EIA jsou na některých místech požity některé pojmy, které nejsou
zcela v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Jedná se např. o užití pojmu zneškodnění
odpadů, namísto odstranění odpadů, apod.
V bodě 33 je uvedena nepřesná formulace. Správně má být uvedeno: „Uložení odpadů na
zařízeních staveniště či vlastním staveništi bude omezeno na nezbytně nutnou dobu. V případě
situování do zátopového území nebudou odpady kategorie nebezpečný či snadno odplavitelný materiál
shromažďovány déle než jeden den.“
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V dalších stupních projektové dokumentace je třeba drobné nedostatky v použitých pojmech
v oblasti nakládání s odpady odstranit. Dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění se pod pojmem
nakládání s odpady rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

45/ Při průchodu obcí Střítěž jsou navrhovány většinou jednostranné bariéry viditelné z druhé
strany - od kolejiště tyto nelze ozelenit.
ad 45/ Komentář zpracovatele posudku:
Ozelenění protihlukových stěn ze strany od kolejiště je problematické z důvodů potřebné
údržby zeleně a dalších provozně-organizačních hledisek provozu na železniční trati a také z hlediska
zajištění potřebných průjezdných profilů.
Ze strany od kolejiště není možné realizovat ozelenění. Optimální vizuální působení
protihlukových clon (navržených pouze po jedné straně kolejiště) je na straně od kolejiště třeba řešit
vhodnou volbou materiálu a struktury protihlukové stěny.

46/ Níže uvedené citace se vzájemně vylučují, předložená doplněná dokumentace se zabývá
jediným problémem - jak vyhovět investorovi a zmást obyčejné lidi.
Citace z doplněné dokumentace, str. 331: „Bude provedeno kontrolní měření hluku a vibrací k
ověření dodržení platných hygienických norem.“
Citace z doplněné dokumentace, str. 284: „Protože korekce na impulsní hluk se nevztahuje na
chráněné vnitřní prostory, nevzniká z toho požadavek na rozšíření IPO.....Vybudování protihlukové
ochrany proti hluku ze zarážek je neřešitelné, protože zarážky jsou umísťovány na velké ploše
kolejiště, kdy nelze protihlukovou clonu umístit ke zdroji hluku.“
ad 46/ Komentář zpracovatele posudku:
Požadavky na realizaci kontrolních měření hluku a vibrací po uvedení stavby do provozu jsou
součástí návrhu stanoviska.
Problém ochrany území a problematika hluku ze žst. Český Těšín je podrobněji rozebrána
v komentáři k vyjádření Krajské hygienické stanice (č.j. HOK/OV-9958/215.1.2/08 ze dne 13. 11.
2008).

47/ Předložené dokumentaci vytýkáme také to, že v ní nejsou zapracovány navazující
schválené záměry, které výrazně změní posuzovanou situaci v projednávaném území:
- výstavba umožní vybudování vlečky - logistický terminál Hnojník - Horní Tošanovice,
vlečka by byla napojena ze žel. stanice Hnojník na trati č. 322.
- výstavba umožní rozvoj dalšího průmyslu v oblasti např. krajem prosazovány průmyslové
zóny Horní Tošanovice, Hnojník - Třanovice tyto zóny by však dále ovlivnily životní prostředí taky i
navazující dopravou.
- je plánováno vybudovat bezúvraťové napojení v Ropici na Třinec. Tyto záměry však nejsou
vyhodnocené ve studii EIA, která má komplexně posoudit v souvislostech vliv záměru na životní
prostředí.
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Trať celostátního významu bude také využívána pro vlaky, které budou jezdit směr Valašské
Meziříčí a dále. Tato vlaková doprava však už v dokumentaci EIA není hodnocena, není ani rovněž
hodnocena v hlukové studii, kde se pro výpočet hluku použilo pouze vlaky pro PZ Nošovice.
ad 47/ Komentář zpracovatele posudku:
Vlečka z logistického terminálu Hnojník - Horní Tošanovice napojená ze žel. stanice Hnojník
na trať č. 322
V koncepci rozvoje Moravskoslezského kraje je skutečně plánován vznik nové průmyslové zóny
Horní Tošanovice – Hnojník se zapojením vlečkové koleje do žst. Hnojník, avšak s neurčitou dobou
realizace.
V případě, že by v budoucnu došlo k přípravě zmíněné průmyslové zóny Horní Tošanovice –
Hnojník, bude třeba posoudit tento záměr v rámci samostatného procesu EIA, včetně detailního
posouzení vlivu obslužné dopravy na životní prostředí a obyvatelstvo.
Rozvoj dalšího průmyslu v oblasti (např. průmyslové zóny Horní Tošanovice, Hnojník –
Třanovice)
Je velmi obtížně predikovatelné, zda a v jakém rozsahu optimalizovaná železniční trať přiláká
další investory, kteří budou využívat železniční dopravu. V případě, že by tomu tak skutečně bylo,
bude třeba posoudit tyto plánované záměry v rámci samostatného procesu EIA, včetně posouzení vlivu
obslužné dopravy z těchto záměrů na životní prostředí a obyvatelstvo.
Bezúvraťové napojení v Ropici na Třinec
Bezúvraťové napojení v Ropici nebude zřejmě vzhledem k místním poměrům v lokalitě
technicky proveditelné. V době zpracování dokumentace EIA a posudku nebylo známo žádné technické
řešení tohoto napojení, proto nebylo v rámci stávajícího procesu EIA řešeno.
V případě, že by bylo v budoucnu plánováno toto bezúvraťové napojení v Ropici na Třinec,
bude třeba posoudit tento záměr v rámci samostatného procesu EIA.
Využití optimalizované železniční trati pro vlaky, které budou jezdit směrem na Valašské
Meziříčí
Z připomínky není patrné, jaké typy vlaků má autor připomínky na mysli, zda osobní či
nákladní.
Z porovnání intenzit železniční dopravy ve stávajícím a výhledovém stavu (viz tabulka č. 20 a
21 doplněné dokumentace EIA) je patrné, že ve výhledu je uvažováno i s určitým nárůstem osobní
železniční dopravy. Investor, resp. projektant stavby poskytl údaje o střednědobém výhledu intenzit
železniční dopravy na dotčené trati, které byly do dokumentace EIA zaneseny.

48/ Je-li podle citace současná situace v našich obcích zdraví škodlivá a nevyhovující, je
zjevné, že se netýká naších obcí, kterými trať prochází. K této citaci lze snad jen konstatovat, že prof.
MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. zdejší regionální trať nikdy neviděl, neví ani, že vlaky mezi 23 hod až
4 hod mezi Hnojníkem a Těšínem vůbec nejezdí - nikdo nemůže posuzovat 2 až 4 osobní vagóny
dvakrát v hodině oproti těžkým nákladním soupravám, řítícím se krajinou jak ve dne, tak v noci.
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ad 48/ Komentář zpracovatele posudku:
V rámci předloženého hodnocení zdravotních rizik jsou posuzovány tyto stavy:
1/ počáteční akustická situace, stávající stav znečištění ovzduší,
2/ výhledová akustická situace, výhledový stav znečištění ovzduší.
Ze zpracované akustické i rozptylové studie a následně i ze studie zdravotních rizik vyplývá, že
na řadě míst je již stávající situace z hlediska hluku a znečištění ovzduší problematická. Mezi zdroje,
které se dominantním způsobem podílí na znečištění ovzduší, je možné jmenovat automobilovou
dopravu a malé (lokální) zdroje. Rovněž na akustické situaci se dominantním způsobem podílí doprava
na pozemních komunikacích a v některých místech i železniční doprava.
Zpracovatel posudku si je vědom problematické situace z hlediska zdravotních rizik.
Plánovaná optimalizace trati, včetně navržených rozsáhlých protihlukových stěn, by stávající stav
akustické zátěže území neměla výrazně změnit. V části území dojde ke zlepšení oproti stávajícímu
stavu, pouze u některých lokalit dojde k mírnému zhoršení. Do těchto míst budou orientována
individuální protihluková opatření na exponovaných objektech.
Studie dále potvrzuje, že vliv záměru na znečištění ovzduší je malý, neovlivní tedy zdravotní
situaci obyvatel.
K hodnocení zdravotních rizik bylo přistupováno konzervativním způsobem. V obou směrech
(směr Český Těšín, Frýdek-Místek) bylo uvažováno s maximálním počtem vlaků směřujícím
z průmyslové zóny Nošovice. V reálném stavu dojde v závislosti na odbytu průmyslové zóny Nošovice k
rozpadu dopravy do obou úseků. Predikované vlivy na zdraví obyvatel jsou tak posouzeny na straně
bezpečnosti.

Občanské sdružení Mezi Mosty, doručeno dne 13. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ Hlukové studie v části dotýkající se oblasti ulice Železniční I., resp. Železniční II a
železniční přejezd – křížení ul. Na Poříčí s železniční tratí (část 1A). V hlukové studii není zohledněn
výše zmíněný železniční přejezd, který je oproti projíždějícím soupravám navíc zatížen hlukem
z akustické signalizace na přejezdu a hlukem z posunovaných a rozřazovaných souprav. Tento přejezd
nebude dle dostupných údajů chráněn protihlukovým opatřením, ani v jeho blízkosti nezačíná
plánované protihlukové opatření. Tímto dojde ke značnému zatížení rodinných domů v dosahu tohoto
přejezdu (ul. Železniční I i Železniční II) hlukem jak ze železniční dopravy, tak v neposlední řadě
z výstražného akustického systému na přejezdu.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Stávající železniční ocelový most je navržen k plné rekonstrukci, díky níž by mělo dojít ke
snížení hlučnosti projíždějících souprav po této konstrukci.
Tento přejezd není v hlukové studii zapracován. V návrh stanoviska bude doplněna podmínka:
„V rámci dalších stupňů projektové přípravy a zpřesnění akustické studie v oblasti nádraží Frýdek –
Místek prověřit akustickou situaci v okolí žel. přejezdu v ul. Na Poříčí s případnými návrhy
protihlukových opatření.“

EKOLA group, spol. s r.o.

113

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Obr. č. 1 Situace v okolí žst. Frýdek-Místek

Zdroj: www.mapy.cz

2/ V hlukové studii není kalkulováno v novém stavu se zvýšenou četností dopravy po kolejišti
v oblasti podél ul. Železniční I po železniční most, a to zajíždění souprav ve směru od Českého Těšína,
pokud nebude prosazena zatím výhledová varianta č. 3 – tj. bezúvraťové napojení kolejí ze směru
Český Těšín na Ostravu – Kunčice.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
S vlaky ze směru Český Těšín zajíždějícími do stanice Frýdek-Místek je v Hlukové studii
počítáno.
3/ V dokumentaci je zmíněno, že v problémových lokalitách mj. i v ul. Železniční I byla
provedena měření vibrací. Toto měření se však nevyskytuje v žádném z hodnocení.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Dle předložených protokolů o měření vibrací (viz příloha č. 16 doplněné dokumentace EIA)
nebylo v ulici Železniční I provedeno měření.
Ve Frýdku –Místku byla pro měření vibrací vybrána jiná lokalita. Měření bylo provedeno u
rodinného domu v ulici Sadová č.p. 2264 (viz následující obrázek).
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Obr. č. 2 Objekt Sadová č.p. 2264 – viz bod č. 1 na situaci

Zdroj: www.mapy.cz

Na základě provedených měření byl zpracován návrh antivibračních opatření a zapracován do
projektové dokumentace stavby.
V místech, kde trať prochází kolem ulice Železniční I, Železniční II, Na Soutoku a Plavební,
jsou navrženy antivibrační rohože v km 22,440 – 22,663 (kol. 1c, výh. 37, 39); km 22,440 – 22,621
(kol. 4c, výh. 38) a km 22,440 – 22,563 stavby (kol. 6b, výh. 36).
Zpracovatel posudku upozorňuje, že po realizaci stavby (před kolaudací) bude provedeno
kontrolní měření hluku i vibrací k ověření dodržení platných hygienických norem. V případě zjištění
nedostatečné a neúplné ochrany by byly orgánem ochrany veřejného zdraví nařízeny doplňující
stavební úpravy.
4/ Studie zohledňuje pouze projíždějící soupravy a nebere v potaz soupravy, které do stanice
zajedou až k železničnímu mostu z důvodu úvratě. Tyto soupravy nepochybně zatíží okolí vibracemi a
jak ze studie vyplývá, nadlimitní hodnoty je možno naměřit až 80 m od trati. Je požadováno pečlivé
posouzení hustě obydlené lokality Železniční I, Železniční II, Na soutoku, U lávek a Ulička tak, aby
byl vliv trati po optimalizaci v co nejvyšší míře minimalizován.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Na základě výsledků provedených měření v rámci dokumentace EIA a výsledků doplňujících
měření pro Český Těšín v rámci doplnění dokumentace EIA byl získán přehled o šíření vibrací do okolí
stávající železniční trati a nebylo pro návrh antivibračních opatření nezbytné provádět další měření.
Lokalita v Českém Těšíně se nachází v obdobných geologických podmínkách jako lokalita od
Frýdku-Místku po obce Dobrá a Vojkovice, kde bylo prováděno měření vibrací.
Na základě provedených měření byl zpracován návrh antivibračních opatření a zapracován do
projektové dokumentace stavby.
V místech, kde trať prochází kolem ulice Železniční I, Železniční II, Na Soutoku a Plavební,
jsou navrženy antivibrační rohože v km stavby 22,440 – 22,663 (kol. 1c, výh. 37, 39); km 22,440 –
22,621 (kol. 4c,výh. 38) a km 22,440 – 22,563 (kol. 6b,výh. 36).
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5/ Ze studie vlivu na veřejné zdraví vyplývá, že celé vyhodnocení zatížení vibracemi bylo
nesprávně vztaženo k hodnotě 74 dB, mělo však být vztaženo k přísnějšímu limitu 71 dB.
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Limit 74 dB byl použit správně. Na daný případ se totiž nevztahuje limit „otřesů“ jak je
uveden v Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. a jeho příloze, neboť otřes je definován jako jednorázový děj,
při kterém se změní poloha mechanické soustavy v krátkém čase.
Z tohoto hlediska je připomínka týkající se výše limitů hladiny zrychlení vibrací irelevantní.
6/ V předloženém doplnění dokumentace je na straně 27 deklarováno, že Světelně technická
studie byla nově zpracována v lokalitě Staré Město a zohlednila výstavbu protihlukových stěn na
opěrných zdech, tak modelaci terénu. Toto tvrzení je nepravdivé. Světelně technická studie, byla co se
týče Starého Města předložena v původním provedení a rozsahu a to bez započtení modelace terénu a
zvýšení nivelety kolejiště o 1,32 m (mostek). Výšková chyba horní hrany protihlukové stěny ve studii
je takto min. 2,5 m (stávající násep má výšku 2,5 až 2,9 m nad přilehlými pozemky) + 1,32 m (zvýšení
nivelety), tedy 3,82 m. Závěry z takovéto studie jsou tedy irelevantní. Je požadováno pravdivé a
srozumitelné vypracování studie zastínění tak, aby studie byla pro vlastníky předmětných nemovitostí
průkazná a pochopitelná.
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Ve studii byla započtena modelace terénu i aktuální vedení nivelety kolejiště.

Třanovické občanské sdružení, ze dne 12. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ Zpracovatel dokumentace na straně 12 konstatuje, že nelze určit rozsah železniční dopravy
v jednotlivých směrech. To samo o sobě zpochybňuje závěry, ke kterým autoři dokumentace dospěli.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Přepravované množství nákladů do/z průmyslové zóny se vzhledem k dalšímu směřování vlaků
předpokládá dle informací investora a projektanta stavby především ve směru PZ Nošovice - FrýdekMístek. Pouze menší část nákladních vlaků bude směřována do Českého Těšína. V určitých časově
omezených obdobích však bude potřeba směřovat přes žst. Hnojník veškerou přepravu do/z
průmyslové zóny Nošovice.
Pro stav, kdy bude směřována veškerá doprava do/z průmyslové zóny Nošovice jedním,
případně i druhým směrem, bylo zpracováno posouzení vlivu stavby na životní prostředí, především
pak akustická a rozptylová studie a byla navržena příslušná opatření na ochranu životního prostředí a
obyvatel. Je tak posouzen nejhorší možný případ, kdy veškerá doprava z průmyslové zóny projíždí přes
žst. Hnojník a jede dále směrem na Český Těšín.

2/ Na straně 34 je konstatováno, že stavební úřad Obecního úřadu Hnojník potvrdil soulad
stavby s územním plánem obce Střítež. Dle našich zjištění, ale obec Střítež zpochybnila stanovisko
stavebního úřadu a sama konstatuje, že stavba není v souladu s jejím územním plánem. Tento rozpor
je třeba podle našeho mínění vyřešit na úrovni nadřízeného orgánu.
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ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku není kompetentní k rozhodnutí, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv. Je možné pouze konstatovat, že v rámci dokumentace EIA je doloženo (jako jedna
z povinných příloh) vyjádření příslušného stavebního úřadu v Hnojníku k záměru z hlediska souladu
s ÚP dokumentací. Dle doloženého vyjádření stavebního úřadu Hnojník ze dne 16. 1. 2008 pod č.j.
výst. 24/328/2008/Fi je stavba v souladu s platným územním plánem obce Střítež.

3/ Stejný názor zastáváme i v případě obce Hnojník, kde stávající regulativy nejsou v souladu
s plánovaným záměrem: Článek 18, bod 1a regulativ zavazuje obec snižovat množství emisí ze
stávajících zdrojů, nepovolovat výstavbu nových zdrojů emisí, které by výrazně snížily jakost ovzduší
v řešeném území, tj. v katastrálním území Hnojník.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Optimalizace železniční trati není v rozporu s Článkem 18, bod 1a (regulativ, který ukládá
snižovat množství emisí ze stávajících zdrojů, nepovolovat výstavbu nových zdrojů emisí, které by
výrazně snížily jakost ovzduší v katastrálním území Hnojník).
Ze závěrů rozptylové studie jasně vyplývá, že příspěvek záměru optimalizace železniční trati
k celkovému stavu znečištění ovzduší je malý, tj. výrazně nezhorší jakost ovzduší v řešeném území.

4/ Musíme také konstatovat, že plánovaná výhybna leží v zóně bydlení v níž je nepřípustné
provozovat stavby pro služby a provozování služeb s negativními vlivy na okolí.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku není kompetentní k rozhodnutí, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv.
Více viz komentář k předcházejícímu bodu č. 2 Třanovického občanského sdružení.

5/ Nesouhlasíme s názorem na straně 35, kde se jinými slovy konstatuje, že v místech, kde je
již životní prostředí nadlimitně zatěžováno jinými zdroji imisí, lze přidávat další zdroje, pokud jejich
samotný vliv nepřesáhne již nastolenou úroveň znečištění v dané lokalitě. Máme zato, že v tomto
případě je na místě dělat vše pro to, aby se stávající imisní zátěž snižovala a ne dále (i když malými
příspěvky) zvyšovala. V praxi to bude do budoucna znamenat, že situace se bude stále zhoršovat a
zdraví obyvatel nebude ve smyslu zákonů a ústavy chráněno.
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Problematika nadlimitního znečištění ovzduší se týká nejen území, kterým prochází plánovaná
železniční trať, ale značné části Moravskoslezského kraje. Z tohoto důvodu by vedení trasy v jiných
místech narazilo na stejný problém.
Je tedy nutné důsledně zvážit, jak velký bude příspěvek záměru k celkovému stavu znečištění
ovzduší v zájmovém území.
Rozptylová studie dokládá, že po optimalizaci železniční trati je možné očekávat mírný pokles
imisní zátěže zájmového území, a to v souvislosti s elektrifikací trati a jejím zkvalitněním. Jedinou
výjimkou by mohl být úsek mezi Nošovicemi a Dobrou, kde díky pojezdu dieselových vlaků z areálu
automobilky pohybujících se na vlečce se zatížení víceméně nezmění.
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V blízkosti železniční trati (cca do 50-80 m od trati) se budou imisní příspěvky pohybovat na
úrovni do 0,3 až 1 % celkové imisní zátěže. Dále od železnice budou již příspěvky naprosto
zanedbatelné a budou se pohybovat v řádech setin procent celkového imisního zatížení.
V tomto případě se jedná o skutečně malé příspěvky záměru. Z tohoto pohledu je tedy možné
záměr v daném území akceptovat.

6/ Na straně 37 je konstatována nezbytnost výhybny v úseku Střítež - Hnojník. Tento názor v
souladu s výše uvedeným bodem 1 nesdílíme.
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Řešení bez prodloužení dvou kolejí žst. Hnojník (tj. bez výhybny) pro vykřižování dlouhých
nákladních vlaků není organizačně možné. Výrazně by se tím snížila kapacita a propustnost tratě.
Dlouhé nákladní vlaky do/z průmyslové zóny by nemohly jet z Nošovic a Českého Těšína proti sobě,
což je úsek dlouhý 17 km. Existuje tedy přímá souvislost zdvokkolejnění s potřebami odsunu a přísunu
materiálu z Hyundai Nošovice.
Místo pro výhybnu bylo projektantem velmi důkladně zvažováno. Prodloužení některých kolejí
žst. Hnojník je jediné možné řešení z hlediska dopravní technologie a požadovaných technických
parametrů. To znamená, že pokud by se vlaky křižovaly v jiném místě, kapacita trati by se výrazně
snížila. Navíc v kterékoliv jiné části tratě se z hlediska požadovaných sklonových a směrových poměrů
výhybna zřídit nedá.
Předložené řešení výhybny bylo navrhováno i s ohledem na minimalizaci dopadu na životní
prostředí a obyvatelstvo. Projektant stavby tuto záležitost opakovaně konzultoval se zpracovatelem
dokumentace EIA.

7/ Zpracovatel nesplnil požadavek KÚ Moravskoslezského kraje na provedení biologického
hodnocení celé lokality protože, jak sám rozhodl, není jej třeba provádět. Navíc se soustředil jen na
některé úseky a tím opět není splněn požadavek na biologický průzkum celého území. Tento
nedostatek povede v budoucnu k silnému ohrožení nebo i k likvidaci mnoha chráněných druhů
živočichů vyvíjejících se v místě a okolí budoucí stavby (především obojživelníků a plazů).
ad 7/ Komentář zpracovatele posudku:
V souladu se standardními metodami zpracování přírodovědných průzkumů se průzkum flory
a fauny soustředil především na přírodně hodnotnější úseky. Zpracovatel posudku nemá k tomuto
postupu připomínky.
Autor posudku dále odkazuje na návrh stanoviska, jehož součástí je široká škála podmínek
týkající se ochrany fauny a flóry pro další stupně projektové přípravy záměru a fázi výstavby.

8/ Rozptylová studie konstatuje, že dotčená oblast je nadlimitně zatížena částicemi PM10 a
také benzo-a-pyrenem. Zvláště zarážející je konstatování, že příspěvek 11-12 µg/m3 u průměrné denní
koncentrace PM10 je vzhledem k již překročovanému limitu 50 µg/m3 zanedbatelný. Tvoří-li něco
24 % imisního limitu, nelze to nazvat zanedbatelným množstvím. Z těchto tvrzení nelze jinak, než
konstatovat, že rozptylová studie je tendenční ve snaze vyhovět zadavateli.
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ad 8/ Komentář zpracovatele posudku:
Rozptylová studie dokládá, že po optimalizaci železniční trati je možné očekávat mírný pokles
imisní zátěže zájmového území, a to v souvislosti s elektrifikací trati a zkvalitněním dráhy. Jedinou
výjimkou by mohl být úsek mezi Nošovicemi a Dobrou, kde díky pojezdu dieselových vlaků z areálu
automobilky se zatížení víceméně nezmění.
Z následujících údajů je patrná změna, ke které dojde po realizaci záměru oproti stávajícímu
stavu:
Polutant

Příspěvek provozu železnice
Stávající stav

Příspěvek provozu železnice
Výhledový stav

3

PM10 – prům. roční koncentr.

max. 0,18 µg/m

max. 0,20 µg/m3

PM10 – prům. denní koncentr.

max. 12 µg/m3

max. 12 µg/m3

BaP – prům. roční koncentr.

max. 0,018µg/m3

max. 0,018 µg/m3

NO2 – prům. roční koncentr.

max. 0,6 µg/m3

max. 0,3 µg/m3

NO2 – max. hodinové koncentr.

max. 10 µg/m3

max. 12 µg/m3

V souvislosti s optimalizací železniční trati v zájmovém území by nemělo dojít k podstatným
změnám stavu znečištění ovzduší. Po optimalizaci železniční trati je naopak možné očekávat mírný
pokles imisní zátěže zájmového území, a to v souvislosti s elektrifikací trati a zkvalitněním celého
drážního tělesa.
9/ Na str. 130 je konstatováno, že v případě nedostatečné kapacity tratě směrem na Český
Těšín bude navýšena stávající silniční doprava po stávající komunikaci a tím se zhorší situace v
dotčených obcích.
Zpracovatel zřejmě nezná stav příprav budování obchvatu I/11, který jak konstatuje
dokumentace k této stavbě, odvede dopravu ze stávající R68 a výrazně tak zlepší situaci obyvatel
kolem této komunikace. Navýšení silniční dopravy o 700 pohybů denně po nové I/11 tak v budoucnu
ovlivní životní prostředí v dotčených obcích jen minimálně.
ad 9/ Komentář zpracovatele posudku:
Průmyslová zóna Nošovice se nachází v těsné blízkosti rychlostní komunikace R 48, která
zajišťuje přímé dopravní spojení směrem na západ České republiky. V případě nedostatečné kapacity
tratě směrem na Český Těšín by v souvislosti s provozem PZ Nošovice došlo k navýšení silniční
dopravy především na komunikaci R48, a to o cca 110 TNA ve směru Frýdek-Místek – Nošovice a 693
TNA ve směru Nošovice – Český Těšín.
Zpracovatel posudku si je vědom, že v současné době probíhá projektová příprava stavby
přeložky silnice I/11 (I/68) v úseku Bystřice – Oldřichovice – Třanovice. Záměr již prošel procesem
EIA a Ministerstvem životního prostředí bylo dne 29. 2. 2008 pod č.j. 18554/ENV/08 vydáno
stanovisko k uvedenému záměru.
Určité navýšení intenzit dopravy související jak s dovozem materiálu a součástek pro výrobu
automobilů do závodu Nošovice, tak i s odvozem vyrobených automobilů ze závodu k odběratelům, je
možné především v případě nerealizace optimalizace železniční trati očekávat rovněž na této přeložce,
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která je hlavním dopravním tahem z oblasti severovýchodu České republiky a jihu Polska do slovenské
Žiliny.
Obr. č. 3 Trasa přeložky I/11 (vyznačena modře)

Zdroj: Dokumentace EIA záměru Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku Bystřice – Oldřichovice – Třanovice

Silnice I/11 (přeložka) by v budoucnu měla přinést především významné snížení intenzit
dopravy na stávající komunikaci I/68.
Vzhledem k tomu, že zpracovatel dokumentace EIA neuvažoval ve výhledu s realizací přeložky
I/11 a tedy ani s přesunem určité části dopravní zátěže ze stávající komunikace I/68, jsou provedená
hodnocení na straně bezpečnosti.
V budoucnu tak bude vliv stojících automobilů na přejezdech menší, než jak je uváděno
v dokumentaci EIA. Délky front aut čekajících na přejezdech by se měly v závislosti na poklesu
dopravní zátěže na komunikaci I/68 snížit.

10/ Doloženou hlukovou studii nepovažujeme za zdroj relevantních informací pro posouzení
vlivu stavby na ŽP mimo jiné také proto, že i přes původní připomínky zůstal počet referenčních bodů
pro zpracování hlukové studie velmi malý, jsou nevhodně vybrány a neumožňují vypracování
objektivní studie šíření hluku, jeho tříštění a odrazů směrem k zadním částem nechráněných objektů.
Právě odražený hluk pak nepřiměřeně obtěžuje obyvatele ve venkovním prostředí, kde vzhledem k
povaze jejich bydlení (venkov) očekávají relativní klid a pohodu. Zpracovatel sám na str. 252
konstatuje nezanedbatelnou míru neurčitosti ve výpočtech budoucích hlukových hladin. S tímto se
nelze smířit a nehodláme nést riziko budoucích negativních následků špatně navržených
protihlukových opatření.
ad 10/ Komentář zpracovatele posudku:
Ad Kontrolní body
Podrobnější informace o plošné akustické zátěži celého zájmového území je možné čerpat
z hlukových map, které tvoří přílohu Hlukové studie. Na těchto mapách jsou znázorněna jednotlivá

EKOLA group, spol. s r.o.

120

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

hluková pásma, je tedy možné poměrně jednoduše odečíst, v jakém hlukovém pásmu se vybraný objekt
nachází.
Kontrolní body jsou pak jedním z podkladů pro bližší posouzení akustické situace v zájmovém
území ve kterých je možné sledovat vývoj a porovnávat vliv jednotlivých variant. To je možné provést i
formou rozdílových grafických map, ale není jasné, zda použitý software tyto grafické možnosti má
k dispozici. Pro tyto kontrolní výpočtové body, které jsou umístěny před okny objektů ve vzdálenosti 2
m od fasády, byla spočtena ekvivalentní hladina akustického tlaku A včetně započítání reflexí
akustické energie. Výpočtové body byly vybrány správně, tzn. v nejnepříznivějších místech – směrem
ke zdroji hluku. Ostatní fasády i se započítáním reflexí budou vždy zatíženy podstatně méně než fasáda
vystavená přímému dopadu akustické energie.
Hodnocení ekvivalentních hladin akustického tlaku A bylo v rámci Hlukové studie provedeno
pro celkem 153 vybraných výpočtových bodů (Frýdek-Místek – 49 výpočtových bodů, Dobrá – 18
výpočtových bodů, Dobratice – 9 výpočtových bodů, Hnojník – 15 výpočtových bodů, Střítež – 5
výpočtových bodů, Ropice – 10 výpočtových bodů, Český Těšín – 47 výpočtových bodů). Při dalším
zvyšování počtu těchto bodů by se již porovnání stalo nepřehledným.
Pokrytí území ovlivněného provozem železniční tratě výpočtovými body se jeví proto
dostačující. V komplikovanějším území, ve kterém se nachází chráněná zástavba je intenzita pokrytí
výpočtovými body výrazně vyšší (např. ve Frýdku-Místku, Českém Těšíně).
Výběr umístění jednotlivých referenčních bodů v rámci akustického modelu se jeví vhodný.
Byla vybrána místa, která reprezentují místa s nejvyšší akustickou zátěží v daném území, případně
místa, která jsou pro danou oblast typická a reprezentativní. Dále byla pozornost zaměřena na
objekty, které jsou citlivé vůči akustické situaci v území (např. školská zařízení).
Ad Odrazy
Není pravdou, že by v rámci akustické studie nebyly vyhodnoceny odrazy akustické energie.
Každý sofistikovaný model, pokud je správně použit počítá s odrazy minimálně 1. řádu. Použitý
výpočtový software LimA umožňuje s odraženou akustickou energií také počítat.
Ad Míra neurčitosti výpočtu
Každý výpočtový model a softwarový produkt pracuje s určitou mírou nepřesnosti, která je
určena i nejistotami ve vstupních datech, mapových podkladech apod. Deklarovaná míra přesnosti
výpočtového modelu je 2,2 dB. Rozdíl ± 2,2 dB je na hranici detekovatelnosti sluchového orgánu a
také je to základní udávaná nejistota měření v komunálním prostředí. Tzn. že takovýto rozdíl není ani
objektivně prokazatelný měřením.

11/ Navrhovaná individuální protihluková opatření (dále IPO) jsou nejenom v rozporu s
nařízením vlády č. 148/2006 Sb., které hovoří o přípustných limitech hluku v chráněném venkovním
prostoru staveb. IPO nezajistí klid na zahradách a přilehlých pozemcích, které jsou obyvateli venkova
využívány nejvíce.
ad 11/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nemůže plně souhlasit s tvrzením, že individuální protihluková opatření
jsou v rozporu s NV č. 148/2006 Sb. Toto nařízení vlády požaduje splnění jak ve venkovním prostoru,
tak i vnitřním. Individuální protihluková opatření, jak již bylo řečeno výše, jsou navrhována pouze
v místech, kde již ochrana venkovního prostředí není dostatečně účinná.

EKOLA group, spol. s r.o.

121

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Je nutné také konstatovat, že skutečné hlukové zatížení bude nižší, než bylo predikováno, a to
především z toho důvodu, že pro výpočet a návrh protihlukových opatření byl použit v obou směrech
maximálně možný uvažovaný celkový provoz. Dle doplňujících informací, které byly získány od
projektanta stavby, je uvažováno v souvislosti s obsluhou PZ Nošovice s cca 30 % využitím směru
Český Těšín z hlediska nákladní dopravy.

12/ Studie posouzení vlivu na veřejné zdraví konstatuje, že navržená protihluková opatření
neochrání obyvatele před nadlimitním hlukem, a to se odrazí na jejich zdraví. S tímto závěrem lze jen
souhlasit, a proto nelze ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví takto navrženou stavbu povolit.
ad 12/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku si je vědom problematické situace z hlediska zdravotních rizik.
Plánovaná optimalizace trati, včetně navržených rozsáhlých protihlukových stěn, stávající stav de
facto nezmění. V části území dojde ke zlepšení oproti stávajícímu stavu, pouze u některých lokalit
dojde k mírnému zhoršení. Do těchto míst budou orientována individuální protihluková opatření na
exponovaných objektech.
K hodnocení zdravotních rizik bylo přistupováno konzervativním způsobem. V obou směrech
(směr Český Těšín, Frýdek-Místek) bylo uvažováno s maximálním počtem vlaků směřujícím
z průmyslové zóny Nošovice. V reálném stavu dojde v závislosti na odbytu průmyslové zóny Nošovice k
rozpadu dopravy do obou úseků.
Vlivy na zdraví obyvatel jsou tak posouzeny na straně bezpečnosti.

13/ Vypočtené doby průjezdu vlaků železničními přejezdy a s tím související délky kolon aut,
neodpovídají budoucí realitě. Ve výpočtech není evidentně zahrnuta doba míjení dvou nákladních
vlaků na výhybně v Hnojníku. Je málo pravděpodobné, že logistika českých drah zajistí 100 % míjení
vlaků bez zastavení nebo zpomalení. Rozjezd těžkých nákladních vlaků a brzdění jistě prodlouží časy
čekání na přejezdech. Z toho vyplývá, že ostatní na toto navazující závěry o dalších vlivech stavby na
ŽP nemohou být brány vážně.
ad 13/ Komentář zpracovatele posudku:
V dokumentu EIA je doba uzavření přejezdu kalkulována pro nejpravděpodobnější situace,
které při pohybu vlaků na železniční trati mohou nastat.
Zpracovatel dokumentace EIA neopomněl posoudit ani stav, kdy osobní nebo nákladní vlak (o
uvažované délce 550 m) stojí v žst. Hnojník a projíždí nákladní vlak od Frýdku-Místku rychlostí
40 km/h, následně projede osobní vlak z Hnojníka směrem na Frýdek rychlostí 40 km/h. V tomto
případě by doba uzavření přejezdu byla 153 s. Tento stav nastane pouze v několika případech za den a
přejezd bude uzavřen na nejdelší dobu. V ostatních případech si pohyb vlaků přes železniční přejezd
nevyžádá uzavření přejezdu na tak dlouhou dobu.
Je nutné podotknout, že výhybna je navrhována právě v tomto místě a v té délce, aby umožnila
letmé míjení vlakových souprav. Vzhledem k vývoji řidících systémů a zabezpečení u českých drah, je
pravděpodobné, že tato logistika by měla pracovat s maximální účinností.
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14/ Negativní dopady na obyvatele dotčených obcí lze odvodit i z textu na straně 322:
„Doporučujeme, aby příslušné orgány státní správy v rámci přípravy územních plánů sídelních útvarů
velmi bedlivě zvážily záměry nové bytové výstavby v blízkosti tratě.“
ad 14/ Komentář zpracovatele posudku:
Doporučení, aby v rámci územně plánovacích dokumentů byla zvážena nová chráněná
(bytová) zástavba v těsné blízkosti trati je zcela logické a vyplývá bohužel z negativních zkušeností,
kdy územně plánovací dokumentace nebere v úvahu ani stávající komunikace nebo žel. tratě a
navrhuje do blízkosti těchto zdrojů hluku a exhalací obytnou zástavbu. Tzn. že jde o opodstatněný
požadavek dokumentace.
Územní plán je jedním z hlavních podkladů, který vymezuje budoucí funkční využití území.
Umístění plánované bytové výstavby by tak mělo být bedlivě zváženo, např. z hlediska bezpečné
vzdálenosti zástavby od zdrojů hluku v území ať stávajících, tak i plánovaných.

15/ Nemůžeme se ztotožnit s formulací závěru studie vlivu na krajinný ráz v tom, že obyvatelé
již dnes nevnímají protihlukové stěny jako negativní prvek krajinné scény. Posuzovatel sice použil
výraz „městské krajinné scény“, to ovšem nelze tvrdit o vesnické a podhorské krajině. Zde jsou
obyvatelé velmi citliví na své okolí i pohledy na okolní krajinu, s nimiž po desetiletí vyrůstali a jsou s
nimi úzce spjati. Každý zásah do tohoto prostředí vnímají zvláště citlivě. Jak protihlukové stěny, tak
další zásah do životního prostředí (kácení stromů) ovlivní jejich chápání pojmu vesnické a podhorské
krajiny. Děti přestanou chápat pojmy ochrana krajiny a zdravého životního prostředí.
ad 15/ Komentář zpracovatele posudku:
Protihlukové clony jsou nezbytnou součástí posuzované stavby ke splnění hlukových limitních
požadavků. Bude třeba se detailně zaměřit na jejich architektonické ztvárnění tak, aby tyto objekty
nebyly ze strany dotčených obyvatel vnímány negativně.
K zmírnění negativního vnímání protihlukových stěn zcela jistě přispěje i jejich ozelenění.
V návrhu stanoviska jsou uvedeny následující podmínky: „Architektonické řešení jednotlivých
protihlukových clon (včetně barevného provedení) a jejich ozelenění bude řešeno v dalším stupni
projektových příprav a následně konzultováno se zástupci jednotlivých obcí.“

16/ Zpracovatelé dokumentace evidentně tendenčně preferují variantu zkapacitnění trati v
úseku Nošovice - Český Těšín, což je podle nás v rozporu s tím, že nejmenší dopad bude mít (jak
uvádějí stejní zpracovatelé) kombinace variant předpokládající vybudování obchvatu obce Dobrá a
bezúvraťového napojení ve Frýdku-Místku.
ad 16/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku považuje za nezbytné vysvětlit a komentovat údaje uvedené v doplněné
dokumentaci EIA týkající se porovnání předložených variant.
Z multikriteriální analýzy prezentované v kapitole E doplněné dokumentace EIA vyplynulo, že
z hlediska vlivů na životní prostředí jsou varianty č. 1 (optimalizace trati v investorem navržené
variantě), č. 3 (bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) a č. 4 (obchvat obce Dobrá) srovnatelné.
S těmito závěry je možné se ztotožnit.
Jedním z kritérií multikriteriální analýzy byla i hluková zátěž území. V tomto případě vyšla
lépe varianta č. 3 (bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) a varianta č. 4 (obchvat obce Dobrá), než
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varianta č. 1 (optimalizace železniční trati v investorem předložené variantě). I s tímto hodnocením je
možné souhlasit. Je však třeba důsledně upozornit, že pozitivní vlivy varianty č. 3 případně varianty
č. 4 na akustickou situaci jsou pouze lokálního charakteru, tedy v místě jejich realizace. Zlepšení je
tedy možné očekávat v místech úvraťového napojení železniční trati ve Frýdku-Místku a v centrální
části obce Dobrá. Ve zbývající část trasy bude akustická zátěž při realizaci varianty č. 3 či 4
srovnatelná s variantou č. 1.
V souvislosti s preferovanou variantou č. 3 – bezúvraťové napojení - je nutné upozorniti na
fakt, že na preferenci jednotlivých směrů nákladní dopravy z PZ Nošovic nemá realizace bezúvraťové
napojení zásadní vliv. Neočekává se, že by na železniční trati v úseku PZ Nošovice – Český Těšín došlo
k výraznému poklesu intenzit nákladní dopravy oproti stavu bez realizace bezúvraťového napojení.
Na základě doplněné dokumentace EIA, obdržených vyjádření a dalších podkladů využitých
při zpracování posudku hodnotí zpracovatel posudku v návrhu stanoviska všechny tři varianty (č. 1, 3
a 4) z hlediska životního prostředí při dodržení uvedených podmínek jako akceptovatelné.

Občanské sdružení Beskydčan, ze dne 17. 11. 2008
Připomínky uvedené ve vyjádření se týkaly:
1/ optimalizace trati lokálního významu do podoby mezinárodní železniční trati,
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Není možné souhlasit s tvrzením, že se jedná o optimalizaci regionální trati do podoby
mezinárodní trati, protože mezinárodní trať by musela mít podstatně jiné parametry a určitě by byla
rekonstruována do dvojkolejného uspořádání.
Tato trať má především umožnit vedení nákladní dopravy z PZ Nošovice a rozhodnutí o její
optimalizaci je součástí Usnesení vlády ČR č. 550 ze dne 10. května 2006 a podmínek Deklarace
porozumění ze dne 3. listopadu 2006, kde jednou z podmínek je právě vedení nákladní dopravy po této
trati z důvodu minimalizace negativního vlivu PZ Nošovice na životní prostředí.
V Deklaraci porozumění na straně 5, v bodě 10 všechny strany dohody souhlasily
s optimalizací trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek - Český Těšín tak, aby HMMC mohla
maximalizovat využití železnice namísto silnic.
Předložený záměr, který řeší optimalizaci železniční trati pro účely možného využití obslužnou
dopravou průmyslové zóny Nošovice, tak je plně v souladu s výše uvedenými dokumenty.
2/ negativních vlivů na krajinný ráz, dochovanou krajinu a kvalitu venkovského bydlení,
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
V doložené studii Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz byla u většiny identifikovaných znaků
a charakteristik krajinného rázu míra vlivu stanovena jako slabý či žádný zásah, jen u některých znaků
byla míra vlivu stanovena jako středně silný zásah.
Realizace stavby v daném území se při realizaci kompenzačních opatření (např. vhodné
architektonické ztvárnění PHC, ozelenění PHC) jeví z pohledu krajinného rázu přijatelná a je možno
ji doporučit k realizaci.
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V návrhu stanoviska je uvedena následující podmínka pro další stupeň projektové přípravy
záměru: „V rámci územního řízení je nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody o souhlas
z hlediska snížení a změny krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.“
3/ rozsahu posuzování v rámci dokumentace EIA – Beskydčan upozorňuje, že skutečně byl
posuzován jen úsek Frýdek-Místek – Český Těšín,
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Jak je zcela jasně uvedeno v kapitole B.I.2 doplněné dokumentace EIA, je předmětem
posuzovaného záměru optimalizace v krátkém úseku stávající železniční trati č. 323 (Ostrava-Valašské
Meziříčí) se začátkem v km 21,470 do km cca 22,900 a v navazujícím úseku stávající regionální trati
č. 322 Frýdek-Místek – Český Těšín až do žst. Český Těšín včetně. Konec kolejových úprav je v km
320,329 traťového úseku Český Těšín – Dětmarovice.
Název záměru tedy může být určitým způsobem zavádějící. Popis posuzovaného záměru
v rámci dokumentace EIA však zcela jasně definuje, které traťové úseky a jejich části jsou předmětem
posuzovaného záměru.
4/ Beskydčan označuje jako zarážející, že Správa železnice neoptimalizuje perspektivní
funkční nákladní koridor v úseku Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek (tím by se omezila hluková zátěž
z posunu vagónů v Českém Těšíně i ve Frýdku Místku), bylo by třeba doplnit bezúvraťové napojení
trati z Nošovic na Ostravu,
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Záměr optimalizace železniční trati „Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín“ je
součástí Usnesení vlády ČR č. 550 ze dne 10. května 2006 a Deklarace porozumění ze dne 3. listopadu
2006, kde je optimalizace předmětné trati a vedení nákladní dopravy po této trati jednou z podmínek
minimalizace negativního vlivu PZ Nošovice na životní prostředí.
V Deklaraci porozumění na straně 5, v bodě 10 všechny strany dohody souhlasily
s optimalizací trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek - Český Těšín tak, aby HMMC mohla
maximalizovat využití železnice namísto silnic.
Realizace bezúvraťového napojení je v této chvíli problematičtější. Jedná se o technicky
náročnou stavbu v městském prostředí, navíc na nedrážních pozemcích, bez stávající podpory
územního plánu. Dále je nutné upozornit, že toto bezúvraťové napojení nebude mít tak zásadní vliv na
dopravu ve směru na Český Těšín.
5/ neobjektivnosti dokumentace z hlediska hodnocených variant (snaha o upřednostnění
varianty č. 1; varianta č. 2 je hypotetická, neboť stávající trať by z technických důvodů plánovanou
zátěž dlouhodobě neunesla),
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
Na základě doplněné dokumentace EIA, obdržených vyjádření a dalších podkladů využitých
při zpracování posudku hodnotí zpracovatel posudku v Návrhu stanoviska všechny tři varianty (č. 1, 3
a 4) z hlediska životního prostředí při dodržení uvedených podmínek jako realizovatelné.
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Varianty č. 3 a č. 4 však v tuto chvíli nejsou v souladu s ÚPn. Jejich případná realizace bude
možná v delším časovém horizontu, až po zajištění souladu s územně plánovací dokumentací a po
podrobném technickém a územním prověření realizovatelnosti a projekční přípravě.
Varianta č. 1 je upřednostňována, neboť její provedení je možné v poměrně krátkém časovém
horizontu. Je tak možné reagovat na akutní potřebu optimalizace železniční trati v návaznosti na již
zahájenou výrobu v PZ Nošovice.
Autor posudku podotýká, že varianta č. 2 není pouze hypotetickou variantou.
Neoptimalizovaná trať by mohla být využita nejen pro osobní železniční dopravu, avšak i pro část
nákladní dopravy z průmyslové zóny Nošovice. Limitujícím faktorem by v tomto případě byla pouze
propustnost stávající trati a její konstrukční řešení.
6/ narušení migrační prostupnosti krajiny – Beskydčan poukazuje na nedostatečně zmapované
migrační tahy i stávající a výhledové migrační bariéry; dále dle názoru Beskydčanu nejsou
zhodnoceny kumulativní vlivy dalších staveb a záměrů (silnice R48, I/11, průmysl. a logistické areály
v obcích podél posuzované trati); navrhovaná opatření nejsou dostatečná (např. zprůchodnění
migračního koridoru podél Žermanického přivaděče s budoucí MÚK Nošovice); zpracovatelé
dokumentace opomněli ovlivnění EVL Beskydy včetně z ní migrujících velkých šelem,
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Ad Nedostatečně zmapované migrační tahy a nedostatečnost navrhovaných opatření
Zpracovatel posudku poukazuje na formulovaný návrh stanoviska, který je součástí
předloženého posudku. V návrhu stanoviska je (oproti dokumentaci EIA) doplněna celá řada
podmínek na ochranu přírody a krajiny (včetně opatření k zajištění migrace živočichů).
Ad Kumulativní vlivy dalších staveb a záměrů (silnice R48, I/11, průmysl. a logistické areály
v obcích podél posuzované trati)
Kumulativní vlivy jsou zohledněny pro stav stávající silniční sítě (např. silnice I/68, R48).
Kumulativní vliv plánované přeložky I/11 a optimalizované železniční trati je možné očekávat
pouze u obce Střítež. V těchto místech je však nejbližší souvislá obytná zástavby v místě průchodu
plánované I/11 vzdálena cca 160 m od železniční trati.
Zpracovatel dokumentace EIA uvažuje s méně příznivým stavem, kdy je veškerá dopravní zátěž
situována na komunikaci I/68. Po realizaci přeložky I/11 je možné očekávat, že se část dopravní zátěže
komunikace I/68 na tuto přeložku přesune. Provedené posouzení v rámci doplněné dokumentace EIA
je tak na straně bezpečnosti.
Je velmi obtížně predikovatelné, zda a v jakém rozsahu optimalizovaná železniční trať přiláká
další investory, kteří budou využívat železniční dopravu. V případě, že by tomu tak skutečně bylo,
bude třeba posoudit tyto plánované záměry v rámci samostatného procesu EIA, včetně posouzení vlivu
obslužné dopravy z těchto záměrů na životní prostředí a obyvatelstvo.
Ad Ovlivnění EVL Beskydy (včetně z ní migrujících velkých šelem)
Dokumentace EIA při posouzení významu zájmového území pro větší volně žijící živočichy
správně využila Mapu kategorizace území ČR z hlediska výskytu a migrace velkých savců zpracovanou
v rámci Metodické příručky k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící
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živočichy (Hlavač & Anděl 2001). Při posouzení byly využity rovněž výsledky realizovaných terénních
přírodovědných průzkumů.
Předmětná trať se dle výše uvedené mapy nachází v území méně významném až významném
z hlediska výskytu a migrace velkých savců. V takto definovaném území se předpokládá periodický,
nepravidelný či budoucí výskyt druhů ze skupiny jelen, los, rys, medvěd, vlk nebo vedlejší migrace
těchto druhů.
Provedené průzkumy prokazují, že se v předmětném území vyskytují především běžné druhy
savců (např. srnec evropský či prase divoké). Pravděpodobný je občasný či pravidelný výskyt jelena
evropského, a to zejména v období zvýšené migrace (říje, zimní období).
Lokalita železniční trati se nachází v kulturní, převážně zemědělsky využívané krajině
Podbeskydí, kam šelmy z EVL Beskydy zabíhají spíše výjimečně. Proto není třeba vliv na EVL dále
detailně posuzovat.
V rámci návrhu stanoviska je uvedena následující podmínka: „Ve spolupráci s místními
mysliveckými sdruženími podchytit potenciální místa střetů (případná křížení stezek zvěře s tratí) a
prověřit způsob technického řešení daného problému. Jako vhodné řešení se jeví technická opatření
k zamezení vstupu zvěře na trať v kombinaci s doplněním možnosti překonání této překážky jiným
způsobem (propustkem, využitím mostních objektů atp.).“

7/ likvidace velkého množství zeleně; chybějícího posouzení vlivů záměru na les (resp. VKP
les), chybějícího vyhodnocení záboru PUPFL, chybějící vyhodnocení rozsahu likvidovaných stromů
ad 7/ Komentář zpracovatele posudku:
Pro představu o rozsahu dotčené zeleně byl zpracován orientační soupis dřevin dotčených
stavbou. Vzhledem k požadavků umístění trakčního vedení byl volen rozsah průzkumu do vzdálenosti
na straně koleje, kde bude umístěno trakční vedení, cca 10 m a na straně bez trakčního vedení cca
3 m.
Tento průzkum bude v dalších fázích (územní řízení, stavební povolení) na základě upřesnění
požadavků vzešlých z projektových příprav stavby aktualizován.
V návrhu stanoviska jsou uvedeny následující podmínky:
1/ V dalším stupni projektové dokumentace je třeba upřesnit rozsah kácení v rámci PUPFL.
2/ V rámci územního řízení (resp. před vydáním územního rozhodnutí) je nutné dle § 4 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb. požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání závazného stanoviska
k zásahu do významných krajinných prvků, které budou dotčeny stavbou. Pro vydání tohoto stanoviska
je třeba doplnit a předložit biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
8/ chybějící biologické hodnocení s náležitostmi dle zákona č. 114/1992 Sb.
ad 8/ Komentář zpracovatele posudku:
V požadavcích krajského úřadu na dopracování dokumentace EIA je uveden požadavek na
zpracování biologického hodnocení. Není však taxativně uvedeno, že je třeba zpracovat biologické
hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Rozsah realizovaných průzkumů se jeví pro účely posouzení vlivu záměru na biotu v rámci
procesu EIA jako dostatečný. V návrhu stanoviska jsou i přes to uvedeny požadavky na doplnění
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přírodovědných průzkumů v dalších fázích projektové dokumentace tak, aby byly případné vlivy na
biotu řádně podloženy.

9/ narušení krajinného rázu, především pak harmonického měřítka a vztahů v krajině;
navržená opatření (ozelenění clon) jsou dle názoru o.s. nedostatečná; o.s. navíc poukazuje na řešení,
které krajinu neovlivní vůbec (bezúvraťové napojení nákladní dopravy z PZ Nošovice na nákladní trať
Frýdek-Místek – Ostrava Kunčice); v dokumentaci chybí přehledné znázornění plánovaných PHS
v celé trase; vizualizace PHS je provedena na nereprezentativních místech vzhledem k ovlivnění
nejcennějších míst krajinného rázu a je nepřehledná
ad 9/ Komentář zpracovatele posudku:
Ad Narušení krajinného rázu
Vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz bylo provedeno dle uznávané metodiky Doc. Vorla
a kol. (2004). Dle závěrů Studie posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (včetně vizualizací vybraných
PHS) dojde k ovlivnění krajinného rázu, které však nebude zásadní. Možná míra ovlivnění
harmonického měřítka a vztahů v krajině byla identifikována v rozmezí žádný až (ojediněle) středně
silný zásah. Toto ovlivnění bude omezeno pouze na nejbližší okolí trati, vizuální vliv protihlukových
stěn lze očekávat do vzdálenosti max. 1-2 km. Toto hodnocení je na straně bezpečnosti a lze s ním
souhlasit.
V návrhu stanoviska jsou uvedena opatření k omezení vlivu navržených protihlukových stěn na
krajinný ráz, a to vhodné architektonické ztvárnění stěn, včetně jejich ozelenění.
Ad Vliv bezúvraťového napojení na krajinu
Vlastní stavba bezúvraťového napojení nebude mít skutečně významný vliv na krajinu a
krajinný ráz. V tomto případě je možné hovořit spíše o vlivu stavby na charakter města Frýdku-Místku,
resp. jeho dotčené městské části.
Předpoklad, že po realizaci bezúvraťového napojení bude veškerá nákladní dopravy z PZ
Nošovice směřována na nákladní trať Frýdek-Místek – Ostrava Kunčice je však mylný. I v případě
realizace bezúvraťového napojení bude pro část odbytu průmyslové zóny Nošovice využívána
železniční trať č. 322 v obou směrech, a to i za předpokladu, že nebude tento úsek optimalizován.
Ad Znázornění PHS v celé trase stavby
Znázornění plánovaných protihlukových stěn v celé trase stavby je uvedeno v mapových
přílohách Hlukové studie, která je součástí doplněné dokumentace EIA.
Ad Vizualizace PHS
Místa pro zákres vizualizace protihlukových stěn byla dle názoru zpracovatele posudku
zvolena správně. Vizualizace jsou zpracovány pro pohledově nejexponovanější lokality ve vztahu
k plánovaným protihlukovým stěnám.
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10/ posouzení variant – dokumentace nevyhledává optimální řešení z hlediska životního
prostředí; preference varianty č. 1
ad 10/ Komentář zpracovatele posudku:
Předložený posudek se zabývá mj. i posouzením, zda předložená dokumentace EIA doporučuje
k realizaci skutečně tu nejoptimálnější variantu z hlediska vlivu na životní prostředí.
V tomto případě doporučujeme prostudovat jednotlivé kapitoly posudku (včetně návrhu
stanoviska), kde je problematika výběru optimální varianty z hlediska vlivů na životní prostředí a
obyvatelstvo detailněji rozebrána a komentována.
11/ bagatelizace emisních vlivů – křížení komunikace I/68 s železniční tratí v obci Střítež
přinese do budoucna více komplikací (vzhledem k malé vzdálenosti dvojkolejné výhybny od přejezdu
nemůže rozjíždějící vlaková souprava dosáhnout počítanou rychlost a ve spojení s časem předstihu
zvonění zabezpečovacího zařízení bude doba stání vozidel násobně delší, to pocítí obyvatelé domů
kolem cesty)
ad 11/ Komentář zpracovatele posudku:
Vliv křížení komunikace I/68 s železniční tratí v obci Střítež je v rámci akustické a rozptylové
studie řádně posouzen a zhodnocen.
Podrobnější komentář k dané problematice viz vypořádání připomínek Občanské sdružení
Střítež – za zdravé životní prostředí.
12/ zpracovatel se vyhýbá posuzování vlivu na chráněný venkovní prostor, který je pro život
na vesnici zásadní
ad 12/ Komentář zpracovatele posudku:
V Hlukové studii, která tvoří samostatnou přílohu doplněné dokumentace EIA, byl řešen vliv
jednotlivých předložených variant na chráněný venkovní prostor staveb.
13/ vliv na veřejné zdraví – připomínka k následujícímu výroku v dokumentaci „Z hlediska
vlivů na veřejné zdraví jsou již v současné době v posuzovaném úseku železniční trati vesměs
nadlimitní a místy neúnosně vysoké hlukové zátěže pro okolní obyvatelstvo. V rozsáhlé míře narušují
psychickou pohodu a v některých lokalitách vytvářejí i přímé riziko pro zdraví. Závažným problémem
je narušování spánku vysokými ekvivalentními hladinami nočního hluku. V okolí trati zatím chybí
náležitá protihluková opatření.“
ad 13/ Komentář zpracovatele posudku:
Autor svou připomínku zcela jasně nespecifikoval. Citovaný výrok v rámci dokumentace EIA
identifikuje rizika pro zdraví dotčených obyvatel, a to na základě posouzení stávajícího stavu akustické
zátěže v zájmovém území stávající železniční trati.
Zpracovatel posudku konstatuje, že pro posouzení akustické situace (včetně hodnocení rizik)
byly použity vstupní předpoklady, kterým odpovídají i výstupy.
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14/ dokumentace počítá s navyšováním překračování hygienických limitů, což je nepřípustné
ad 14/ Komentář zpracovatele posudku:
Tato připomínka je oprávněna a správná. Avšak v dokumentaci je uváděno, že výpočty jsou
prováděny pro maximální teoretický provoz vždy v jednom směru. Tzn. že na základě těchto
předpokladů provozu je výpočet na straně bezpečnosti, a skutečný stav tedy bude nižší. Dle
posledních aktuálních informací je předpoklad, že směr na Český Těšín bude pro nákladní dopravu
využíván z v průměru ze 30 %. Proto i v návrhu stanoviska je požadavek, aby v závislosti na vývoji a
zpřesňování podkladů v rámci projektové přípravy byla zpřesňována i akustická data a tomu i
odpovídající návrhy protihlukových opatření.
15/ Dokumentace EIA nepočítá s tím, že optimalizace trati vyvolá nové záměry poškozující
krajinu a životní prostředí místních obyvatel.
ad 15/ Komentář zpracovatele posudku:
Je velmi obtížně odhadnutelné, zda a v jakém rozsahu optimalizovaná železniční trať přiláká
další investory, kteří budou využívat železniční dopravu. V případě, že by tomu tak skutečně bylo, bude
třeba posoudit tyto plánované záměry v rámci samostatného procesu EIA, včetně posouzení vlivu
obslužné dopravy z těchto záměrů na životní prostředí a obyvatelstvo.
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ČÁST 3 - VYJÁDŘENÍ JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ A
DALŠÍCH SUBJEKTŮ
V následujícím seznamu je uveden soupis obdržených vyjádření od jednotlivých občanů.
Vzhledem k tomu, že se připomínky často opakovaly, byly tyto připomínky zpracovány souhrnně, aby
nedocházelo zbytečně k duplikaci textu, nárůstu jeho objemu a tím k znepřehledňování vlastního
posudku.
Jednotlivé připomínky byly očíslovány a zpracovány. Ke každému vyjádření je pak uvedena
sumarizace uplatněných připomínek formou číselného odkazu na stejnou či obdobnou připomínku
uvedenou v následujícím textu.
Mgr. Monika Koslová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1)
MUDr. Eva Grzegorzová, Ing. Bohdan Grzegor, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Ing. Jan Chwistek, ze dne 18. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Lubomír Staněk, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 10)
Irena Swidová, ze dne 10. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Stavební bytové družstvo Těšíňan, ze dne 10. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Jan a Helena Tomalovi, ze dne 10. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 7, 11, 13)
Jan Pawera, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Ing. Měčislav Kaleta + další 3 osoby žijící ve společné domácnosti, ze dne 12. 11. 2008
(připomínka č. 1 – 4, 13, 14)
F. Glos, p. Haltof, ze dne 10. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 14) – preference varianty č. 3
Vladislav Fizek, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Magdalena Stuchlíková, Raul Stuchlík, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 10, 15,
16)
Vladislav Kisza, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 7, 13, 17, 18, 19, 20) –
preference varianty č. 3
Ing. Jana Dziergasová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 9, 21, 22, 23, 25) –
preference varianty č. 3
Otakar Janiczek, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 16, 17, 19, 22 - 25) – preference
varianty č. 3
Jaroslav Ředina, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Adolf Heczko, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 27 - 34) – preference varianty č. 3
nebo č. 4 (bez výhybny v Hnojníku)
Lenka a Dušan Skřekučtí, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 26)
Ing. Josef Raszka, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 27 - 34) – preference varianty č.
3 nebo č. 4 (bez výhybny v Hnojníku)
Ing. Jaroslav Heczko, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 27 - 34) – preference
varianty č. 3 nebo č. 4 (bez výhybny v Hnojníku)
Ing. Jan Rucki, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 22, 23, 35)
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Mgr. Alena Iskřická, JUDr. Jan Iskřický, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5 - 7, 9,
10, 16, 22, 23)
Mgr. Eva Bartečková, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4,8 -10, 24)
Drahomíra Gerlichová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Jitka Matulová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Vilém Ujka, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Agata Ujková, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Vladislav Pawera, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 16)
Ing. Zdeněk Škuta, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 27 - 34) – preference varianty
č. 3 nebo č. 4 (bez výhybny v Hnojníku)
Miriam Siwá, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 8, 10, 36)
Miroslav Sikora, ze dne 14. 4. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 9, 16, 19, 23, 24) – preference
varianty č. 3
Petr Szlaur, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 7, 9, 13, 15, 19, 37, 38)
Dana Szlaurová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 7, 9, 13, 15, 19, 37, 38)
Pavel Szlaur, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 7, 9, 13, 15, 19, 37, 38)
Radomír Kašper, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5, 9, 16, 24)
Zbigniew Kwaczek, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5, 8, 9, 10)
Petra Ciencialová, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5, 7, 9, 10, 15, 24)
Tomáš Chodura, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 40 – 46)
Zuzana Chodurová, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 40 – 46)
Eva Rašková, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 40 – 46)
Lucie Stecová, René Stec, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Remigius Pawera, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 47)
Lenka Siwa, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 48)
Jaroslav Siwy, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 48)
Kristýna Misiorzová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 7, 13, 17 - 20) –
preference varianty č. 3
Mgr. Monika Koslová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Karel Psczolka, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 49 – 51)
Rudolf Heczko, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Roman Wania, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Roman Heczko, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 27 - 34)
Josef Lipovski, Marie Lipowská, Lucie Viegas, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5,
6, 8, 9, 22)
Martin Pawlitko, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 52)
Petr Pawlitko, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 7, 16, 19, 23, 53)
Karla Komárková, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5, 6, 9, 10, 16, 24, 54)
Ing. Miroslav Czernik, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 55)
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Adolf Rakovský, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5-8, 10, 16, 39)
Gertruda Rakovská, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5-8, 10, 16, 39)
Dušan Nevěřil, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5-8, 10, 16, 39)
Marcela Nevěřilová, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5-8, 10, 16, 39)
Ludmila Madejová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Martin Szathmary (+ 3 podpisy), ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 10, 16)
Mgr. Jana Potyszová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5, 7, 19)
Jiří Potysz, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 8, 10, 19, 55)
Wilém Waloszek, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Eduard Křibík, Věra Křibíková, Jana Nosková, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4,
6, 13, 19, 23, 57, 58)
Roman Kwaczek, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5, 16, 59)
Gustav Kwaczek, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 13, 59, 60)
Radim Krop, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6 -8, 10, 16, 19)
Alena Cichá, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5-7, 10, 16, 23, 61)
Mgr. Jana Kropová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5 – 7, 10, 16, 61)
Petr Cichý, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5 – 7, 10, 16, 61)
Roman Goltsch, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Jaroslava Kladoschová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Josef Valas, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Antonie Šulangová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Smilovská Gustav, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4) – preference varianty č. 3
Marta Kubiszová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Martin Santarius, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Lenka Santariusová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Irena, Vilma a Stanislav Plekancovi, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Irena a Miroslav Foberovi, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 62 - 64)
Vlastimil Lipowski, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 7, 13, 23, 51, 61, 64) –
preference varianty č. 3
Anna a Adam Lipowski, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 9, 10, 13, 23, 24, 39, 51,
55, 58) – preference varianty č. 3
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 9, 10,
13, 23, 24, 39, 51, 55, 58) – preference varianty č. 3
Rucka Felicie, Jan Rucki, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 8, 13, 51)
Emílie Šefrová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 7, 16, 39, 51)
Pavel Šefer, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 7, 10, 39)
Ing. Milan Šefer, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 39, 51, 59, 65)
Michaela Křivánková, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 8, 10, 16)
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Ing. Zbygniew Zahradnik, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 8, 10, 16, 39)
PhDr. Pietrová Anna, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 7, 10)
Jarmila Valášková, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5, 9, 10, 16)
Jana Teslíková, Petr Teslík, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 7)
Jindra Petříková, Ing. Jan Petřík, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 7, 16)
Josef Pščolka, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 10, 23)
Jan Molin, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 10, 13, 37)
Jaromír Franek, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 6, 8, 14, 23)
MUDr. Miroslav Moráň, Libuše Moráňová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4) –
preference varianty č. 3
Eva Gryczová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4) – preference varianty č. 3
Nalewajka Miroslav - předseda o.s. STÁJ MONCHERI, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka
č. 1 – 4) – preference varianty č. 3
Jiří Kasper, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Jana Kasperová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Vlastimil Kasper, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Pavla Kiszová, datum není uvedeno (připomínka č. 1 – 4)
Gustav Kisza, Pavla Kiszová, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Pavla Rusnáková, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 14, 16, 19, 20, 22, 23)
Horák Petr a Simona, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 6, 13, 14, 66)
Petr a Halina Dulawovi, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 16)
Jan a Helena Dulawovi, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5)
Martina Ruszová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 5, 7, 10, 19, 23, 25, 38, 39, 61,
67, 68, 69) – preference varianty č. 3
Milan Buchal, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Jaroslav Farny, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Emilie Sobková, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Jaroslava Rojíčková, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Karina Vrublová, Miroslav Vrubel, Michal Vrubel, Jakub Vrubel, ze dne 13. 11. 2008
(připomínka č. 1 – 4, 5)
Helena, Edward Wilhelmovi, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Karel Vitásek, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Josef Kaszper, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Petr Chodura, Jarmila Chodurová, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Jan Chodura, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Helena Bulková, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4)
Karel Kniezek, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 14)
Richard Bernatík, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 24, 71)
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Jarmila Brzežková, ze dne 18. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 72)
Josef Lačík, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 19, 73)
Milan a Marcela Wawrosz, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 2, 3, 10, 16, 74, 75, 76, 77,
78) – preference varianty č. 3
MVDr. Stanislav Holesz, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 6, 78) – preference varianty
č. 3
MUDr. Adela Holeszová, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 7, 10, 15, 16, 19, 78) –
preference varianty č. 3
Rudolf Racko, Ivana Racková, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 8, 10, 15, 16, 19, 24,
38, 39, 55, 61, 78, 79, 80, 81) – preference varianty č. 3
Mgr. Marta Wierzgoń, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 6, 10, 15, 39, 78) –
preference varianty č. 3
MUDr. Marian Wierzgoń, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 6, 10, 15, 39, 78) –
preference varianty č. 3
Zdeněk Rusz, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 7, 10, 38, 39, 61, 67, 69, 70, 81, 82,
83, 84) – preference varianty č. 3
Anna Dvorská, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 3, 4, 7, 10, 16, 55, 64, 78, 79, 81, 85)
– preference varianty č. 3
Marta a Jaromír Špokovi, dcera Renata a 3 osoby, ze dne 13.11.2008 (připomínka č. 1 –
4, 78, 86) – preference varianty č. 3
Božena Ruszová, ze dne 13.11.2008 (připomínka č. 1 – 5, 7, 8, 10, 38, 39, 46, 67, 69, 70, 81,
82, 83, 84) – preference varianty č. 3
Zdeňka Švrčková, ze dne 13.11.2008 (připomínka č. 1 – 5, 7, 8, 10, 38, 39, 46, 67, 69, 70,
81, 82, 83, 84) – preference varianty č. 3
Ludmila Madejová, ze dne 13.11.2008 (připomínka č. 1 – 5, 7, 8, 10, 38, 39, 46, 67, 69, 70,
81, 82, 83, 84) – preference varianty č. 3
Monika Ruszová, ze dne 13.11.2008 (připomínka č. 1 – 5, 7, 8, 10, 38, 39, 46, 67, 69, 70, 81,
82, 83, 84) – preference varianty č. 3
Leo Molin, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 78, 84, 87, 88) – preference varianty č.
3
Jan Herec, Maria Herecová, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 7, 64, 78, 84, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95) – preference varianty č. 3
Helena Kubiszová, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 7, 39, 64, 78, 89, 92) –
preference varianty č. 3
Danuše Hebecová, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 3, 4, 57, 78, 96, 97, 98, 99) –
preference varianty č. 3
Jaroslav Dvorský, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 78, 100) – preference varianty č.
3
Radek Hladík, Lucie Hladíková, Bohumil Kuchař, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 –
4, 84, 101, 102, 103) – preference varianty č. 3
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Ing. Radomír Kmiečík, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 7, 8, 10, 78, 80, 104) –
preference varianty č. 3
Jana Kašperová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 10, 105) – preference varianty č.
3
Kateřina Bernatíková, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 78, 106, 107) – preference
varianty č. 3
Zdeněk a Alena Radovi, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 8, 19, 78, 89) – preference
varianty č. 3
Bogdan Niemczyk, Pavel Gwóźdź, Martina Gwóźdźová, Bronislava Břusková, Jaroslav
Břuska, Daniela Niemczyková, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 78) – preference
varianty č. 3
Evžen Filipek, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 6, 10, 15, 16, 39, 78) – preference
varianty č. 3
Beata Sikorová, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 8, 9, 19, 22, 24, 84) – preference
varianty č. 3
Stanislav Suszka a Danuta Suszková, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 17, 84, 104,
108) – preference varianty č. 3
Marta Kaletová, Miroslav Kaleta, ze dne 11.11.2008 (připomínka č. 1 – 5, 12, 78, 109, 110,
111) – preference varianty č. 3
Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 5, 8, 16, 17,
19, 23, 24, 78, 84, 112, 113) – preference varianty č. 3
Václav Pantlík, ze dne 10. 11. 2008 (připomínka č. 9, 114, 115)
MUDr. Jiří Šobora, Eva Šoborová, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 116, 117, 118)
Karel Pawera, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 10, 19, 39, 55, 78, 81) –
preference varianty č. 3
Anna Pawerová, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 10, 19, 39, 55, 78, 81) –
preference varianty č. 3
Eva Mizerová, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 10, 19, 39, 55, 78, 81) –
preference varianty č. 3
Marcela Delongová, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 6, 10, 19, 39, 55, 78, 81) –
preference varianty č. 3
Robert Kotas, ze dne 11. 11. 2008 (připomínka č. 119, 120, 121)
Ing. Jarmila Vašíčková, ze dne 12. 11. 2008 (připomínka č. 122, 123, 124, 125, 126, 127)
Občané obce Dobratice (24 podpisů), ze dne 10. 11. 2008 (připomínka č. 136, 137, 138,
139, 140, 141 142, 143)
Bohuslav Kudláček, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 3, 27, 28, 30, 31, 32, 40, 78) –
preference varianty č. 3 (bez výhybny v Hnojníku)
Milichovi, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 10, 16, 24, 39, 78, 105) – preference
varianty č. 3
Olga Palátová, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 2, 4, 20, 54, 57, 61, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135) – preference varianty č. 3 s bezprostřední návazností na variantu č. 4
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Českomoravská myslivecká jednota MS Černá, ze dne 28. 2. 2008 (připomínka č. 4, 7, 8,
9, 24, 47, 64, 84, 143, 144, 145, 146, 147, 148) – preference varianty č. 3
Ing. Zawadski a Ing. Zawadzká, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10,
19, 24, 39, 55, 61, 64, 80, 92, 149, 150, 151) – preference varianty č. 3
Karin Górecká, Ing. Zdeněk Górecki, ze dne 14.11.2008 (připomínka č. 152, 153)
Mgr. Irena Piperková, Bc. Viktor Bem, Bohumila Piperková, Viktor Bém, Mgr.
Kateřina Piperková, ze dne 12.11.2008 (připomínka č. 1 - 4, 27, 30, 32, 39, 40, 154, 155,
156, 157) – preference varianty č. 3
Petr a Dagmar Machálkovi, ze dne 13.11.2008 (připomínka č. 3, 6, 7, 24, 39, 61, 81, 158,
159) – preference varianty č. 3
Milada a Jiří Králíkovi ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 160 – 174)
Eduard a Anna Siwi, ze dne 14.11.2008 (připomínka č. 1, 4 - 7, 10, 38, 61, 82, 148, 175,
176, 177, 178, 179, 180) – preference varianty č. 3
Základní a mateřská škola Střítež, ze dne 13. 11. 2008 (připomínka č. 3, 36, 181, 182)
Edward a Helena Siwi, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 10, 24, 61, 65, 78, 97, 105,
175, 183, 184, 185, 186, 187) – preference varianty č. 3
Petr a Lenka Gotzmanovi, ze dne 14. 11. 2008 (připomínka č. 1 – 4, 78, 188) – preference
varianty č. 3
Obecný charakter většiny vyjádření: nesouhlasné vyjádření k dopracované dokumentaci, resp.
požadavek na vrácení dokumentace k jejímu dopracování
Připomínky se především týkaly:
1/ Zkapacitnění tratě směrem na Český Těšín není variantou nejlepší, jejíž realizace by měla
nejmenší negativní dopad na stav životního prostředí.
ad 1/ Komentář zpracovatele posudku:
Posudek se zabývá porovnáním předložených variant a zhodnocením, která z těchto
předložených variant je z hlediska vlivu na životní prostředí akceptovatelná, či nikoliv. Doporučujeme
proto prostudovat především kapitolu II.3 a kapitolu VII posudku, kde se posudek touto problematikou
zabývá. V návrhu stanoviska je problematika výběru variant z hlediska vlivů na životní prostředí a
obyvatelstvo detailněji rozebrána a komentována.
Na základě doplněné dokumentace EIA, obdržených vyjádření a dalších podkladů využitých
při zpracování posudku hodnotí zpracovatel posudku v návrhu stanoviska všechny tři varianty (č. 1 –
optimalizace železniční trati v investorem předložené variantě, č. 3 – bezúvraťové napojení ve Frýdku
Místku a č. 4 – obchvat Dobrá) z hlediska životního prostředí při dodržení uvedených podmínek
v návrhu stanoviska jako akceptovatelné.
2/ Z dokumentace jasně vyplývá, že nejmenší dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel
bude mít bezúvraťové napojení na trať směrem Ostrava - Kunčice ve Frýdku-Místku.
ad 2/ Komentář zpracovatele posudku:
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Zpracovatel posudku považuje za nezbytné shrnout skutečné dopady varianty č. 3 –
bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku:
Bezúvraťové napojení na trať Ostrava – Kunčice ve Frýdku-Místku je oproti variantě 1
(optimalizace železniční trati) příznivější z hlediska hluku, imisní zátěže a zdraví obyvatel, avšak jen
v lokálním měřítku. Pozitivní efekt bezúvraťového napojení je možné očekávat pouze v dotčené části
Frýdku-Místku.
Je nutné zdůraznit, že realizace bezúvraťového napojení neznamená, že by na železniční trati
v úseku PZ Nošovice – Český Těšín došlo k výraznému poklesu intenzit nákladní dopravy oproti stavu
bez realizace bezúvraťového napojení. Pokud pomineme nutnost demolic stávajících objektů v trase
předpokládaného bezúvraťového napojení, pak tato varianta zlepší v okolí stávajícího připojení žst.
Frýdek-Místek především akustické poměry a zlepší organizaci provozu v této stanici z hlediska
nákladní dopravy. Na preferenci jednotlivých směrů nákladní dopravy z PZ Nošovic nemá realizace
bezúvraťové napojení rozhodující vliv.
Upozorňujeme však, že tato varianta neřeší aktuální potřebu optimalizace železniční trati
v návaznosti na již zahájenou výrobu v Huyndai Nošovice. Realizace bezúvraťového napojení ve
Frýdku-Místku se v dohledné době několika let nedá zatím považovat za reálnou, neboť varianta není
v souladu s ÚPn města Frýdek-Místek. V průběhu procesu EIA byla varianta č. 3 teprve na začátku
projektových příprav.

3/ Požadavek na přehodnocení záměru tak, aby výsledkem byla urychlená realizace varianty
předpokládající bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku.
ad 3/ Komentář zpracovatele posudku:
Na základě doplněné dokumentace EIA, obdržených vyjádření a dalších podkladů využitých
při zpracování posudku hodnotí zpracovatel posudku v návrhu stanoviska (viz kapitola VII. posudku)
všechny tři varianty (č. 1 – optimalizace železniční trati v investorem předložené variantě, č. 3 –
bezúvraťové napojení ve Frýdku Místku a č. 4 – obchvat Dobrá) z hlediska životního prostředí při
dodržení uvedených podmínek jako akceptovatelné a v návrhu stanoviska podmiňuje realizaci varianty
č. 1 urychlenou přípravou zbylých dvou variant.
Více viz komentář k připomínce č. 2.

4/ Navrhované řešení trvale a nevratně poškodí ráz podbeskydské krajiny, v některých
lokalitách nevratně poškodí biotopy podbeskydské fauny a flóry a poznamená pohodu bydlení a zdraví
obyvatel obcí Vojkovice, Horní i Dolní Tošanovice, Hnojník, Střítež, Ropice, města Český Těšín a
dalších dotčených obcí.
ad 4/ Komentář zpracovatele posudku:
Ad Poškození rázu podbeskydské krajiny
V doložené studii Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz byla dle schválené metodiky
posuzování u většiny identifikovaných znaků a charakteristik krajinného rázu míra vlivu stanovena
jako slabý či žádný zásah, jen u některých znaků byla míra vlivu stanovena jako středně silný zásah.

EKOLA group, spol. s r.o.

138

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Realizace stavby v daném území se při realizaci kompenzačních opatření (např. vhodné
architektonické ztvárnění PHC, ozelenění PHC) jeví z pohledu krajinného rázu přijatelná a je možno
ji z tohoto pohledu doporučit k realizaci.
V návrhu stanoviska je uvedena podmínka pro další stupeň projektové přípravy záměru: „V
rámci územního řízení je nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody o souhlas z hlediska snížení a
změny krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.“
Ad Poškození biotopů podbeskydské fauny a flóry
Zpracovatel posudku odkazuje na vlastní návrh stanoviska, který je uveden v kapitole VII.
tohoto posudku. V návrhu stanoviska je uvedena celá řada opatření na ochranu dotčené flóry a fauny.
Podrobnější komentáře týkající se vlivu záměru na faunu a flóru jsou uvedeny např.
v komentářích zpracovatele posudku k vyjádření obce Střítež.
Ad Vliv na pohodu bydlení
Pojem „pohoda bydlení“ není možné zcela objektivně a měřitelně uchopit a posoudit. Je to
individuální hledisko. Je však možné konstatovat, že z výsledků jednotlivých doložených studií v rámci
doplněné dokumentace EIA vyplývá, že obyvatelé jsou již ve stávajícím stavu určitou měrou dotčeni
provozem železniční trati. Stejně tak tomu bude i ve výhledovém stavu, kdy dojde k navýšení intenzit
dopravy na dotčené železniční trati a určitým způsobem bude dotčena pohoda bydlení. Na druhou
stranu však bude v souvislosti s optimalizací železniční trati realizována celá řada protihlukových
opatření, která by měla zajistit pro většinu okolí posuzované trati minimálně nezhoršení stávajícího
stavu.
Zpracovatel posudku poukazuje na vlastní návrh stanoviska, který je uveden v kapitole VII.
tohoto posudku. V návrhu stanoviska je uvedena celá řada opatření, která by měla zajistit odpovídající
kvalitu životního prostředí, včetně komfortu obyvatel.
Ad Vliv na zdraví obyvatel
Zpracovatel posudku si je vědom problematické situace z hlediska zdravotních rizik.
Plánovaná optimalizace trati, včetně navržených rozsáhlých protihlukových stěn, stávající stav de
facto nezmění. V části území dojde ke zlepšení oproti stávajícímu stavu, pouze u některých lokalit
dojde k mírnému zhoršení. Do těchto míst budou orientována individuální protihluková opatření na
exponovaných objektech.
K hodnocení zdravotních rizik bylo přistupováno konzervativním způsobem. V obou směrech
(směr Český Těšín, Frýdek-Místek) bylo uvažováno s maximálním počtem osobních i nákladních
předpokládaných vlaků v souvislosti s rozvojem výroby v průmyslové zóně Nošovice. V reálném stavu
dojde v závislosti na odbytu průmyslové zóny Nošovice k rozpadu nákladní dopravy do obou úseků.
Vlivy na zdraví obyvatel jsou tak posouzeny na straně bezpečnosti.
5/ Nedodržení hlukového limitu (EIA str. 251). Nedodržení hlukového limitu ve venkovním
chráněném prostředí znamená ztrátu nočního klidu.
ad 5/ Komentář zpracovatele posudku:
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Protihluková opatření na ochranu objektů v blízkosti železniční trati před nadlimitními
ekvivalentními hladinami akustického tlaku A jsou řešena dvěma způsoby, a to formou protihlukových
clon a individuálních protihlukových opatření. PHC byly na základě dostupných vstupních dat
navrhovány tak, aby zajistily maximální akusticko-ekonomický efekt v daném stupni projektových
podkladů. V případě, že bylo modelovými výpočty zjištěno možné překročení hygienického limitu v
chráněném venkovním prostoru staveb, bylo přistoupeno k návrhu protihlukových clon tak, aby byl
pokud možno tento limit splněn. Vzhledem k tomu, že v rámci této tratě jako celku bylo prokázáno, že
z velké části své trasy mohou navrhované PHC dostatečně akusticky clonit, bylo možné tyto závěry při
komplexním vyhodnocení záměru vzít v úvahu. V některých problematických místech nebylo možné
zajistit ochranu chráněného venkovního prostoru staveb, ať již z důvodů umístění objektu vůči zdroji
hluku, morfologie terénu, nízké účinnosti protihlukové clony apod. V těchto případech tedy bylo
přistoupeno alespoň k ochraně vnitřního prostředí chráněných staveb.
Vzhledem k tomu, že záměr je teprve v prvních fázích projektové přípravy tzn. v procesu EIA a
před procesem územního řízení, je v dalších stupních přípravy požadováno spolu se zpřesňováním
ostatních podkladů a vstupních dat i následně zpřesnit akustickou studii včetně upřesnění, či doplnění
všech protihlukových opatření navrhovaných v této fázi. Ještě tedy bude následovat řada kontrolních
mechanismů, které umožní navrhnout a projekčně připravit optimální akustická opatření z hlediska
jejich akustického efektu, ale i finanční náročnosti.
Je nutné rovněž poznamenat, že v dokumentaci EIA je uvedeno, že výpočty jsou prováděny pro
maximální teoretický provoz vždy v jednom směru. Na základě těchto předpokladů provozu je výpočet
na straně bezpečnosti. Lze tedy očekávat, že skutečný stav bude příznivější.
6/ Nejsou správně spočítány doby průjezdu nákladních souprav a tím nesedí blokace na silnici
I/68.
ad 6/ Komentář zpracovatele posudku:
Předpokládané rychlosti vlaků na přejezdech vycházejí z technicko-organizačních možností
trati, resp. z předpokládaného grafikonu.
Údaje o čekací době na přejezdech byly posouzeny a vyhodnoceny projektantem stavby
(společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.). Předložené podklady tak byly zpracovány osobou,
která má s provozem železničních staveb praktické zkušenosti. K vyhodnocení čekací doby na
jednotlivých přejezdech nemá zpracovatel posudku zásadní připomínky.
Z dokumentace EIA na str. 274 je patrné, že oproti stávajícímu stavu se čekací doba na
přejezdu v obci Dobrá prodlouží max. o 60 s, na přejezdu v obci Hnojník o 40 s a v obci Střítež pouze
o 12 s. Dojezdová doba složek záchranného integrovaného systému se tak prodlouží max. o 1 min.
Zpracovatel dokumentace ani zpracovatel posudku nepopírá, že v souvislosti s výhledovým
vyšším provozem na železniční trati budou přejezdy uzavírány vícekrát za den. Ani to by však nemělo
mít významný negativní vliv na dostupnost záchranného integrovaného systému.
7/ Dostupnost záchranného systému je snížená, resp. zlehčována.
ad 7/ Komentář zpracovatele posudku:
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Z dokumentace EIA na str. 274 je patrné, že oproti stávajícímu stavu se čekací doba na
přejezdu v obci Dobrá prodlouží max. o 60 s, na přejezdu v obci Hnojník o 40 s a v obci Střítež pouze
o 12 s. Dojezdová doba složek záchranného integrovaného systému se tak prodlouží max. o 1 min.
Zpracovatel dokumentace ani zpracovatel posudku nepopírá, že v souvislosti s výhledovým
vyšším provozem na železniční trati budou přejezdy uzavírány vícekrát za den. Ani to by však nemělo
mít významný negativní vliv na dostupnost záchranného integrovaného systému.
8/ Špatně a nedostatečně je posouzen krajinný ráz, protihlukové stěny znehodnotí vzhled obce.
ad 8/ Komentář zpracovatele posudku:
Ad Posouzení krajinného rázu
Pro hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz byl použit schválený “Metodický postup posouzení
vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“, který byl vypracován ve
smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (Vorel, Bukáček, Matějka, Culek,
Sklenička 2004).
Tento postup byl zpracovatelem dokumentace EIA mírně modifikován pro potřeby hodnocení
vlivu liniové stavby na krajinný ráz. Využití výše zmíněného metodického postupu je správné, drobné
uzpůsobení metodického postupu přímo pro účely posouzení vlivu liniové stavby na krajinný ráz
rovněž není na závadu. Naopak je možné lépe posoudit jednotlivé aspekty vlivu železniční stavby na
krajinu a její ráz.
Zpracovatel posudku považuje, i přes drobné připomínky uvedené v předcházejících
kapitolách posudku, hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz, za dostatečné.
Realizace záměru v daném území se při realizaci kompenzačních opatření (např. vhodné
architektonické ztvárnění a ozelenění protihlukových stěn) jeví z pohledu krajinného rázu přijatelná a
je možno ji tak doporučit k realizaci.
V návrhu stanoviska je uvedena podmínka pro další stupeň projektové přípravy záměru:
„V rámci územního řízení je nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody o souhlas z hlediska
snížení a změny krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.“
Ad Vliv protihlukových stěn na obec
Vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz bylo provedeno dle uznávané metodiky Doc. Vorla
a kol. (2004). Dle závěrů Studie posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (včetně vizualizací vybraných
PHC) dojde k ovlivnění krajinného rázu, které však nebude zásadní.
Místa zvolená pro vizualizace protihlukových stěn byla dle názoru zpracovatele posudku
zvolena správně. Vizualizace jsou zpracovány pro pohledově nejexponovanější lokality ve vztahu
k plánovaným protihlukovým stěnám.
Vliv PHS bude omezen pouze na nejbližší okolí trati. Vizuální vliv protihlukových stěn lze
očekávat do vzdálenosti max. 1-2 km. Toto hodnocení je na straně bezpečnosti a lze s ním souhlasit.
V návrhu stanoviska jsou uvedena opatření k omezení vlivu navržených protihlukových clon
na krajinný ráz, a to vhodným architektonickým ztvárněním těchto clon a jejich ozeleněním.
9/ Chybí kompletní a detailní studie živočichů. Protihlukové stěny zabrání přirozené migraci
živočichů a vymírání některých živočišných druhů.
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ad 9/ Komentář zpracovatele posudku:
Ad Chybějící kompletní a detailní studie živočichů
V souladu se standardními metodami zpracování přírodovědných průzkumů se průzkum fauny
a flóry soustředil především na přírodně hodnotnější úseky. Zpracovatel posudku nemá k tomuto
postupu připomínky.
Rozsah realizovaných průzkumů v období duben – prosinec se jeví pro účely posouzení vlivu
záměru na biotu v rámci procesu EIA jako dostatečný. I přes to, jsou v návrhu stanoviska uvedeny
následující podmínky:
1/ V dalších stupních projektových příprav se doporučuje doplnit přírodovědné průzkumy pro
časně jarní aspekt.
2/ Před započetím výstavby se doporučuje doplnit přírodovědný průzkum zaměřený na
bezobratlé živočichy, a to alespoň v těch lokalitách, kde dochází k největším střetům přírodních
biotopů se záměrem optimalizace železniční trati (např. PP Kamenec, lesní porosty, místa křížení
záměru s prvky ÚSES).
Závěrem je možné konstatovat, že již v rámci dokumentace EIA byla navržena celá řada
opatření na ochranu živočichů v souvislosti s realizací stavby. Tato opatření byla převzata do návrhu
stanoviska, případně byla dále doplněna a upřesněna v rámci zpracování posudku.
Ad Vliv PHS na migraci živočichů
Doplněná dokumentace EIA tuto problematiku neřeší optimálně - zmíněné hodnocení je
určitou generalizací stavu na základě obecných principů. Pro průkazné podložení této generalizace by
bylo účelné znázornit tuto problematiku formou syntézní mapy, která by zahrnovala jak navržená
technická, či protihluková zařízení, tak i přírodní charakteristiky území (trasování koridorů ÚSES
atp.). Takovýto mapový podklad by mohl poskytnout ucelenou představu o případných konfliktech. Jak
je uvedeno v připomínce, je možné, že zmíněnými stavbami by mohly být ohroženy populace některých
skupin živočichů. Tato situace by mohla nastat v případě průběhu biokoridoru obydleným územím,
jako je to např. u křížení Ropičanky v Ropicích v km 133,927. Nevhodně umístěná protihluková stěna
by mohla ovlivnit migraci živočichů koridorem. V tomto případě by však protihluková stěna umístěná
na drážním tělese, která zachovává propustnost biokoridoru, měla spíše pozitivní vliv, protože by
zamezovala migrujícím organismům vstupovat na těleso.
Přesto posudek doporučuje zohlednit připomínku v rámci podmínek návrhu stanoviska
doporučením do dalších stupňů projektové přípravy. V přípravné fázi stavby doporučujeme prověřit
případný vliv protihlukových stěn na migraci živočichů. V případě zjištění negativního ovlivnění
propustnosti migračních tras, bude nezbytné realizovat technická opatření, pro zachování jejich
propustnosti. Zejména u migračního profilu B (km stavby 120,1 – 120,3) a G.2 (km stavby 127,9) je
třeba věnovat zvýšenou pozornost zachování migrační prostupnosti trati a zlepšení podmínek pro
migraci vodních savců.
10/ Není brán zřetel na plánovaný rozvoj obce a klidného venkovského bydlení.
ad 10/ Komentář zpracovatele posudku:
Plánovaný rozvoj obcí by neměl být v souvislosti s optimalizací trati významně dotčen. Územní
plány by měly již v dnešní době respektovat osu stávající železniční trati.

EKOLA group, spol. s r.o.

142

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Územní plán je jedním z hlavních podkladů, který vymezuje budoucí funkční využití území.
Umístění plánované bytové výstavby by tak mělo být bedlivě zváženo, např. z hlediska bezpečné
vzdálenosti zástavby od zdrojů hluku v území ať stávajících, tak i plánovaných.
Dotčeným územím již v současné době prochází železniční trať. I za stávajícího stavu tak obce
musí při vymezování ploch obytné funkce v návaznosti na tuto železniční trať postupovat s rozvahou a
respektovat její možné využití a tedy i dopady tohoto provozu do území.
11/ Vyjádření Jana a Heleny Tomalových, Střítež 176 – Připomínka k účinnosti betonové
PHC, která neochrání vyšší patra objektu. Vzhledem k situování rodinného domu poblíž nechráněného
železničního přejezdu se významně prodlouží doba působení výstražného zvukového signálu při
projíždění dlouhých souprav.
ad 11/ Komentář zpracovatele posudku:
Konkrétně tato oblast v obci Střítež je cloněna navrhovanou PHC. V tomto stupni projektové
dokumentace však ještě není rozhodnuto o materiálu této PHC. V této fázi projektové přípravy jsou
prověřovány geometrické vlastnosti a územní možnosti pro umístění PHC a také její předpokládaná
účinnost. Není jasné z jakého materiálu usuzují manželé Tomalovi, že tato bariéra nechrání horní
patra jejich rodinného domu. Z plošného vyjádření (viz. grafická příloha hlukové studie) je patrné, že
v noční době by se v této oblasti měly hladiny akustického tlaku pohybovat v pásmu pod 50 dB a
v denní době pod 55 dB.
Detailní řešení akustické situace poblíž jednotlivých železničních přejezdů bude muset být
provedeno v rámci dalších stupňů projektové dokumentace, kdy bude také znám již přesný způsob a
typ zabezpečení tohoto přejezdu a tomu odpovídajícího signalizačního zařízení a akustických
parametrů tohoto zařízení.
V návrhu stanoviska bude uvedena následující podmínka: „Po upřesnění typů
zabezpečovacího a signálního zařízení na jednotlivých přejezdech hodnocené trati a jejich akustických
parametrů bude nutné provést detailní posouzení akustické situace a také návrh protihlukových
opatření pro objekty v těsném sousedství všech přejezdů.“
12/ Střítež - V místě křížení trati s hlavní cestou je intenzivní pohyb chodců. Žádost o zřízení
podchodu pro chodce.
ad 12/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku dále upozorňuje, že požadavky na technické řešení křížení železniční
trati v km 122,500 s komunikací (včetně požadavku na výstavbu podchodu pro chodce) je třeba
uplatnit především v rámci územního řízení.
13/ Deklarovaná doba zdržení aut na přejezdu – cca 2 min. neodpovídá. Při průjezdu 87 vlaků
tzn. zdržení více než 3 hod denně.
Střítež - Doba rozjezdu z výhybny až k přejezdu bude podstatně delší, protože souprava
nedocílí předpokládané rychlosti.
ad 13/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz podrobnější komentář k připomínce č. 6 občanů.
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14/ Nedostatečné propočty hluku a vibrací v těsné blízkosti tratě.
ad 14/ Komentář zpracovatele posudku:
Jednotlivé připomínky k posouzení hluku a vibrací jsou uvedeny v kapitole II.1 předloženého
posudku. Zde je podrobně komentován způsob zpracování studií, zhodnocena jejich úplnost i kvalita
vstupních a výstupních údajů.
Posuzovatel konstatuje, že předložené informace týkající se posouzení akustické zátěže a šíření
vibrací jsou pro účely procesu EIA dostatečné. V návrhu stanoviska jsou uvedeny následující
požadavky pro další stupně projektové dokumentace EIA:
1/ Na základě zpřesňování podkladů a informací v rámci projektové přípravy v dalších
stupních zpřesnit i hlukovou studii a odpovídající protihluková opatření.
2/ Pro další stupně projektové přípravy provést zpřesnění studie vibrací a v lokalitách
s předpokládanými nadlimitními hodnotami navrhnout a následně instalovat antivibrační rohože,
případně další známé prostředky na snížení přenosu vibrací (pryžové podložky pod kolejnice a pod
úchyty) .
15/ Jsou podhodnoceny vnitřní hlukové hladiny v hodnocených školách.
ad 15/ Komentář zpracovatele posudku:
Autor připomínky má patrně na mysli možné zhoršení akustického komfortu ve vnitřním
chráněném prostoru školského zařízení.
Posouzení ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru a
vnitřním chráněném prostoru školských zařízení bylo provedeno pro variantu 1 (optimalizace
železniční trati v úseku Frýdek-Místek – Český Těšín). Hluková zátěž školských zařízení byla
vypočítána a vyhodnocena pro výhledový provoz. Vzhledem k udávaným nízkým hodnotám jsou tyto
hodnoty uvažovány pravděpodobně i s navrženými protihlukovými clonami. Bohužel tento fakt
v hlukové studii není uveden.
Pro přibližné zjištění útlumu použitých oken bylo proveden vzorek několika měření. Měření
byla provedena u rodinného domu Dobratice č.p. 176, Střítež č.p. 53, Ropice č.p. 17 a Dobrá č.p. 358.
Naměřený rozdíl vnitřního hluku oproti vnějšímu se pohyboval od 21 do 29 dB. Nutno podotknout, že
tento rozdíl záleží především na kvalitě použitých oken a jejich konstrukci. Blíže je tato problematika
rozebrána ve vyjádření posuzovatele k příloze č. 17 – Hlukové studii.
Pro velká okna ze školských zařízení uvažoval zpracovatel akustické studie s předpokládaným
útlumem na straně bezpečnosti, a to pouze 17 dB. Tento předpoklad by měla splňovat i mírně
pootevřená okna (např. pootevřená ventilace, apod.).
V návrhu stanoviska jsou definována následující opatření:
1. Na základě zpřesňování podkladů a informací v rámci projektové přípravy v dalších
stupních zpřesnit i hlukovou studii a odpovídající protihluková opatření.
2. Po realizaci záměru je třeba provést detailní akusticko-technické zhodnocení
zvukoizolačních vlastností oken dotčených školských zařízení. Na základě zjištěných zvukoizolačních
vlastností oken je třeba rozhodnout dle normových požadavků o výměně za okna s vyšší
neprůzvučností (okna protihluková).“
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16/ Nelze stále zvyšovat hlukovou a imisní zátěž, která je již dnes překračována.
ad 16/ Komentář zpracovatele posudku:
Plánovaná optimalizace trati, včetně navržených rozsáhlých protihlukových stěn, by stávající
stav akustické zátěže území neměla výrazně změnit. V části území dojde ke zlepšení oproti stávajícímu
stavu, pouze u některých dílčích lokalit dojde k mírnému zhoršení.
Protihluková opatření na ochranu objektů v blízkosti železniční trati před nadlimitními
ekvivalentními hladinami akustického tlaku A jsou řešena dvěma způsoby, a to formou protihlukových
clon a individuálních protihlukových opatření. PHC byly na základě dostupných vstupních dat
navrhovány tak, aby zajistili maximální akusticko-ekonomický efekt v daném stupni projektových
podkladů. V případě, že bylo modelovými výpočty zjištěno možné překročení hygienického limitu v
chráněném venkovním prostoru staveb, bylo přistoupeno k návrhu protihlukových clon tak, aby byl
pokud možno tento limit splněn. Vzhledem k tomu, že v rámci této tratě jako celku bylo prokázáno, že
z velké části své trasy mohou navrhované PHC dostatečně akusticky clonit, bylo možné tyto závěry při
komplexním vyhodnocení záměru vzít v úvahu. V některých problematických místech nebylo možné
zajistit ochranu chráněného venkovního prostoru staveb, ať již z důvodů umístění objektu vůči zdroji
hluku, morfologie terénu, nízké účinnosti protihlukové stěny apod. V těchto případech tedy bylo
přistoupeno alespoň k ochraně vnitřního prostředí chráněných staveb.
Rozptylová studie dokládá, že po optimalizaci železniční trati je možné očekávat mírný pokles
imisní zátěže zájmového území, a to v souvislosti s elektrifikací trati a zkvalitněním železniční trati.
Jedinou výjimkou by mohl být úsek mezi Nošovicemi a Dobrou, kde díky pojezdu dieselových vlaků
z areálu automobilky po železniční vlečce se zatížení víceméně nezmění.
Z následujících údajů je patrná změna, ke které dojde po realizaci záměru oproti stávajícímu
stavu:
Polutant

Příspěvek provozu železnice
Stávající stav

Příspěvek provozu železnice
Výhledový stav

3

PM10 – prům. roční koncentr.

max. 0,18 µg/m

max. 0,20 µg/m3

PM10 – prům. denní koncentr.

max. 12 µg/m3

max. 12 µg/m3

BaP – prům. roční koncentr.

max. 0,018µg/m3

max. 0,018 µg/m3

NO2 – prům. roční koncentr.

max. 0,6 µg/m3

max. 0,3 µg/m3

NO2 – max. hodinové koncentr.

max. 10 µg/m3

max. 12 µg/m3

V souvislosti s optimalizací železniční trati v zájmovém území by nemělo dojít k podstatným
změnám stavu znečištění ovzduší. Po optimalizaci železniční trati je naopak možné očekávat mírný
pokles imisní zátěže zájmového území, a to v souvislosti s elektrifikací trati a zkvalitněním celého
drážního tělesa.
17/ Bezúvraťové napojení v Ropici na Třinec není vyhodnoceno ve studiích EIA. V obci
Ropice umožní zprovoznění trati vybudování výhybny a bezúvraťového napojení na Třinec, a to
znamená další navýšení hluku, imisní a vibrací.
ad 17/ Komentář zpracovatele posudku:
Dle informací investora a projektanta stavby byla k bezúvraťovému napojení v Ropici
zpracována zatím pouze studie proveditelnosti, která prokázala neefektivnost realizace tohoto záměru.
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Bezúvraťové napojení v Ropici nebude zřejmě vzhledem k místním poměrům v lokalitě
technicky proveditelné. V době zpracování dokumentace EIA a posudku nebylo známo žádné technické
řešení tohoto napojení, proto nebylo v rámci stávajícího procesu EIA řešeno.
V případě, že by bylo v budoucnu plánováno toto bezúvraťové napojení v Ropici na Třinec,
bude třeba posoudit tento záměr v rámci samostatného procesu EIA.
18/ Ropice - Sčítání dopravy prokázalo, že průjezd aut na želez. přejezdu je dle předpokladu o
200 aut za hodinu větší v silném provozu a o 250 aut za hodinu větší v slabém provozu.
ad 18/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace EIA správně vycházel při stanovení intenzit dopravy na silnici I/68
(a tedy i délky front na přejezdu) z oficiálně dostupných údajů z celostátního sčítání dopravy ŘSD na
vybrané komunikační síti (2005). Tyto intenzity byly navýšeny stanovenými růstovými koeficienty
dopravy pro příslušné výpočtové roky 2008 a 2010.
Provedené výpočty vychází z dlouhodobého sledování intenzit dopravy ŘSD na komunikační
síti. Jedná se o průměrné hodnoty z opakovaně prováděných sčítání dopravy v různých obdobích roku.
Pro predikci akustické zátěže a znečištění ovzduší není vhodné vycházet z krátkodobého sčítání
dopravy, které může být vzhledem k dlouhodobému průměru podhodnoceno či naopak nadhodnoceno.
19/ Provedené prognózy (hluk a vibrace) mají jen orientační charakter (str. 252).
ad 19/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář na str. 252 dokumentace EIA se týká neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace EIA. Tato diskuse patří především do povinné kapitoly D.VI dokumentace EIA.
Správnosti údajů uvedených v dokumentaci EIA, včetně použitých metod hodnocení se
podrobně věnuje kapitola II.2 předloženého posudku. Zpracovatel posudku nemá zásadní připomínky
k použitým vstupům při zpracování doplněné dokumentace EIA a to s ohledem na stupeň a podrobnost
vstupních dat potřebných pro predikci výhledových zátěží. Použité metody a výpočtové postupy při
zpracování dokumentace EIA byly dostatečné pro možné rozhodování, zda záměr lze či nelze
realizovat a také ochránit. Po tomto procesu budou následovat další procesy projektové přípravy,
zpřesňování údajů a také odborných studií včetně detailnějších návrhů protihlukových opatření. Jedná
se o standardně používané postupy v procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí a následných
projektových stupňů.
Každá výpočtová metoda, případně použitá metodika má své nejistoty, kterými jsou výsledky
určitým způsobem zatíženy. Příkladem je např. použitý výpočtový program LimA pro predikci
akustické zátěže území. Uváděná přesnost výsledků výpočtového modelu byla udána ± 2,2 dB.
20/ Nelze zaručit počty projíždějících vlaků ani splnění všech slíbených opatření.
ad 20/ Komentář zpracovatele posudku:
Intenzity železniční nákladní dopravy z PZ Nošovice byly stanoveny pro plný provoz závodu
Huyndai. Tak, aby bylo hodnocení na straně bezpečnosti, byl každý z úseků železniční trati (úsek PZ
Nošovice – Frýdek-Místek, úsek PZ Nošovice – Český Těšín) zatížen celkovou intenzitou. Ve
skutečnosti se však celkový objem nákladní dopravy z PZ Nošovice rozdělí do obou směrů.
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Obecně platí, že opatření, která budou uvedena v návrhu stanoviska, budou převzata jako
podmínky pro navazující řízení. Na dodržení jednotlivých podmínek budou dohlížet příslušné úřady.
21/ Vibrace – Intenzita vibrací je jen prognóza, není proveden důkladný geologický průzkum a
dopad vibrací na stavby v okolí trati, orientační hodnoty nemapují konkrétní, ohrožená sídla.
ad 21/ Komentář zpracovatele posudku:
V okolí posuzované trati bylo u objektů, umístěných v několika pásmech vzdálenosti od trati,
provedeno v rámci zpracování dokumentace EIA měření vibrací. Celkem bylo měřeno na 21 místech,
na každém opakovaně při průjezdech různých vlaků. V rámci doplněné dokumentace EIA byly
předloženy protokoly o měření vibrací. Nejedná se tedy o prognózy, ale skutečně naměřené hodnoty
vibrací.
Pro další stupně projektové přípravy v návrhu stanoviska doporučujeme provést zpřesnění
studie vibrací příslušným odborným pracovištěm na základě doplněných informací v projektové
přípravě včetně návrhu příslušných opatření.
Stejně jako u opatření na ochranu před hlukem platí, že navržený rozsah antivibračních
opatření bude zapracován do projektové dokumentace a následně po ukončení stavby, před její
kolaudací bude účinnost navrženého řešení posouzena měřením.
V případě zjištění nedostatečné a neúplné ochrany by byly orgánem ochrany veřejného zdraví
nařízeny doplňující technické úpravy.
22/ Hluk – Hlukový limit v tzv. venkovním chráněném prostředí je ve většině lokalit
dotčených obcí překračován již nyní, takže každé další navýšení provozu trati se negativně projeví na
kvalitě bydlení (ztráta nočního klidu). Výměna oken nevyřeší problém hluku ve venkovním prostředí.
ad 22/ Komentář zpracovatele posudku:
Na základě předložené Hlukové studie je možné potvrdit, že hlukový limit ve venkovním
chráněném prostoru je na většině lokalit nacházejících se podél železniční trati překračován již nyní.
Plánovaná optimalizace trati, včetně navržených rozsáhlých protihlukových clon, by stávající
stav akustické zátěže území neměla výrazně změnit. V části území dojde ke zlepšení oproti stávajícímu
stavu, pouze u některých lokalit dojde k mírnému zhoršení.
Protihluková opatření na ochranu objektů v blízkosti železniční trati před nadlimitními
ekvivalentními hladinami akustického tlaku A jsou řešena dvěma způsoby, a to formou protihlukových
clon a individuálními protihlukovými opatřeními. PHC byly na základě dostupných vstupních dat
navrhovány tak, aby zajistily maximální akusticko-ekonomický efekt v daném stupni projektových
podkladů.
V souvislosti s optimalizací železniční trati dojde sice k navýšení intenzit železniční dopravy
(osobní i nákladní), zároveň však dojde k výměně kolejového svršku, spodku a kolejí. Nárůst
ekvivalentních hladin akustického tlaku A z dopravy tak bude částečně kompenzován díky vysoce
kvalitnímu založení a technickému provedení trati.
23/ Krajinný ráz – Kvalitní posouzení krajinného rázu po realizaci PHS chybí. Stěny negativně
změní vhled obcí, i průhledné bariéry znamenají velký zásah do okolní krajiny, ohrožují život ptáků.
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ad 23/ Komentář zpracovatele posudku:
viz podrobnější komentář k připomínce č. 8 občanů
24/ Les – Není určen rozsah kácených ploch a náhrada vykácených porostů novou výsadbou.
ad 24/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska jsou uvedeny tyto podmínky:
1/ V dalším stupni projektové dokumentace je třeba upřesnit rozsah kácení v rámci PUPFL
(především v oblasti Střítežského lesa).
2/ S dotčenými obcemi je třeba projednat rozsah a umístění náhradních výsadeb.
25/ Část obce Ropice bude zasažena zvýšeným hlukem z výhybny v Ropici i rozřazovacího
nádraží v Českém Těšíně.
ad 25/ Komentář zpracovatele posudku:
Zástavba obce Ropice je již v dostatečné vzdálenosti od rozřaďovacího nádraží Český Těšín,
než aby v této obci byly překračovány limitní hodnoty ze zdrojů hluku na tomto nádraží.
26/ PHS v úseku 2A části 2 by měla být i ze strany od řeky Morávky prodloužena o 200 m
směrem k železničnímu přejezdu na začátku obce Dobrá (tj. km 115,800-116,100 mezi úsekem 2A-44
– 2A 46).
ad 26/ Komentář zpracovatele posudku:
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že navržený rozsah PHS je z hlediska hlukových limitů
dostatečný.
Případné (opodstatněné) rozšíření protihlukových opatření bude řešeno v dalším stupni
projektové dokumentace. Rozhodující bude stanovisko Krajské hygienické stanice k územnímu řízení.
27/ Variantní řešení - Jako jednu z možných variant jsme předpokládali řešení bez výhybny v
Hnojníku. Ve zprávě se uvádí, že je to technicky nemožné, bez jakéhokoliv zdůvodnění, rozboru
snížení propustnosti, atd.
Požadavek na rozpracování varianty bez výhybny a preferenci této varianty i s ohledem na to,
že pokud by se nákladní vlaky míjely až v Nošovicích, prodlouží se jízdná doba z Českého Těšína do
Nošovic a opačně pouze o cca 8 min. (při průměrné rychlosti 60 km/hod) a to bez zastavování na trati.
ad 27/ Komentář zpracovatele posudku:
Řešení bez prodloužení dvou kolejí žst. Hnojník (tj. bez výhybny) pro vykřižování dlouhých
nákladních vlaků není organizačně možné. Výrazně by se tím snížila kapacita a propustnost tratě.
Dlouhé nákladní vlaky do/z průmyslové zóny by nemohly jet z Nošovic a Českého Těšína proti sobě,
což je úsek dlouhý 17 km. Existuje tedy přímá souvislost zdvojkolejnění s potřebami odsunu a přísunu
materiálu z Hyundai Nošovice.
Místo pro výhybnu bylo projektantem velmi důkladně zvažováno. Prodloužení některých kolejí
žst. Hnojník je jediné možné řešení z hlediska dopravní technologie a požadovaných technických
parametrů. To znamená, že pokud by se vlaky křižovaly v jiném místě, kapacita trati by se výrazně
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snížila. Navíc v kterékoliv jiné části tratě se z hlediska požadovaných sklonových a směrových poměrů
výhybna zřídit nedá.
28/ Požadavek dokladovat jakým způsobem je zpracován v hlukové studii nárůst impulsního
hluku daný brzděním zejména nákladních vlaků na výhybně. Úroveň hluku je jiná od projíždějícího a
brzdícího vlaku.
Dle usnesení Krajského úřadu měl zpracovatel: "Definovat hlučnost typů vlakových souprav a
konkrétně určit typy a množství vlakových souprav při zpracování hlukové studie .... ". Toto v hlukové
studii není uvedeno.
ad 28/ Komentář zpracovatele posudku:
Výhybna je konstruována na letmé míjení vlakových souprav, tedy bez zastavení.
I při případném brždění a rozjezdech vlakových souprav není emitován zdroj impulsního
hluku, tedy jsou platné normální limity pro železniční provoz.
Vstupní parametry, které zpracovatel hlukové studie vzal v úvahu včetně typů vlaků
v jednotlivých směrech a denním období jsou uvedeny v hlukové studii v kapitole 3 na str. 8-11.
29/ Požadavek na konkretizaci počtu nákladních vlaků směr: Nošovice - Český Těšín
Nošovice - Frýdek Místek. (Pozn.: V dnešní době, kdy Hyundai zahájil výrobu, již musí být jasné DO-V a možnosti a směry, ze kterých budou přijíždět vstupy a odjíždět výstupy.)
ad 29/ Komentář zpracovatele posudku:
Úvodem je vhodné připomenout, že posouzení vlivu stavby na životní prostředí, především pak
akustická a rozptylová studie, bylo řešeno pro stav, kdy bude hypoteticky směřována veškerá doprava
do/z průmyslové zóny Nošovice buď pouze jedním, případně i druhým směrem. Je tak posouzen
nejhorší možný případ, kdy veškerá doprava z průmyslové zóny projíždí přes žst. Hnojník a jede dále
směrem na Český Těšín.
Požadavek pro další stupeň projektových příprav na konkretizaci počtu nákladních vlaků ve
směru Nošovice – Český Těšín a směru Nošovice – Frýdek Místek bude součástí návrhu stanoviska. V
rámci zpracování posudku se již podařilo získat od oznamovatele i upřesněné předběžné odhady
rozpadu nákladní dopravy do jednotlivých směrů a to tak, že v průměru se předpokládá cca 30 % ve
směru Č. Těšín a 70% ve směru Frýdek-Místek. Tyto údaje v době zpracování dokumentace ještě
zpracovatel neměl k dispozici a proto použil konzervativního přístupu na straně bezpečnosti .
30/ Přejezdy - doby uzavření přejezdů v Hnojníku a Střítěži se jeví neúměrně krátké, když se
bere do úvahy doba rozjezdů vlaků z výhybny. Požadavek na dokladování jakým způsobem se k těmto
číslům došlo. Pro výpočet délky front na přejezdech je požadavek zohlednit současnou intenzitu
silniční dopravy, nikoliv intenzitu z r. 2006.
ad 30/ Komentář zpracovatele posudku:
- viz podrobnější komentář k připomínce č. 6 občanů
Podrobné tabulky včetně komentáře týkající se způsobu stanovení doby uzavření přejezdu,
případně délek front čekajících automobilů jsou součástí přílohy č. 14 doplněné dokumentace EIA.
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Pro zjištění délky čekací fronty se vycházelo z hodinové intenzity dopravy v přepočtených
vozidlech pro daný přejezd a pro určenou denní dobu i rok posouzení 2008, resp. 2010.
31/ Není přípustné, aby už v této fázi projektu bylo připuštěno, že budou překračovány limity
hluku daných normou a to jak hluku vnitřního tak zejména venkovního. Výrazně se sníží kvalita
bydlení a atraktivnost prostředí.
Požadavek, aby zpracovatel provedl další rozbor možností snížení hlukové zátěže způsobené:
brzděním zejména nákladních vlaků, houkáním vlaků i při rozjezdech na výhybně, chodem
signalizačního zařízení.
ad 31/ Komentář zpracovatele posudku:
Tato připomínka je oprávněná. Je však nutné si uvědomit, že proces EIA má především za cíl
kvantifikovat možné nepříznivé vlivy a zjistit, zda je možné je eliminovat. Protože však výpočty byly
prováděny pro maximální teoretický provoz vždy v jednom směru, lze na základě těchto skutečností
předpokládat, že výpočet je na straně bezpečnosti a ve vztahu k predikovaným hodnotám bude tedy
skutečný stav příznivější, než je predikovaný. Dle posledních aktuálních informací, které obdržel
zpracovatel posudku od oznamovatele se předpokládá, že směr na Č. Těšín bude pro nákladní dopravu
využíván v průměru ze 30 %. Proto i v návrhu stanoviska je požadavek, aby v závislosti na vývoji a
zpřesňování podkladů v rámci projektové přípravy byla zpřesňována i akustická situace a tomu
odpovídající návrhy protihlukových opatření. Jak již bylo řečeno i výše, výhybna je navrhována pro
letmé míjení vlaků. Protože bude v rámci optimalizace navrženo a instalováno moderní zabezpečovací
zařízení, není důvodu, aby vlaky bezdůvodně při rozjezdu houkaly. To lze ostatně zabezpečit i
organizačním řádem.
32/ Požadavek na provedení referenčního měření hluku na jiné trati, kterou projíždějí nákladní
vlaky s obdobnými parametry jako je plánováno na trase Nošovice - Český Těšín.
ad 32/ Komentář zpracovatele posudku:
Aby bylo možno objektivně porovnat naměřené hodnoty, muselo by se skutečně najít
srovnatelná trať a srovnatelné typy vlaků, což je obtížněji řešitelná úloha. Nicméně zpracovatel zvolil
pro tento stupeň projektové přípravy adekvátní postup stupni přesnosti a znalosti. Tzn. ověřil svůj
výpočtový model dle stávajícího stavu a pro výhled použil softwarové prostředky a emisní hodnoty,
které nabízí programový produkt.
Po realizaci stavby budou provedena ověřovací měření, která by měla prokázat, zda jsou
navržená protihluková opatření dostatečně účinná tak, aby byly splněny zákonné požadavky na
ochranu zdraví před hlukem a bude provedeno jejich případné doplnění.
33/ V případě realizace požaduji prodloužení PHS v úseku výhybny končící v km 127,9
alespoň do km 127,95.
ad 33/ Komentář zpracovatele posudku:
Souhlasíme s tímto požadavkem a doporučíme v rámci návrhu stanoviska, aby v dalších
stupních projektové přípravy, kdy budou zpřesněna vstupní data a bude provedena podrobná
akustická studie, byl tento požadavek prověřen a navržená PHC byla případně korigována dle
zpřesněných akustických výsledků.
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34/ Tvrzení, že hodnota nemovitostí v nejbližším okolí trati se zvýší (viz str. 316 dokumentace
EIA) je mylné.
ad 34/ Komentář zpracovatele posudku:
Otázka tržní ceny nemovitostí přímo nesouvisí s procesem posouzení vlivu stavby na životní
prostředí.
35/ Chybná studie koincidence hluku ze zdrojů: trať a rychlostní komunikace R 48.
ad 35/ Komentář zpracovatele posudku:
Posouzení souběhu rychlostní komunikace R48 a železniční trati č. 322 je posouzeno v
kapitole 7.6 Hlukové studie a z vyjádření není patrné, jakou chybu má autor na mysli.
36/ Nákladní doprava přes Střítež znemožní funkci zdejší školy. Již nyní při průjezdu malého
vlaku musí vyučující přerušit výklad. V případě zkapacitnění trati (především při pootevřených
oknech) by se značně zkomplikoval výklad.
ad 36/ Komentář zpracovatele posudku:
Autor připomínky má patrně na mysli možné zhoršení akustického komfortu ve vnitřním
chráněném prostoru školského zařízení.
Posouzení ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru a
vnitřním chráněném prostoru školských zařízení bylo provedeno pro variantu 1 (optimalizace
železniční trati v úseku Frýdek-Místek – Český Těšín). Hluková zátěž pro školu ve Stříteži byla
vypočítána a vyhodnocena pro výhledový provoz. Vzhledem k udávaným nízkým hodnotám v akustické
studii se jedná pravděpodobně o hodnoty i s uvažováním navržených protihlukových clon. Bohužel
tento fakt v hlukové studii není uveden.
Pro přibližné zjištění útlumu použitých oken bylo zpracován vzorek několika měření. Měření
byla provedena u rodinného domu Dobratice č.p. 176, Střítež č.p. 53, Ropice č.p. 17 a Dobrá č.p. 358.
Naměřený rozdíl vnitřního hluku oproti vnějšímu se pohyboval od 21 do 29 dB. Nutno podotknout, že
tento rozdíl záleží především na kvalitě použitých oken a jejich konstrukci. Blíže je tato problematika
rozebrána ve vyjádření posuzovatele k příloze č. 17 – Hlukové studii.
Pro velká okna ze školských zařízení uvažoval zpracovatel akustické studie s předpokládaným
útlumem na straně bezpečnosti, a to pouze 17 dB. Tento předpoklad by měla splňovat i mírně
pootevřená okna (např. pootevřená ventilace apod.).
Na základě vznesené připomínky doporučuje posudek následující opatření:
1. Na základě zpřesňování podkladů a informací v rámci projektové přípravy v dalších
stupních zpřesnit i hlukovou studii a odpovídající protihluková opatření.
2. Provést po realizaci stavby měření v daném školském zařízení (základní a mateřská škola
Střítež č.p. 108), které by ověřilo deklarované splnění hygienických limitů ve venkovním chráněném
prostoru staveb i vnitřním chráněném prostoru staveb.
Tyto podmínky budou součástí návrhu stanoviska.
37/ Požadavek na zohlednění četnějších zastavení aut ve Stříteži a jeho vliv na životní
prostředí díky vyššímu úniku spalin, který vzniká při rozjezdu automobilů i zvýšené hlučnosti.
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ad 37/ Komentář zpracovatele posudku:
Vliv stání aut na přejezdu ve Stříteži byl posouzen jak v akustické, tak i v rozptylové studii
doplněné dokumentace EIA.
38/ Výstavba směrem na Český Těšín umožní vybudovat bezúvraťové napojení v Ropici na
Třinec, tyto záměry však nejsou vyhodnocené ve studii EIA, která má komplexně posoudit vliv
záměru na životní prostředí.
ad 38/ Komentář zpracovatele posudku:
viz podrobnější komentář k připomínce č. 17 občanů
39/ Plánovaná stavba (včetně výhybny ve Stříteži) není v souladu s územním plánem obce.
ad 39/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku není kompetentní k rozhodnutí, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv. Je možné pouze konstatovat, že v rámci dokumentace EIA je doloženo (jako jedna
z povinných příloh) vyjádření příslušného stavebního úřadu v Hnojníku k záměru z hlediska souladu
s ÚP dokumentací. Dle doloženého vyjádření stavebního úřadu Hnojník ze dne 16. 1. 2008 pod č.j.
výst.24/328/2008/Fi je stavba v souladu s platným územním plánem obce Střítež.
40/ V dokumentaci není uveden způsob míjení vlaků v plánované výhybně v lokalitě stanice
Hnojník. Není zde zřejmé, zda se bude jednat o letmé míjení vlaků, jak bylo původně plánováno, nebo
bude k míjení nutné jeden z vlaků zastavit. Tato skutečnost sebou nese zde nedokumentovaný nárůst
hluku, který vzniká při brzdění a rozjezdu tak mohutných souprav, případně při míjení těchto souprav
současně.
Požadavek na doplnění způsobu míjení vlakových souprav a v této souvislosti doplnit i
hlukové hladiny a další návaznosti, které tato skutečnost sebou přinese.
ad 40/ Komentář zpracovatele posudku:
Konstrukce výhybny je projektována na tzv. letmé křižování. Délka kolejí je dostatečná k tomu,
aby se zde mohly míjet dva nákladní vlaky bez zastavení. Dosáhne se tím zvýšení kapacity trati,
zrychlení dopravy a zkrácení obsazení přilehlých žel. úrovňových přejezdů. Zlepší se i ekonomické
ukazatele provozu odstraněním zvýšené spotřeby trakčního proudu při rozjezdech těžkých nákladních
vlaků.
Z hlediska akustické situace je navržené letmé míjení pozitivnější, vlaky nebudou nuceny
zastavit, resp. výrazně přibrzdit.
41/ Dokumentace jasně neuvádí počty vlaků, které budou směřovány z Nošovic (HMMC) ve
směru Frýdek-Místek a ve směru Český Těšín.
Požadavek na doplnění počtu nákladních vlaků z Nošovic směrem na Frýdek-Místek a z
Nošovic směrem na Český Těšín s rozdělením počtů nákladních a osobních vlaků do denního a
nočního provozu.
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ad 41/ Komentář zpracovatele posudku:
Doplněná dokumentace EIA uvádí přehledné tabulky vstupů v kap B.III.4.1. Vstupní údaje na
str. 122-125.
Více viz podrobnější komentář k připomínce č. 29 občanů.
42/ V hlukové studii se na str. 47 uvádí: "Problémem obce (Hnojník) je opět nádraží a jeho
okolí. Místní podmínky umožňují umístit PHS téměř ke zdroji hluku, přesto účinnost PHS
pravděpodobně nezajistí plnou ochranu před hlukem v horních patrech bližších objektů a je třeba po
jejím provedení provést měření a posoudit nutnost doplnění IPO. Jižní stranu nelze z důvodu
nemožnosti uzavření přístupových prostor do kolejiště odhlučnit PHS .. ".
Požadavek, aby byly dodrženy normy hluku pro venkovní chráněný prostor i vnitřní bytové
prostory a aby obyvatelé již nebyli zatěžování dalším navyšováním hlukové zátěže, která se šíří všemi
směry a je v současnosti nadlimitní. Faktor pohody obyvatelstva je podceňován. Plánovaná hluková
zátěž pro město Český Těšín je nepřijatelná.
Počet vytipovaných objektů k individuálnímu posouzení (IPO) z hlediska hluku podél trati
Nošovice - Český Těšín je alarmující.
ad 42/ Komentář zpracovatele posudku:
Hluková studie v tomto stupni znalostí a přesnosti vstupních podkladů byla zpracována na
straně bezpečnosti, neboť uvažovala vždy teoreticky maximální stav v každém směru. Z toho také byla
navrhována všechna protihluková opatření. Tzn. že výhledový stav by měl být lepší než predikovaný.
Pro zpřesnění navržených PHO doporučujeme v dalších stupních projektové přípravy i zpřesnění
akustické studie včetně zpřesnění a optimalizace navrhovaných PHO. Jak již bylo uvedeno
v předchozím textu výše, hluková studie doplněné dokumentace EIA také ukazuje jasný trend do
budoucna a skutečnost, že i při navýšení provozu dojde oproti stávajícímu stavu díky zkvalitnění
kolejového svršku a také díky navrženým PHC by nemělo docházet k výrazným změnám oproti
stávajícímu stavu.
43/ V dokumentaci je uvedeno, že v lokalitě Hnojník-Střítež se plánuje 8x PHS v celkové
délce 2 202 m, což rozdělí obec Hnojník. V přiložených vizualizacích PHS v obci Hnojník je vidět
narušení rázu venkovské krajiny. Takový zásah do stávající krajiny a venkovského životního stylu je
nepřijatelný.
ad 43/ Komentář zpracovatele posudku:
Vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz bylo provedeno dle uznávané metodiky Doc. Vorla
a kol. (2004). Dle závěrů Studie posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (včetně vizualizací vybraných
PHS) dojde k ovlivnění krajinného rázu, které však nebude zásadní.
Místa zvolená pro vizualizace protihlukových stěn byla dle názoru zpracovatele posudku
zvolena správně. Vizualizace jsou zpracovány pro pohledově nejexponovanější lokality ve vztahu
k plánovaným protihlukovým stěnám.
Vliv PHS bude omezen pouze na nejbližší okolí trati. Vizuální vliv protihlukových stěn lze
očekávat do vzdálenosti max. 1-2 km. S daným hodnocením lze souhlasit.
V návrhu stanoviska jsou uvedena opatření k omezení vlivu navržených protihlukových stěn na
krajinný ráz, a to vhodné architektonické ztvárnění stěn, včetně jejich ozelenění.
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44/ Citace ze str. 240 dokumentace: "Zdvojkolejnění tratě nebude mít žádný vliv či bude mít
slabý zásah do znaků a hodnot krajinného rázu. Pouze na přírodní charakteristiku byla míra vlivu
zdvojkolejnění tratě ohodnocena jako středně silný zásah (dojde např. k odstranění keřů a stromů v
souvislosti s rozšířením drážního tělesa) "
Nesouhlas s tímto tvrzením. Estetika venkovské krajiny je silně znehodnocena plánovanou
elektrifikací a výstavbou PHS. Požadavek na zachování stávajícího krajinného rázu.
ad 44/ Komentář zpracovatele posudku:
Zdvojkolejnění tratě v délce cca 1,2 km je plánováno u obce Hnojník. Z tabulky č. 24 (uvedené
v Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz, příloha č. 20 doplněné dokumentace EIA) vyplývá, že
zdvojkolejnění tratě by nemělo mít žádný vliv či jen slabý vliv do znaků a hodnot krajinného rázu.
Pouze na přírodní charakteristiku byla míra vlivu zdvojkolejnění tratě ohodnocena jako středně silný
zásah.
K provedenému posouzení nemá zpracovatel posudku připomínky. Vzhledem k umístění
výhybny skutečně nelze očekávat zásadní ovlivnění estetických hodnot krajinného rázu, případně
měřítka a vztahů v krajině, protože již v současné době v tomto místě existuje liniová stavba a tedy
dělicí efekt.
Vliv výhybny se projeví především ve znacích přírodní charakteristiky území, neboť dojde k
odstranění keřů a stromů v souvislosti se zdvojkolejněním tratě.
Elektrizace tratě si vyžádá instalaci trakčního vedení po celé délce posuzované tratě. Tyto
trakční stožáry o výšce 5,6 m budou zřetelně viditelné maximálně do vzdálenosti 2 km.
Vliv trakčního vedení na znaky a hodnoty krajinného rázu nebyl prokázán, jen ojediněle byla
míra vlivu ohodnocena jako slabý zásah a to na estetické hodnoty krajinného rázu (harmonické
měřítko, prostorové vztahy) či přírodní charakteristiky. Rovněž v místech, kde je již dnes akumulace
různých stožárů, nedojde k posílení negativního vlivu stožárů vysokého a nízkého napětí po
vybudování trakčních stožárů v rámci elektrizace tratě (např. okolí průmyslové zóny Nošovice).
S daným posouzením se zpracovatel posudku ztotožňuje. Neočekává se, že by výstavba
trakčního vedení významně narušila ráz místní venkovské krajiny.
45/ V dokumentaci není jasně uvedeno, zda u železničních přejezdů ve Stříteži a Hnojníku je
započítána doba průjezdů vlaků jedním směrem nebo v obou směrech.
Požadavek na upřesnění časů zavřených závor na těchto železničních přejezdech v návaznosti
na způsobu míjení vlaků, viz bod 40.
ad 45/ Komentář zpracovatele posudku:
V dopravně-inženýrských podkladech jsou uvedeny podmínky, pro které byl výpočet
kalkulován.
Byly posouzeny následující případy: osobní vlak stojí v žst., osobní vlak projíždí žst., nákladní
vlak stojí v žst., nákladní vlak projíždí žst., osobní vlak stojí v žst. Dobrá a projíždí nákladní od
Frýdku-Místku rychlostí 50 km/h, osobní nebo nákladní vlak stojí v žst. Hnojník a projíždí nákladní od
Frýdku-Místku rychlostí 40 km/h - následně projede osobní vlak z Hnojníka na Frýdek rychlostí 40
km/h.
Zohledněn byl i směr příjezdu a rychlost, které vlaky v jednotlivých případech dosáhnou.
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Více viz komentář zpracovatele posudku k připomínce č. 6 občanů.
46/ Plánovaná stavba bude dle dostupných informací a již schválených záměrů vstupní branou
pro další průmyslový rozvoj v lokalitě Hnojník, Tošanovice, Třanovice atd. Touto plánovanou stavbou
se spustí devastace stávající krajiny.
ad 46/ Komentář zpracovatele posudku:
Je velmi obtížně definovatelné, zda a v jakém rozsahu optimalizovaná železniční trať přiláká
další investory, kteří budou využívat železniční dopravu. V případě, že by tomu tak skutečně bylo,
bude třeba posoudit tyto plánované záměry v rámci samostatného procesu EIA, včetně posouzení vlivu
obslužné dopravy z těchto záměrů na životní prostředí a obyvatelstvo.
47/ Připomínka ke zvýšenému úhynu zvěře v souvislosti s optimalizací trati, která protíná
Střítežský les. Již v současné době dochází k úhynu zvěře v souvislosti se stávajícím provozem trati.
ad 47/ Komentář zpracovatele posudku:
Podrobnější komentář viz vypořádání připomínek č. 11, 12, 30, 31 a 32 obce Střítež.
48/ Není řešeno hlukové zatížení ve všech směrech kolem trati.
ad 48/ Komentář zpracovatele posudku:
Z hlukových map, které jsou součástí Hlukové studie doplněné dokumentace EIA je patrné, že
akustická situace je řešena pro všechny směry kolem trati.
49/ Zamoření prostředí zplodinami z naftových pohonů vlaků.
ad 49/ Komentář zpracovatele posudku:
Rozptylová studie uvažovala s následujícími vstupními údaji, citujeme: „Osobní vlaky budou
plně elektrifikovány. Dieselové lokomotivy budou mít vlaky z průmyslové zóny Nošovice, místní
nákladní vlaky a vlaky pro postrk. Jejich počty jsou 33 vlaků směr Nošovice - Frýdek Místek a
33 vlaků směr Nošovice – Český Těšín.“
Výstupy rozptylové studie jsou zcela na straně bezpečnosti, neboť dle informací poskytnutých
oznamovatelem (SŽDC s.o.) v průběhu zpracování posudku jsou pro postrk a provoz předpokládány
elektrické lokomotivy. Vlastník dráhy SŽDC s.o. preferuje užití elektrických hnacích vozidel na
elektrifikovaných tratích tím, že dieselová hnací vozidla zpoplatňuje v těchto případech vyšší sazbou.
Na železniční trati by tak měla být v reálu využita především elektrická trakce.
Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že provoz železniční trati (i při zohlednění většího podílu
dieselové trakce) se na znečištění ovzduší projeví minimálně. Dominantním zdrojem znečištění ovzduší
v zájmovém území je automobilová doprava a malé zdroje.
Porovnání stávajícího stavu a stavu po optimalizaci trati z hlediska znečištění ovzduší je
uvedeno v komentáři k připomínce č. 8 Třanovického občanského sdružení.
50/ Velká hlučnost při projíždění po mostu vlakovou soupravou. Velká hlučnost z důvodu
oblouků (zatáček) na kolejích.
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ad 50/ Komentář zpracovatele posudku:
Tento požadavek je zohledněn v rámci zpracování technického řešení stavby, neboť bude
docházet k celkové rekonstrukci železniční trati, včetně stávajících mostů.
Budou použity veškeré dostupné technologie na snížení hluku šířícího se z mostních
konstrukcí. Tato podmínka bude součástí návrhu stanoviska.
51/ Dokumentace EA neřeší omezenou bezpečnost na přejezdech. (Upozornění na 5
nechráněných přejezdů přes koleje mezi Stříteží a Ropicemi).
ad 51/ Komentář zpracovatele posudku:
V souvislost s optimalizací železniční trati je navržena rekonstrukce všech zachovaných
úrovňových přechodů a přejezdů s instalací moderního zabezpečovacího zařízení (výstražné světlené a
zvukové zařízení, případně dle rozhodnutí doplněné závorami). Úroveň zabezpečení přejezdů tak bude
oproti stávajícímu stavu vyšší.
Ke všem navrženým rušením, úpravám a zabezpečením přechodů a úrovňových křížení navíc
proběhlo v roce 2008 a 2009 místní šetření – správní řízení za účasti vlastníků a správců dotčených
komunikací, dotčených územních orgánů (odbory dopravy, silniční správní úřady), zástupců obcí,
Policie ČR, Drážního úřadu, generálního projektanta a investora. Závěry proběhlých řízení jsou
formulovány ve vydaných Rozhodnutích drážního správního úřadu.
Zpracovatel posudku upozorňuje, že požadavky na technické zabezpečení přejezdů je třeba
uplatnit především v rámci územního řízení.
52/ Nákladní doprava zvýší oproti stávajícímu stavu množství prachu a pylů.
ad 52/ Komentář zpracovatele posudku:
Z rozptylové studie jasně vyplývá, že vliv optimalizované železniční trati na kvalitu ovzduší je
malý. Porovnání stávajícího stavu a stavu po optimalizaci trati z hlediska koncentrací PM10 (prašná
frakce) je uvedeno v komentáři k připomínce č. 8 Třanovického občanského sdružení.
V souvislosti s optimalizací železniční trati je možné očekávat díky vyšším rychlostem i větší
intenzitě provozu na dané trati víření vzduchu v souvislosti s průjezdem jednotlivých vlaků. Významný
vliv průjezdů vlaků po železniční trati na šíření pylů v prostředí však očekávat nelze.
53/ Požadavek na vysvětlení smyslu pozdějšího měření hluku, které již bude bezvýznamné.
ad 53/ Komentář zpracovatele posudku:
Účinnost navržených protihlukových opatření bude prověřena měřením po zahájení provozu
stavby. V případě, že bude prokázáno, že i přes realizovaná protihluková opatření nejsou dodrženy
hygienické limity, budou navržena dodatečná protihluková opatření a zjednána náprava tohoto stavu.
Splnění zákonných limitů kontroluje orgán ochrany veřejného zdraví.
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54/ Výstavba PHC před objekty je neestetická.
ad 54/ Komentář zpracovatele posudku:
Posouzení vlivu PHC na krajinu a krajinný ráz je součástí samostatných studií, které tvoří
přílohu č. 20 a 21 doplněné dokumentace EIA.
55/ Referenční body pro zpracování hlukové studie jsou neobjektivně vybrány.
ad 55/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 10 občanského sdružení Mezi Mosty (Část 2 vypořádání).
56/ Nejsou podrobně a správně vyhodnoceny veškeré podmínky k realizaci všech variant (týká
se zejména hluku, emisí).
ad 56/ Komentář zpracovatele posudku:
Uvedená připomínka je nekonkrétní.
Zpracovatel posudku odkazuje na vypořádání ostatních připomínek vznesených k problematice
hluku a znečištění ovzduší, které jsou komentovány v části V. předloženého posudku.
57/ Dokumentace EIA nebere v potaz celosvětovou krizi ekonomiky. Lze předpokládat, že
pokles výroby automobilů se nevyhne ani automobilce Huyndai a za několik let se opět omezí provoz
na uvedené železnici. Zásahy do krajiny a života místních obyvatel ovšem budou nevratné.
ad 57/ Komentář zpracovatele posudku:
Dopad ekonomické krize je obtížně predikovatelný a zpravidla přechodný. Dokumentace EIA
tedy vychází z aktuálních (maximálních) údajů o plánované kapacitě výroby v PZ Nošovice.
58/ Nejsou brány v úvahu územní plány jednotlivých měst a obcí.
ad 58/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku není kompetentní k rozhodnutí, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv. Je možné pouze konstatovat, že v rámci dokumentace EIA je doloženo (jako jedna
z povinných příloh) vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu s ÚP
dokumentací.
Územní plán je jedním z hlavních podkladů, který vymezuje budoucí funkční využití území.
Umístění plánované bytové výstavby by tak mělo být bedlivě zváženo, např. z hlediska bezpečné
vzdálenosti zástavby od zdrojů hluku v území ať stávajících, tak i plánovaných.
Doporučení, aby v rámci územně plánovacích dokumentů byla zvážena nová chráněná
(bytová) zástavba v těsné blízkosti trati, je zcela logické a vyplývá z negativních zkušeností, kdy
územně plánovací dokumentace nebere v úvahu ani stávající komunikace nebo žel. tratě a navrhuje do
blízkosti těchto zdrojů hluku a exhalací obytnou zástavbu. Tzn. že je to opodstatněný požadavek
dokumentace EIA.
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59/ Dokumentace EIA neřeší bezpečnost na přejezdech.
ad 59/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 51 občanů.
60/ Dokumentace EIA neřeší protipovodňová řešení.
ad 60/ Komentář zpracovatele posudku:
Kapacita všech mostních otvorů a propustků je navržena vždy v souladu s normou ČSN 73 62
01 – Projektování mostních objektů.
Návrhová kapacita nových mostů propustků je v souladu s normou dimenzována pro průchod
Q100 + 50 cm, u propustků pro průchod Q50.
61/ Bude umožněn další nechtěný rozvoj průmyslu v okolí.
ad 61/ Komentář zpracovatele posudku:
Je velmi obtížně predikovatelné, zda a v jakém rozsahu optimalizovaná železniční trať přiláká
další investory, kteří budou využívat železniční dopravu. V případě, že by tomu tak skutečně bylo,
bude třeba posoudit tyto plánované záměry v rámci procesu EIA, včetně posouzení vlivu obslužné
dopravy z těchto záměrů na životní prostředí a obyvatelstvo.
62/ V akustické studii chybí měření ve škole a KD ve Stříteži, přestože se nachází v blízkosti
optimalizované tratě.
Z dokumentace není patrné, jakou měrou ovlivní životní prostředí hluk, který bude vznikat při
manipulaci v oblasti tzv. výhybny, která se bude nacházet ve Střítežském lese.
ad 62/ Komentář zpracovatele posudku:
Posouzení ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru a
vnitřním chráněném prostoru školských zařízení bylo provedeno pro variantu 1 (optimalizace
železniční trati v úseku FM – ČT). Hluková zátěž pro školu ve Stříteži byla vypočítána a vyhodnocena
pro výhledový provoz. Vzhledem k udávaným nižším hodnotám se pravděpodobně jedná o hodnoty s
uvažováním navržených PHC. Bohužel tento fakt v hlukové studii není uveden, ale lze to předpokládat
z hlukových map v příloze hlukové studie.
V následující tabulce jsou uvedeny pro doplnění z hlukové studie výsledné vypočtené hodnoty
ekvivalentních hladin akustického tlaku A pro objekt základní a mateřské školy ve Stříteži č. p. 108.
Z tabulky vyplývá, že hygienické limity pro hluk ve venkovním chráněném prostoru staveb i vnitřním
chráněném prostoru staveb by měly být dodrženy.
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Na základě vznesené připomínky doporučuje posudek následující opatření:
1/ Na základě zpřesňování podkladů a informací v rámci projektové přípravy v dalších
stupních zpřesnit i hlukovou studii a odpovídající protihluková opatření.
2/ Provést po realizaci stavby měření v daném školském zařízení (základní a mateřská škola
Střítež č.p. 108), které by ověřilo deklarované splnění hygienických limitů ve venkovním chráněném
prostoru staveb i vnitřním chráněném prostoru staveb.
Tyto podmínky budou součástí návrhu stanoviska.
Ad Hluk z manipulace z výhybny – viz komentář k připomínce č. 40 občanů
63/ Z posouzení nevyplývají eventuální následky při překračování stanovených limitů (vliv na
onemocnění psychického rázu, další závažná onemocnění, snížení průměrné délky života a z toho
plynoucí zvýšené finanční nároky na zdravotní péči).
ad 63/ Komentář zpracovatele posudku:
Vztah dávky a účinku je popsán v předložené studii zdravotních rizik v rámci Doplněné
dokumentace EIA. Jsou zde uvedena rizika, které vyplývají z expozice obyvatel nadlimitními
koncentracemi znečišťujících látek i nadlimitními ekvivalentními hladinami akustického tlaku A.
64/ Záměr bude mít vliv na znehodnocení majetku obyvatel (pozemků, budov), které se stanou
těžko prodejnými nebo klesne jejich cena.
ad 64/ Komentář zpracovatele posudku:
Posouzení vlivu optimalizace železniční trati na ceny nemovitostí není předmětem procesu
EIA, tj. procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
65/ Záměr radikálně omezí turistický ruch v obci Střítež.
ad 65/ Komentář zpracovatele posudku:
Vliv optimalizace železniční trati na „radikální omezení turistického ruchu v obci Střítež“ se
nepředpokládá.
66/ Silně zvýšená prašnost v okolí trati do 300 m na každou stranu trati.
ad 66/ Komentář zpracovatele posudku:
V blízkosti železniční trati (cca do 50 až 80 metrů od trati) se budou imisní příspěvky
pohybovat na úrovni do 0,3 až 1 % celkového imisního zatížení. Od cca 100 metrů od železnice budou
již příspěvky naprosto zanedbatelné a budou se pohybovat v řádech setin procent celkového imisního
zatížení. Cca 200 metrů od železnice její vliv prakticky nulový.
67/ Měření hluku a vibrací probíhalo v době nejnižší možnou mírou hluku a vibrací (projížděl
pouze motorový osobní vlak s délkou 2 až 4 vagóny). V rámci měření by bylo vhodné zohlednit posun
vagónu do skladu Státních hmotných rezerv. Tím by se měření více přiblížilo skutečnému hluku a
vibrací po dokončení stavby.
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ad 67/ Komentář zpracovatele posudku:
Provedená měření sloužila pro ověření výpočtového modelu. Cílem bylo nastavení modelu tak,
aby co nejvíce odpovídal reálné situaci.
Je nutné podotknout, že pro potřeby ověření (nastavení) výpočtového modelu není nezbytné
provést měření hluku z provozu těžkých nákladních vlaků. Model může být tzv. ověřen na stávající
stav. Do správně nastaveného modelu je pak možné zadat konkrétní typy vlaků, které budou jezdit ve
výhledu na železniční trati spolu s jejich emisními charakteristikami z databáze programu.
Provedená měření vibrací sloužila pro vymezení možných problematických lokalit z hlediska
šíření vibrací do okolí železniční trati. Pro další stupně projektové přípravy v návrhu stanoviska
doporučujeme provést zpřesnění studie vibrací příslušným odborným pracovištěm na základě
doplněných informací v projektové přípravě včetně návrhu příslušných opatření.
69/ Nebyl řešen způsob ochrany obyvatelstva před hlukem a vibracemi u prvního přejezdu za
železniční stanicí Hnojník. Z technických důvodů tam nebude možno použít protihlukové stěny.
ad 69/ Komentář zpracovatele posudku:
Pro další stupně projektové přípravy v návrhu stanoviska doporučujeme provést zpřesnění
studie vibrací příslušným odborným pracovištěm na základě doplněných informací v projektové
přípravě včetně návrhu příslušných opatření.
Na základě zpřesňování podkladů a informací v rámci projektové přípravy v dalších stupních
projektové přípravy je v návrhu stanoviska uveden požadavek zpřesnit i hlukovou studii a odpovídající
protihluková opatření. V případě, že není možné technickými opatřeními na cestě šíření akustické
energie (typ PHC) snížit hluk pod limitní úroveň, bude tento stav řešen individuálními opatřeními na
fasádách předmětných objektů.
70/ Nebyla řešena možnost pohybu staveb u přejezdu za železniční stanicí Hnojník. Stavby
jsou založeny na jílovitém podkladu a vlivem vibrací bude docházet k poškození statiky a tím
k ohrožení obyvatel.
ad 70/ Komentář zpracovatele posudku:
Pro další stupně projektové přípravy v návrhu stanoviska doporučujeme provést zpřesnění
studie vibrací příslušným odborným pracovištěm na základě doplněných informací v projektové
přípravě včetně návrhu příslušných opatření. Je možné rozšířit tento požadavek o prověření i oblasti
obce Hnojník. Splnění těchto požadavků může obec kontrolovat jako účastník řízení v dalších stupních
projektových příprav.
71/ Při rekonstrukci tratě není řešena kvalitní a včasná náhradní doprava.
ad 71/ Komentář zpracovatele posudku:
Při rekonstrukci tratě bude vždy část úseku mimo provoz. Součástí projektu stavby je tedy i
zajištění odpovídající náhradní (autobusové) dopravy.
Občané budou o způsobu náhradní dopravy dostatečně dopředu informováni.
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72/ Železniční most v Hnojníku je hlučný, když po něm budou jezdit nákladní vlaky, nebude
umožněno občanům spát.
ad 72/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář zpracovatele posudku k připomínce č. 50 občanů.
73/ Dokumentace neuvádí, co bude následovat pokud vlivem provoz na optimalizované trati
dojde k porušení omítek nebo zdí okolních objektů.
ad 73/ Komentář zpracovatele posudku:
Doporučujeme investorovi, aby pro tento případ nechal před zahájením výstavby provést
stavebně technický pasport jednotlivých objektů nacházejících se v těsné blízkosti trati, aby bylo
možné jednoznačně určit vliv provozu optimalizované trati na okolní zástavbu. Pokud by následně
došlo k prokazatelnému vlivu provozu na železnici na tyto objekty, bylo by možné zahájit řízení o
náhradách případné škody, či sanacích.
74/ Výstavba umožní budování nových logistických center v okolí a tím k nárůstu silniční
dopravy mezi těmito centry a železnicí.
ad 74/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz vypořádání připomínky č. 61 občanů.
75/ Dojde k nárůstu počtu obyvatel ovlivněných hlukem.
ad 75/ Komentář zpracovatele posudku:
Plánovaná optimalizace trati, včetně navržených rozsáhlých protihlukových stěn, stávající stav
de facto nezmění. V části území dojde ke zlepšení oproti stávajícímu stavu, pouze u některých lokalit
dojde k mírnému zhoršení. Do těchto míst budou orientována individuální protihluková opatření na
exponovaných objektech.
K hodnocení zdravotních rizik bylo přistupováno konzervativním způsobem. V obou směrech
(směr Český Těšín, Frýdek-Místek) bylo uvažováno s maximálním počtem vlaků směřujícím
z průmyslové zóny Nošovice. V reálném stavu dojde v závislosti na odbytu průmyslové zóny Nošovice k
rozpadu dopravy do obou úseků. Vlivy na zdraví obyvatel jsou tak posouzeny na straně bezpečnosti.
76/ Po případné rekonstrukci není možno garantovat dodržení avízovaného rozdělení dopravy
mezi směry Frýdek – Místek – Ostrava Kunčice a Frýdek – Místek – Český Těšín.
ad 76/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 1 obce Dolní Tošanovice.
77/ Nebude žádoucí provést po rekonstrukci bezúvraťové napojení ve Frýdku – Místku.
ad 77/ Komentář zpracovatele posudku:
Realizace bezúvraťového napojení bude v budoucnu zcela jistě žádoucí. Jedná se o provozně
výhodné řešení, které by do budoucna mohlo zjednodušit organizaci nákladní dopravy na železniční
síti a především v žst. Frýdek-Místek.
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78/ Vzhledem k tomu, že v současné sobě není na trati Český Těšín – Hnojník a zpět
provozována žádná nákladní doprava, nesouhlasíme se zkapacitněním úseku ve směru Nošovice –
Český Těšín pro nákladní dopravu.
ad 78/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí nesouhlas občanů se zkapacitněním úseku ve směru
Nošovice – Český Těšín pro nákladní dopravu.
79/ Jsou podhodnoceny doby průjezdu nákladních souprav přes železniční přejezdy.
ad 79/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář k výpočtům doby průjezdu nákladních souprav přes železniční přejezdy je uveden
např. v připomínce č. 36, 39, 40 a 41 občanského sdružení Střítež (Část 2 vypořádání připomínek).
80/ Předpokládaná intenzita hluku a vibrací není spolehlivá.
ad 80/ Komentář zpracovatele posudku:
Správnosti údajů uvedených v dokumentaci EIA, včetně použitých metod hodnocení se
podrobně věnuje kapitola II.2 předloženého posudku. Zpracovatel posudku nemá žádné zásadní
připomínky k použitým vstupům při zpracování doplněné dokumentace EIA. Použité metody a
výpočtovém postupy při zpracování dokumentace EIA byly zvoleny adekvátně posuzovanému záměru..
Jedná se o standardně používané postupy v procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
Každá výpočtová metoda, případně použitá metodika má své nejistoty, kterými jsou výsledky
určitým způsobem zatíženy. Příkladem je např. použitý výpočtový program LimA pro predikci
akustické zátěže území. Uváděná nejistota výpočtového modelu je 2,2 dB. Rozdíl 2 dB je měřením
neprokazatelný a ani sluchem nepostřehnutelný.
Pro posouzení vlivu „Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín,
včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín“ byly použity standardně používané výpočtové postupy a
metody hodnocení. Míra nejistoty se tak pohybuje v běžných mezích hodnocení.
Nutno podotknout, že pro měření hluku a vibrací byly použity Českým metrologickým
institutem ověřené měřící přístroje s třídou přesnosti 1. U měření hluku se dále udává nejistota
měření. Tato nejistota se může v exteriéru pohybovat běžně kolem 2 dB. Při zpracování hlukové studie
se tato nejistota zohledňuje.
81/ Protihlukové stěny znehodnotí vzhled obcí, poškodí krajinu a kvalitu života lidí pod
Beskydy, stanou se barierou pro volný průchod a průhled obyvatel a většiny živočichů.
ad 81/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz podrobnější komentář k připomínce č. 8 občanů.
82/ Výstavba umožní vybudování vlečky Hnojník – Horní Tošanovice – průmyslová zóna.
ad 82/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz podrobnější komentář k připomínce č. 61 občanů.
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83/ Výstavba umožní postavit nové rozřazovací nádraží v Českém Těšíně.
ad 83/ Komentář zpracovatele posudku:
Navržené technické řešení žst. Český Těšín svou podstatou nepředpokládá a neumožňuje vznik
nového seřaďovacího nádraží.
Podoba stávajícího rozřazovacího nádraží zůstává zachována s výjimkou technické úpravy
některých kolejových napojení, protože z optimalizované trati není možný přímý posun na svážný
pahrbek, čímž bude možné docílit i snížení celkových pohybů a posunů na nádraží.
Technologie zásobování a odvozu výrobků z PZ Nošovice bude probíhat výhradně formou
ucelených vlaků. Vlaky se budou v žst. Český Těšín pouze křižovat, popř. měnit směr jízdy.
84/ Jedinou logickou možností je varianta č. 3 Optimalizace trati s provedením bezúvraťového
napojení na Ostravu Kunčice ve Frýdku Místku. Minimálně postihne krajinu a obyvatelstvo a bude
daleko levnější.
ad 84/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí, že občané preferují realizaci varianty č. 3 –
optimalizace trati s provedením bezúvraťového napojení ve Frýdku Místku.
Poukazuje však na skutečné dopady a vlivy varianty č. 3 – viz komentář k připomínce č. 16
Třanovického občanského sdružení (Část 2 vypořádání připomínek), případně komentář k připomínce
č. 2 občanů (Část 3 vypořádání připomínek).
85/ Je podhodnocována intenzita hluku.
ad 85/ Komentář zpracovatele posudku:
Podrobný komentář k výstupům akustické studie (včetně realizovaných měření) je uveden
v kapitole II. tohoto posudku.
Nic nenasvědčuje tomu, že by předložené stávající ani výhledové ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A byly podhodnoceny. Není jasné na základě čeho a jakých výstupů je tato
připomínka formulována.
86/ Vybudování továrny takového rozsahu v podhorské oblasti je velmi nešťastné, když tolik
uzavřených objektů v Ostravě i jinde je bez využití. Obyvatelé Hnojníku nesouhlasí se záměrem, který
přinese hluk a realizaci protihlukových stěn. Nesouhlasí s dalším rozšiřováním průmyslu v oblasti a
rušením zemědělské půdy.
ad 86/ Komentář zpracovatele posudku:
Obyvatelé Hnojníku nesouhlasí se záměrem, a to z následujících důvodů: 1/ akustická zátěž, 2/
další rozvoj průmyslu v dané oblasti.
Rozvoj průmyslu v daném území samozřejmě nelze vyloučit. Pokud by k tomu skutečně došlo,
je třeba tyto aktivity podrobně posoudit rámci procesu EIA, včetně jejich dopravních nároků.
Jak již bylo řečeno výše, pro eliminaci hlukového zatížení jsou navrhována PHO.
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87/ Požadavek na dodržení rezervy pro hlukový limit ve venkovním chráněném prostoru.
ad 87/ Komentář zpracovatele posudku:
Hluková zátěž, tak jak byla predikována, byla zjišťována s rezervou, protože se uvažovalo vždy
s maximálním teoretickým provozním zatížením, a to v každém z uvažovaných směrů.
88/ Nesouhlas se zkapacitněním tratě pro nákladní dopravu ve směru Nošovice – Český Těšín.
ad 88/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí nesouhlas občanů se zkapacitněním úseku ve směru
Nošovice – Český Těšín pro nákladní dopravu.
89/ V případě realizace záměru bude ŽP daleko horší, záměr zničí přírodu a budou vymýceny
lesy.
ad 89/ Komentář zpracovatele posudku:
Záměr je podroben procesu EIA, která má za úkol posoudit, zda je záměr z hlediska životního
prostředí akceptovatelný, či nikoliv, případně za jakých podmínek je akceptovatelný.
Po prostudování předložených Oznámení záměru, dokumentace EIA, doplněné dokumentace
EIA, včetně všech vyjádření obdržených k těmto dokumentům a dalších podkladů získaných v rámci
zpracování posudku se jeví realizace varianty č. 1 – optimalizace trati v investorem navržené variantě,
varianty č. 3 – bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku a varianty č. 4 – obchvat obce Dobrá jako
možná, a to při důsledném splnění podmínek uvedených v návrhu stanoviska.
90/ Střítež – nepravdivé údaje o počtu projetých motorových vozidel přes železniční přejezd
ve středu obce.
ad 90/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář k posouzení situace na železničních přejezdech je uveden např. v připomínce č. 36,
39, 40 a 41 občanského sdružení Střítež (část 2 vypořádání připomínek).
91/ Střítež - neodborný odhad vlivů čekacích dob na železničním přejezdu v centru vesnice.
ad 91/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář k posouzení situace na železničních přejezdech je uveden např. v připomínce č. 36,
39, 40 a 41 občanského sdružení Střítež (část 2 vypořádání připomínek).
92/ Střítež - posuzovanou stavbou dojde k ohrožení životů dětí, občanů (vlivem destabilizace
dopravní situace v centru obce).
ad 92/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 51 občanů.
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93/ Vlaky, které by měly jezdit rychlostí 90 – 100 km/h budou zabíjet srny, jeleny, zajíce a
další zvířata. Již dnes jsou tyto ztráty veliké.
ad 93/ Komentář zpracovatele posudku:
Podrobnější komentář viz vypořádání připomínek č. 11, 12, 30, 31 a 32 obce Střítež.
94/ Střítež - obecní zastupitelstvo nedalo k realizaci rekonstrukce tratě přes území obce
souhlas.
ad 94/ Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere na vědomí, že obecní zastupitelstvo obce Střítež nedalo k realizaci
rekonstrukce tratě přes území obce souhlas.
95/ Střítež – klidná podhorská obec bude stavbou a provozem posuzovaného záměru
devastována.
ad 95/ Komentář zpracovatele posudku:
Doplněná dokumentace EIA se řádně věnovala všem složkám životního prostředí a aspektům
stavby na obyvatele. Posouzení vlivu záměru na akustickou situaci, znečištění ovzduší a zdraví
obyvatel je zpracováno v rámci samostatných studií doplněné dokumentace EIA.
Při splnění všech opatření uvedených v návrhu stanoviska se realizace záměru jeví z hlediska
životního prostředí přijatelná.
96/ Dokumentace neřeší znehodnocení domovů občanů (obec Střítež), kteří zde žijí po mnoho
generací.
ad 96/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 95 občanů.
97/ Jak budou lidé ve Stříteži přecházet železnici?
ad 97/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 51 občanů.
98/ Jak budou v obci Střítež auta přejíždět přes železnici, jednotky záchranného systému, když
frekvence vlaků bude tak hustá?
ad 98/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 36 občanského sdružení Střítež.
99/ V dokumentaci nejsou řešeny dopady na život v obci Střítež – hluk a bezpečnost.
ad 99/ Komentář zpracovatele posudku:
Dopadům optimalizace železniční trati na akustickou situaci se věnuje Hluková studie
doplněné dokumentace EIA.
Bezpečnost – Viz komentář k připomínce č. 51 občanů.
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100/ Zpracovaná dokumentace je velice jednostranně nakloněná (pro zadavatele).
ad 100/ Komentář zpracovatele posudku:
Jedním z úkolů předloženého posudku je zhodnocení úplnosti zpracované dokumentace EIA a
správnosti údajů v ní uvedených. Zhodnocení způsobu zpracování dokumentace EIA se věnuje
především kapitola II. posudku.
101/ V územním plánu obce Střítež a územním plánu VÚC Beskydy není schválena
elektrifikace tratě č. 322 ani výhybna (nákladní nádraží) a je zcela v rozporu se základní myšlenkou
územního plánu obce Střítež, tj. zachování stávajícího rázu krajiny s důrazem na individuální
venkovské bydlení ve zklidněné zóně. Realizace zamýšleného projektu výhybny by ve svém důsledku
vedla k útlumu výstavby rodinných domů v okolí tratě.
ad 101/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku není kompetentní k rozhodnutí, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv. Je možné pouze konstatovat, že v rámci dokumentace EIA je doloženo (jako jedna
z povinných příloh) vyjádření příslušného stavebního úřadu v Hnojníku k záměru z hlediska souladu
s ÚP dokumentací.
102/ Zvýšený provoz nákladních souprav na trati č. 322 by vedl ke vzniku významného
bezpečnostního rizika v oblasti železničního přejezdu na silnici I/68.
ad 102/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 51 občanů.
103/ Uzavřením přejezdu během průjezdů vlakových souprav bude znemožněn průjezd
vozidel záchranné služby a hasičů. Budou tak ohroženi na životě pacienti, kteří jsou ve vážném
zdravotním stavu převáženi.
ad 103/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 36 občanského sdružení Střítež.
104/ Hluk z posuzovaného záměru bude rušit denní i noční klid.
ad 104/ Komentář zpracovatele posudku:
Hlukové zatížení v území se řídí českým legislativním řádem, konkrétně zákonem č. 258/2000
Sb. v platném znění a nařízením vlády č. 148/2006 Sb., kde jsou definovány podmínky provozování
zdrojů hluku a také limitní hodnoty pro různé zdroje hluku. Předložená dokumentace zpracovala
stávající i výhledové hlukové zatížení okolí železniční tratě pro denní i noční dobu. Pro eliminaci
hlukové zátěže a nezhoršení stávajícího stavu byla navržena PHO.
105/ Jsou podhodnoceny doby průjezdu nákladních souprav přes železniční přejezdy.
Prodlouží se kolony aut a dojde tak k výraznému zhoršení životního prostředí výfukovými plyny.
ad 105/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 36 občanského sdružení Střítež.
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106/ Dokumentace neřeší dopravní zatížení krajiny, v dokumentaci nebyly vyřešeny
biokoridory pro zvěř, pokud dojde k vykácení lesa, není dořešeno, kdy dojde k výsadbě nových
stromů, v jakém rozsahu a složení.
ad 106/ Komentář zpracovatele posudku:
Ad Dopravní zátěž
Jedním ze základních vstupních podkladů pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí a
obyvatelstvo jsou stávající a výhledové dopravní zátěže. Dokumentace EIA tyto základní vstupy uvádí
a celkové zatížení v okolí celé železniční trati je dokumentováno graficky pomocí plošných hlukových
map. Je tedy zcela jasně patrné, z jakých údajů se při posouzení vycházelo.
Ad Migrace zvěře
Viz komentář k připomínce č. 11 a 12 obce Střítež a podmínky v návrhu stanoviska.
Ad Náhradní výsadby
Viz podmínky v návrhu stanoviska - Náhradní výsadby za likvidovanou zeleň budou řešeny
s příslušnými orgány ochrany přírody.
107/ Při rekonstrukci tratě není vyřešeno případné zpoždění vlaku, ztíží se možnost dojíždění
do práce.
ad 107/ Komentář zpracovatele posudku:
Při rekonstrukci tratě bude vždy část úseku mimo provoz. Součástí projektu stavby je tedy i
zajištění odpovídající náhradní (autobusové) dopravy.
Občané budou o způsobu náhradní dopravy dostatečně dopředu informováni.
108/ Zvýší se četnost přejezdů nákladních vlaků a nebudou to vlaky s 2 až 5 vagóny.
ad 108/ Komentář zpracovatele posudku:
Podrobný rozbor výhledových intenzit dopravy na železniční trati je součástí doplněné
dokumentace EIA. Maximální uvažovaná délka nákladních vlaků je 19 vagónů.
109/ Marta Kaletová a Miroslav Kaleta požadují v případě realizace varianty č. 1 výměnu
oken ze strany od trati (bariéra je přerušena v místě přejezdu a hluk projíždějících vlaků a
signalizačního zařízení proniká přímo k jejich domu).
ad 109/ Komentář zpracovatele posudku:
V dalších stupních projektové dokumentace budou detailně prověřeny u všech nechráněných,
resp. ne zcela chráněných objektů stavebně akustické parametry jejich fasád a budou navrženy vhodné
akustické parametry oken. Doporučujeme uplatňovat tento požadavek i v dalších stupních projektové
dokumentace.
110/ Manželé Kaletovi požadují v případě realizace varianty č. 1 vybudovat alespoň část
protihlukové bariéry v bezprostřední blízkosti rodinných domů z průhledných materiálů. Protihluková
bariera nebude chránit proti hluku v 1. patře. Je-li nutno tuto barieru postavit, požadujeme alespoň
zčásti průhlednou bariéru.
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ad 110/ Komentář zpracovatele posudku:
Řešení konkrétních materiálů bude součástí dalších stupňů projektové přípravy včetně
detailních návrhů PHO. Doporučujeme uplatňovat tento požadavek i v dalších stupních projektové
dokumentace.
111/ Dosavadní měření hluku a otřesů byla prováděna při nesrovnatelném průjezdu několika
lehkých vagónů. Po uvažovaném zkapacitnění trati mají projíždět vlaky až 500 m dlouhé
s nesrovnatelně těžším nákladem, další zvýšení hluku bude způsobovat nepříjemný pískot při tření
nákolků o hranu koleje v místech zatáčky. Průjezd 87 vlaků bude situován hlavně do nočních hodin a
noční klid bude významně rušen nejen hlukem, ale i vibracemi v domech v nejbližším okolí tratě.
ad 111/ Komentář zpracovatele posudku:
Navržená dopravní technologie a z ní vyplývající technické řešení předpokládá průjezd až 87
vlaků/24 hodin, z toho 33 je nákladních. Jedná se však o maximální teoretický provoz, který bude
pouze v případě, kdy bude veškerá nákladní doprava z důvodu nějaké výluky vedena pouze jedním
směrem. Taková situace nastane např. v době oprav a mimořádných událostí.
Není pravdou, že veškerý provoz bude směřován do nočních hodin. Ze vstupních údajů
v dokumentaci jasně vyplývá, že v nočním období se pro tento teoretický stav uvažuje s průjezdy
5 nákladních vlaků a jednoho lehkého manipulačního vlaku, který na trati jezdí již nyní.
V rámci vývoje projektových příprav záměru se navíc předpokládá, že směr na Český Těšín
bude pro nákladní dopravu v průměru využíván ze 30 %.
Nová sestava železničního svršku bude odpovídat všem platným normám. Kombinace použití
nového železničního svršku (bezstykové koleje) na sanovaném železničním spodku by měla zajistit
geotechnickou stabilitu drážní cesty a trvanlivost polohy koleje, čímž by mělo docházet v zatáčkách i
k podstatnému snížení známého efektu pískání.
112/ Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, stacionář v Ropici (vyjádření ze dne 13. 11.
2008): Nesouhlasí s uvedeným počtem 250 exponovaných osob, jak je uvedeno v dokumentaci.
ad 112/ Komentář zpracovatele posudku:
Autor připomínky se patrně odkazuje na lokalitu označenou písmenem T ve studii zdravotních
rizik. V rámci této lokality byly vybrány domy situované v těsné blízkosti trati (do 30 m) v obcích
Dobrá, Šprochovice, Hnojník, Střítež a Ropice. V uvedeném úzkém pásu kolem trati žije ve zmíněných
obcích cca 250 obyvatel.
Odhad počtu zatížených osob byl prováděn popsanou metodou v hodnocení zdravotních rizik.
Je nutné podotknout, že uvedený počet obyvatel je kalkulován pouze pro definovaný pás 30 m podél
trati.
113/ V dokumentaci chybí detailní posouzení vlivu provozu trati na faunu a floru.
ad 113/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 8, 9 a 10 obce Střítež.
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114/ Nesouhlas se studií vibrací. Měření vibrací bylo prováděno v období, kdy po trati
neprojel ani jeden nákladní vlak. Nebyla zpracována kvalitní studie vibrací (nebyl fakticky změřen
vliv nákladních vlaků na vibrace okolních domů).
ad 114/ Komentář zpracovatele posudku:
Po stávající trati se nákladní vlaky, které budou jezdit ve výhledu po optimalizované železniční
trati, nepohybují. Bylo tak možné pochytit pouze vliv stávajících typů vlaků na vibrace v okolních
objektech. I na základě měření stávajících typů vlaků projíždějících po železniční trat však bylo možné
vytipovat problematická místa z hlediska šíření vibrací do okolí trati.
Na základě těchto údajů byl následně zpracován prvotní návrh antivibračních opatření pro
celý dotčený úsek trati, který je součástí projektové dokumentace.
V návrhu stanoviska jsou uvedeny následující podmínky: 1/ Pro další stupně projektové
přípravy provést zpřesnění studie vibrací., 2/ Pro minimalizaci vlivu vibrací na zdraví obyvatel budou
po zpřesňujících analýzách v lokalitách s předpokládanými nadlimitními hodnotami navrženy a
následně instalovány antivibrační rohože, případně další známé prostředky na snížení přenosu
vibrací.
Zpracovatel posudku upozorňuje, že po realizaci stavby (před kolaudací) bude provedeno
kontrolní měření vibrací k ověření dodržení platných hygienických norem. V případě zjištění
nedostatečné a neúplné ochrany by byly orgánem ochrany veřejného zdraví nařízeny doplňující
stavební úpravy.
Podrobnější komentář viz připomínka č. 24 občanského sdružení Střítež.
115/ Vizualizace protihlukových bariér není objektivní. Není zaručeno, že opravdu budou
takto protihlukové stěny vypadat. Vizualizace by měla zobrazit to, jak budou protihlukové stěny
vypadat bezprostředně po výstavbě a jak budou opticky působit na okolí.
ad 115/ Komentář zpracovatele posudku:
Pravdou je, že v zápětí po výstavbě mohou protihlukové clony působit větším rušivým dojmem,
než v delším časovém horizontu, kdy již bude vysázená zeleň plně zapojena. Ozelenění PHS je
navrženo mj. i popínavými druhy rostlin. Většina těchto druhů je schopna dosáhnout obstojného
zápoje již v horizontu jednoho až dvou let.
Minimalizace negativních optických vjemů bude docíleno i použitím vhodných barevných
odstínů stěn i samotných materiálů tak, aby se v daném typu krajiny staly jejich co nejméně rušivou
součástí.
Viz podmínky pro další stupně projektových příprav v návrhu stanoviska.
116/ Dokumentace dostatečně neřeší zvýšený hluk, jenž není dostatečně řešen protihlukovými
opatřeními, omezuje užívání nemovitosti jako objektu k bydlení tak i jako zdravotnického zařízení.
ad 116/ Komentář zpracovatele posudku:
Na základě předložené Hlukové studie je možné konstatovat, že hlukový limit ve venkovním
chráněném prostoru je na většině lokalit nacházejících se podél železniční trati překračován již nyní.
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Plánovaná optimalizace trati, včetně navržených rozsáhlých protihlukových clon, by stávající
stav akustické zátěže území neměla výrazně změnit. V části území dojde ke zlepšení oproti stávajícímu
stavu, pouze u některých lokalit dojde k mírnému zhoršení.
Protihluková opatření na ochranu objektů v blízkosti železniční trati před nadlimitními
ekvivalentními hladinami akustického tlaku A jsou řešena dvěma způsoby, a to formou protihlukových
clon a individuálními protihlukovými opatřeními. PHC byly na základě dostupných vstupních dat
navrhovány tak, aby zajistily maximální akusticko-ekonomický efekt v daném stupni projektových
podkladů.
V souvislosti s optimalizací železniční trati dojde sice k navýšení intenzit železniční dopravy,
zároveň však dojde k výměně kolejového svršku, spodku a kolejí. Nárůst ekvivalentních hladin
akustického tlaku A z dopravy tak bude částečně kompenzován díky vysoce kvalitnímu založení a
technickému provedení trati.
117/ Dokumentace dostatečně neřeší zvýšenou úroveň vibrací a vlivu elektrických polí, jenž
negativně ovlivňují budovu a provoz citlivých lékařských přístrojů.
ad 117/ Komentář zpracovatele posudku:
V souvislosti optimalizací železniční trati bude realizována řada opatření, která vliv vibrací na
okolní chráněnou zástavbu omezí.
Bude použita osvědčená koncepce obnovy železničního svršku. V celém rozsahu je navržen
nový kolejový rošt s kolejnicemi tv. S49 (bezstyková) s pružným bezpodkladnicovým upevněním na
betonových pražcích B91.
Nová sestava železničního svršku bude odpovídat všem platným normám. Kombinace použití
nového železničního svršku (bezstykové koleje) na sanovaném železničním spodku by měla zajistit
geotechnikou stabilitu drážní cesty a trvanlivost polohy koleje. Navržená koncepce bude mít příznivý
vliv na snížení hlukové zátěže a vibrací.
Pro další zlepšení budou použity antivibrační rohože pod štěrkové lože. Podrobný návrh
antivibračních opatření zpracovaný v rámci přípravy projektové dokumentace viz komentář k
připomínce č. 24 občanského sdružení Střítež.
Vlivem elektrických polí – bludných proudů se zabývá samostatná příloha doplněné
dokumentace EIA.
118/ Dokumentace dostatečně neřeší úrovňový železniční přejezd v bezprostředním sousedství
domu v ulici č. p. 614, Frýdek – Místek, jenž je vybaven zvukovým signalizačním zařízením. Toto
zařízení bude vzhledem k očekávané frekvenci provozu na trati zdrojem hluku stejně rušivého jako
vlastní vlaková doprava.
ad 118/ Komentář zpracovatele posudku:
Detailní řešení těchto míst bude muset být provedeno v rámci dalších stupňů projektové
dokumentace, kdy bude také znám již přesný způsob a typ zabezpečení tohoto přejezdu a tomu
odpovídajícího signalizačního zařízení a akustických parametrů tohoto zařízení.
Do návrhu stanoviska naformulujeme podmínku: „Po upřesnění typů zabezpečovacího a
signálního zařízení na jednotlivých přejezdech hodnocené trati a jejich akustických parametrů bude
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nutné provést detailní posouzení akustické situace a také návrh protihlukových opatření pro objekty
v těsném sousedství všech přejezdů.“
119/ Požadavek na přehodnocení stanoviska stavebního úřadu v Hnojníku o souladu
plánované stavby s územními plány obcí Hnojník a Střítež.
ad 119/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku není kompetentní k rozhodnutí, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv. Výše uvedený požadavek je třeba směřovat přímo na příslušný stavební úřad, případně jemu
nadřízený orgán.
120/ V dokumentaci je nedostatečně posouzen vliv na životní prostředí v období výstavby
záměru, které se bude pravděpodobně v okolí obce Střítež překrývat s výstavbou rychlostní
komunikace I/11 část T55: Třanovice – Nebory v období let 2010 až 2012.
ad 120/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska je navržena následující podmínka: „V dalším stupni projektové
dokumentace je třeba koordinovat případný souběh výstavby záměru optimalizace železniční trati a
výstavby silnice I/11.“
121/ Žádost o provedení opakovaného měření dopravního zatížení v místě křížení železnice
s komunikací I/68 v obci Střítež a jeho zapracování do dokumentace. Nezávislé sčítání ukazuje na
mnohem vyšší dopravní zatížení komunikace než s jakým je kalkulováno v dokumentaci, čímž je
nesprávně posuzován vliv na dostupnost integrovaného záchranného systému. V dopravních špičkách
v ranních a odpoledních hodinách již při současném zatížení silnice i železnice dochází k pravidelných
zácpám, navýšení počtu projíždějících vlaků o několik set procent nutně musí vést k poměrně
razantnímu zhoršení stávajícího stavu.
ad 121/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace EIA správně vycházel při stanovení intenzit dopravy na silnici I/68
(a tedy i délky front na přejezdu) z oficiálně dostupných údajů z celostátního sčítání dopravy ŘSD na
vybrané komunikační síti (2005). Tyto intenzity byly navýšeny stanovenými růstovými koeficienty
dopravy pro příslušné výpočtové roky 2008 a 2010.
Provedené výpočty vychází z dlouhodobého sledování intenzit dopravy ŘSD na komunikační
síti. Jedná se o průměrné hodnoty z opakovaně prováděných sčítání dopravy v různých obdobích roku.
Pro predikci akustické zátěže a znečištění ovzduší není příliš vhodné vycházet z krátkodobého
sčítání dopravy, které může být vzhledem k dlouhodobému průměru podhodnoceno či naopak
nadhodnoceno.
K zmíněnému navýšení projíždějících vlaků o několik set procent nedojde, což je zcela zřetelné
z porovnání tabulky č. 20 (intenzity dopravy na železniční trati ve stávajícím stavu) a tabulky č. 21
(intenzity dopravy na železniční trati ve výhledovém stavu) doplněné dokumentace EIA.
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122/ Rozptylová studie se vůbec nezabývá úsekem trati Ostrava Kunčice – Frýdek Místek.
ad 122/ Komentář zpracovatele posudku:
Jak je zcela jasně uvedeno v kapitole B.I.2 doplněné dokumentace EIA, je předmětem
posuzovaného záměru optimalizace v krátkém úseku stávající železniční trati č. 323 (Ostrava-Valašské
Meziříčí) se začátkem v km 21,470 do km cca 22,900 a v navazujícím úseku stávající regionální trati
č. 322 Frýdek-Místek – Český Těšín až do žst. Český Těšín včetně.
Tomu odpovídá rozsah záměru i posuzovaného území, který byl v rámci rozptylové studie
hodnocen.
Název záměru tedy může být určitým způsobem zavádějící. Popis posuzovaného záměru
v rámci dokumentace EIA však zcela jasně definuje, které traťové úseky a jejich části jsou předmětem
posuzovaného záměru.
123/ Jak je v Rozptylové studii vyjádřen převoz vyrobených automobilů na kontejnerech
z Nošovic na Slovensko?
ad 123/ Komentář zpracovatele posudku:
Společnost HMMC a GLOVIS poskytla pro potřeby zpracování dokumentace EIA aktuální
údaje o uvažovaném objemu dopravy (viz tabulka č. 5 doplněné dokumentace EIA). V těchto objemech
jsou zahrnuty i nákladní vlaky s vyrobenými auty.
Konkrétně se jedná celkem o 7 párů nákladních vlaků s vyrobenými auty. To je však celkový
počet bez udání směrových poměrů.
124/ Ve studii je uváděno zdržení na přejezdu ve Stříteži jen v sekundách. Počty automobilů
občané měřili sami, je velmi vysoký a neodpovídá studii. Požadavek přepracování rozptylové studie.
ad 124/ Komentář zpracovatele posudku:
Požadavek na přepracování rozptylové studie se jeví neopodstatněný.
Zdržení aut na přejezdu ve Stříteži - viz podrobnější komentář k připomínce č. 6 občanů
125/ Požadavek na přepracování rozptylové studie. Nebyla zohledněna větrná růžice z lokality
Lučina, kde měření probíhá již od roku 1958. Také není uvažována změna klimatu v souvislosti
s plánovanou stavbou.
ad 125/ Komentář zpracovatele posudku:
Použitá větrná růžice pro lokalitu Frýdek-Místek je dostatečně vypovídající pro dané území a
vychází z oficiálních údajů ČHMÚ pro tuto oblast.
V souvislosti s plánovanou stavbou nedojde ke změně klimatu.
126/ Studie zdravotních rizik plně nezdůrazňuje nárůst zátěže pro obyvatele kolem celé
zrekonstruované trati vlivem dopravy nově vyrobených automobilů a materiálu.
ad 126/ Komentář zpracovatele posudku:
Studie zdravotních rizik vyvozuje adekvátní závěry odpovídající výsledkům akustické a
rozptylové studie.
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Ve studii je konstatováno, že plánovaná optimalizace trati, včetně navržených rozsáhlých
protihlukových stěn, stávající stav akustické zátěže území de facto nezmění. V části území dojde
ke zlepšení oproti stávajícímu stavu, pouze u některých lokalit dojde k mírnému zhoršení. Do těchto
míst budou orientována individuální protihluková opatření na exponovaných objektech.
Studie zdravotních rizik potvrzuje, že vliv záměru na znečištění ovzduší je malý, neovlivní tedy
zdravotní situaci obyvatel.
K hodnocení zdravotních rizik bylo přistupováno konzervativním způsobem. V obou směrech
(směr Český Těšín, Frýdek-Místek) bylo uvažováno s maximálním počtem vlaků směřujícím
z průmyslové zóny Nošovice. V reálném stavu dojde v závislosti na odbytu průmyslové zóny Nošovice k
rozpadu dopravy do obou úseků. Predikované vlivy na zdraví obyvatel jsou tak posouzeny na straně
bezpečnosti.
127/ Rozptylová studie a studie hodnocení zdravotních rizik neuvažují dieselovou dopravu aut
z Nošovic na trať. Výhybna mezi Hnojníkem a Stříteží zamoří oblast hlukem a emisemi.
ad 127/ Komentář zpracovatele posudku:
Rozptylová studie uvažovala s následujícími vstupními údaji, citujeme: „Osobní vlaky budou
plně elektrifikovány. Dieselové lokomotivy budou mít vlaky z průmyslové zóny Nošovice, místní
nákladní vlaky a vlaky pro postrk. Jejich počty jsou 33 vlaků směr Nošovice - Frýdek Místek a
33 vlaků směr Nošovice – Český Těšín.“
Výstupy rozptylové studie jsou zcela na straně bezpečnosti, neboť dle informací poskytnutých
oznamovatelem (SŽDC s.o.) v průběhu zpracování posudku jsou pro postrk a provoz na
optimalizované trati předpokládány elektrické lokomotivy. Vlastník dráhy SŽDC s.o. preferuje užití
elektrických hnacích vozidel na elektrifikovaných tratích tím, že dieselová hnací vozidla zpoplatňuje
v těchto případech vyšší sazbou. Na železniční trati by tak měla být v reálném stavu využita především
elektrická trakce.
Významné zatížení ovzduší v souvislosti s pohybem vlaků ve výhybně se neočekává. Ze závěrů
rozptylové studie je jasně patrné, že vliv optimalizace železniční trati na znečištění ovzduší se řádově
do 80 m od trati pohybuje v řádu desetin až jednotek procent veškeré imisní zátěže území. Od 100 m
dále jsou již příspěvky v řádech setin procent celkového imisního zatížení. Cca 200 m od železnice je
její vliv na znečištění ovzduší prakticky nulový.
Pro okolí výhybny bylo zpracováno také hlukové zatížení, které je prezentováno v grafické
příloze hlukové studie jako plošná hluková mapa spolu s vyznačením limitních izofon. Z tohoto
grafického vyjádření jasně vplývá, že samotná výhybna nebude mít výrazný vliv na nejbližší okolní
zástavbu. V rámci dalších zpřesnění budou ještě navržená opatření prověřena a případně korigována
tak, aby došlo k eliminaci hlukového zatížení podél celé železniční trati.
128/ Záměr zkapacitnění trati v úseku Dobrá – Český Těšín není v souladu se schváleným
územním plánem obce Střítež, na což již obec jako pořizovatel a zákonný schvalovací orgán územního
plánu jasně poukázala, ale zpracovatel dokumentace rozpor v získaných stanoviscích téhož stavebního
úřadu zjevně neřeší.
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ad 128/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku není kompetentní k rozhodnutí, zda je předložený záměr v souladu s ÚPn
či nikoliv. Je možné pouze konstatovat, že v rámci dokumentace EIA je doloženo (jako jedna
z povinných příloh) vyjádření příslušného stavebního úřadu v Hnojníku k záměru z hlediska souladu
s ÚP dokumentací.
129/ Trať 322 jednoznačně není v souladu s aktuálně zpracovanou celostátní koncepcí
železniční dopravy, kde jsou jednoznačně vymezeny prioritní celostátní železniční tahy a dále je
v koncepci uvedeno, že mimo vymezená území by měl být kladen důraz na ochranu krajiny a
životního prostředí.
ad 129/ Komentář zpracovatele posudku:
Záměr je součástí Usnesení vlády ČR č. 550 ze dne 10. května 2006 a Deklarace porozumění,
kde je optimalizace předmětné trati a vedení nákladní dopravy po této trati jednou z podmínek
minimalizace negativního vlivu PZ Nošovice na životní prostředí.
130/ Pro biologické hodnocení neměl zpracovatel prostor celého kalendářního roku a pro sběr
materiálu a relevantní vyhodnocení mu chybí tříměsíční etapa.
ad 130/ Komentář zpracovatele posudku:
Rozsah realizovaných průzkumů v období duben – prosinec se jeví pro účely posouzení vlivu
záměru na biotu v rámci procesu EIA jako dostatečný. I přes to je v rámci podmínek návrhu
stanoviska doporučeno realizovat průzkumy i pro časně jarní aspekt.
131/ Tvrzení, že fauna nebude provozem posuzované stavby výrazně ovlivněna je nesmyslné.
ad 131/ Komentář zpracovatele posudku:
Zvýšení intenzit na tomto dopravním tahu skutečně zvýší riziko střetu organismů
s projíždějícími vlaky, nicméně posudek souhlasí s konstatováním doplněné dokumentace EIA na str.
297: „Železnice obecně nemají tak výrazný bariérový efekt pro migraci živočichů jako frekventované
silnice. Jejich překonání je pro mnohé živočichy možné běžným přeběhnutím trati v době, kdy
neprojíždí žádný vlak, přičemž tyto pomlky mezi průjezdy vlaků mohou být poměrně dlouhé (desítky
minut, v noci na málo frekventovaných tratí až několik hodin). Tento způsob překonání trati je běžný
pro větší savce, jako je srnec či jelen, pokud není těleso trati příliš vysoké, příkré či s nevhodným
povrchem (např. plošné využití štěrku, dlažby apod.).
Někdy tento způsob využívají i menší živočichové, např. lišky, kuny či zajíci, pokud je násep
trati nízký a zarostlý vegetací, spíše však využijí vhodného propustku či průchodu pod mostem (nepubl.
údaje z průzkumů v zimním či podzimním období). Pro menší živočichy (např. hlodavci, hmyzožravci,
obojživelníci) pak může být překonání prudších svahů náspu, štěrkového lože či kolejí obtížné a
využívají pak především vhodné průchody, které tak získávají na významu.“
Lze tedy předpokládat, že mimo místa, kde budou vybudovány protihlukové stěny, nebude pro
větší živočichy drážní těleso představovat nepřekonatelnou překážku a z tohoto hlediska je tedy záměr
akceptovatelný. Pro drobné živočichy (např. hlodavci, hmyzožravci, obojživelníci), neschopné
překonat prudší svahy drážního tělesa, štěrkové lože apod., představuje již stávající těleso výraznou
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migrační bariéru, ovlivněnou nikoli frekvencí dopravy, ale konfigurací terénu. Z tohoto důvodu lze
považovat závěry dokumentace EIA za opodstatněné.
V návrhu stanoviska je uvedena celá řada podmínek, které by měly zajistit eliminaci
případných negativních vlivů stavby na populace živočichů.
132/ Dohady o výskytu některých živočišných druhů lze vyloučit, a to dlouhodobějším
pozorováním či dotazy u občanů či místních mysliveckých sdruženích.
ad 132/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska jsou uvedeny následující podmínky:
1/ V dalších stupních projektových příprav se doporučuje doplnit přírodovědné průzkumy pro
časně jarní aspekt.
2/ Před započetím výstavby se doporučuje doplnit přírodovědný průzkum zaměřený na
bezobratlé živočichy, a to alespoň v těch lokalitách, kde dochází k největším střetům přírodních
biotopů se záměrem optimalizace železniční trati (např. PP Kamenec, lesní porosty, místa křížení
záměru s prvky ÚSES).
3/ V dalších fázích projektové přípravy provést detailní průzkum vodní fauny všech křížených
toků, pro vyloučení výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. V případě zastižení těchto živočichů
bude nutné vypracovat a realizovat technická opatření pro jejich ochranu.
4/ Ve spolupráci s místními mysliveckými sdruženími podchytit potenciální místa střetů
(případná křížení stezek zvěře s tratí) a prověřit způsob technického řešení daného problému. Jako
vhodné řešení se jeví technická opatření k zamezení vstupu zvěře na trať v kombinaci s doplněním
možnosti překonání této překážky jiným způsobem (propustkem, využitím mostních objektů atp.).
133/ Domněnka, že zpracovatel dokumentace záměrně zvolil omezené množství variant a opět
se nezabýval možností převedení celé potřebné dopravní kapacity pro potřebu závodu Hyundai na
stávající trať ve směru Frýdek-Místek – Ostrava Kunčice s využitím vleček soukromých subjektů a
připravovaným terminálem na dole Paskov.
ad 133/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace EIA reagoval na požadavky Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje. Jedním z požadavků bylo variantní řešení záměru – analýza vlivu bezúvraťového napojení trati
ve Frýdku-Místku na životní prostředí.
Zpracovatel doplněné dokumentace EIA tyto požadavky naplnil. Předložená varianta č. 3
hodnotí vliv realizace bezúvraťového napojení na životní prostředí a obyvatelstvo.
134/ Domněnka, že realizací záměru v úseku Dobrá – Český Těšín dojde k nesmyslnému
plýtvání peněz ze státního rozpočtu pro potřeby jednoho soukromého investora, který nevhodně
umístil svůj závod a neřešil v rámci umisťování své stavby provozní návaznosti.
ad 134/ Komentář zpracovatele posudku:
Otázka financování optimalizace železniční trat nesouvisí s procesem EIA, tj. posouzením
vlivu stavby na životní prostředí.
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135/ Požadavek na realizaci varianty 3 s bezprostřední návazností na variantu 4. Požadavek
zachování nádraží v Dobré pro osobní dopravu.
ad 135/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí uvedený požadavek.
Upozorňujeme však, že tato varianta neřeší aktuální potřebu optimalizace železniční trati
v návaznosti na již zahájenou výrobu v Huyndai Nošovice. Realizace bezúvraťového napojení ve
Frýdku-Místku se v dohledné době několika let nedá považovat za reálnou, neboť varianta není
v souladu s ÚPn města.
Pozitivní vliv bezúvraťového napojení z hlediska hlukové a imisní zátěže je lokálního
charakteru, a to především v dotčené části Frýdku-Místku.
Je nutné zdůraznit, že realizace bezúvraťového napojení neznamená, že by na železniční trati
v úseku PZ Nošovice – Český Těšín došlo k výraznému poklesu intenzit nákladní dopravy oproti stavu
bez realizace bezúvraťového napojení. Na preferenci jednotlivých směrů nákladní dopravy z PZ
Nošovic nemá realizace bezúvraťové napojení zásadní vliv.
Otázka varianty č. 4 je obdobná a také nelze předpokládat její rychlé naplnění. Požadavek na
zahájení příprav na realizaci těchto variant je v návrhu stanoviska.
136/ V obci Dobratice (místní část Šprochovice) jsou obyvatelé obtěžováni nadměrným
hlukem z provozu rychlostní komunikace R48. Je absolutně nepřijatelné, aby realizace uvedeného
záměru tyto problémy ještě více zhoršovala. To platí zejména v lokalitě, kde se nachází nechráněný
železniční přejezd, který je situován v jeho hlukem nejvíce zatížené části. Tento přejezd by mj.
znesnadňoval vybudování účinných protihlukových bariér.
ad 136/ Komentář zpracovatele posudku:
Na základě výsledků lze konstatovat, že se jedná o jednu z mála lokalit v Dobraticích, kde je
hluk ze železnice srovnatelný s hlukem z R48. Jak již bylo řečeno, bude v rámci zpřesnění podkladů
provedeno i zpřesnění akustické studie a také návrhů PHO. Pokud již nebudou prostorové a dispoziční
možnosti na zvětšení rozsahu PHC, bude nutné, ostatně jako u všech přejezdů, detailně posoudit
nejbližší obytnou zástavbu a navrhnout IPO a to i s ohledem na signalizační zařízení přejezdů.
137/ Navrhované řešení s pouhou úpravou nechráněného železničního přejezdu v uvedené
lokalitě je vzhledem k výhledovým poměrům, navrhovanému zvýšení traťové rychlosti a
předpokládanému nárůstu provozu na trati nepřijatelné.
ad 137/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 51 občanů.
138/ Občané obce Dobratice požadují zrušení železničního přejezdu v km 122,5 a jako
náhradu tohoto křížení provést podmostění tratě v místě stávajícího propustku v km 122,4, kde byl již
v minulosti podjezd proveden.
ad 138/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář k připomínce č. 1 obce Vojkovice (Část 1 vypořádání připomínek).
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139/ Občané obce Dobratice požadují provést prodloužení navrhované protihlukové stěny až
na úroveň ukončení stávající protihlukové stěny rychlostní komunikace R48 (to platí i v případě jejího
dodatečného prodloužení). Tyto stěny opatřit i z vnější strany pohltivou vrstvou.
ad 139/ Komentář zpracovatele posudku:
Jak již bylo řečeno, bude v rámci zpřesnění podkladů provedeno i zpřesnění akustické studie
a také návrhů PHO. Tzn. že bude provedena i případná korekce dosud navrhovaného rozsahu PHC.
Tyto požadavky je třeba vznést i v dalších stupních projektových příprav v rámci výrobních výborů se
zástupci obce Dobratice.
140/ Občané obce Dobratice (místní část Šprochovice) poukazují na to, že je navržená
protihluková stěna u železničního přejezdu (v km 122,5) navržena nevhodně z těchto důvodů:
a/ Je navržena těsně před železničním přejezdem a zabraňuje řidičům přijíždějících vozidel ve
výhledu na volnost tratě a podstatně zhoršuje situaci na již nyní velmi nebezpečném přejezdu.
b/ Navrhovaná protihluková stěna je ukončena daleko před ukončením stávající protihlukové
stěny rychlostní silnice R48 a docházelo by proto při průjezdu vlaku k odrazu hluku od této stěny na
přilehlé rodinné domky.
c/ Navrhovaná protihluková stěna je ukončena před přejezdem a tedy naprosto neřeší problém
šíření hluku z místa na trati nalézajícího se nejblíže okolní zástavbě rodinných domů, kterým je
zmíněný železniční přejezd, který je navíc při průjezdu vlaku dalším zdrojem hluku.
ad 140/ Komentář zpracovatele posudku:
Reakce posudkáře je analogická k vyjádření č. 136 občanů.
V rámci zpřesnění akustické studie musí být standardně prověřena i možnost odrazů akustické
energie, a tedy součástí budou i návrhy na případné zvýšení pohltivosti PHC.
141/ Připomínka k vyjádření: „K dílčím úpravám technického řešení je kompetentní investor
stavby SŽDC, Stavební správa Olomouc“. Odkazuje se řešení na investora, který v zájmu
zjednodušení řešení problému a zlevnění realizace je takto naváděn k nerespektování dodržování
limitů stanovených zákonem a to i tvrzením, že „V dalším úseku by výstavba PHS byla značně
neekonomická.“
ad 141/ Komentář zpracovatele posudku:
Při kolaudaci stavby bude investor muset prokázat splnění zákonných požadavků na ochranu
veřejného zdraví – např. měření akustické situace, měření vibrací, atd.
V případě, že orgán ochrany veřejného zdraví shledá, že nejsou dodrženy zákonné požadavky,
nařídí dodatečná opatření k odstranění nevyhovujícího stavu a tedy např. i prodloužení PHC.
142/ Doplněná dokumentace na jedné straně uvádí, že v uvedeném úseku je dosahováno
nadlimitních hodnot hluku, ale na druhé straně bagatelizuje oprávněné požadavky poškozovaných
občanů a to i odkazem na to, že „silniční hluk značně převládá nad železničním“. Dále uvádí, že
„navrhované opatření není vhodné nejen z důvodů velmi vysokých nákladů na ochranu několika málo
objektů, ale i z důvodu naprostého rozdělení krajiny.“
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ad 142/ Komentář zpracovatele posudku:
V rámci vypracování zpřesněné akustické studie bude prověřena maximální ochrana i v tomto
prostoru a doložen relevantní průkaz o akusticko-ekonomické efektu těchto PHC, který v dokumentaci
EIA nebyl uveden. Tento požadavek bude součástí návrhu stanoviska.
143/ Posuzovaný záměr může negativně ovlivnit zdraví obyvatel v dotčených obcích
(nadměrný hluk).
ad 143/ Komentář zpracovatele posudku:
Za tímto účelem byla vypracována expertíza - Studie zdravotních rizik jako samostatná
příloha dokumentace. Tato studie vyvozuje adekvátní závěry odpovídající výsledkům akustické a
rozptylové studie.
Ve studii je konstatováno, že plánovaná optimalizace trati, včetně navržených rozsáhlých
protihlukových stěn, stávající stav akustické zátěže území de facto nezmění. V části území dojde
ke zlepšení oproti stávajícímu stavu, pouze u některých lokalit dojde k mírnému zhoršení. V těchto
místech pak budou realizována individuální protihluková opatření na exponovaných objektech.
Studie zdravotních rizik potvrzuje, že vliv záměru na znečištění ovzduší je malý, neovlivní tedy
zdravotní situaci obyvatel.
K hodnocení zdravotních rizik bylo přistupováno konzervativním způsobem. V obou směrech
(směr Český Těšín, Frýdek-Místek) bylo uvažováno s maximálním počtem vlaků směřujícím
z průmyslové zóny Nošovice. V reálném stavu dojde v závislosti na odbytu průmyslové zóny Nošovice k
rozpadu dopravy do obou úseků. Predikované vlivy na zdraví obyvatel jsou tak posouzeny na straně
bezpečnosti.
144/ Myslivecké sdružení Černá se sídlem ve Stříteži doporučuje ověřit, že železniční trať č.
322 FM – Český Těšín od obce Dobrá vede přes dalších 5 honiteb, jejichž zazvěřenost je obdobná jako
naše a zkapacitnění této tratě by znamenalo nedozírné škody na zvěři, ptactvu a všem živém v okolní
krajině.
ad 144/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska je uvedena následující podmínka: „Ve spolupráci s místními
mysliveckými sdruženími podchytit potenciální místa střetů (případná křížení stezek zvěře s tratí) a
prověřit způsob technického řešení daného problému. Jako vhodné řešení se jeví technická opatření
k zamezení vstupu zvěře na trať v kombinaci s doplněním možnosti překonání této překážky jiným
způsobem (propustkem, využitím mostních objektů atp.).“
145/ Pro naplnění uvažovaného záměru jsou vědomě porušována zákonná ustanovení nejen
našeho státu, nýbrž i Evropské unie.
ad 145/ Komentář zpracovatele posudku:
Záměr, který prochází nyní procesem EIA a následně územním řízením a stavebním
povolením, je pod přísným dohledem příslušných úřadů, které dohlížejí, aby nebyla porušena zákonná
ustanovení.
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146/ Ve studii není uvedena objektivně zjištěná existence i hnízdění zvěře pernaté jako
jestřába lesního, krahujce obecného, poštolky obecné, tří druhů sov, holuba hřivnáče, hrdličky, sluky
lesní, krkavce, vrány, sojky, straky, kukačky, ptáků čeledi datlovitých a množství drobného zpěvného
ptactva. Jde o Střítežský les.
ad 146/ Komentář zpracovatele posudku:
Požadavky na doplnění přírodovědných průzkumů v dalších stupních projektové dokumentace
jsou uvedeny v návrhu stanoviska.
147/ Z dokumentace není patrné jak by byla řešena situace na železničním přejezdu v centru
obce Střítež, kde je železniční zastávka. Při stávajícím provozu železniční tratě při vjezdu na zastávku
a výjezdu vlaků ze zastávky je provoz na silnici zastaven. Za dobu, kdy vlak na zastávce stojí, se tvoří
na obě strany kolony silničních vozidel cca 500 i více metrů dlouhé. Jaká by byla skutečnost, kdyby
bylo realizováno dvojnásobné projíždění vlaků a dokonce vlaků dlouhých 600 m není řešeno.
ad 147/ Komentář zpracovatele posudku:
Tyto informace jsou vedeny v příloze č. 14 doplněné dokumentace EIA. Podrobný komentář
zpracovatele posudku k této příloze je uveden v kapitole II.1 posudku a ve vypořádání jednotlivých
připomínek občanů (viz připomínky k problematice délek front na železničních přejezdech).
148/ V obci Střítež je při koloně stojících vozidel po obou stranách železniční tratě znemožněn
výjezd na silnici od rodinných domků. V této souvislosti není ani posuzována skutečnost
produkovaných výfukových plynů ze stojících vozidel a vlivu škodlivin na životní prostředí a zdraví
lidí.
ad 148/ Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA v Rozptylové studii řádně zohlednila vliv stojících vozidel na přejezdech.
Tento faktor tedy opomenut není.
149/ Navrhované řešení jednoznačně poškodí životní prostředí, zahrnující ekosystémy,
živočichy a rostliny, půdu, ovzduší, krajinu, hmotný majetek, a to jak při přípravě, provádění stavby,
tak zejména při provozu.
ad 149/ Komentář zpracovatele posudku:
viz jednotlivé komentář zpracovatele posudku v části 1, 2 a 3 vypořádání připomínek.
150/ Provozem posuzovaného záměru dojde k nárůstu hluku a vibrací v obci Střítež.
ad 150/ Komentář zpracovatele posudku:
Předložená akustická studie se snaží formou PHC a IPO eliminovat případný nárůst hluku
z předpokládaného výhledového provozu. Je nutné si uvědomit, že výpočty hlukového zatížení byly
zpracovávány na straně bezpečnosti, protože uvažovaly s maximální teoretickou intenzitou vlaků
v daném směru. Ve skutečnosti bude toto zatížení nižší. Dle posledních informací v době zpracování
posudku se tyto údaje již zpřesnily a uvažuje se o průměrném využití tohoto směru ze 30 %. To by
znamenalo podstatně nižší hlukové zatížení, než bylo predikováno. Proto v návrhu stanoviska je
požadavek na zpřesnění akustické studie včetně návrhu odpovídajících PHO.
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V souvislosti s optimalizací železniční trati bude kvalitním technickým řešením, včetně jeho
doplnění o příslušná antivibrační opatření vliv vibrací na okolní chráněnou zástavbu omezen, a to i
v oblasti obce Střítež.
Bude použita osvědčená koncepce obnovy železničního svršku. V celém rozsahu je navržen
nový kolejový rošt s kolejnicemi tv. S49 (bezstyková) s pružným bezpodkladnicovým upevněním na
betonových pražcích B91.
Nová sestava železničního svršku bude odpovídat všem platným normám. Kombinace použití
nového železničního svršku (bezstykové koleje) na sanovaném železničním spodku by měla zajistit
geotechnikou stabilitu drážní cesty a trvanlivost polohy koleje. Navržená koncepce bude mít příznivý
vliv na snížení hlukové zátěže a vibrací.
151/ Vlivem provozu posuzovaného záměru dojde v obci Střítež ke zkomplikování dopravy
v této obci.
ad 151/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz podrobnější komentář k připomínce č. 6 občanů.
152/ Požadavek na zhotovení protihlukové stěny v úseku km 120,230 až 120,767 (mezi
Žermanickým přivaděčem a potokem Holčina). Tato stěna nesmí být migrační překážkou pro zvěř.
ad 152/ Komentář zpracovatele posudku:
V rámci zpřesněné akustické studie, která bude zpracována v dalších stupních projektové
přípravy bude prověřen tento požadavek, který bude formulován do návrhu stanoviska takto:
V dalších stupních projektové přípravy záměru prověřit v úseku km 120,230 až 120,767 (mezi
Žermanickým přivaděčem a potokem Holčina) nutnost PHC. V případě kladného výsledku tuto clonu
projektovat s vědomím, že nesmí být migrační překážkou pro zvěř.
153/ Navrhovaný záměr je bez výstavby protihlukové stěny v úseku km 120,230 až 120,767
(mezi Žermanickým přivaděčem a potokem Holčina) nepřijatelný. Je zřejmé, že příspěvek ke
stávajícím hlukovým poměrům bude ve skutečnosti významný.
ad 153/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz vyjádření č. 152 občanů.
154/ V dokumentaci není posuzována varianta optimalizace trati bez výstavby výhybny na
hranicích obce Hnojník a Střítež.
ad 154/ Komentář zpracovatele posudku:
Řešení bez prodloužení dvou kolejí žst. Hnojník (tj. bez výhybny) pro vykřižování dlouhých
nákladních vlaků není organizačně možné. Výrazně by se tím snížila kapacita a propustnost tratě.
Dlouhé nákladní vlaky do/z průmyslové zóny by nemohly jet z Nošovic a Českého Těšína proti sobě,
což je úsek dlouhý 17 km. Existuje tedy přímá souvislost zdvoukolejnění s potřebami odsunu a přísunu
materiálu z Hyundai Nošovice.
Místo pro výhybnu bylo projektantem velmi důkladně zvažováno. Prodloužení některých kolejí
žst. Hnojník je jediné možné řešení z hlediska dopravní technologie a požadovaných technických
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parametrů. To znamená, že pokud by se vlaky křižovaly v jiném místě, kapacita trati by se výrazně
snížila. Navíc v kterékoliv jiné části tratě se z hlediska požadovaných sklonových a směrových poměrů
výhybna zřídit nedá.
Předložené řešení výhybny bylo navrhováno i s ohledem na minimalizaci dopadu na životní
prostředí a obyvatelstvo. Projektant stavby tuto záležitost opakovaně konzultoval se zpracovatelem
dokumentace EIA.
155/ Při rozvrhování výstavby protihlukových stěn nebylo přihlédnuto ke specifické poloze
jednotlivých rodinných domů. Zásadní výhrady jsou k upuštění vybudování protihlukové stěny na
severní straně mezi cca 127,1 – 127,4 km trati bezprostředně na hranici s pozemky nemovitosti s č. p.
30, kde je původně plánována výstavba výhybny. Dojde tedy k navýšení kumulujícího se hluku dvou
projíždějících nákladních souprav, nevyjímaje jejich brzdění či rozjíždění. Tento dům č. p. 30 je
vzdálen od kolejiště pouhých 50 m a současně je z druhé strany ohraničen souvislým pásem
betonových zdí, který akusticky zesiluje a odráží jakýkoli zvuk šířící se rovinatým terénem.
ad 155/ Komentář zpracovatele posudku:
Také pro okolí výhybny bylo zpracováno hlukové zatížení, které je prezentováno v grafické
příloze hlukové studie jako plošná hluková mapa spolu s vyznačením limitních izofon. Z tohoto
grafického vyjádření jasně vplývá, že samotná výhybna nebude mít plošně výrazně větší vliv na
nejbližší okolní zástavbu.
V rámci dalších zpřesnění budou ještě navržená opatření prověřena a případně korigována
tak, aby došlo k maximální eliminaci hlukového zatížení podél celé železniční trati, a to především u
obytných objektů.
156/ Řešit nadměrný hluk výměnou oken by bylo výsměchem venkovského způsobu života
(lidé tráví velkou část dne venku).
ad 156/ Komentář zpracovatele posudku:
Výměna oken je navrhováno pouze v případě, kde není již možné chránit venkovní prostor, což
může být způsobeno morfologií terénu, přejezdy přes komunikační síť, a pod.
157/ V dokumentaci nejsou uvedeny propustky pro vysokou zvěř.
ad 157/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska je uvedena následující podmínka: „Ve spolupráci s místními
mysliveckými sdruženími podchytit potenciální místa střetů (případná křížení stezek zvěře s tratí) a
prověřit způsob technického řešení daného problému. Jako vhodné řešení se jeví technická opatření
k zamezení vstupu zvěře na trať v kombinaci s doplněním možnosti překonání této překážky jiným
způsobem (propustkem, využitím mostních objektů atp.).“
158/ Nesouhlas s nejasnými údaji v měření hlučnosti a prašnosti.
ad 158/ Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedená připomínka je velmi nekonkrétní, proto na ni není možné podrobněji reagovat.
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159/ V dokumentaci jsou nedostatečně vyhodnocena rizika při nákladní dopravě s frekvencí 2
nákladní soupravy za hodinu, především s ohledem na děti a starší občany. Argument o zvýšení
bezpečnosti vybudováním elektrifikované trati a chráněného přejezdu je nepřijatelný z důvodů:
frekvence dopravy se zvýší více než dvojnásobně, rychlost průjezdu nákladních vlaků (80 km/h) zvýší
riziko podél trati v nechráněných místech.
ad 159/ Komentář zpracovatele posudku:
Komentář k bezpečnosti na přejezdech – viz připomínka č. 51 občanů.
Bezpečnost mimo chráněná místa trati - Vstup na dráhu mimo přejezdovou konstrukci je dle
zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, §4a považován za protiprávní jednání.
160/ Vyjádření Manželů Králíkových, ze dne 14. 11. 2008: Milada Králíková, je vlastníkem
rodinného domu č. p. 62 ve Vojkovicích, postaveného na stav. parcele č. 73 st. K.ú. Vojkovice a
ostatní plochy na parcele č. 826/2 k.ú. Vojkovice. Pozemky leží v ochranném pásmu dráhy. Trvalým
záborem vlastní stavby má být dotčeno 15 m2 parcely č. 826/2 ostatní plocha, jedná se o část pozemku
přesahující za stávající oplocení na severní straně směrem k ose koleje. S tímto záborem bude
souhlasit jen za podmínky, že se zábor nedotkne stávajícího plotu, měřícího sloupku elektřiny a jedná
se o pozemek 15 m2 vně oplocení mezi stávajícím plotem a kolejištěm na severní straně.
ad 160/ Komentář zpracovatele posudku:
Trvalý zábor je vyvolán potřebou rozšíření tělesa dráhy dle platných norem oproti
dosavadnímu stavu, pro vybudování odvodnění formou trativodů a terénní úpravu v šířce 40 cm.
Trvalý zábor nezasáhne do stávajícího oplocení, ani elektrorozvaděče.
V případě předpokládaného budování PHS investorem ŘSD však dojde k nahrazení oplocení
touto protihlukovou stěnou.
161/ Zrušením železničního přejezdu v km 120,283 bude oddělen dům č. p. 62 v obci
Vojkovice (bez jakékoli náhrady jediné příjezdové cesty) od zbytku vesnice Vojkovice, s čímž
manželé Králíkovi nesouhlasí, pokud nebude součástí projektu vybudování příjezdové cesty k našemu
domu před zahájením vlastní stavby optimalizace 2B a zřízení ochrany našeho domu proti hluku,
vibracím, negativnímu osvitu z vlastní stavby optimalizace železnice a tím i zvýšeného provozu na
železniční trati.
ad 161/ Komentář zpracovatele posudku:
Zrušení železničního přejezdu bylo kladně projednáno se starostou obce. Jako náhrada za
dosavadní přístupovou cestu bylo přislíbeno zpevnění přístupové cesty z opačné strany tratě.
Investorem nové přístupové cesty a PHC kolem domu manželů Králíkových bude ŘSD.
Požadavek na zanesení zpevnění komunikace do stavby optimalizace tratě je nový, stávající
přípravná dokumentace stavby tuto úpravu neobsahuje.
Z hlediska trvalého záboru budou dotčení občané účastníky územního řízení, takže budou moci
uplatňovat své připomínky k projektové přípravě.
162/ Žádáme doplnění dokumentace o následující skutečnost: „Součástí stavebního povolení
na výstavbu železniční vlečky v PZ Nošovice je i půlroční zkušební provoz těžké železniční nákladní
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dopravy z PZ Nošovice po stávající trati v obou směrech na Č. Těšín i Frýdek-Místek, vydané
speciálním železničním stavebním úřadem v Olomouci.“
ad 162/ Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedená podmínka se týká jiné stavby.
163/ Žádáme o uvedení výsledků odborného statického posouzení kontrolních vrtů pilířů
uvedených mostů, prováděných v dubnu 2007 firmou TOP GEO Brno spol.s.r.o. ul. Olomoucká č.p.
75 Brno 62 700.
ad 163/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku doporučuje vyžádat si zmíněné odborná statická posouzení kontrolních
vrtů pilířů mostů (TOP GEO Brno spol.s.r.o) přímo u projektanta stavby.
Tento podklad není pro účely procesu EIA podstatný.
164/ Na optimalizovanou trať budou nasazeny moderní pantografové jednotky (má jít o
modernizované jednotky řady 460 vyráběné v r. 1970). Uvedený pantograf je hlučný zejména při
příjezdu do stanice při brzdění.
V dokumentaci není uvedeno jak bude brzdící pantograf při příjezdu do stanice Nošovice
ovlivňovat nerušenou migraci volně žijících živočichů v těsné blízkosti RBK kolem Žermanického
přivaděče do Vojkovického lesa.
ad 164/ Komentář zpracovatele posudku:
Hluk ze zpomalování a rozjezdu je u každé stanice brán v úvahu. V různých odborných
studiích je však prokázáno, že živočichové mají podstatně vyšší adaptabilitu na hluk než člověk. Proto
se není nutné obávat narušení migračních tras. Dnes jsou tyto lokality také zatěžovány, a to zdrojem
hluku (dieselové pohony), které jsou podstatně hlučnější, než pantografické jednotky.
165/ Žádáme o přepracování hlukové studie podle aktuálních pravdivých vstupních údajů, a to
skutečné množství vozidel na R48 z roku 2007 a 2008, ne podhodnocené údaje z roku 2005.
ad 165/ Komentář zpracovatele posudku:
Jak je podrobněji komentováno v kapitole II. posudku, vycházel zpracovatel dokumentace EIA
ze správných a aktuálních dopravně-inženýrských vstupů.
166/ Požadujeme doplnění dokumentace o celkovou zátěž z automobilové a železniční
dopravy všech firem umístěných v PZ Nošovice. Zejména přemístěné firmy HYSCO z jihozápadního
rohu PZ Nošovice do bezprostřední blízkosti železnice a RBK bez jakýchkoli protihlukových opatření.
ad 166/ Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA vychází z aktuálních údajů o zatížení PZ Nošovice, resp. HMMC a
GLOVIS. Firma HYSCO zajišťuje expedici a logistiku pro HMMC. Její vliv je tedy v intenzitách
nákladní dopravy v rámci PZ Nošovice zohledněn.
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167/ Požadujeme doplnění o hlukovou zátěž z brzdění pantografových souprav při vjezdu do
stanice Nošovice.
ad 167/ Komentář zpracovatele posudku:
Hluk ze zpomalování a rozjezdu je u každé stanice brán v úvahu. Je nutné podotknout, že již
dnes jsou tyto lokality také zatěžovány, a to zdrojem hluku (dieselové pohony), které jsou podstatně
hlučnější, než pantografické jednotky.
168/ Požadujeme doplnění dokumentace o plánovanou hlukovou zátěž a světelné znečištění z
MÚK Nošovice a okružní komunikace kolem PZ Nošovice zejména okružní křižovatky v těsné
blízkosti železniční trati a RBK kolem přivaděče, umístěné vysoko nad okolním terénem.
ad 168/ Komentář zpracovatele posudku:
Uvedený požadavek se týká jiné stavby. Zpracovatel posudku upozorňuje, že pro záměr R48 –
MÚK Nošovice již bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno dne 10. 2. 2009 pod č.j.
11302/ENV/09 stanovisko.
169/ Protože R48 v úseku Dobrá - Tošanovice, jako liniová stavba a překážka vede v úseku
dlouhém 6,5 km v bezprostřední blízkosti železnice jen ve vzdálenosti od 30 do 60 m, stal se tento
úsek Optimalizace železnice 2B nejproblémovějším z hlediska negativních vlivů z dopravy.
Proto žádáme o doplnění hlukových měření o další měřící bod před domem č. p. 62 ve
Vojkovicích v jeho venkovním chráněném prostoru, v bezprostřední blízkosti RBK kolem
Žermanického přivaděče, a to k získání skutečného stavu hlučnosti z provozu na železnici, R48 a z
průmyslové zóny z důvodu absence jakýchkoli protihlukových opatření, a získání přehledu o stavu
hlučnosti v místě přemostění přivaděče v RBK z hlediska nerušené migrace volně žijících živočichů.
ad 169/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska je doporučeno rozšířit akustické měření plánované po realizaci stavby o
měření v následujícím bodě: MM před domem č. p. 62 ve Vojkovicích, ve venkovním chráněném
prostoru a venkovním chráněném prostoru stavby.
170/ V dokumentaci není uvedena kumulace posuzovaného záměru s výstavbou MÚK R48
Nošovice, jako přímého napojení PZ Nošovice na R48 v prostoru RBK kolem Žermanického
přivaděče mezi přemostěními železnice a R48, čímž vznikne na úseku zhruba 100 m soustava
5 přemostění, čímž dojde do doby rekonstrukce žel. přemostění k znemožnění nerušené migrace volně
žijících živočichů. Proto žádáme o doplnění dokumentace o odborné posouzení současného využití
RBK v prostoru uvedených přemostění z hlediska nerušené migrace volně žijících živočichů v
uvedeném RBK, během realizace stavebního záměru, ale i po dokončení záměru z hlediska navýšení
dopravy. Žádáme o doplnění dokumentace o kompletní migrační studii dotčeného RBK Žermanického
přivaděče. Současná dokumentace se nevěnuje skutečnosti, že okolí, včetně biokoridoru musí být
chráněno proti negativním vlivům, hluku, nežádoucího osvitu a vibrací z provozu R48, MÚK R48,
vyvýšeného kruhového objezdu, tratě ČD a PZ Nošovice.
ad 170/ Komentář zpracovatele posudku:
Ke zlepšení migrační průchodnosti RBK Žermanický přivaděč bylo v souvislosti
s předkládanou stavbou optimalizace železniční trati po dohodě s orgány ochrany přírody
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naplánováno vybudování průchodu pod tratí vhodného i pro velké savce (jelen, srnec, prase a další).
Stávající nevyhovující most se svislými opěrnými zdmi omezujícími podmostí jen na prostor nad
vodním tokem bude výrazně rozšířen na minimálně 30 m a v podmostí budou vytvořeny široké břehové
lavice, které budou navazovat na břehy v okolí mostu. Napojení nově upraveného úseku s břehovými
lavicemi na nynější břehy vpravo od mostu (tok je zde ohraničen kolmými zdmi) bude začínat
minimálně 5 m od kraje železničního náspu a bude vyspádováno v mírném úhlu stoupání (max. 1 : 4).
Povrch na březích bude i v podmostí přirozený, hlinitý, zpevnění bude použito jen u paty pilířů.
Zpracovatel posudku souhlasí, že problematika RBK Žermanický přivaděč by měla být řešena
komplexně. V návrhu stanoviska bude uvedena následující podmínka:
„Ve spolupráci s projektantem stavby R48 – MÚK Nošovice zajistit zpracování Studie
zajištění a posílení funkce regionálního biokoridoru podél Žermanického přivaděče. V rámci dalšího
stupně projektové dokumentace vypracovat studii o stavu průchodnosti krajiny a technickými
opatřeními zajistit odpovídající průchodnost krajiny (migrační propustnost) dle Metodické příručky
k zajištění průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy (AOPK, 2001) a dle TP 180
Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy (MD, 2006).
Zajistit průchodnost území pro velké savce, vegetačními úpravami zlepšit podmínky i v bezprostředně
navazujícím území. Řešit hlukové a světelné podmínky pro zajištění funkčnosti průchodu.
Zajištění a posílení funkce regionálního biokoridoru podél Žermanického přivaděče
koordinovat se záměrem R48 – MÚK Nošovice.“
171/ Ze stávajících tabulek s přehledem hustoty železniční dopravy rozdělené na denní dobu 6
až 22 hod a noční dobu 22 až 6 hod vůbec není patrna doba od půlnoci do 4 h, kdy na železnici není
provoz, proto žádáme o doplnění tabulek s přehledem stávající a navýšené železniční dopravy o
časový údaj půlnoc až 4 hod s uvedením množství vypravovaných vlaků, protože zavedením
nepřetržitého provozu na uvedené železnici se stane z liniové stavby železnice Č. Těšín - FrýdekMístek liniová překážka v těsné blízkosti liniové překážky R48 Dobrá - Tošanovice a tím se
dokumentace z hlediska nerušené migrace volně žijících živočichů vůbec nezabývá.
ad 171/ Komentář zpracovatele posudku:
Upozorňujeme, že Dokumentace EIA zcela záměrně uvádí rozpady železniční dopravy v denní
(6-22 hod) a noční době (22-6 hod). Informace o rozdělení dopravy v těchto časech jsou nezbytné
především pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci v noční době.
Podrobnější harmonogram pohybu vlaků v období 24 hod až 4 hod není v tuto chvíli
k dispozici.
Pokud to umožní požadavky odbytu a provozu na železniční trati, doporučuje zpracovatel
posudku, aby při organizaci nočního provozu na optimalizované železniční trati byl preferován provoz
vlaků v době od 22-24 hod a 4- 6 hod.
Není pravdou, že se dokumentace EIA nezabývá migrací volně žijících živočichů v souvislosti
s plánovanou stavbou. Zpracovatel dokumentace EIA věnoval této problematice značnou pozornost.
Na základě připomínek obdržených k dokumentaci EIA a po posouzení dokumentace EIA
zpracovatelem posudku byla v rámci návrhu stanoviska upřesněna, případně doplněna opatření
k zajištění migrace volně žijících živočichů.
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172/ Navrhujeme z hlediska ochrany přírody vést železniční nákladní dopravu z PZ Nošovice
do závodu KIA v Žilině přes Frýdek-Místek, Lískovec, Paskov, Vratimov, Kunčice, Bártovice,
Havířov, Albrechtice, Č. Těšín, Třinec, Jablunkov, Čadca, Žilina.
ad 172/ Komentář zpracovatele posudku:
Uvedená trasa je podstatně delší oproti trase předložené oznamovatelem.
Zpracovatel posudku odkazuje na dva stěžejní dokumenty: Záměr je součástí Usnesení vlády
ČR č. 550 ze dne 10. května 2006 a Deklarace porozumění, kde je optimalizace předmětné trati a
vedení nákladní dopravy po této trati jednou z podmínek minimalizace negativního vlivu PZ Nošovice
na životní prostředí.
173/ V kapitole Klima jsou uvedeny mylné informace vycházející ze statistiky let 1961-1990.
Od 31. října 2006 je před domem č. p. 62 ve Vojkovicích vedle přemostění R48 přivaděče v provozu
meteostanice, proto žádáme o doplnění skutečných hodnot o klimatu z uvedené stanice.
ad 173/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace EIA čerpal ze standardně používaného zdroje informací o klimatu
(www.chmi.cz). Využití dlouhodobějších statistik z let 1961 – 1990 je vhodné. Pro porovnání by bylo
vhodné uvést i aktuální údaje za rok 2007, resp. 2008.
Autor posudku nemá k dispozici podrobnější informace o zmíněné meteostanici před domem
č. p. 62 ve Vojkovicích, ani o jejím provozovateli. Informace z této meteostanice jsou vhodným
doplňujícím materiálem, pro potřeby dokumentace EIA se však jeví postačující údaje z oficiálních
dlouhodobějších statistik ČHMÚ.
174/ V kapitole Fauna a flora jsou uvedeny údaje z terénního průzkumu, se kterými
nemůžeme souhlasit. Nebyl zohledněn fakt, že kvůli výstavbě PZ Nošovice došlo na ploše 260 ha k
zvýšenému odlovu zvěře a co se nepodařilo zastřelit a uteklo ze zóny tak se dnes zdržuje v biokoridoru
kolem přivaděče. Udivuje nás, že zde neuvádíte i chráněné druhy, které se v RBK vyskytují (z ptáků:
čáp černý, volavka, jestřáb, datel, strakapoud, žluva, ledňáček, sova, krkavec, sojka, rorýs, vlaštovka,
z obojživelníků: ropucha, skokan, kuňka, z hadů: užovka, zmije, dále ještěrky, různý hmyz, velcí
savci, jelen, prase divoké, ostatní, vydra, ondatra, ježek, rejsek, liška, tchoř, jezevec, netopýři).
Žádáme proto o doplnění podrobného terénního zoologického průzkumu.
ad 174/ Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska jsou uvedeny následující podmínky pro další stupně projektové
dokumentace na doplnění přírodovědných průzkumů:
1/ V dalších stupních projektových příprav se doporučuje doplnit přírodovědné průzkumy pro
časně jarní aspekt.
2/ Před započetím výstavby se doporučuje doplnit přírodovědný průzkum zaměřený na
bezobratlé živočichy, a to alespoň v těch lokalitách, kde dochází k největším střetům přírodních
biotopů se záměrem optimalizace železniční trati (např. PP Kamenec, lesní porosty, místa křížení
záměru s prvky ÚSES).
3/ V dalších fázích projektové přípravy provést detailní průzkum vodní fauny všech křížených
toků, pro vyloučení výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. V případě zastižení těchto živočichů
bude nutné vypracovat a realizovat technická opatření pro jejich ochranu.
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4/ Dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. požádat příslušný orgán státní
správy o udělení výjimky z ochranných podmínek dotčených zvláště chráněných druhů živočichů.
175/ V dokumentaci není řešena bezpečnost lidí mimo přejezdy. Trať prochází mezi
zahradami, kde si hrají děti.
ad 175/ Komentář zpracovatele posudku:
K problematice bezpečnosti lidí mimo přejezdy je nutné konstatovat, že vstup na dráhu mimo
přejezdovou konstrukci je dle zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách (§4a) považován za protiprávní
jednání.
Bezpečnost dětí hrajících si na zahradách ohrožena nebude. Majitelé mají své nemovitosti
většinou oploceny.
176/ Zpracovatel ani investor neprojevili nejmenší snahu vypořádat se s problémem a hledat
řešení, která by v rámci procesu EIA dospěla k uspokojivému cíli.
ad 176/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka je obecného charakteru.
Je nutno podotknout, že dokumentace EIA je pouze jedním z dokumentů v rámci probíhajícího
procesu EIA.
Na základě obdržených připomínek k dokumentaci EIA a posouzení dokumentace EIA
zpracovatelem posudku byla formulována celá řada dalších opatření na ochranu životního prostředí a
obyvatel. Některá stávající opatření navržená zpracovatelem dokumentace EIA byla upravena,
případně upřesněna.
Vliv stavby na životní prostředí a obyvatelstvo tak bude omezen na přípustnou míru.
177/ Nebyl splněn požadavek na doplnění dokumentace – biologické hodnocení celé lokality.
ad 177/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel biologických průzkumů zvolil standardní a zcela běžný postup, ve kterém byly
vymezeny přírodní či přírodě blízké biotopy. Tyto biotopy byly následně detailně prozkoumány.
Zpracovatel posudku nemá k danému postupu žádné připomínky a nepovažuje provedení
biologického hodnocení v celé trase optimalizované železniční trati za účelné a opodstatněné.
178/ V hodnocení varianty č. 1 nebyli započteni postižení občané impulsním hlukem
v Českém Těšíně.
ad 178/ Komentář zpracovatele posudku:
Do počtu obyvatel postižených nadměrným hlukem uváděném ve studii zdravotních rizik, která
je součástí doplněné dokumentace EIA, jsou započítáni i obyvatelé Českého Těšína.
Více viz komentář k následující připomínce občanů č. 186.
179/ Dokumentace nesplňuje své poslání v mnoha ohledech. Zpracovatel se nesnaží vyřešit
dopravu tak, aby nedocházelo k zbytečným zásahům do přírody a života lidí.
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ad 179/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku upozorňuje, že cílem probíhajícího procesu EIA je stanovit, zda je záměr
akceptovatelný či nikoliv, případně za jakých podmínek je akceptovatelný.
V kapitole VII. posudku jsou v rámci návrhu stanoviska definována jednotlivá opatření pro
fázi projektové přípravy, výstavby i provozu záměru. Při splnění těchto podmínek je možné záměr
z hlediska ŽP akceptovat, záměr by neměl mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo.
180/ Vytýkáme zpracovateli dokumentace ovlivnění posuzovatelů jednotlivých složek ŽP, což
dokazuje zcela jednotvárné výsledky jednotlivých studií zpracovaných na zakázku s předem určeným
cílem.
ad 180/ Komentář zpracovatele posudku:
Připomínky zpracovatele posudku k jednotlivým předloženým studiím jsou uvedeny v kapitole
II. předloženého posudku.
181/ Zvýšením frekvence průjezdu vlaků přes obec Střítež se zvýší nebezpečí pro děti
docházející do školy (MŠ a ZŠ Střítež).
ad 181/ Komentář zpracovatele posudku:
Úroveň zabezpečení přejezdů bude oproti stávajícímu stavu vyšší. Staniční zabezpečovací
zařízení je ve stávajícím stavu 1. kategorie, ve výhledu bude staniční zařízení na úrovni 3. kategorie.
Zabezpečení jednotlivých přejezdů je řešeno v rámci speciálního správního řízení, a to
drážním úřadem ve spolupráci s dalšími dotčenými orgány státní správy a samosprávy.
Požadavky na řešení přejezdů je třeba uplatnit především v rámci územního řízení.
182/ Nesouhlasíme s tím, že se přes celou obec Střítež vybudují bariery, které negativně naruší
prostředí; že les, který je místem vycházek pro děti ze ZŠ a MŠ Střítež, má být z velké části vykácen.
ad 182/ Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí, že autoři připomínky nesouhlasí s budováním bariér
v obci Střítež, stejně tak i se zásahem do lesního porostu.
Vliv budování protihlukových stěn na krajinný ráz je komentován např. v připomínce č. 8
občanů. V návrhu stanoviska jsou uvedena opatření, která by měla případný negativní vliv
protihlukových stěn na krajinu a krajinný ráz eliminovat.
V návrhu stanoviska jsou ve vztahu k plánovanému kácení na pozemcích PUPFL uvedeny
podmínky pro další stupně projektových příprav i pro fázi výstavby.
183/ Předložená dokumentace je nepřehledná a špatně se v ní orientuje.
ad 183/ Komentář zpracovatele posudku:
Zhodnocení úplnosti a přehlednosti doplněné dokumentace EIA je uvedeno v kapitole II.1
předloženého posudku.
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184/ V dokumentaci není řešen problém nadlimitního hluku ve venkovním prostředí v okolí
domu č. p. 54 v obci Střítež.
ad 184/ Komentář zpracovatele posudku:
Dle mapových podkladů (www.mapy.cz) se jedná o objekt označený bodem č. 1 na přiložené
mapě - Střítež č.p. 54. Dle hlukové mapy, která je přílohou hlukové studie pro denní i noční dobu pro
výhledový stav však již okolí tohoto bodu není zatěžováno nadlimitním hlukem, a proto nebyl tento
objekt předmětem řešení pro návrh protihlukových opatření.
Obr. č. 4 Střítež č.p. 54 - viz bod č. 1 na přiložené situaci

Zdroj: www.mapy.cz

185/ Obyvatelé obce Střítež (Edward a Helena Siwi) nenalezli uvedené druhy živočichů, kteří
v této lokalitě žijí. Při výstavbě by mohli být ohroženi.
ad 185/ Komentář zpracovatele posudku:
Uvedená připomínka je nekonkrétní. Autor připomínky neuvádí, které uvedené druhy živočichů
má na mysli.
Autor posudku odkazuje na návrh stanoviska, ve kterém je uvedena celá řada podmínek a
opatření na ochranu místní fauny.
186/ Z dokumentace není jasné, zda byli započítáni obyvatelé Českého Těšína mezi obyvatele
postižené hlukem z posuzovaného záměru.
ad 186/ Komentář zpracovatele posudku:
Do počtu obyvatel postižených nadměrným hlukem uváděném ve studii zdravotních rizik, která
je součástí doplněné dokumentace EIA, jsou započítáni i obyvatelé Českého Těšína. V této lokalitě
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bylo pro potřeby posouzení zdravotních rizik exponované obyvatelstvo rozděleno do následujících
skupin:
- obyvatelstvo žijící v okolí trati v jižní části města (km 135,8 – 136,3 stavby) - vzdálenost
zástavby od trati je v těchto místech cca 50- 120 m; území reprezentují výpočtové body 2B-41 a 2B-84
až 86; exponováno je (včetně jižní části ulice Jablunkovské) cca 400 obyvatel;
- obyvatelstvo žijící východně od nádraží v oblasti ulic Nádražní, Hraniční, Tovární a Nové
Tovární (km 136,7 – 137,9 stavby) - vzdálenost zástavby od trati je cca 50-100 m; území reprezentují
výpočtové body 2B-52 a 53, dále 2B-74, 75, 77 až 80 a 2B 83; exponováno je zde cca 30 obyvatel;
- obyvatelstvo žijící západně od nádraží v oblasti severní části ulice Jablunkovské (km 136,7 –
137,9 stavby) – vzdálenost zástavby od trati je cca 110-340 m; území reprezentují výpočtové body 2B45 až 51 a 2B-54 a 55; exponováno je cca 500 obyvatel;
- obyvatelstvo žijící severně od autobusového nádraží po obou stranách trati - vzdálenost od
trati je cca 70-110 m; území reprezentují výpočtové body 2B-58, 62, 66, 67, 72 a 73; exponováno je
cca 700 obyvatel;
- obyvatelstvo exponovaných domů těsně při trati (cca do 30 m) v celém území Českého Těšína
– reprezentováno výpočtovými body 2B-40, 42 až 44, 59 až 61, 63 až 65, 68 až 71, 76, 81, 82;
exponováno je cca 250 obyvatel.
187/ Budování železnice pro nákladní dopravu přes vesnice je nezodpovědné. Dojde ke
znehodnocení krajiny.
ad 187/ Komentář zpracovatele posudku:
Viz komentář zpracovatele posudku k jednotlivým připomínkám týkajícím se krajinného rázu –
připomínka č. 19 obce Střítež, připomínka č. 16 občanského sdružení Střítež, připomínka č. 15
Třanovického občanského sdružení či připomínka č. 2 občanského sdružení Beskydčan.
188/ Občané Petr a Lenka Gotzmanovi ze Stříteže nesouhlasí s posuzovaným záměrem,
protože mají dům v blízkosti této tratě. Nesouhlasí s „rozpůlením“ obce Střítež protihlukovými
bariérami, dále mají obavy z navýšení hlučnosti. Po zprovoznění trati pro nákladní dopravu se zhorší
přechod přes tuto trať.
ad 188/ Komentář zpracovatele posudku:
Ad PHC - Obcí Střítež již dnes prochází železniční trať, která má dělicí efekt. V souvislosti
s optimalizací tratě se tento efekt výrazně nezmění. Pouze v souvislosti s instalací nových
protihlukových stěn budou ovlivněny některé blízké pohledy.
Ad Nárůst hluku – viz ostatní komentáře zpracovatele posudku k připomínkám občanů,
iniciativ, případně dotčených orgánů státní správy a samosprávy
Ad Přechod přes trať – Zpracovatel posudku dává občanům za pravdu, že v souvislosti
s optimalizací železniční trati bude přechod přes trať omezen častějším průjezdem vlaků a uzavřením
přejezdu.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Doplněná dokumentace EIA je zpracována po formální stránce až na drobné nesrovnalosti
a nepřesnosti správně podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
2. Metody použité k hodnocení jednotlivých vlivů na životní prostředí jsou standardní a
vhodně zvolené k účelům posuzování vlivu stavby na životní prostředí a obyvatelstvo.
3. Doplněná dokumentace EIA je zpracována standardní formou, je vhodně doplněna
grafickou přílohou.
4. Doplněná dokumentace EIA naplňuje všechny požadavky Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje ze dne 31. 3. 2008 (č.j. MSK 48362/2008/Šub), na jejichž
základě byla předcházející dokumentace EIA vrácena k doplnění.
5. Předložené varianty záměru jsou v doplněné dokumentaci EIA až na drobné připomínky
popsány pro účely posuzování vlivu záměru na životní prostředí a obyvatelstvo dostatečně.
6. Popis životního prostředí pravděpodobně ovlivněného navrhovaným záměrem je proveden
dostatečně.
7. Posuzované varianty č. 1 (optimalizace trati v investorem předložené trase), č. 2 (varianta
bez provedení optimalizace trati), č. 3 (optimalizace trati s bezúvraťovým napojením ve
Frýdku-Místku) a č. 4 (optimalizace trati s obchvatem obce Dobrá) lze považovat za
dostačující.
8. K doplněné dokumentaci EIA se vyjádřilo celkem 194 subjektů (dotčené orgány státní
správy a samosprávy, občanské iniciativy, sdružení, veřejnost).
9. Připomínky uvedené ve vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy se
nejčastěji týkaly volby optimální varianty, vlivů záměru na akustickou situaci, vlivů
záměru na pohodu obyvatel, vlivů na faunu a flóru, nakládání s odpady, zásahu do VKP,
problematiky přejezdů a souladu s ÚPn.
10. Připomínky uvedené ve vyjádření občanských sdružení a iniciativ se nejčastěji týkaly
volby optimální varianty, vlivů záměru na akustickou situaci a znečištění ovzduší, vlivů
záměru na vibrace, vlivů záměru na zdraví a pohodu obyvatel, vlivů na faunu a flóru, vlivů
na krajinný ráz, problematiky přejezdů a souladu s ÚPn.
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11. Připomínky uvedené ve vyjádření veřejnosti se nejčastěji týkaly volby optimální varianty,
vlivů záměru na akustickou situaci a znečištění ovzduší, vlivů záměru na vibrace, vlivů
záměru na zdraví a pohodu obyvatel, vlivů na faunu a flóru, vlivů na krajinný ráz, vlivů na
charakter venkovského bydlení, problematiky přejezdů a souladu s ÚPn.
12. Všechny oprávněné požadavky a podmínky jsou zahrnuty v návrhu stanoviska v kapitole
VII. předkládaného posudku.

Závěrečné hodnocení
Doplněná dokumentace EIA je poměrně logicky koncipovaným materiálem, jehož
snahou bylo podchytit nejen vliv samotné stavby, ale především vliv v širším kontextu území
v návaznosti na další aktivity. Občasné nedostatky dokumentace jsou z větší míry formálního
charakteru nebo nemají vliv na celkové hodnocení záměru.
Předložená dokumentace je velmi rozsáhlá a po odborné i grafické stránce ji lze označit
jako dokumentaci na velmi dobré úrovni a pro hodnocení předloženého záměru z hlediska vlivu
na životní prostředí a obyvatele jako dostačující a vyhovující.
Na základě posouzení doplněné dokumentace EIA a s uvážením jejích výsledků, ověření
situace v terénu, studia dostupných podkladů a konzultací s odborníky lze varianty
posuzovaného záměru č. 1 (optimalizace trati v oznamovatelem navržené trase), č. 3
(bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) a č. 4 (obchvat obce Dobrá) označit z hlediska vlivu
na životní prostředí a obyvatelstvo za akceptovatelné.
Při dodržení podmínek uvedených dále v návrhu stanoviska příslušného úřadu je možno
vydat souhlasné stanovisko k variantě č. 1, 3 a 4 posuzovanému záměru.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
Stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů:

I. Identifikační údaje
1. Název záměru
Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr. Místek - Č. Těšín,
včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín
2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem posuzovaného záměru je optimalizace stávající trati od Frýdku-Místku po Český
Těšín včetně optimalizace obou koncových železničních stanic. Součástí optimalizace je i plná
elektrizace celého úseku trati.
Optimalizace trati je navržena v krátkém úseku stávající trati 323 (Ostrava - Valašské
Meziříčí) se začátkem v km 21,470 do km cca 22,9 a v navazujícím úseku stávající regionální trati
č. 322 Frýdek-Místek – Český Těšín až do žst. Český Těšín včetně. Konec kolejových úprav je v km
320,329 traťového úseku Český Těšín – Dětmarovice.
Záměr zahrnuje rekonstrukci železničních stanic a vybudování nové žst. Dobrá u FrýdkuMístku, nákladové nádraží. V blízkosti průmyslové zóny Nošovice bude v km 119,650 vybudována
zastávka Nošovice pro zlepšení dopravní obslužnosti průmyslové zóny. V žst. Ropice bude trať
zdojkolejněna pro potřeby záložní výhybny při mimořádných událostech na trati. Úsek trati mezi žst.
Hnojník a zastávkou Střítež je v km 126,900 – km 128,279 navržen ke zdvojkolejnění s funkcí
výhybny především pro delší nákladní vlaky. Optimalizace ostatních částí stávající trati je navržena ve
stávající stopě.
Součástí záměru je i vybudování či rekonstrukce technologických objektů souvisejících s
provozem dráhy, jako jsou trakční měnírny, provozní budovy, releové domky apod. Nově bude
vybudována trakční měnírna v Dobré u Frýdku-Místku, v žst. Český Těšín a v žst. Albrechtice u
Českého Těšína.
V rámci stavby bude provedena stabilizace železničního spodku a rekonstrukce železničního
svršku s bezstykovou kolejí s pružným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic. Dále je plánována
rekonstrukce mostů, propustků a inženýrských objektů, úpravy podchodů pro pěší, výstavba nových
nástupišť apod.
3. Umístění záměru
Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Frýdek-Místek, Staré Město, Dobrá, Nošovice, Vojkovice, Dobratice,
Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Hnojník, Střítež, Ropice, Český
Těšín, Albrechtice
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Frýdek, Staré Město u Frýdku-Místku, Panské Nové Dvory, Dobrá u
Frýdku-Místku, Nošovice, Vojkovice, Dobratice, Dolní Tošanovice,
Hnojník, Střítež, Ropice, Český Těšín, Albrechtice u Českého Těšína

4. Obchodní firma oznamovatele
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
5. IČ oznamovatele
70994234
6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

II. Průběh posuzování
1. Oznámení záměru „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český
Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 1.A část“
Oznámení záměru „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český
Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 2.A část“
Oznámení záměru „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český
Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 2.B část“
Zpracovatel:

RNDr. Bc. Jaroslav Bosák – Ecological Consulting a. s.
osv. č. j. 14563/1610/OPVŽP/97
Na Střelnici 48
779 00 Olomouc

Datum předložení: 30. 5. 2007
2. Dokumentace „Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr. Místek - Č. Těšín, včetně
PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín“ (prosinec 2007)
Zpracovatel:

RNDr. Bc. Jaroslav Bosák – Ecological Consulting a. s.
osv. č. j. 14563/1610/OPVŽP/97
Na Střelnici 48
779 00 Olomouc

Datum předložení: 23. 1. 2008
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3. Doplněná dokumentace „Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr. Místek - Č. Těšín,
včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín“ (září 2008)
Zpracovatel:

RNDr. Bc. Jaroslav Bosák – Ecological Consulting a. s.
osv. č. j. 14563/1610/OPVŽP/97
Na Střelnici 48
779 00 Olomouc

Datum předložení: 3. 10. 2008
4. Posudek
Zpracovatel:

Ing. Libor Ládyš
osvědčení č. j. 3772/603/OPV/93 vydané MŽP ČR dne 8. 6. 1993,
prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 48068/ENV/06
ze dne 9. 8. 2006
EKOLA group, spol. s r. o.
Mistrovská 4
108 00 Praha 10

Datum předložení: 9. 3. 2009

5. Veřejné projednání
Datum:
Místo konání:
6. Průběh procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému orgánu státní správy předloženo dne:
30. 5. 2007
Informace o zahájení ZŘ byla předložena dne:
7. 6. 2007 u všech tří záměrů
Zjišťovací řízení byla ukončena dne:
10. 7. 2007 vydáním Závěrů zjišťovacího řízení č.j. MSK 106415/2007 (část 1.A záměru),
11. 7. 2007 vydáním Závěrů zjišťovacího řízení č.j. MSK 107090/2007 (část 2.A záměru),
12. 7. 2007 vydáním Závěrů zjišťovacího řízení č.j. MSK 108452/2007 (část 2.B záměru).
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
„Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr. Místek - Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst.
Č. Těšín (část 1.A, 2.A, 2.B)“ bude dále posuzován podle citovaného zákona.
Dokumentace byla příslušnému úřadu předložena:
23. 1. 2008
Dokumentace byla příslušným úřadem zveřejněna:
5. 2. 2008
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Doplněná dokumentace byla příslušnému úřadu předložena:
3. 10. 2008
Doplněná dokumentace byla příslušným úřadem zveřejněna:
16. 10. 2008
Zpracovatel posudku byl stanoven dne:
13. 4. 2008 (podepsána smlouva na zpracování posudku)
Vyhotovený posudek byl předložen dne:
9. 3. 2009
Závěry zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku považuje doplněnou dokumentaci EIA o hodnocení vlivů stavby na
životní prostředí na předložený záměr za akceptovatelnou. Po vyhodnocení doplněné
dokumentace EIA a obdržených připomínek k této dokumentaci doporučuje zpracovatel
posudku příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě
č. 1 (optimalizace trati v investorem předložené variantě), variantě č. 3 (realizace
bezúvraťového napojení) i variantě č. 4 (obchvat Dobrá) za respektování podmínek dle bodu
III.6. tohoto stanoviska.
Závěry veřejného projednání:
…
7. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
1. Krajská hygienická stanice, č.j. HOK/OV-9958/215.1.2/08 ze dne 13. 11. 2008
2. Česká
inspekce
životního
prostředí,
Oblastní
č.j. ČIŽP/49/IPP/0802716.005/08/VHK ze dne 18. 11. 2008

inspektorát

Ostrava,

3. Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 46493/ŽpaZ/08/Ga, ze
dne 13. 11. 2008
4. Magistrát města Frýdku – Místku, odbor životního prostředí a zemědělství,
č.j. OŽPaZ/7343/2008/Har/246 ze dne 6. 11. 2008
5. Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, č.j. MUCT/38710/2008
ze dne 12. 11. 2008
6. Obec Vojkovice, č.j. 173/208/So ze dne 12. 11. 2008
7. Obec Ropice, č.j. OR540/07/Sz ze dne 13. 11. 2008
8. Obec Dobratice, č.j. 593/2008/Obú ze dne 12. 11. 2008
9. Obec Dolní Tošanovice, č.j. 310/2008/St, ze dne 14. 11. 2008
10. Obec Střítež, č.j. 626/2008/276, ze dne 14. 11. 2008 (23 vyjádření uvedených jako příloha
došlo s dopisem vedeným pod MSK 186 614/2008)
11. Obec Střítež – nesouhlasná vyjádření občanů, ze dne 14. 11. 2008
12. Obec Střítež, č.j. 650/276/2008 – doplnění vyjádření, ze dne 24. 11. 2008
13. Obec Hnojník, č.j. 139/328/08/Mol. ze dne 12. 11. 2008
14. Obec Hnojník, č.j. 139/328/08/Mol. ze dne 14. 11. 2008
15. Občanské sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí, ze dne 14. 11. 2008
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16. Občanské sdružení MEZI MOSTY, doručeno 13. 11. 2008
17. Třanovické ekologické sdružení, ze dne 12. 11. 2008
18. Občanské sdružení Beskydčan, ze dne 17. 11. 2008
19. Mgr. Monika Koslová, ze dne 13. 11. 2008
20. MUDr. Eva Grzegorzová, Ing. Bohdan Grzegor, ze dne 13. 11. 2008
21. Ing. Jan Chwistek, ze dne 18. 11. 2008
22. Lubomír Staněk, ze dne 13. 11. 2008
23. Irena Swidová, ze dne 10. 11. 2008
24. Stavební bytové družstvo Těšíňan, ze dne 10. 11. 2008
25. Jan a Helena Tomalovi, ze dne 10. 11. 2008
26. Jan Pawera, ze dne 12. 11. 2008
27. Ing. Měčislav Kaleta + další 3 osoby žijící ve společné domácnosti, ze dne 12. 11. 2008
28. F. Glos, p. Haltof, ze dne 10. 11. 2008
29. Vladislav Fizek, ze dne 13. 11. 2008
30. Magdalena Stuchlíková, Raul Stuchlík, ze dne 14. 11. 2008
31. Vladislav Kisza, ze dne 13. 11. 2008
32. Ing. Jana Dziergasová, ze dne 13. 11. 2008
33. Otakar Janiczek, ze dne 13. 11. 2008
34. Jaroslav Ředina, ze dne 12. 11. 2008
35. Adolf Heczko, ze dne 13. 11. 2008
36. Lenka a Dušan Skřekučtí, ze dne 12. 11. 2008
37. Ing. Josef Raszka, ze dne 14. 11. 2008
38. Ing. Jaroslav Heczko, ze dne 14. 11. 2008
39. Ing. Jan Rucki, ze dne 13. 11. 2008
40. Mgr. Alena Iskřická, JUDr. Jan Iskřický, ze dne 14. 11. 2008
41. Mgr. Eva Bartečková, ze dne 14. 11. 2008
42. Drahomíra Gerlichová, ze dne 14. 11. 2008
43. Jitka Matulová, ze dne 14. 11. 2008
44. Vilém Ujka, ze dne 13. 11. 2008
45. Agata Ujková, ze dne 13. 11. 2008
46. Vladislav Pawera, ze dne 14. 11. 2008
47. Ing. Zdeněk Škuta, ze dne 14. 11. 2008
48. Miriam Siwá, ze dne 14. 11. 2008
49. Miroslav Sikora, ze dne 14. 4. 2008
50. Petr Szlaur, ze dne 14. 11. 2008
51. Dana Szlaurová, ze dne 14. 11. 2008
52. Pavel Szlaur, ze dne 14. 11. 2008
53. Radomír Kašper, ze dne 13. 11. 2008
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54. Zbigniew Kwaczek, ze dne 12. 11. 2008
55. Petra Ciencialová, ze dne 12. 11. 2008
56. Tomáš Chodura, ze dne 12. 11. 2008
57. Zuzana Chodurová, ze dne 12. 11. 2008
58. Eva Rašková, ze dne 12. 11. 2008
59. Lucie Stecová, René Stec, ze dne 13. 11. 2008
60. Remigius Pawera, ze dne 12. 11. 2008
61. Lenka Siwa, ze dne 13. 11. 2008
62. Jaroslav Siwy, ze dne 13. 11. 2008
63. Kristýna Misiorzová, ze dne 13. 11. 2008
64. Mgr. Monika Koslová, ze dne 13. 11. 2008
65. Karel Psczolka, ze dne 13. 11. 2008
66. Rudolf Heczko, ze dne 12. 11. 2008
67. Roman Wania, ze dne 12. 11. 2008
68. Roman Heczko, ze dne 14. 11. 2008
69. Josef Lipovski, Marie Lipowská, Lucie Viegas, ze dne 14. 11. 2008
70. Martin Pawlitko, ze dne 12. 11. 2008
71. Petr Pawlitko, ze dne 14. 11. 2008
72. Karla Komárková, ze dne 14. 11. 2008
73. Ing. Miroslav Czernik, ze dne 12. 11. 2008
74. Adolf Rakovský, ze dne 12. 11. 2008
75. Gertruda Rakovská, ze dne 12. 11. 2008
76. Dušan Nevěřil, ze dne 12. 11. 2008
77. Marcela Nevěřilová, ze dne 12. 11. 2008
78. Ludmila Madejová, ze dne 14. 11. 2008
79. Martin Szathmary (+ 3 podpisy), ze dne 13. 11. 2008
80. Mgr. Jana Potyszová, ze dne 13. 11. 2008
81. Jiří Potysz, ze dne 13. 11. 2008
82. Wilém Waloszek, ze dne 14. 11. 2008
83. Eduard Křibík, Věra Křibíková, Jana Nosková, ze dne 14. 11. 2008
84. Roman Kwaczek, ze dne 14. 11. 2008
85. Gustav Kwaczek, ze dne 14. 11. 2008
86. Radim Krop, ze dne 14. 11. 2008
87. Alena Cichá, ze dne 14. 11. 2008
88. Mgr. Jana Kropová, ze dne 14. 11. 2008
89. Petr Cichý, ze dne 14. 11. 2008
90. Roman Goltsch, ze dne 14. 11. 2008
91. Jaroslava Kladoschová, ze dne 14. 11. 2008

EKOLA group, spol. s r.o.

198

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

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

92. Josef Valas, ze dne 14. 11. 2008
93. Antonie Šulangová, ze dne 14. 11. 2008
94. Smilovská Gustav, ze dne 14. 11. 2008
95. Marta Kubiszová, ze dne 14. 11. 2008
96. Martin Santarius, ze dne 14. 11. 2008
97. Lenka Santariusová, ze dne 14. 11. 2008
98. Irena, Vilma a Stanislav Plekancovi, ze dne 14. 11. 2008
99. Irena a Miroslav Foberovi, ze dne 14. 11. 2008
100.

Vlastimil Lipowski, ze dne 14. 11. 2008

101.

Anna a Adam Lipowski, ze dne 14. 11. 2008

102.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ze dne 14. 11. 2008

103.

Rucka Felicie, Jan Rucki, ze dne 11. 11. 2008

104.

Emílie Šefrová, ze dne 13. 11. 2008

105.

Pavel Šefer, ze dne 13. 11. 2008

106.

Ing. Milan Šefer, ze dne 13. 11. 2008

107.

Michaela Křivánková, ze dne 14. 11. 2008

108.

Ing. Zbygniew Zahradnik, ze dne 12. 11. 2008

109.

PhDr. Pietrová Anna, ze dne 13. 11. 2008

110.

Jarmila Valášková, ze dne 14. 11. 2008

111.

Jana Teslíková, Petr Teslík, ze dne 13. 11. 2008

112.

Jindra Petříková, Ing. Jan Petřík, ze dne 14. 11. 2008

113.

Josef Pščolka, ze dne 14. 11. 2008

114.

Jan Molin, ze dne 12. 11. 2008

115.

Jaromír Franek, ze dne 11. 11. 2008

116.

MUDr. Miroslav Moráň, Libuše Moráňová, ze dne 13. 11. 2008

117.

Eva Gryczová, ze dne 13. 11. 2008

118.

Nalewajka Miroslav - předseda o.s. STÁJ MONCHERI, ze dne 13. 11. 2008

119.

Jiří Kasper, ze dne 13. 11. 2008

120.

Jana Kasperová, ze dne 13. 11. 2008

121.

Vlastimil Kasper, ze dne 13. 11. 2008

122.

Pavla Kiszová, datum není uvedeno

123.

Gustav Kisza, Pavla Kiszová, ze dne 12. 11. 2008

124.

Pavla Rusnáková, ze dne 13. 11. 2008

125.

Horák Petr a Simona, ze dne 12. 11. 2008

126.

Petr a Halina Dulawovi, ze dne 12. 11. 2008

127.

Jan a Helena Dulawovi, ze dne 12. 11. 2008

128.

Martina Ruszová, ze dne 13. 11. 2008

129.

Milan Buchal, ze dne 13. 11. 2008
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130.

Jaroslav Farny, ze dne 13. 11. 2008

131.

Emilie Sobková, ze dne 13. 11. 2008

132.

Jaroslava Rojíčková, ze dne 13. 11. 2008

133.

Karina Vrublová, Miroslav Vrubel, Michal Vrubel, Jakub Vrubel, ze dne 13. 11. 2008

134.

Helena, Edward Wilhelmovi, ze dne 13. 11. 2008

135.

Karel Vitásek, ze dne 14. 11. 2008

136.

Josef Kaszper, ze dne 13. 11. 2008

137.

Petr Chodura, Jarmila Chodurová, ze dne 12. 11. 2008

138.

Jan Chodura, ze dne 13. 11. 2008

139.

Helena Bulková, ze dne 13. 11. 2008

140.

Karel Kniezek, ze dne 12. 11. 2008

141.

Richard Bernatík, ze dne 13. 11. 2008

142.

Jarmila Brzežková, ze dne 18. 11. 2008

143.

Josef Lačík, ze dne 13. 11. 2008

144.

Milan a Marcela Wawrosz, ze dne 13. 11. 2008

145.

MVDr. Stanislav Holesz, ze dne 11. 11. 2008

146.

MUDr. Adela Holeszová, ze dne 11. 11. 2008

147.

Rudolf Racko, Ivana Racková, ze dne 12. 11. 2008

148.

Mgr. Marta Wierzgoń, ze dne 12. 11. 2008

149.

MUDr. Marian Wierzgoń, ze dne 12. 11. 2008

150.

Zdeněk Rusz, ze dne 13. 11. 2008

151.

Anna Dvorská, ze dne 14. 11. 2008

152.

Marta a Jaromír Špokovi, dcera Renata a 3 osoby, ze dne 13.11.2008

153.

Božena Ruszová, ze dne 13.11.2008

154.

Zdeňka Švrčková, ze dne 13.11.2008

155.

Ludmila Madejová, ze dne 13.11.2008

156.

Monika Ruszová, ze dne 13.11.2008

157.

Leo Molin, ze dne 11. 11. 2008

158.

Jan Herec, Maria Herecová, ze dne 11. 11. 2008

159.

Helena Kubiszová, ze dne 12. 11. 2008

160.

Danuše Hebecová, ze dne 11. 11. 2008

161.

Jaroslav Dvorský, ze dne 14. 11. 2008

162.

Radek Hladík, Lucie Hladíková, Bohumil Kuchař, ze dne 13. 11. 2008

163.

Ing. Radomír Kmiečík, ze dne 13. 11. 2008

164.

Jana Kašperová, ze dne 13. 11. 2008

165.

Kateřina Bernatíková, ze dne 13. 11. 2008

166.

Zdeněk a Alena Radovi, ze dne 13. 11. 2008
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167. Bogdan Niemczyk, Pavel Gwóźdź, Martina Gwóźdźová, Bronislava Břusková,
Jaroslav Břuska, Daniela Niemczyková, ze dne 11. 11. 2008
168.

Evžen Filipek, ze dne 14. 11. 2008

169.

Beata Sikorová, ze dne 14. 11. 2008

170.

Stanislav Suszka a Danuta Suszková, ze dne 14. 11. 2008

171.

Marta Kaletová, Miroslav Kaleta, ze dne 11.11.2008

172.

Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, ze dne 13. 11. 2008

173.

Václav Pantlík, ze dne 10. 11. 2008

174.

MUDr. Jiří Šobora, Eva Šoborová, ze dne 11. 11. 2008

175.

Karel Pawera, ze dne 11. 11. 2008

176.

Anna Pawerová, ze dne 11. 11. 2008

177.

Eva Mizerová, ze dne 11. 11. 2008

178.

Marcela Delongová, ze dne 11. 11. 2008

179.

Robert Kotas, ze dne 11. 11. 2008

180.

Ing. Jarmila Vašíčková, ze dne 12. 11. 2008

181.

Občané obce Dobratice (24 podpisů), ze dne 10. 11. 2008

182.

Bohuslav Kudláček, ze dne 14. 11. 2008

183.

Milichovi, ze dne 13. 11. 2008

184.

Olga Palátová, ze dne 13. 11. 2008

185.

Českomoravská myslivecká jednota MS Černá, ze dne 28. 2. 2008

186.

Ing. Zawadski a Ing. Zawadzká, ze dne 13. 11. 2008

187.

Karin Górecká, Ing. Zdeněk Górecki, ze dne 14.11.2008

188. Mgr. Irena Piperková, Bc. Viktor Bem, Bohumila Piperková, Viktor Bém, Mgr.
Kateřina Piperková, ze dne 12.11.2008
189.

Petr a Dagmar Machálkovi, ze dne 13.11.2008

190.

Milada a Jiří Králíkovi ze dne 14. 11. 2008

191.

Eduard a Anna Siwi, ze dne 14.11.2008

192.

Základní a mateřská škola Střítež, ze dne 13. 11. 2008

193.

Edward a Helena Siwi, ze dne 14. 11. 2008

194.

Petr a Lenka Gotzmanovi, ze dne 14. 11. 2008

III. Hodnocení záměru
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Vliv záměru na akustickou situaci
Vlivy záměru ve fázi výstavby i provozu ve variantě č. 1 (optimalizace trati v oznamovatelem
předložené variantě), variantě č. 3 (bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) i variantě č. 4 (obchvat
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obce Dobrá) na akustickou situaci lze označit jako středně velké. Pro snížení těchto vlivů byla
navržena příslušná protihluková opatření (protihlukové stěny, individuální protihluková opatření).
Vliv záměru na znečištění ovzduší
Vlivy záměru ve fázi výstavby i provozu ve variantě č. 1 (optimalizace trati v oznamovatelem
předložené variantě), variantě č. 3 (bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) i variantě č. 4 (obchvat
obce Dobrá) na znečištění ovzduší a klima lze označit při splnění opatření uvedených ve stanovisku
jako malé.
Vliv záměru na šíření vibrací
Vlivy záměru ve variantě č. 1 (optimalizace trati v oznamovatelem předložené variantě),
variantě č. 3 (bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) i variantě č. 4 (obchvat obce Dobrá) na šíření
vibrací lze označit jako středně velké. Pro snížení těchto vlivů byla navržena příslušná antivibrační
opatření (např. antivibrační rohože).
Vliv záměru na veřejné zdraví
Vlivy záměru ve variantě č. 1 (optimalizace trati v oznamovatelem předložené variantě),
variantě č. 3 (bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) i variantě č. 4 (obchvat obce Dobrá) na veřejné
zdraví lze označit jako středně velké. Pro snížení těchto vlivů jsou stanoveny ve stanovisku příslušné
podmínky.
Vliv záměru na oslunění okolních pozemků
Vlivy na oslunění okolních pozemků lze označit v případě varianty č. 1, 3 i 4 jako malé.
Vliv záměru na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy lze označit v případě varianty č. 1, 3 i 4 jako středně velké,
resp. malé, tyto vlivy budou minimalizovány při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku.
Vlivy záměru na prvky ÚSES, VKP a ZCHÚ
Vlivy prvky ÚSES, VKP a ZCHÚ lze označit při dodržení podmínek uvedených v návrhu
stanoviska jako malé, a to v případě varianty č. 1, 3 i 4.
Vliv záměru na krajinný ráz
Vlivy záměru ve variantě č. 1, variantě č. 3 i variantě č. 4 na krajinný ráz lze označit jako
středně velké, resp. malé. Pro snížení těchto vlivů byly stanoveny ve stanovisku příslušné podmínky.
Vliv záměru na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové a podzemní vody budou při splnění navržených opatření malé.
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Vliv záměru na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy varianty č. 1, 3 i 4 záměru na hmotný majetek a kulturní památky budou malé.
Vliv záměru na půdy, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou ve variantě č. 1, 3 i 4 malé.
Vlivy záměru ve variantě č. 1 a variantě č. 3 na zábor půd lze označit jako středně velký.
Vlivy záměru ve variantě č. 4 na zábor půd lze označit jako velký.
Při splnění navržených opatření týkajících se ochrany ZPF a PUPFL lze záměr akceptovat.
Vliv záměru na produkci odpadů
Vlivy varianty č. 1, 3 i 4 záměru na produkci odpadů ve fázi výstavby budou středně velké.
Vlivy varianty č. 1, 3 i 4 záměru na produkci odpadů ve fázi provozu budou malé.
Při splnění navržených opatření týkajících se nakládání s odpady lze záměr akceptovat.
Shrnutí vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatele
Z hlediska životního prostředí nebyl nalezen natolik významný a zásadní faktor, který by za
předpokladu striktního dodržení podmínek formulovaných ve stanovisku bránil realizaci předmětného
záměru.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci EIA, v posudku a s ohledem k obdrženým
vyjádřením a při respektování podmínek uvedených ve stanovisku příslušného úřadu – Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, lze konstatovat, že záměr je z hlediska ochrany životního prostředí
akceptovatelný, a to v předložené variantě č. 1 (optimalizace trati v investorem předložené trase),
variantě č. 3 (realizace bezúvraťového napojení) i variantě č. 4 (obchvat Dobrá).
Se záměrem nejsou v žádné z předložených variant spojeny významné přeshraniční vlivy na
životní prostředí a veřejné zdraví.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud
jde o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je vhodné a správné. Při dodržení všech legislativních požadavků na
umístění záměru a způsob výstavby lze technické řešení záměru považovat za standardní. Nezbytným
požadavkem zůstává zahrnutí technických opatření sloužících k ochraně životního prostředí do
projektu stavby a to především s ohledem na snížení hlučnosti podél posuzované trasy a v prostoru
seřaďovacího nádraží v Českém Těšíně. Tato opatření musí vycházet z doplněné dokumentace, z
tohoto posudku a dále z nových poznatků v průběhu přípravy projektu či průběhu přípravy území ke
stavbě.
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3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na
životní prostředí
Vstupní informace a použité metody hodnocení předkládané dokumentace mají dobrou
vypovídací schopnost a jsou zpracovány na dobré úrovni. Technické řešení spolu s navrženými
doporučeními vyplývajícími z procesu posuzování vlivů na životní prostředí respektují požadavky na
omezení, respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí.
Doplněná dokumentace EIA předkládá soubor opatření, která by měla zaručit realizaci záměru
bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. Za zásadní opatření je třeba
považovat požadavky k snížení akustické zátěže, k omezení vibrací, k ochraně ovzduší, krajinného
rázu a opatření k minimalizaci zásahu do přírodního prostředí.
Na základě obdržených vyjádření k doplněné dokumentaci EIA a v rámci zpracování posudku
byl navržený soubor opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů záměru na životní prostředí dále doplněn, rozšířen, případně upraven. Úplný soupis navržených
opatření je uveden v kapitole 6 návrhu stanoviska.

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivu na životní prostředí
V rámci doplněné dokumentace EIA byly posuzovány následující varianty:
•

Varianta č. 1 - Optimalizace trati v oznamovatelem předložené variantě

•

Varianta č. 2 - Provoz na trati bez provedené optimalizace

•

Varianta č. 3 - Optimalizace trati s provedením bezúvraťového napojení na Ostravu Kunčice
ve Frýdku-Místku

•

Varianta č. 4 - Optimalizace trati s obchvatem obce Dobrá

Z hlediska všech hodnocených vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo vychází
nejhůře varianta č. 2 (výhledový provoz na železniční trati bez její optimalizace).
V případě varianty č. 2 by trať byla ponechána ve stávajícím stavu, bez úprav i bez dalších
protihlukových opatření. I přes omezenou propustnost této trati by ji mohla automobilka Hyundai
využívat pro přepravu části svého odbytu využívat. Na trati v úseku Frýdek-Místek – Dobrá by došlo
v porovnání se stávajícím stavem k navýšení intenzit železniční dopravy o 3 nákladní vlaky ve dne a
10 nákladních vlaků v noci. V úseku Dobrá – Český Těšín by v nočním období navíc jezdily
4 nákladní vlaky.
Navýšení intenzit dopravy na „neoptimalizované“ železniční trati (varianta č. 2), bez
patřičných protihlukových opatření by vyvolalo zhoršení akustické situace v zájmovém území, a tedy i
významné zhoršení životních podmínek obyvatel žijících v nejbližším okolí trati.
Ostatní varianty (varianta č. 1 – optimalizace trati v oznamovatelem předložené variantě,
varianta č. 3 – bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku a varianta č. 4 – obchvat obce Dobrá) vychází
v souhrnném hodnocení vliv stavby na životní prostředí a obyvatelstvo velmi podobně a vždy lépe než
varianta č. 2 - bez optimalizace trati.
Problematiku těchto variant lze stručně shrnout takto: Variantu č. 3 a 4 je v důsledku možné
na základě předložených faktů považovat spíše za dílčí úpravy předložené varianty č.1, a to
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samozřejmě s pozitivními dopady především na lokální úrovni. Jedná se především o dopady
v prostoru Frýdku-Místku a obce Dobrá. Samostatná realizace těchto variant by neměla v ostatních
úsecích posuzované trati č. 322 očekávané dopady v souvislosti s předpokládaným nárůstem
železniční dopravy ve zbytku této posuzované železniční trati.
Z hlediska hlukové zátěže vychází varianta č. 3 (bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) a
varianta č. 4 (obchvat obce Dobrá) oproti variantě 1 (optimalizace trati) lépe, avšak pouze, jak bylo
řešeno výše, v lokální úrovni (v dotčené části Frýdku-Místku a v obci Dobrá).
Varianta č. 3 je však v tuto chvíli problematická především z následujících důvodů: Varianta
není v současné době v souladu s platným ÚPn města Frýdek-Místek. Stavba je navíc v kolizi s pilíři
průtahu komunikace I/48. V případě výstavby bezúvraťového napojení železniční trati je tak třeba
počítat i s vyvolanými výraznými komplikacemi v organizaci dopravy ve Frýdku-Místku. Na určitou
dobu by bylo třeba provoz na páteřní komunikaci I/48 omezit, případně by ji bylo třeba zcela uzavřít.
To bude možné až po vybudování obchvatu R 48.
Lze reálně předpokládat, že v budoucnu bude variantu č. 3 možné realizovat. Jedná se o
variantu provozně výhodnou a především z hlediska vlivů na obyvatele Frýdku-Místku pozitivnější
než varianta č. 1. Aktuální potřebu optimalizace železniční trati však tato varianta v dané chvíli neřeší.
Přínosem varianty č. 4 (optimalizace trati s obchvatem obce Dobrá) by bylo vymístění
železničního provozu z centra obce Dobrá. Dané vymístění by se zcela jistě pozitivně projevilo
především na snížení akustické zátěže centra obce, kde železniční trať prochází. Negativem by však
bylo značné zvýšení docházkové vzdálenosti místních obyvatel na novou železniční stanici.
Obdobně jako v případě varianty č. 3 je okamžitá realizace varianty č. 4 v tuto chvíli
problematická. Stavba by si vyžádala rozsáhlé úpravy dopravní a technické infrastruktury, včetně
potřeby demolice minimálně devíti obytných domů v obci Dobrá a k.ú. Nové Dvory. Stejně jako
varianta č. 3, ani varianta č. 4 nemá podporu ve stávajícím územním plánu obce, ve kterém není
zanesena a přináší řadu komplikací především ve vztahu k výkupům nemovitostí určených k likvidaci.
Předpokládáme, že v budoucnu bude možné i tuto variantu realizovat. Jedná se o variantu
z akustického hlediska pozitivnější než varianta č. 1v tomto prostoru. Aktuální potřebu optimalizace
železniční trati (včetně potřeby komplexní rekonstrukce železniční stanice ve Frýdku-Místku) však
tato varianta neřeší.
Vzhledem k náběhu výroby v PZ Nošovice, je potřeba optimalizace železniční trati čím dál
aktuálnější. Pokud by nebylo možné využít pro uspokojení nároků PZ Nošovice ekologickou
železniční dopravu, hrozí, že bude využita pro přepravu z/do PZ Nošovice převážně silniční doprava.
Ta sebou přináší obecně známá negativa z hlediska vlivu na životní prostředí. Provoz těžkých
nákladních aut odvážejících hotové výrobky, případně přivážejících materiál by byl spojen se
značnými emisemi polutantů do ovzduší a hlukem. Tento negativní dopad by se týkal značné části
území kraje.
Optimalizace trati v navržené variantě č. 1 je možná v relativně krátkém časovém horizontu.
Varianty č. 3 a č. 4 se samozřejmě jeví jako účelné a pozitivní, především pak z hlediska hluku.
Provedení těchto variant je reálné ve vzdálenějším časovém horizontu, po odstranění výše uvedených
problémů (změna ÚPn, atd.).
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Předložené varianty je možné seřadit z hlediska vlivů na životní prostředí v následujícím
pořadí (od nejméně problematické po nejvíce problematickou variantu):
Pořadí 1.-3. - Optimalizace trati v oznamovatelem předložené trase (varianta č. 1)
Pořadí 1.-3. - Optimalizace trati s provedením bezúvraťového napojení na Ostravu Kunčice ve
Frýdku-Místku (varianta č. 3)
Pořadí 1.-3. - Optimalizace trati s obchvatem obce Dobrá (varianta č. 4)
Pořadí 4. - Provoz na trati bez provedené optimalizace (varianta č. 2)
Z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo jsou varianty č. 1, 3 a 4 srovnatelné.
Zpracovatel posudku proto hodnotí v návrhu stanoviska všechny tři varianty (č. 1, 3 a 4) z hlediska
vlivu na životní prostředí a obyvatele jako akceptovatelné.
Zpracovatel posudku doporučuje vzhledem k aktuální potřebě optimalizace železniční trati
v návaznosti na již zahájenou výrobu v průmyslové zóně Nošovice upřednostnit přípravu a realizaci
varianty č. 1, s možným postupným rozšířením na variantu č. 3 a č. 4.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
Vypořádání vyjádření obdržených k dokumentaci:
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad státní správy celkem 253 vyjádření
příslušných orgánů státní správy a samosprávy, občanských sdružení a iniciativ a veřejnosti.
Připomínky v obdržených vyjádřeních se týkaly především variantního řešení záměru, vlivu
záměru na akustickou situaci, znečištění ovzduší a zdraví obyvatel, vlivu záměru na krajinu a krajinný
ráz, vlivu záměru na faunu a flóru a studie oslunění.
Na základě doporučení zpracovatele posudku byla dokumentace EIA vrácena dne 31. 3. 2008
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje k doplnění.
Vypořádání vyjádření obdržených k doplněné dokumentaci:
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad státní správy celkem 14 vyjádření
příslušných orgánů státní správy a samosprávy, 4 vyjádření občanských sdružení a iniciativ a 192
vyjádření veřejnosti. Jmenovitě jsou zahrnuty výše v seznamu subjektů, jejichž vyjádření jsou ve
stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta.
Připomínky v obdržených vyjádřeních se týkaly především variantního řešení záměru, vlivu
záměru na akustickou situaci, šíření vibrací, znečištění ovzduší a zdraví obyvatel, vlivu záměru na
krajinu a krajinný ráz a vlivu záměru na faunu.
Vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření je náležitě komentováno v části V.
posudku.
Všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly zpracovatelem posudku
odpovídajícím způsobem komentovány, respektive ve formě podmínek jsou navrženy jako součást
stanoviska příslušného úřadu.
Vypořádání vyjádření k posudku:
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti
záměru
Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako příslušný úřad podle § 23 odst. 11 písm. a) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v souladu s § 10 odst. 1 téhož
zákona, na základě doplněné dokumentace EIA, vyjádření příslušných dotčených orgánů státní správy
a samosprávy, občanských sdružení, iniciativ a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného
posudku a výsledků veřejného projednání vydává podle § 10 odst. 3 téhož zákona

Souhlasné stanovisko
k záměru stavby

Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr. Místek Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín
Z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo jsou varianta č. 1 (optimalizace trati
v oznamovatelem předložené variantě), varianta č. 3 (bezúvraťové napojení ve Frýdku-Místku) a
varianta č. 4 (obchvat obce Dobrá) srovnatelné a akceptovatelné za podmínky realizace opatření
navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí s tím, že níže uvedené
podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace a
budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.
Vzhledem k aktuální potřebě optimalizace železniční trati v návaznosti na již zahájenou
výrobu v průmyslové zóně Nošovice se doporučuje upřednostnit přípravu a realizaci varianty č. 1,
s možným postupným rozšířením na variantu č. 3 a č. 4.
Podmínky souhlasného stanoviska jsou souhrnem navržených opatření k minimalizaci
negativních vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo uvedených v doplněné dokumentaci EIA,
dále podmínek navržených zpracovatelem posudku, dotčenými orgány státní správy, samosprávy a
dalšími subjekty, které se v průběhu procesu EIA k danému záměru vyjádřili.

Podmínky pro další stupně projektové přípravy, fázi výstavby a provozu záměru
Fáze projektových příprav záměru
Obecné
•

Neprodleně zahájit projektovou přípravu varianty č. 3 (bezúvraťové napojení ve FrýdkuMístku) a varianty č. 4 (obchvat obce Dobrá).

•

V dalším stupni projektové dokumentace, resp. po zahájení plné výroby v PZ Nošovice je
třeba upřesnit intenzity železniční dopravy v jednotlivých směrech (směr PZ Nošovice –
Frýdek-Místek, směr PZ Nošovice – Český Těšín).
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Ochrana přírody a krajiny
•

V dalších stupních projektových příprav doplnit přírodovědné průzkumy pro časně jarní
aspekt, a to alespoň v těch lokalitách, kde dochází k největším střetům přírodních či přírodě
blízkých biotopů se záměrem optimalizace železniční trati (např. PP Kamenec, lesní porosty,
místa křížení záměru s prvky ÚSES).

•

V dalších stupních projektových příprav se doporučuje doplnit přírodovědný průzkum
zaměřený na bezobratlé živočichy, a to alespoň v těch lokalitách, kde dochází k největším
střetům přírodních či přírodě blízkých biotopů se záměrem optimalizace železniční trati (např.
PP Kamenec, lesní porosty, místa křížení záměru s prvky ÚSES).

•

V dalších fázích projektové přípravy provést detailní průzkum vodní fauny všech křížených
toků, pro vyloučení výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. V případě zastižení těchto
živočichů bude nutné vypracovat a realizovat technická opatření pro jejich ochranu.

•

V případě zastižení zejména obojživelníků a plazů v prostoru stavby (např. na jaře ve
vzniklých zatopených depresích) zajistit po konzultaci s místními orgány ochrany přírody
jejich záchranný transfer na náhradní stanoviště realizovaný k tomu oprávněnou osobou.

•

V rámci územního řízení (resp. před vydáním územního rozhodnutí) požádat dle § 4 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb. příslušný orgán ochrany přírody o vydání závazného stanoviska
k zásahu do významných krajinných prvků, které budou dotčeny stavbou. Pro vydání tohoto
stanoviska je třeba doplnit a předložit biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona č.
114/1992 Sb.

•

V rámci územního řízení požádat příslušný orgán ochrany přírody o souhlas z hlediska snížení
a změny krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

•

V případě PP Kamenec zažádat o souhlas ke stavební činnosti v ochranném pásmu zvláště
chráněného území dle § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

•

Dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. požádat příslušný orgán státní správy
o udělení případné výjimky z ochranných podmínek dotčených zvláště chráněných druhů
živočichů.

•

V dalším stupni projektových příprav zpracovat dendrologický průzkum ploch, na kterých
bude nezbytné v souvislosti s prováděným stavebním záměrem odstranit stávající dřeviny.

•

V dalším stupni projektové dokumentace upřesnit rozsah kácení a zásahu do PUPFL
(především v oblasti Střítežského lesa).

•

Před vydáním stavebního povolení požádat dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o povolení
ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V žádosti musí být uvedeny všechny náležitosti § 8
odst. 3 prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., příslušného zákona (přesný počet kácených
dřevin, označení druhů, obvody kmenů měřených ve výšce 1,3 m nad zemí, u keřů název
druhu a m2, dále pozemky, na kterých se konkrétní dřeviny nachází). Žádost je vhodné doplnit
o zhodnocení ekologické újmy dle metodiky AOPK Ohodnocení dřevin rostoucích mimo les a
výpočet náhradní výsadby.

•

S dotčenými obcemi projednat rozsah a umístění náhradních výsadeb.

•

V dalším stupni projektové dokumentace se doporučuje prověřit případný vliv protihlukových
stěn na migraci živočichů. V případě zjištění negativního ovlivnění propustnosti migračních
tras, bude nezbytné realizovat technická opatření, pro zachování jejich propustnosti. Zejména
u migračního profilu B (km stavby 120,1-120,3) a G.2 (km stavby 127,9) je třeba věnovat
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zvýšenou pozornost zachování migrační prostupnosti trati a zlepšení podmínek pro migraci
vodních savců.
•

V dalším stupni projektové dokumentace zvážit možnost zachování rušených propustí pod
stávající tratí i v rámci optimalizované trati.

•

Ve spolupráci s místními mysliveckými sdruženími podchytit potenciální místa střetů
(případná křížení stezek zvěře s tratí) a prověřit způsob technického řešení daného problému.
Jako vhodné řešení se jeví technická opatření k zamezení vstupu zvěře na trať v kombinaci
s doplněním možnosti překonání této překážky jiným způsobem (propustkem, využitím
mostních objektů atp.).

•

Mosty, mostky a propustky dimenzovat tak, aby nebránily v migraci žádné je využívající
skupině živočichů. Měly by být dostatečně vysoké, aby je mohli podletovat ptáci (současně je
třeba na ně umístit zábrany proti vnikání ptáků těsně nad trať) a povrch jejich konstrukcí by
měl být členitý, aby umožňoval hnízdění některých druhů. Dále je velmi důležité, aby
umožňovaly migraci jak vodním živočichům (absence migračních bariér v tocích a co možná
nejpřirozenější dno) tak i živočichům suchozemským (propustek, popř. prostor pod mostem
musí vždy zahrnovat i dostatečně široký pás souše). V rámci celého úseku je třeba dále
zaznamenávat další případné migrační trasy živočichů a v rizikových úsecích zbudovat
funkční migrační prostupy s dostatečně dlouhými naváděcími ploty, popř. jinými bariérami (v
případě obojživelníků). Naváděcími bariérami zabraňujícími vstupu živočichů na drážní těleso
je třeba opatřit většinu mostů, mostků a propustků a zároveň tak tato díla využít jako funkční
migrační prostupy pro živočichy. V opodstatněných případech je vhodné zbudovat náhradní
stanoviště (tůně pro obojživelníky, zakládání nových remízků a travnatých ploch atd.). Při
budování náhradních stanovišť musí být vždy navázána úzká spolupráce s příslušnými
odborníky, kteří vyhodnotí vhodnost opatření a navrhnou jejich funkční podobu.

•

Vzhledem k běžné praxi, kterou si vynucuje mj. i bezpečné založení mostních objektů, kdy je
průmět mostu v korytě toku většinou řešen betonováním, příp. dlažbou do betonu,
doporučujeme, aby v případě tohoto technického řešení bylo takto upravené koryto toků (s
prokázaným, či potenciálním výskytem skorců, střevlí a dalších vzácných vodních živočichů)
dále upraveno volným ložením nejlépe plochých kamenů na dno, aby vznikaly úkryty a
docházelo v čeření proudu. Tím bude umožněna kolonizace i tohoto úseku toku, případně jeho
překonání.

•

Jako případné kompenzační opatření za narušení místního ekosystému realizací záměru se
doporučuje zvážit v dalších stupních projektové dokumentace provedení účinné revitalizace
dotčených částí místních vodotečí, které jsou v současné době vesměs tvrdě regulovány a své
funkce v ekosystému plní jen částečně.

•

Ve spolupráci s projektantem stavby R48 – MÚK Nošovice zajistit zpracování Studie zajištění
a posílení funkce regionálního biokoridoru podél Žermanického přivaděče. V rámci dalšího
stupně projektové dokumentace vypracovat studii o stavu průchodnosti krajiny a technickými
opatřeními zajistit odpovídající průchodnost krajiny (migrační propustnost) dle Metodické
příručky k zajištění průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy (AOPK,
2001) a dle TP 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící
živočichy (MD, 2006). Zajistit průchodnost území pro velké savce, vegetačními úpravami
zlepšit podmínky i v bezprostředně navazujícím území. Řešit hlukové a světelné podmínky
pro zajištění funkčnosti průchodu.
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Zajištění a posílení funkce regionálního biokoridoru podél Žermanického přivaděče
koordinovat se záměrem R48 – MÚK Nošovice.
Akustická situace
•

Na základě zpřesňování podkladů a informací v rámci projektové přípravy v dalších stupních
zpřesnit i hlukovou studii a odpovídající protihluková opatření.

•

Po upřesnění typů zabezpečovacího a signálního zařízení na jednotlivých přejezdech
hodnocené trati a jejich akustických parametrů bude nutné provést detailní posouzení
akustické situace v okolí žel. přejezdu a také návrh protihlukových opatření pro objekty
v těsném sousedství všech přejezdů.

•

V dalších stupních projektové dokumentace řešit otázku rozřaďovacího nádraží v Českém
Těšíně tak, aby byly splněny zákonné požadavky na ochranu zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací. Je nutné přehodnotit a prokázat skutečný charakter hluku, zpřesnit akustickou
situaci v okolí seřaďovacího nádraží a samozřejmě optimalizovat návrh protihlukových
opatření za účelem minimalizace již dnes problematické akustické situace.

•

V dalších stupních projektové přípravy zpřesnit akustické výpočty na základě podrobnějších
podkladů a údajů a u všech vytypovaných objektů určených pro realizaci individuálních
protihlukových opatření nebo u objektů, u kterých se budou předpokládat po zpřesňujících
výpočtech vyšší hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru, provést
podrobný stavebně akustický pasport spolu s proměřením akreditovanou laboratoří dle
normových postupů, prověřit soulad s normovými požadavky na zvukoizolační vlastnosti
fasád a případně definovat požadavky na zvýšení zvukoizolačních vlastností hlukově
exponovaných fasád chráněných objektů.

•

V dalším stupni projektové dokumentace detailně prověřit např. návrh protihlukové stěny
v km 126,3 až 126,5; návrh protihlukové stěny v km 126,4 až 126,6; návrh spojení PHS 2B-12
(SO 17-33-03) a PHS 2B-13 (SO 17-33-04); návrh rozšíření PHS 2B-14 (SO 17-33-05), návrh
prodloužení PHS 2B-10 (SO 17-33-01), návrh prodloužení PHC končící v km 127,9.

•

Architektonické řešení jednotlivých protihlukových clon (včetně barevného provedení) a
jejich ozelenění řešit v dalším stupni projektových příprav a následně konzultováno se
zástupci jednotlivých obcí.
Optimální vizuální působení protihlukových clon (navržených pouze po jedné straně kolejiště)
na straně od kolejiště řešit vhodnou volbou materiálu a struktury protihlukové stěny.

•

Po upřesnění plánu organizace výstavby posoudit vliv výstavby na akustickou situaci
zájmového území.

•

Použít veškeré dostupné technologie na snížení hluku šířícího se z mostních konstrukcí.
Vibrace

•

Pro další stupně projektové přípravy provést zpřesnění studie vibrací.

•

Pro minimalizaci vlivu vibrací na zdraví obyvatel navrhnout po zpřesňujících analýzách v
lokalitách s předpokládanými nadlimitními hodnotami antivibrační rohože, případně další
známé prostředky na snížení přenosu vibrací.
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Osvětlení
•

V další fázi projektové přípravy doplnit studii osvětlení o posouzení možného ovlivnění budov
výstavbou PHC a volbu vhodného materiálu volit i s ohledem na tyto výsledky.
Ochrana vod

•

Pro čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny získat povolení nakládání s
vodami podle § 8 odst. 1 písmene b) bodu 3 vodního zákona.

•

V případě odběru povrchové vody z vodního toku zažádat příslušný vodohospodářský orgán o
povolení k odběru podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona.

•

Příslušný vodohospodářský orgán požádat o souhlas s případnými odběry podzemních vod.

•

Pro manipulaci se závadnými látkami vypracovat havarijní plán podle § 39 odst. 2 vodního
zákona, který bude schválen vodoprávním úřadem.

•

Získat souhlas podle § 17 odst. 1 písmo a), c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů (vodní zákon), tj. souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám a zařízením na
pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými
pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry; dále pak i souhlas
ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích.

•

Pro období výstavby zpracovat Povodňový plán.

•

V dalším stupni projektové dokumentace prověřit, zda v souvislosti s optimalizací železniční
trati Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín nemůže dojít v úseku pod tratí v km
135,300-135,900 k zatápění pozemků parc. č. 2569, 2572/2, 2572/3, 2572/3, 2572/4, 2572/6,
2572/5, 2572/1, 2574, 2575/1, 2583/1, 2571, 2567/2, 2566, 2565/1, 2565/1 (k. ú. Český Těšín)
vodou. V případě, že tento negativní vliv nebude možné vyloučit, bude třeba zpracovat
hydrologický průzkum, který navrhne nejúčinnější převedení vod mimo předmětné pozemky a
následně budou realizována příslušná meliorační opatření.
ZPF a PUPFL

•

V souvislosti se záborem pozemků náležících do zemědělského půdního fondu získat povolení
k odnětí zemědělské půdy ze ZPF u příslušného orgánu ochrany ZPF.

•

V souvislosti se záborem pozemků náležících k plnění funkcí lesa získat povolení k odnětí z
PUPFL u příslušného orgánu ochrany PUPFL.

•

Získat souhlas k umístění stavby nebo vyžití území do 50 m od okraje lesa u orgánu ochrany
PUPFL.
Odpady

•

V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat množství (především
přemísťovaných zemin), druhy vznikajících odpadů a prostory pro jejich shromažďování.
Azbest

•

Činnost, při které mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, bude v souladu s vyhláškou č.
432/2003 Sb. předem ohlášena příslušné krajské hygienické stanici.
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V dalších stupních projektových příprav záměru zajistit kompletní šetření výskytu azbestu
akreditovanou laboratoří, která posoudí riziko zátěže a navrhne další postup.
Ostatní

•

V dalším stupni projektové dokumentace prověřit možnost technického řešení křížení
železniční trati v km 122,500 s komunikací.

•

V dalším stupni projektové dokumentace koordinovat případný souběh výstavby záměru
optimalizace železniční trati a výstavby silnice I/11.

•

Před uvedením stavby do provozu zpracovat a předložit ke schválení manipulační, havarijní a
požární řády jednotlivých provozů a zařízení. Jako součást těchto řádů vypracovat systém
informování o vzniklé havárii (policie, hasiči, záchranná služba, příslušný orgán ochrany
přírody a krajiny, případně vodohospodářský orgán).

•

Při zpracování zásad organizace výstavby koordinovat stavební činnost v zájmovém území
tak, aby byly minimalizovány vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo.

•

V rámci zásad organizace výstavby navrhnout přístupové trasy na stavbu tak, aby se v
maximální možné míře vyhýbaly obytné zástavbě či enviromentálně citlivým územím. Tyto
přístupové trasy, především v intravilánu obcí a měst, budou projednány a odsouhlaseny s
vlastníky pozemků, se správci komunikací a orgány státní správy a samosprávy.

•

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby upřednostnit ty, kteří budou garantovat
minimalizaci negativních vlivů stavby na zdraví obyvatel a budou používat moderní a
progresivní postupy výstavby (využití méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií).

•

Doporučujeme, aby příslušné orgány státní správy v rámci přípravy územních plánů důsledně
zvážily vymezení nových ploch bytové funkce v blízkosti železniční trati.

•

V době přípravy stavby oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo
jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

•

Doporučuje se, aby nechal investor před zahájením výstavby provést stavebně technický
pasport jednotlivých objektů nacházejících se v těsné blízkosti trati, aby bylo možné
jednoznačně určit vliv provozu optimalizované trati na okolní zástavbu.
Fáze výstavby záměru
Organizace výstavby

•

Výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který maximálně omezí možnost narušení
faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu.

•

Během stavby dodržovat podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek,
bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a majetku při výstavbě, dle
platných právních předpisů, směrnic a ČSN.

•

Ve spolupráci s dotčenými obcemi řešit případné negativní vlivy výstavby na ŽP v obcích a
opatření k jejich eliminaci, resp. minimalizaci negativních vlivů výstavby (včetně odstranění
škod vzniklých realizací záměru).

•

Je vhodné, aby dodavatelská firma měla v rámci společnosti zaveden systém řízení životního
prostředí (Enviroment Management System).
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•

Všechny pracovníky prokazatelně seznámit s vydanými rozhodnutími orgánů státní správy
vztahujícími se k dané stavbě (např. stavební povolení, souhlas vodohospodářského orgánu,
Povodňový a Havarijní plán atd.), a to především s podmínkami pro realizaci v nich
stanovenými.

•

Negativním vlivům předcházet logicky sestaveným harmonogramem prací a dodržováním
režimu výstavby tak, aby tyto nepříznivé vlivy byly minimalizovány (např. stavba by neměla
být prováděna v nočních hodinách, ve svátcích, přístupové komunikace budou v suchých
obdobích roku pravidelně kropeny).

•

Vlastní stavební práce organizovat tak, aby docházelo k co nejmenšímu ovlivnění okolí
hlukem a emisemi (vypínání motorů, kontrola technického stavu mechanizace a strojů,
kropení staveniště, deponií apod.).

•

Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu
uskutečňované v blízkosti obytné (chráněné) zástavby budou probíhat pouze v pracovních
dnech, v rámci běžné pracovní doby.

•

Po ukončení stavebních prací uvést přístupové komunikace, plochy zařízení stavenišť a vlastní
staveniště bezodkladně do původního stavu včetně vegetačních úprav.

•

Po dokončení stavby odstranit veškerá zařízení staveniště, případně u vybraných zajistit
obnovu původního využití.
Odpady

•

S odpadem, který vznikne v rámci demoličních prací a při vlastní stavbě, nakládat v souladu
se zákonem o odpadech a s prováděcími právními předpisy vydanými na jeho základě.

•

Nakládání s odpady, které vzniknou během stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel
stavby.

•

Po celou dobu výstavby vést evidenci odpadů.

•

Provést zatřídění vznikajících odpadů, a to především s důrazem na kategorii nebezpečný /
ostatní.

•

Zhotovitel stavby uzavře smlouvu s oprávněnou osobou provozující zařízení k úpravě,
odstranění či využití příslušného druhu odpadu.

•

V případě vzniku nebezpečných odpadů v rámci realizace stavby nakládat s těmito odpady
pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství.

•

V období výstavby minimalizovat vznik odpadů. Dále je třeba preferovat recyklaci a třídění
odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk, prach) i nepřímých (obslužná
doprava) negativních vlivů spojených s touto činností.

•

Při výkopových pracích provést příslušné rozbory, zda mohou být zeminy dále používány jako
inertní materiál, nebo zda s nimi musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
Výsledky rozborů odebíraných vzorků zemin a odpadů z demolic je nutné porovnat s
limitními hodnotami ukazatelů stanovených v příloze č. 10 vyhlášky Ministerstva životního
prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále
jen „vyhláška č. 294/2005 Sb.“).
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•

Při dalším využití odpadů na povrchu terénu dodržet podmínky dle ust. § 12 vyhlášky č.
294/2005 Sb.

•

Při nakládání s odpady obsahujícími azbest jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni
respektovat ustanovení § 35 zákona č. 251/2001 Sb. o odpadech, které stanovuje povinnosti
při nakládání s odpady z azbestu a dále Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. (§19 a §21).

•

Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími
azbest, jsou povinni zajistit, aby se při tomto nakládání z odpadů do ovzduší neuvolňovala
azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová
vlákna.

•

S odpadem obsahujícím azbest nakládat jako s nebezpečným odpadem. Odpad z materiálů
obsahujících azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a v neprodyšně
utěsněných obalech opatřených štítkem obsahujícím upozornění, že obsahují azbest. Odpady
obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu
určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě
zakryty. Podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. mohou být odpady z azbestu za splnění určitých
podmínek ukládány na skládky kategorie S-O O a S-NO.

•

Zařízení staveniště vybavit nádobami pro separované ukládání odpadů a to včetně kategorie
nebezpečný. Každá nádoba s nebezpečným odpadem nebo místo soustředění nebezpečných
odpadů bude vybaveno identifikačním listem nebezpečného odpadu. EC

•

Uložení odpadů na zařízeních staveniště či vlastním staveništi omezit na nezbytně nutnou
dobu. V případě situování do zátopového území nebudou odpady kategorie nebezpečný či
snadno odplavitelný materiál skladovány déle než jeden den.

•

Na zařízeních staveniště vymezit prostory pro uložení objemného odpadu typu vykácené
dřevní hmoty, kolejových pražců apod.

•

Vytěžené dřevo dále využít. Při likvidaci větví apod. upřednostnit štěpkování před jejich
pálením.

•

Důsledně dbát zákazu pálení odpadů.

•

V případě využití recyklační linky na sejmutý železniční svršek, pípadně spodek je nutné
vybrat vhodné místo pro tuto linku tak, aby byl minimalizován její negativní vliv na okolní
obce.
Azbest

•

Při práci s azbestem dodržovat opatření k ochraně zdraví podle § 19 Nařízení vlády
č. 178/2001 Sb., a to v rozsahu odpovídajícím jeho fyzikálním a chemickým vlastnostem.

•

Při odstraňování staveb nebo jejich částí, v nichž byly použity stavební obsahující azbest,
striktně dodržovat opatření k ochraně zdraví zaměstnanců.
Ochrana vod

•

Upřesnit požadavky na dodávku vody včetně určení jejího množství pro sociální potřebu.

•

Likvidaci splaškových vod v etapě výstavby řešit trvalými sociálními zařízeními napojenými
na splaškovou kanalizaci, resp. WC s chemickou náplní a odvozem splašků na smluvní ČOV.
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•

Splaškové vody z mytí rukou nevypouštět volně na terén, ale jímat a likvidovat v souladu se
zákonem o vodách.

•

Na plochách zařízení stavenišť neskladovat látky škodlivé vodám ani pohonné hmoty s
výjimkou množství pro jednodenní potřebu, ať již z důvodu použití látek pro výstavbu
(penetrační nátěry, apod.) či jako pohonné hmoty do ručního nářadí (motorové pily, apod.).

•

Na zařízeních stavenišť či vlastní stavbě neprovádět čerpání pohonných hmot. V případě
plnění nádrží ručního nářadí nebo kompresorů použít trychtýře a záchytné vany.

•

V prostoru EVL Niva Morávky neprovádět tankování pohonných hmot, neskladovat látky
závadné vodám s výjimkou množství pro jednodenní spotřebu, neparkovat a neodstavovat
vozidla. V případě doplňování pohonných hmot do ručního nářadí (motorové pily,
křovinořezy, apod.) využít záchytnou vanu zabraňující kontaminaci okolí úkapy apod.

•

Plochy zařízení staveniště vybavit dostatečným množstvím sanačních prostředků pro
případnou likvidaci úniků ropných látek.

•

Na zařízeních staveniště nalézajících se v zátopovém území neskladovat lehce odplavitelný
materiál či materiál, který by mohl při zvýšených průtocích působit jako překážka v toku.

•

Zajistit, aby používané nákladní automobily a stavební mechanizace byly v dokonalém
technickém stavu a splňovaly příslušné normy stanovené pro jejich provoz. Kontrolovat
zejména možné úkapy ropných látek. Kontrolu provádět pravidelně, vždy před zahájením
prací v těchto územích.

•

V průběhu odstávky mechanismů podložit tyto mechanismy záchytnými vanami pro
zachycení případných úkapů ropných látek.

•

V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek kontaminovanou zeminu neprodleně
odstranit, odvézt a uložit na lokalitě určené k těmto účelům (např. na zabezpečenou skládku).

•

V rámci celé stavby dbát na to, aby nedošlo ke změně odtokových poměrů a v důsledku toho k
vytvoření kaluží či podmáčení pozemků.

•

Zabránit jakékoliv kontaminaci vodotečí. Během stavby nesmí docházet ke zbytečnému
poškozování okolí vodních toků a jejich koryt. V rámci stavby nesmí dojít ke kontaminaci
vody ani nepříznivým změnám charakteru toků (opevňování koryta, vznik nových migračních
bariér atd.), k jejich kalení, ke splachům půdy do nich apod.

•

Při rekonstrukci a sanaci mostů a propustků zajistit, aby materiály k tomuto účelu používané
neunikaly do okolního prostředí (např. zaplachtování) a nedošlo k znečištění vody. Při
injektáži a podlévání ložisek mostních objektů je třeba zabránit úniku látek k tomu
používaných do okolí (zejména do vody a do půdy).

•

Při rekonstrukci mostních objektů a propustků zamezit sesuvu demoličních a stavebních
materiálů k patě svahu, do vodního koryta či vodních tůní. V případě, že k sesuvu dojde, ihned
sjednat nápravu.

•

V případě otravy vodního toku bezodkladně zajistit odborný odběr vzorků uhynulých
organismů a jejich vyšetření specializovaným pracovištěm. Bude informován místně příslušný
vodohospodářský orgán, orgán ochrany přírody správce vodního toku a organizace ČRS.

•

Při výskytu podzemních nebo povrchových vod při výstavbě objektů zabezpečit průběžné
odčerpávání do místních odvodňovacích zařízení s podmínkou neznečištění využívaných
zařízení, vodních zdrojů a pozemků.
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Při použití kropících vozů dbát na to, aby voda znečištěná nerozpustnými částicemi
neucpávala kanalizační vpustě či nezanášela kanalizační řad v místech, kde bude kropicí
technika použita.
Akustická situace

•

V návaznosti na zpřesněné údaje a výpočty v rámci akustické studie, která bude zpracována
v dalších stupních projektové přípravy, realizovat navržená protihluková opatření.

•

Protihluková opatření provést jako součást stavby před její kolaudací.

•

Na základě výsledků aktualizované hlukové studie doporučujeme ještě před zahájením
samotné stavby realizovat individuální protihluková opatření u objektů, u kterých bude
v průběhu výstavby docházet k překročení limitních hladin akustického tlaku ve vnitřních
prostorech.

•

Je třeba minimalizovat hluk vznikající ze stavební činnosti, a to zvolením co nejlepší techniky
a pracovních postupů.

•

Všechny hlučné stavební práce provádět pouze v denní době, a to od 8:00 do 16:00 hod.

•

Stavbu v blízkosti obytných, resp. chráněných objektů neprovádět, až na výjimky vyplývající
z nezbytných technologických postupů, v nočních hodinách (tj. 22:00-6:00 hodin), ve dnech
pracovního klidu a státem uznaných svátků. V této době je možno provádět pouze nehlučné
stavební práce.

•

Případné požadavky na noční práce v předstihu konzultovat s orgány hygienické služby, které
stanoví další podmínky.

•

Zhotovitel stavby bude organizovat nasazení strojů během stavebních prací tak, aby
nedocházelo k překrývání hlučných pracovních operací.

•

Zařízení, vydávající hluk (např. kompresory), která budou použita během výstavby v blízkosti
obytné, resp. chráněné zástavby, stínit mobilními akustickými zástěnami s pohltivým
povrchem a umístit co nejdále od této zástavby.

•

Preferovat stroje a zařízení s garantovanou nižší hlučností.
Vibrace

•

Pro minimalizaci vlivu vibrací na zdraví obyvatel v lokalitách s nadlimitními hodnotami
instalovat antivibrační rohože, případně realizovat další antivibrační opatření.
Ovzduší

•

Při rekonstrukci železničního spodku zamezit úniku vápenné směsi do okolního prostředí a do
ovzduší (vápenná směs bude připravována předem a na místo stavby bude dovezena hotová).

•

Při rekonstrukci a sanaci propustků zajistit, aby materiál k tomuto účelu používaný neunikal
do okolního prostředí (např. rozložením folie, plachty pod objekt a kolem něj).

•

Zemní práce provádět po etapách, vždy v rozsahu nezbytně nutném.

•

V blízkosti obytné zástavby nezakládat mezideponie vytěžené zeminy.

•

Dodavatel stavby zajistí omezení sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru
staveniště, recyklační základny, deponií zemin a stavebních komunikací.
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Zatížení ovzduší je třeba minimalizovat:
- koordinací stavebních prací,
- koordinací přesunů stavební techniky,
- optimalizací dopravních tras a vytíženosti nákladních aut,
- udržováním techniky v čistotě a v dobrém technickém stavu.
Ochrana přírody a krajiny

•

Stavební práce, které by mohly významně negativně působit na živočichy, směřovat mimo
období březen-říjen.

•

Při stavbě zbytečně nezasahovat do vodních toků s výjimkou bezpodmínečně nutných zásahů
v místech křížení těchto toků s železnicí.

•

Nutné zásahy do vodních toků a mokřadů provádět mimo období rozmnožování ryb a
obojživelníků, tzn. nejlépe v podzimních či zimních měsících.

•

Zásahy do konstrukcí mostů, které jsou využívány ptactvem k hnízdění (skorec vodní, příp.
rehek zahradní, či některý z druhů sov) zahájit mimo období hnízdění, resp. mimo období
březen-říjen, kdy je pravděpodobné osídlení objektů těmito živočichy.

•

Mostní objekty vybavit prvky umožňujícími opětovné zahnízdění původních druhů (římsy,
výklenky, podložky).

•

V okolí vodotečí počítat s kolonizací staveniště obojživelníky. Doporučujeme opatřit jej
funkčními zábranami proti jejich vnikání na staveniště a zajistit zde pravidelnou kontrolu
biologem.

•

Přirozený charakter koryta vodních toků by měl být v co největší míře zachován. Regulační
úpravy toků mají negativní vliv na diverzitu prostředí i druhů. Dno vodních toků by mělo být,
pokud možno zachováno v přírodní podobě (bez vydláždění kameny či vybetonování). Pokud
je nutné zpevnit dno v podmostí, mělo by to být provedeno kameny různé velikosti, které
zvětší drsnost a rozmanitost dna. Tento zásah by měl být omezen jen na nejnutnější úsek toku.

•

Odstraňování dřevin provádět mimo hnízdní období ptáků a mimo vegetační období (tedy
mimo měsíce březen-listopad).

•

Dřeviny nacházející se v blízkosti staveniště a na staveništi účinně ochránit před možným
poškozením různými technickými opatřeními (oplocení, bednění, apod.).

•

V případě nutnosti vést výkopy (např. pro sítě) mezi stromy dodržet ochranná opatření podle
ČSN DIN 83 9061.

•

Likvidovanou zeleň kompenzovat dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.

•

Pomocí technických opatření omezit bariérový efekt tělesa železnice. Konstrukce mostů a
propustků by měly umožňovat průchodnost těchto objektů pro živočichy. Obecně je třeba
zajistit následující vlastnosti průchodů:
- dostatečná velikost průchodů;
- podél vodních toků by se měly vyskytovat souvislé suché břehové lavice umožňující migraci
živočichů po souši; u propustků by měla být obě vyústění bezbariérová (bez překážek vyšších
než 10 cm);
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- před vtokem do propustku by neměly být usazovací jímky s kolmými nebo prudkými
stěnami – tyto jímky by se staly pastmi na menší živočichy;
- měl by být v co největší míře zachován přirozený charakter koryta vodních toků; dno
vodních toků by mělo být, pokud možno, zachováno v přírodní podobě (bez vydláždění
kameny či vybetonování); pokud je nutné zpevnit dno v podmostí, mělo by to být provedeno
kameny různé velikosti, které zvětší drsnost a rozmanitost dna a tento zásah by měl být
omezen jen na nejnutnější krátký úsek toku pod mostem;
- případné nutné zásahy do vodních toků a mokřadů je nutné provádět mimo dobu
rozmnožování ryb a obojživelníků, tzn. nejlépe v podzimních či zimních měsících.
•

Minimalizovat rozsah pojezdů stavební a dopravní techniky po lokalitě, přednostně je třeba
využívat již existující a zejména zpevněné cesty.

•

Vyloučit umístění zařízení stavenišť v přírodně hodnotných úsecích podél trati (zejména VKP
a prvky ÚSES).

•

V místech s výskytem cenných biotopů načasovat hlučné práce a práce zasahující do okolí
trati na dobu mimo hlavní období výskytu a rozmnožování ptáků a savců, to znamená zhruba
mimo období od dubna do poloviny srpna. Mezi nejcennější místa, která by měla být takto
chráněna, patří zejména čtyři následující lokality:
a) lokalita Přírodní památky Kamenec a navazujících lesních porostů (km cca 114,92-115,51),
b) komplex lesních porostů mezi Hnojníkem a Stříteží (km cca 127,75-128,71),
c) okolí vodního toku Ropičanky s doprovodnými břehovými a dalšími lesními porosty a s
úsekem trati u zastávky Ropice-Zálesí s výskytem křovinných porostů (km cca 131,45-131,91
a 132,23-132,39),
d) lesní porosty a rybník jihozápadně při okraji obce Ropice (km cca 132,8-133,4).

•

Na přeměněných plochách zajistit vhodné obhospodařování pozemků (např. zalučnění či
zalesnění odpovídajícími druhy rostlin). Na lučních porostech zajistit pravidelné kosení.

•

Netransportovat a neskladovat zeminu z oblastí postižených výskytem neofytů (zejména druhy
křídlatek) na jiná místa, která nejsou postižena.

•

Zajistit účinnou likvidaci invazních druhů rostlin během etapy výstavby.

•

Pokud je to možné, nedoporučujeme realizaci skleněných protihlukových stěn, které se stávají
neviditelnou překážkou pro přeletující ptáky a častou příčinou jejich úmrtí. Zejména
nedoporučujeme použití průhledných protihlukových stěn v místech mezi navazujícími
přírodními biotopy, především mezi porosty dřevin či mokřadními biotopy – např. na mostech
nad vodními toky, mezi navazujícími lesíky, alejemi či jinými dřevinnými porosty či např. v
místech výskytu rákosinných a jiných mokřadních porostů (např. u stanice Ropice).
V případě nezbytného použití průhledných PHS by měla být použita skla s vypískovanými,
hustě vedle sebe umístěnými tenkými proužky, které sklo zviditelní pro prolétávající ptáky.

•

Provést ozelenění protihlukových stěn popínavou zelení, keři či případně stromy na straně
směrem k zástavbě.
ZPF a PUPFL

•

Zařízení staveniště umístit mimo lesní porosty.
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•

Se skrytou ornicí a zeminami vhodnými pro zúrodnění nakládat v souladu s příslušným
rozhodnutím orgánu ochrany ZPF.

•

Rozsah zemních prací minimalizovat na nutné minimum, zejména minimalizovat rozsah
terénních úprav v okolí trati.

•

Při likvidaci původních staveb postupovat tak, aby dodatečně nedošlo k lokálnímu znečištění
půdního prostředí.

•

Půdní prostředí může být v havarijním případě kontaminováno úniky ropných produktů ze
stavebních či dopravních mechanismů. V tomto případě kontaminovanou zeminu ihned odtěžit
a odvézt na zabezpečenou skládku.
Archeologie

•

V případě archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost příslušnému Archeologickému
ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.

•

V případě zjištění narušení archeologické terénní situace umožní investor dokumentaci či
záchranný archeologický výzkum, dále bude zajištěno ohlášení náhodných archeologických
nálezů zjištěných v průběhu stavby.

Fáze provozu záměru
Odpady
•

S odpadem, který vznikne při provozu, nakládat v souladu se zákonem o odpadech
a s prováděcími právními předpisy vydanými na jeho základě. Za nakládání s odpady během
provozu zařízení zodpovídá jeho provozovatel.

•

Provozovatel záměru je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného
nebo 50 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu
dle § 39, odst. 2.

•

Odpady předávat k využití či odstranění pouze oprávněným osobám provozujícím zařízení
k úpravě, odstranění či využití příslušného druhu odpadu.

•

V případě vzniku nebezpečných odpadů během provozu stavby lze s těmito odpady nakládat
pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství.
Akustická situace

•

Pokud to umožní požadavky odbytu a provozu na železniční trati, doporučuje se, aby při
organizaci nočního provozu na optimalizované železniční trati byl preferován provoz vlaků
v době od 22-24 hod a 4-6 hod.

•

Provést kontrolní měření hluku a vibrací k ověření dodržení platných hygienických norem.

•

Po uvedení optimalizované trati do provozu a po náběhu normálního provozu provést
ověřovací měření minimálně v předpokládaných lokalitách definovaných akustickou studií
zpracovanou v rámci dokumentace EIA (doplněné o měřicí místo před domem č. p. 62 ve
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Vojkovicích, ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru stavby),
resp. v místech, která budou upřesněna v rámci zpracování akustické studie v dalších stupních
projektové přípravy.
•

Podle výsledků kontrolních měření hluku případně navrhnout a realizovat potřebná dodatečná
protihluková opatření.

•

Po realizaci záměru provést detailní akusticko-technické zhodnocení zvukoizolačních
vlastností oken školských zařízení (Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská, Potoční
1094, Frýdek-Místek; Soukromá střední odborná škola, Tř. T.G.Masaryka 456, FrýdekMístek; Základní škola Dobrá; Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím
jazykem, Hnojník 6; Masarykova základní škola a mateřská škola, Hnojník 120; Základní
škola a mateřská škola, Ropice 146; Základní a mateřská škola Střítež č.p. 108; Základní škola
Český Těšín – Svibice, Základní umělecká škola A PLUS, Pod Zvonek 28, Český Těšín;
Základní a mateřská škola, Komenského 607, Český Těšín; Střední škola zemědělská, Tyršova
611/2, Český Těšín; Pedagogické centrum pro polské a národnostní školství, Ostravská 21,
Český Těšín; Základní škola a mateřská škola, Masarykovy sady 104, Český Těšín; Obchodní
akademie, Sokola Tůmy 402/12, Český Těšín; Základní umělecká škola Pavla Kelety, Sokola
Tůmy 10/105, Český Těšín). Na základě zjištěných vlastností oken rozhodnout v případě
nedodržení hygienického limitu ve vnitřním chráněném prostoru v souladu s požadavky
norem o výměně za okna s vyšší neprůzvučností (protihluková okna).
Korózní průzkum

•

Pro omezení vlivu bludných proudů dodržet příslušné technické normy, zejména ČSN EN
50162, EN 50122-2. Dále je třeba po elektrizaci tratě ČD provést nové diagnostické měření na
vytipovaných lokalitách, vyhodnotit vliv elektrické trakce na úložná zařízení a přijmout
případná nápravná opatření.
Ostatní

•

Při provozu stavby postupovat v souladu s provozním řádem. Do provozního řádu zahrnout
pravidelnou údržbu propustků a monitorování a likvidace neoindigenofytů na drážních
pozemcích.

Datum vydání stanoviska:
Razítko příslušného úřadu:
Jméno a příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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IV. PŘÍLOHY
Samostatná příloha č. 1 posudku - Vyjádření dotčených orgánů státní
správy a samosprávy, veřejnosti, občanských sdružení a dalších
subjektů k doplněné dokumentaci EIA

Další přílohy
•

Příloha č. 1 - DEKLARACE POROZUMĚNÍ ze dne 3. listopadu 2006 uzavřená mezi
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Moravskoslezským krajem, Ministerstvem
průmyslu a obchodu, Agenturou na podporu investic a podnikání CzechInvest,
Ekologickým právním servisem, občanským sdružením s právní subjektivitou,
Beskydčanem – sdružení pro obnovu a udržení kvality prostředí Moravskoslezských
Beskyd, Půdou pro život a Dětmi Země – Klub za udržitelnou dopravu

•

Příloha č. 2 - Usnesení vlády ČR č. 550 ze dne 10. 5. 2006

•

Příloha č. 3 - Fotodokumentace
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PODKLADOVÉ MATERIÁLY
Výchozí podklady
•

Oznámení záměru „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín,
včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 1.A část“; květen 2007

•

Oznámení záměru „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín,
včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 2.A část“; květen 2007

•

Oznámení záměru „Optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín,
včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 2.B část“; květen 2007

•

Závěr zjišťovacího řízení č.j. MSK 106415/2007 ze dne 10. 7. 2007 (část 1.A záměru)

•

Závěr zjišťovacího řízení č.j. MSK 107090/2007 ze dne 11. 7. 2007 (část 2.A záměru)

•

Závěr zjišťovacího řízení č.j. MSK 108452/2007 ze dne 12. 7. 2007 (část 2.B záměru)

•

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí Optimalizace trati Ostrava Kunčice Fr. Místek - Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, RNDr. Bosák, Ecological
Consulting a.s., prosinec 2007

•

Doplnění Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí Optimalizace trati Ostrava
Kunčice - Fr. Místek - Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, RNDr. Bosák,
Ecological Consulting a.s., září 2008

•

Došlá vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, občanů, iniciativ a dalších
subjektů k dokumentaci EIA (Ecological Consulting a.s., prosinec 2007)

•

Došlá vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, občanů, iniciativ a dalších
subjektů k doplněné dokumentaci EIA (Ecological Consulting a.s., září 2008)

Doplňující podklady od oznamovatele, resp. projektanta stavby
•

Usnesení vlády ČR č. 550 ze dne 10. 5. 2006

•

Deklarace porozumění ze dne 3. 11. 2006

•

Rozhodnutí Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc ze dne 27. 1. 2009 č.j. 200263/08- 43368-DÚ/To o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy
s pozemní komunikací – km 122,496 trati Český Těšín – Frýdek-Místek

•

Rozhodnutí Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc ze dne 23. 1. 2009 č.j. 200263/08- 43340-DÚ/To o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy
s pozemní komunikací – km 129,017 trati Český Těšín – Frýdek-Místek

•

Rozsah antivibračních opatření určený na základě dokumentace EIA (Ing. Jemelka,
15. 1. 2008)

•

Předpoklad směřování dopravy z PZ Nošovice ve směru Český Těšín a ve směru FrýdekMístek (SŽDC a.s., únor 2009)

•

Statistika rozřaďovacích výkonů v žst. Český Těšín (Ing. Sládek, technický náměstek žst.
Český Těšín, únor 2009)
Pozn.: Tyto podklady jsou v posudku zmíněny, resp. jsou do posudku zapracovány.
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Doplňující podklady od zpracovatele doplněné dokumentace EIA
•

Větrná růžice pro lokalitu Frýdek-Místek, ČHMÚ (Ecological Consulting a.s., únor 2009)

•

Postup výpočtu a využití KNI indexu při návrhu PHO (Ecological Consulting a.s., únor
2009)
Pozn.: Tyto podklady jsou v posudku zmíněny, resp. jsou do posudku zapracovány.

Platná legislativa a metodiky vztahující se k posuzovanému záměru
•

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací

•

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, v platném znění

•

Vyhláška č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných
látek, v platném znění

•

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

•

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů

•

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších přepisů

•

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů

•

Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy. VÚVA Brno, 1991.

•

Novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy. Ing. J. Kozák, CSc., RNDr. M. Liberko,
Zpravodaj č. 3/1996, Ministerstvo životního prostředí ČR.
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Datum zpracování posudku
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EKOLA group, spol. s r. o.
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